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I maj 2009 inbjöds fem arkitektkontor 
att delta i en arkitekttävling om ny-
byggnation för operation, akutmottag-
ning, förlossning och sterilcentral vid 
Södersjukhuset i Stockholm. 

Inbjudan föregicks av ett prekvalifi ceringsförfarande 
där 26 team deltog. Arrangör för tävlingen är Stock-
holms läns landsting (SLL) genom Locum AB.

DE TÄVLANDE TEAMEN VAR:

-  Architema Architects, Christensen & Co arki-
tekter as, Incoord Installationscoordinator AB, 
WSP Group, Asplan Viak

-  Arkitektfi rmaet C F Möller AS / Berg Arkitekt-
kontor AB, Tyréns AB, Incoord AB, AB Tekno-
plan, NOSOKO AS

-  Johan Celsing Arkitektkontor AB, NSW arki-
tekter & planleggere, Arstad arkitekter, COWI 
Norge

-  BSK Arkitekter AB, Eliassen og Lambertz-
Nilssen Arkitekter AS, Nivå landskapsarkitekter, 
ELU, EnergoRetea AB, WSP Sverige AB

-  LINK Arkitektur AB, WSP Sverige AB

Samtliga deltagande lag deltog vid ett startmöte 
den 10 juni 2009 och vid kompletterande visningar 
av tävlingsområdet i augusti 2009.

Vid tävlingstidens utgång den 2 november 2009 
hade samtliga tävlande lämnat in tävlingsförslag 
som godkändes av juryn.

JURYN HAR BESTÅTT AV:

- Eva Lenngren, fastighetschef Locum, juryns 
ordförande

- Stephan Woodbridge, projektdirektör Locum
- Anders Lövefors, arkitekt MSA, fastighetsutveck-

lare Locum
- Maria Östholm, projektledare Locum
- Eva Tillman, chefl äkare/programdirektör SÖS
- Mark Ruda, fastighetschef SÖS
- Thomas Arnhjort, verksamhetschef akutmottag-

ningen SÖS
- Dag Cavallius, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 

Sveriges Arkitekter
- Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 

Sveriges Arkitekter

Maria Östholm ersatte Göran Reijto i juryn då han 
slutat på Locum och hon övertagit uppdraget som 
projektledare.

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Bertil Ågren, Locum.
Juryn träffades 8 dagar för att bedöma projekten.

Till sitt förfogande har juryn haft en rad expert- 
och referensgrupper, som fi nns listade först i 
utlåtandet.

Förslagen har under bedömningstiden funnits 
utställda på Södersjukhuset tillsammans med de 
fysiska och digitala modeller som framställts av 
arrangören. Förslagen har också funnits tillgängliga 
på Locums och Sveriges Arkitekters hemsidor. 
Locum har för avsikt att direkt när tävlingen 
avslutas förhandla om avtal för programarbete 
och option för detaljprojektering med vinnaren 
av projekttävlingen. Avtal om detaljprojektering 
förutsätter beslut om genomförande i landstings-
fullmäktige i Stockholms läns landsting.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Södersjukhuset har funnits på Årstaberget sedan 
40-talet och kommer fortsatt att fi nnas där inom 
överskådlig tid. Detta innebär att de byggnader 
som nu planeras att byggas måste ingå i en lång-
siktig plan för kontinuerlig förnyelse av sjukhuset 
som inte bara innebär nybyggnation utan också 
rivningar, omdisponeringar och ombyggnader av 
det existerande sjukhuset. 

Tävlingsuppgiften var att ge förslag till nybyggna-
tion för operation, akutmottagning, sterilcentral 
och förlossning/BB kopplad till befi ntlig sjuk-
husbyggnad med ett övergripande scenario för 
omdisponeringar av anknutna verksamheter med 
en tidshorisont ”idag-närtid-framtid”. De tävlande 
skulle utveckla och föreslå en helhetslösning som 
ska medge logistiska effektiviseringar och ekono-
miska vinster. I tävlingsprogrammet angavs den 
efterfrågade ytan till cirka 35 000 m2 BTA, i en 
komplettering under tävlingen noterades att pro-
gramytan ökat i samband med att lokalprogram-
men färdigställdes. 

Som underlag för sitt arbete har de tävlande haft 
en rad dokument och tidigare utredningar. Kon-
ceptprogram för vård- och stödprocesser samt 
lokallösningar har varit styrande för de tävlande. 
Dessa program har tagits fram av Locum på 
uppdrag av Landstingsstyrelsens förvaltning med 
representanter från Danderyds sjukhus, Söder-
sjukhuset, och Karolinska Universitetssjukhuset. 
Verksamhetssambanden inom sjukhuset, som är av 
mycket stor betydelse för en effektiv vård, fanns 
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beskrivna specifi kt för Södersjukhuset i tävlings-
underlaget. 

I tävlingsprogrammet uttryckte arrangören ”sin 
stora tilltro till att de tävlande, utifrån sina inter-
nationella och multidisciplinära kompetenser, 
kommer att forma en helhetslösning som ger 
en arkitektonisk och totalekonomiskt långsiktigt 
hållbar produkt i samspel med omgivningen till 
fromma för patienter, sjukhuspersonal, allmänhet 
och ägaren Stockholms läns landsting. Nybyggna-
tionen ska ses som en första byggsten i en genom-
gripande förnyelse av sjukhuset. En byggnad som 
vi kommer att känna stolthet inför under en lång 
tid framöver.” 

Juryn har bedömt tävlingsförslagen efter de be-
dömningskriterier som fanns angivna i tävlingspro-
grammet; det vill säga hur helhetslösningar förmår 
tillvarata och utveckla verksamhetssamband, 
patientsäkerhet, patient- och arbetsmiljö, tillgäng-
lighet, fl exibel användning, tekniska egenskaper, 
hållbar resursanvändning, genomförbarhet och 
utvecklingsbarhet i samspel med omgivningen för 
att ge en totalekonomiskt hållbar produkt av hög 
arkitektonisk klass. Idéstyrka, robust användning 
över tiden och utvecklingsbarhet är av särskild 
betydelse.

JURYNS GENERELLA BEDÖMNING

Tävlingen är ett steg i ett utvecklingsarbete som 
kommer att fortsätta i ett programarbete som så 

småningom ska kunna leda till projektering och 
byggnation. Det ligger i tävlingsuppgiftens natur 
att inget av tävlingsförslagen erbjuder en färdig 
lösning. Både de tävlandes och juryns uppgift har 
varit att fi nna lösningar som har starka grundkon-
cept som går att utveckla och bygga vidare på. Pre-
cis som angavs i tävlingsprogrammet har idéstyrka, 
robusthet och utvecklingsbarhet varit viktiga i be-
dömningsarbetet. Avgörande har här varit den nya 
byggnadens förhållande till stadsbild, omgivning 
och existerande sjukhus, principiella funktions- och 
verksamhetssamband samt förslagens förmåga att 
anpassa sig till nuvarande och framtida krav. 

Tävlingsuppgiftens kärna och utmaning är att 
skapa en helhet med höga krav på mänskliga och 
sociala aspekter, en medvetet gestaltad relation 
till platsen och en mycket rationell funktion. I den 
aktuella uppgiften är kraven på rationalitet och 
funktion grundläggande för verksamheten och dess 
resursutnyttjande. Det krävs därför mycket starka 
motiv för att göra avkall på funktionskraven till 
förmån för form och gestalt som inte ger stöd åt 
verksamheten.  

Förslagsställarna har hanterat den komplexa 
gestaltningsuppgiften utifrån två olika principiella 
utgångspunkter, antingen genom att bygga vidare 
på det befi ntliga sjukhusets struktur och karaktär 
eller genom att addera en mer självständigt formad 
byggnadskropp. Juryn menar att det är möjligt att 
nå tävlingens målsättningar utifrån båda utgångs-
punkterna. Bland tävlingsbidragen är det dock 

Tävlingsområdet
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de förslag som bygger vidare på den befi ntliga 
strukturen och primärt utgår från verksamheternas 
behov som är mer övertygande när det gäller att 
uppnå den eftersträvade helheten. 

Juryns expert- och referensgrupper har gjort ana-
lyser av förslagen utifrån olika specifi ka aspekter, 
från logistik och fastighetsutveckling till ekonomi 
och teknik. Dessa utredningar har varit av stort 
värde för juryns arbete och starkt bidragit till för-
ståelsen för förslagen.

Stadsbild och gestalt
Södersjukhuset är väl synligt från många platser sö-
der om Södermalm och den karaktärsfulla siluetten 
mot Årstaviken har stort värde. Sjukhuset ligger 
i utkanten av Södermalms rutnätsstad i ett park-
landskap med en rad offentliga byggnader som 
Eriksdalsbadet och Eriksdalsskolan. Samtidigt ger 
tävlingsområdet en möjlighet att tydligare koppla 
sjukhuset mot Ringvägen och staden.Detta innebär 
att det nya sjukhuset ska gestaltas i en stadsbygg-
nadsmässigt komplex situation och hantera både 
Årstavikens storskaliga landskapsrum och mötet 
med staden och människorna som ska besöka sjuk-
huset i en betydligt mindre skala. 

Juryn kan konstatera att det har varit svårt för de 
tävlande att hantera det relativt stora program-
innehållet inom det angivna tävlingsområdet på 
ett övertygande sätt. Det är av stor betydelse att 
tillkommande volymer kompletterar och samspe-
lar med det befi ntliga sjukhuset, landskapet och 
stadsbilden på ett medvetet och kvalitativt sätt som 
förbättrar stadsbilden och förtydligar sjukhusets 
koppling till staden. I den fortsatta bearbetningen 
behöver den nya byggnadens påverkan på stads-
bilden hanteras med stor omsorg. Frågan om den 
tillkommande byggnadsytans utbredning inom 
fastigheten bör övervägas i det fortsatta arbetet.  

Emergens

Fjällklyftan

Grön pärla

Hand i hand Takt

Bilder från digital modell framställd av arrangören.
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Det är viktigt att den nya byggnaden på ett tydligt 
sätt samspelar med det befi ntliga sjukhusets karak-
täristiska siluett mot Årstaviken. Juryns bedömning 
är att inget av förslagen ännu på ett övertygande 
sätt hanterat relationen med det befi ntliga sjukhu-
set mot söder. Takt redovisar en intressant själv-
ständig volym i relation till det befi ntliga sjukhuset. 
Förslaget Emergens enkla volymuppbyggnad 
bedöms dock vara ett mer framkomligt arbetssätt. 

Flera förslagsställare gör analysen att den nya 
byggnaden kan stärka hela sjukhusets identitet 
mot norr, det vill säga staden och Ringvägen. Idag 
består omgivningen av ett parkfragment, det nya 
kontorshuset på grannfastigheten samt det urbana 
men samtidigt småskaliga torget framför sjukhu-
sets huvudentré. Helheten har inte någon tydlig 
karaktär eller ordning. För att lösa denna fråga 
har förslagsställarna antingen gestaltat en tydlig 
byggnadsfront nära Sjukhusbacken och Ringvägen 
(Grön pärla och Hand i hand) eller dragit tillbaka 
den nya byggnaden från Sjukhusbacken (Emergens 
och Takt). Fjällklyftan redovisar en slags hybrid 
däremellan. Juryn konstaterar att en tillbakadragen 
byggnad ger fl era fördelar. Dels skapas nödvändigt 
avstånd till de tillkommande volymerna och det 
fi nns mindre risk att det befi ntliga sjukhuset skyms. 
Det skapas också möjligheter att binda samman 
entréplatsen framför huvudentrén med Ringvägen 
på ett stadsmässigt sätt. En nödvändig plats fram-
för entréerna för bra angöring och parkering till 
akutmottagningen kan lättare anordnas och det blir 
också mindre risk för insyn i sjukhuset. Bottenvå-
ningens utformning, särskilt mot Sjukhusbacken, är 
viktig därför att den kommer att ge ett första viktigt 
intryck av Södersjukhuset för gående och övriga 
trafi kanter.

Förslagen visar att det lätt blir en konfl ikt mellan 
entrén till akutmottagningen och den befi ntliga 
huvudentrén i tydlighet och annonsering mot 
Sjukhusbacken. I fl era förslag, särskilt i Fjällklyftan, 
riskerar den nya entrén att dominera över 
huvudentrén vilket har lett till att förslagsställarna 
tvingats utforma iögonfallande skyltsystem som 
kompensation; detta är inte en bra lösning. 
Byggnadens utformning måste i sig själv stödja 
orientering och verksamhet. Ett sätt att i viss 
utsträckning lösa entréproblematiken är att skapa 
en inre förbindelse mellan de två entréerna, vilket 
dock medför vissa praktiska problem.

Byggnadens betydelse för vården och patienten
Att ge patienterna bästa tänkbara vård ska vara 
ledande för varje beslut som tas inom Södersjuk-
huset. Detta gäller allt från bemanning och orga-
nisation till byggnadernas gestaltning. Byggnaden 

Emergens

Fjällklyftan

Grön pärla

Hand i hand

Takt

Bilder från digital modell framställd av arrangören.
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har betydelse för sjukvården och aspekter som 
rumsutformning, färgsättning och materialval har 
konstaterats vara betydelsefulla. I detta skede av 
projektet är särskilt kvaliteter som ljus i byggnaden 
och kontakt med omgivningen viktiga att säker-
ställa. Dessa kvaliteter fi nns i Södersjukhuset redan 
idag och stöds av det fria läget vid Årstaviken. 
Många av förslagsställarna har arbetat med att låta 
omgivningen vara närvarande i byggnaden och att 
arbeta med fl yglar och ljusgårdar för att få in ljus i 
byggnaden. Möjligheten att komma ut i det fria är 
också betydelsefullt, men få förslagsställare arbetar 
med balkonger eller terrasser högre upp i byggna-
den. De omgivande utemiljöerna är också mindre 
genomarbetade i de fl esta förslag och det är vik-
tigt att dessa gestaltas med omsorg i det fortsatta 
arbetet. 

Förslagsställarna visar på olika grad av inlevelse i 
patientens situation. Det är få förslagsställare som 
redovisar interiörer från patientrum eller gemen-
samma utrymmen. Att glasade gångar över ljusgår-
dar som i förslaget Fjällklyfta eller insyn i patient-
rum över ljusgårdar som i Grön pärla och Hand i 
hand får konsekvenser för patienternas integritet 
och värnlöshet har dessa förslagsställare inte refl ek-
terat särskilt över. 

Arbetsmiljö
För att de som arbetar i Södersjukhuset ska trivas 
och arbeta effektivt och professionellt är arbetsmil-
jön mycket viktig. Nära samband mellan verk-
samheter som hör ihop stöder effektiviteten, det 
vill säga att tid kan ägnas åt patientvård istället för 
kommunikation och transport av patienter. I detta 
skede har framförallt en analys gjorts av de över-
gripande sambanden, de mer detaljerade samban-
den behöver utvecklas i nästa skede. 

Ljusa arbetslokaler med utblickar är betydelsefullt 
men juryn gör bedömningen att prioriteringar be-
höver göras avseende dessa kvaliteter. Målsättning-
en ska vara att alla lokaler där människor vistas 
ska vara ljusa, men de lokaler där många befi nner 
sig, både anställda och patienter, måste prioriteras, 
framförallt när det gäller utblickar.

Verksamhetssamband
Det är viktigt med så många kopplingar till det 
gamla sjukhuset som möjligt och att våningspla-
nen anpassas till varandra i höjdled för effektiva 
kommunikationer men också av säkerhetsskäl vid 
utrymning. De viktigaste horisontella kopplingarna 
fi nns i plan -1 och 4 mellan nybyggnaden och hus 
7. Att skapa många horisontella kopplingar har 
prioriterats i fl era förslag. Även små höjdskillnader 

mellan det ursprungliga och nya sjukhuset som 
kräver ramper är otänkbara. Lösningar med länk 
som innehåller hiss och trappa för att komma i nivå 
på de prioriterade planen är en olämplig lösning. 
Det är positivt om de vertikala kommunikationerna 
sprids ut och inte koncentreras till centrala hisshal-
lar för fl exibiliteten och för att skapa snabba kom-
munikationer mellan olika avdelningar. Juryn upp-
skattar de förslag som arbetat strukturellt med dessa 
kopplingar som utgångspunkt för sina lösningar.

Flöden av gående patienter och besökare, för 
personal och liggande patienter och för gods bör 
separeras. Transport av varor och gods ska ske i 
neutrala utrymmen, sådana lösningar underlättas 
av många horisontella kopplingar mellan det nya 
och gamla sjukhuset. Det är viktigt att det fi nns nära 
och raka kommunikationer mellan operations- och 
vårdavdelningarna, samt mellan akutavdelningen 
och medicin. 

Det går att etablera en förbindelse till det gamla 
sjukhuset i söder vilket är viktigt och bör utvecklas 
i den fortsatta processen. Hissar i byggnadens östra 
del är nödvändigt vilket bör beaktas i utvecklingsfa-
sen, liksom möjligheten att skapa entréer där.

Av naturliga skäl ligger akutavdelningen längst 
ned i huset i samtliga förslag där man kan få ett 
sammanhängande generellt plan. Operation och 
förlossning ligger alltid högre upp i byggnaden där 
det fi nns möjligheter att arbeta med smalare bygg-
nadskroppar, ljusgårdar eller fl ygellösningar. Två 
förslag, Fjällklyftan och Takt, har lagt sterilcentralen 
längst upp i byggnaden vilket bedöms som olämp-
ligt eftersom ytterligare ett stort fl öde upp genom 
huset riskerar att belasta hissar, ge ökad smittorisk 
och skapa säkerhetsproblem. Stor del av steril-
centralen består också av lager, vilka inte behöver 
dagsljus. 

Uppdelade byggnadsvolymer ger möjlighet till 
dagsljus i byggnaden, liksom ljusgårdar och öppna 
samband, vilket också innebär att byggnaden blir 
lätt att förstå och orientera sig i. Detta är mycket 
viktiga kvaliteter. Dessa smalare byggnadskroppar 
tenderar dock att göra lösningarna mindre gene-
rella. 

Öppna samband måste utföras med stor varsam-
het. Samtidigt som det är viktigt med ljus och 
öppenhet, är stor del av sjukhusets verksamhet av 
sådan art att insyn behöver begränsas, inte minst 
för patienternas integritets skull. Glasade spänger 
som i förslag Fjällklyftan och ljusgårdar där man 
kan se patienter på bår och liknande är olämpliga. 
Det fi nns risk att öppna samband och stora glas-
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partier avskärmas när huset används om insynen 
blir besvärande och därmed hindras också ljus att 
komma in i rummen. Särskilt bör barnakuten och 
akutmottagningen för våldtagna kvinnor separeras 
från övriga avdelningar. 

Förhållande till/hantering av konceptprogrammen 
Tävlingsprogrammet angav att konceptprogram-
men skulle vara styrande för de tävlande i deras 
lösningar. Konceptprogrammet för skalbyggnaden 
är tydligt uppdelat på en kravdel och en rådgivande 
del som visar på möjliga lösningar för skalbyggna-
den. De fl esta förslagsställare har använt sig av de 
föreslagna möjliga lösningarna i konceptprogram-
met. Särskilt när det gäller skalbyggnaden skulle en 
djupare analys och vidareutveckling av de före-
slagna lösningarna kunnat tillföra tävlingsförslagen 
kvaliteter. 

Det är viktigt med stora generella plan som kan 
delas upp och byggas om på olika sätt beroende på 
krav på verksamheten över tiden i ett långt perspek-
tiv. Generella plan ger även möjligheter att dela upp 
dem under olika tider på dygnet eller beroende på 
antal patienter. När byggnaden i sin struktur själv 
gör dessa uppdelningar, genom till exempel fl yglar, 
skapar det problem för fl exibiliteten. 

Programmet förordar en gemensam entré för 
akutmottagning, barnakut och förlossning. Under 
bedömningsarbetet har detta diskuterats i fl era re-
ferensgrupper och man har förordat en högre grad 
av separation eller helt olika entréer. Juryn bedömer 
dock att det är viktigt för effektivitet, säkerhet och 
överblick att det fi nns en gemensam entré men att 
denna måste utformas omsorgsfullt för att undvika 
oönskade möten och att patienter så fort som möj-
ligt kommer in i respektive väntrum. 

Trafi k 
Samtliga förslag bygger på samma grundstruktur 
för trafi klösningen. Entrén för gående ligger på 
Sjukhusbacken nära gränsen mellan den gamla 
och nya byggnaden. Entrén till akutmottagningen 
behöver ha en väderskyddad korttidsparkering 
för avlämning och upphämtning av patienter som 
kommer eller åker med privatbilar eller taxi. 

Ambulansinfarten ligger på byggnadens södra sida 
i samtliga förslag med ambulansintaget relativt 
nära den gamla byggnaden. Detta är klokt efter-
som denna funktion då kommer centralt i bygg-
naden. Men denna lösning innebär att trafi k runt 
byggnaden försvåras vilket kan få konsekvenser för 
brandbilar och transporter till saneringsanläggning-
en på sjukhusets södra sida. Det är viktigt att trafi k 

kan ledas runt hela byggnaden, vilket det fi nns en 
föreslagen lösning på i fastighetsutvecklingsplanen. 
Denna behöver studeras ytterligare i den fortsatta 
processen.  

Areor
De tävlande ombads att redovisa förslagens brut-
toareor fördelade på ny- och ombyggnad inom 
befi ntligt sjukhus för respektive verksamhetsom-
råde och allmänna zoner för kommunikation, 
teknik och drift. Dessa areor har kontrollräknats av 
arrangören. I vissa förslag fi nns relativt stora skill-
nader mellan de av de tävlande uppgivna areorna 
och de av arrangören framräknande areorna.

Teknik
Skillnaderna mellan förslagen när det gäller de tek-
niska lösningarna är inte stora. Samtliga bygger på 
tunga konstruktioner och förväntas kunna produ-
cera överskott av energi/värme under vissa tider på 
året. Grön pärla utmärker sig med en energilösning 
som är väl genomarbetad och integrerad i arkitek-
turen, lång utöver vad som kan förväntas i detta 
skede. Samtliga lösningar är robusta och bygger på 
väl etablerad teknik vilket är en trovärdig utgångs-
punkt för förslagens vidareutveckling. När det gäller 
hur den tekniska infrastrukturen i förslagen, det vill 
säga schakt, fl äktrum och liknande, är organiserad, 
fi nns större skillnader. Förslaget Emergens har en 
trovärdig lösning som går att utveckla vidare. Sam-
mantaget hade juryn önskat att förslagsställarna tyd-
ligare hade hörsammat den uppmaning som fanns i 
det tekniska konceptprogrammet om att beställaren 
i detta skede var ”öppen för intressanta samordnade 
lösningar beträffande energilösningar mellan nytt 
och befi ntligt avseende såväl återanvändning, distri-
bution och produktion”.

Utöver de ytor för teknisk utrustning som speci-
fi cerades i tävlingsprogrammet behöver utrym-
men för de funktioner som beskrevs i det tekniska 
konceptprogrammet läggas till i samtliga förslag. 
Detta gäller utrymmen för datalagring, servrar, rör-
postanläggning, AGV truckar med mera. Överlag 
tycks det inte fi nnas tillräckligt med hissar i något 
av förslagen vilket ytterligare behöver analyseras i 
fortsatt utvecklingsprocess. 

Ekonomi och genomförbarhet
En viktig fråga i tävlingsprogrammet och för be-
dömningen av förslagens genomförbarhet är att 
skapa en ekonomiskt långsiktig hållbar lösning för 
sjukhusets utveckling under en lång tid framåt. Av 
stor betydelse har varit att bedöma om de föreslag-
na lösningarna skapar låsningar eller möjligheter för 
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JURYNS BESLUT

Juryn beslöt den 22 januari att utse förslaget EMERGENS till vinnare i tävlingen och rekommenderar 
förslaget till utförande. 

framtida omdisponeringar och/eller ombyggnader.
Kostnadsberäkningar har gjorts på produktions- 
och förvaltningskostnader. Dessa beräkningar har 
gjorts för att tydliggöra skillnader mellan förslagen. 
Eftersom de olika förslagen är olika preciserade 
och att vissa funktioner fattas i dem har juryn gjort 
en bedömning av tillkommande och avgående 
kostnader. Det går inte att utläsa några avgörande 
skillnader mellan förslagen när det gäller produk-
tionskostnader. I detta skede har byggnadens ytor 
och effektivitet störst betydelse men i ett förlängt 
perspektiv är det byggnadens robusthet, rationalitet 
vid användning och förvaltning som har en avgö-
rande betydelse. Enkla och robusta grundstrukturer 
och konstruktioner gör att det fi nns större ekono-
miska möjligheter att lägga resurser på de kvaliteter 
som syns och som direkt ger kvaliteter till dem som 
ska använda och förvalta byggnaden. 

För ett sjukhus ekonomi är vårdeffektiviteten av 
mycket stor betydelse. För att skapa effektiva vård-
lokaler krävs möjligheter till hög fl exibilitet i verk-
samheten. Det har bland annat att göra med möj-
ligheten att anpassa avdelningars antal och storlek 
efter vårdbehoven och den tekniska utvecklingen. 
Viktigt är också goda samband mellan vårdverk-
samheter, vilket kräver effektiva kommunikationer. 
Det tredje kravet är att vården kan bedrivas med 

så lite störningar som möjligt vid underhåll och 
ombyggnad. Juryn har gjort bedömningen när det 
gäller förslagens förmåga att stödja vårdeffektivi-
teten, att småskaliga lösningar, som Grön pärla, 
Hand i hand och Fjällklyfta, har större svårigheter 
att uppfylla kraven på effektivt resursutnyttjande 
och är mer personalkrävande än de mer generella 
lösningarna.

I programmet efterfrågades möjligheten att bygga 
det nya sjukhuset i etapper för att underlätta ett 
genomförande. Juryn har under bedömningsarbetet 
insett att detta är en större fråga än tävlingsprogram-
met stipulerade. Rent byggnadstekniskt bedömer 
juryn att de förslag som har en tydlig struktur med 
fl era möjliga verksamhetssamband och horisontella 
kommunikationer är lättare att bygga i etapper. Det 
bedöms dock vara svårt att bygga det efterfrågade 
sjukhuset etappvis utan konsekvenser för vården 
och verksamheten, vilket noga behöver prövas i den 
fortsatta processen. 

Inget av förslagen har någon stark idé kring hur 
förslagen ska kunna byggas ut ytterligare. Platsen 
i sig själv innebär begränsningar till ytterligare 
utbyggnad. De med enkla öppna strukturer bedöms 
vara lättare att bygga vidare på än de som har mer 
avslutade former. 
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VINNARE

EMERGENS

BSK ARKITEKTER AB
Stina Ljungkvist, Caroline Varnauskas, 
Anna Bergström, Emil Martinac, Anna Martin, 
Ulf Mangefors, Anna Rolf och Gustaf Ljungh

ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS
Aasmund Björnstad, Björn Egner, 
Unn Therese Kvernstuen, Anne Guri Grimsby och 
Borghild Rambech

LANDSKAPSARKITEKTUR
Nivå Landskapsarkitekter, Jonas Berglund och 
Åsa Johansson

BYGGNADSKONSTRUKTÖR
ELU, Claes Henrik Claesson

INSTALLATIONSKONSULT
Energo-Retea, Conny Lindqvist, Sander Faxvall, 
Mats Kjellberg och Lennart Edéus

BRANDSKYDDSKONSULT
Briab, Anders Ranby

TRAFIKKONSULT 
WSP Samhällsbyggnad, Elisabet Renlund 

Emergens är ett starkt förslag som löst tävlingsupp-
giften på ett trovärdigt sätt. Byggnadens systematiska 
uppbyggnad är en styrka som gör förslaget robust och 
utvecklingsbart samtidigt som det fi nns en inlevelse för 
de människor som ska använda byggnaden. Förslaget 
är det som bäst kommer att fungera som ett stöd för 
vården och dess utveckling. 

Emergens bygger på en analys och konklusion av 
det befi ntliga sjukhusets struktur och gestalt samt de 
önskade nya funktionerna och gör ett eget samtida 
tillägg som övertygar i sin utformning. Förlaget inger 
förtroende för den fortsatta processen då de tävlande 
har visat att de klarar hela skalan från byggnadens 
övergripande struktur och gestalt till de enskilda pa-
tientrummen. 

Projektet har en stark idé vars principer ger en 
tydlig grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Stadsbyggnadsmässigt har Emergens en uppbygg-
nad som följer det långsträckta Södersjukhuset men 
vänder sina gavlar mot staden i öster. Förslaget har 
som helhet ett kraftfullt och tydligt uttryck som löses 
upp och blir mer öppet och varierat mot Ringvägen 
och Sjukhusbacken där människor passerar nära. 
Det fi nns därför både en kraftfullhet i uttrycket från 
långt håll och en större grad av välkomnande detal-
jering nära byggnaden. Denna princip är tydlig och 
bra, men de stora volymerna måste studeras ytter-
ligare för att bli något mindre kompakta och öppna 
byggnaden ytterligare både mot staden och mot År-
staviken och solen i söder. Juryn gör bedömningen 
att byggnadens principiella tydlighet och systematik 
tillåter en bearbetning av byggnadsvolymerna. 

Vy från Ringvägen

INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR 
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Entrén till akutmottagningen är tydlig och bra men 
kan i likhet med fl era förslag i tävlingen konkurrera 
med Södersjukhusets huvudentré. 

Förslagets idé bygger på Södersjukhusets egen 
struktur och organiserar verksamheterna med 
kloka och fungerande samband både till norra och 
södra huvudstråket. Förslagsställaren har utgått 
från att verksamheten måste ha mycket hög priori-
tet i en sjukhusbyggnad utan att ge avkall på höga 
krav på gestaltning och människans upplevelse.

Det fi nns en konceptuell tanke bakom fasaderna 
som kopplar till det existerande sjukhuset. Den 
inbjuder till att anpassa och variera fasaderna till 
verksamhetens behov vilket kan uppnås inom det 
föreslagna systemet med bibehållet helhetsintryck. 

Tekniktornet i öster samt teknikvåningen blir 
fönsterlösa och ger ett ofärdigt uttryck. Särskilt när 
det gäller teknikvåningen mellan operationsvå-
ningarna bör den noga utformas och utredas så att 
endast nödvändig teknik fi nns där. Då kan andra 
verksamheter placeras i ljusa lägen mot fasaden. 

Planerna är rediga och lätta att förstå och bedöms 
vara realistiska, fl exibla samt utvecklingsbara. Det 
fi nns få återvändsgränder och hissarna och trapp-
husen är utspridda vilket ger möjlighet att röra sig 
på fl era sätt i byggnaden, både horisontellt och 
vertikalt. Det fi nns dessutom möjligheter att skapa 
ytterligare kopplingar till den existerande byggna-
den. De tävlande har arbetat för att det ska fi nnas 
ljus och utblickar i korridorerna. Vid barnkliniken 
fi nns en fi n gård med lekplats som fungerar både 
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som utemiljö att vara i och att se på. I den fort-
satta utvecklingen bör ytterligare trapphus och 
entré skapas i öster, till exempel för dagkirurgiska 
patienter, vilket är fullt möjligt. Detaljutformningen 
av de enskilda avdelningarna återstår, men försla-
get visar att det är möjligt att disponera byggna-
den för de efterfrågade funktionerna. Det går att 
omdisponera akutmottagningen så att ett närmare 
funktionssamband med röntgenavdelningen skapas 
och det är fullt möjligt att byta plats på operations-
avdelningar och pre/postoperativa enheten om 
framtida utredningar skulle påkalla detta. Sterilcen-
tralen är väl placerad.

Ljusgårdarna är ett betydelsefullt element i bygg-
naden och en av nycklarna till projektets kvalitet, 
samtidigt som de med sin nuvarande utformning 
medför vissa problem. Gårdarna har en tydlig 
funktion att leda ned ljus i byggnaden. Genom ljus-
gårdarnas utformning med höga öppna volymer 
och balkonger fungerar de som en rumslig varia-
tion till de korridorer och mottagningsrum som 
dominerar verksamheten och de bidrar till orien-
teringen i byggnaden. Det är dock nödvändigt att 
pröva ljusgårdarnas utformning för att säkerställa 
att tillräckligt med ljus kommer ned i byggna-
den. Juryn menar också att möjligheten att öppna 
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gårdarna bör undersökas. Överglasade ljusgårdar 
kan medföra krav på slussar av brandsäkerhetsskäl. 
Öppna gårdar skulle också möjliggöra för patienter 
att få tillgång till frisk luft inne i byggnaden.

Det fi nns en inlevelse för människan i projektet 
som inte bara visar sig i ljusgårdarna och barnens 
lekplatser utan också i fönstersättningen som utgår 
från patientens upplevelse i rummet och ger fi na 
utblickar för någon som är sängliggande, vilket 
borde vara självklart men är ovanligt i sjukhus-
byggnader.

HUVUDENTRÉ

BARN-
AKUT

AKUTRUM

HELIKOPTER

ANTENATAL

FÖRLOSSNING

FÖRLOSSNING

NEONATAL

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

IVA PLAN 4

IN
TE

RN
 H

IS
SH

A
LL H

U
VU

D
H

IS
SH

A
LL

IVA PLAN 4

HUVUDENTRÉ

HUVUDSTRÅK PLAN 0

VARUMOTTAGNING

AMBULANS

OMKLÄDNING

AKUT 
ENTRÉ

BILDDIAGNOSTIK

BEF TEKNIK-
KULVERT

N

PLAN 7
ELEKTIV OP/DKC

PLAN 5,5
TEKNIK/OP ADM

PLAN 4
AKUT OPERATION

PLAN 2,5
FÖRLOSSNING/BB

PLAN 1
FÖRLOSSNING/BB

PLAN 0
HUVUDSTRÅK

PLAN -1
AKUTMOTTAGNING

PLAN -2
STERILCENTRUM

PLAN -3
KULVERT

PLAN -6
TEKNIKKULVERT

RINGMATNING

TILL TEKNIKTORN

STER LCENTRUM

TRANSPORTKORRIDOR -1

TRANSPORT-
KORRIDOR -1

OPERATION

AKUT OPERATION

ELEKTIV 
OPERATION/
DAGKIRURGIOPERATION

EFFEKTIVA FLÖDEN

AKUT

PATIENTER I SÄNG / VAROR

PATIENTER / BESÖKARE

RENT GODS / GRÖN ZON

INTERNT / PERSONAL

VAROR TILL STERILCENTRUM

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Flöden

Plan akutmottagning

Plan förlossningsavdelning

Plan operationsavdelning

Plan sterilcentral

AKUTENTRÉ

LÄTTAKUT

AVK

GYNAKUT

BARNAKUT

INRE TRIAGE

AKUTRUM

AMBULANSHALL

SE & BEHANDLA

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

EL

EL

TEKNIKTORN

EL

EL EL

TEKNIKTORN

ANTENATAL (ENDAST PLAN 1)

BB 

BB 

FÖRLOSSNING 

FÖRLOSSNING 

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

EL

EL

EL

EL EL

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

EL

EL

EL EL

TEKNIKTORN

PRE-/POSTOP

OPERATION/TRAUMA

OPERATION/TRAUMA

OPERATION

PERSONALENTRÉOMKLÄDNING

STERILCENTRUM

GASCENTRAL

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

TEKNIKTORN

EL

EL

EL EL

TEKNIKTORN



14

Vy från förlossningsavdelningen

Vy från ljusgården

Den nya akutentrén



15

Vy över sjukhusområdet från sydöst

Vy från huvudhisshallen mot akutentrén
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FJÄLLKLYFTA
ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER A/S, 
BERG ARKITEKTKONTOR AB

Klavs Hyttel (ansvarig) Jørn Held, 
Bränd Jan-Erik Mattsson, Helle Starch, 
Thomas Birkkjær, Anna-Mette S. Larsen, 
Sofi a Lind, René Thorup Kristensen (modell)

INGENJÖRER
Tyréns AB, Anders Hallgren
Incoord Installationscoordinator AB, Lars Hult
AB Teknoplan, Bo Jakobsson

Fjällklyftan lägger en ny självständig form, ett slags 
landmärke, till det befi ntliga sjukhuset. Anslaget att 
terrassera byggnaden med Sjukhusbackens stigning 
och idén att försöka få in mycket ljus i byggnaden är 
intressant, men inte genomfört på ett övertygande sätt.  

Förslagets idé att lägga en egen mer organisk form 
till Södersjukhusets strikta funktionalistiska skulle 
kunna vara en möjlig lösning. Särskilt i mötet med 
Ringvägen är byggnadens terrassering intressant, 
även om bottenvåningen är avvisande. Men den 
föreslagna formen känns omotiverad och har ingen 
relation till det befi ntliga sjukhuset. Byggnadens 
till stora delar mjuka uttryck associerar inte till 
den snabba, rationella, effektiva och professionella 
verksamhet som ska bedrivas i det nya sjukhuset. 
En analys visar också att formen har gett alltför 
stora negativa konsekvenser för funktion, generali-
tetet och fl exibilitet. 

Perspektiv innergård

Galleria
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Konceptet bygger på att föra in mycket dagsljus 
i byggnaden och att gården/klyftan ska upplevas 
från stora delar av sjukhusets inre delar. Man kan 
dock konstatera att många av de funktioner som är 
orienterade mot ”fjällklyftan” är sekundära utrym-
men. De glasade gångarna över klyftan är orealis-
tiska i en högintensiv operationsmiljö då de både 
förlänger transporter och riskerar att störa patien-
ternas integritet. När det gäller byggnadens inre 
organisation fi nns brister i inlevelsen för patientens 
situation. 

Väggarna mot klyftan är tvetydigt redovisade; på 
planerna som tunna helt glasade väggar och på 
fasaderna och detaljsektionen som täta väggar med 
hål för fönster. Därmed är förslagets öppenhet och 
luftigheten motsägelsefull och svår att bedöma.

Förslaget visar på brister när det gäller förståelsen 
för de funktioner som efterfrågades och inlevelse i 

hur verksamheten fungerar. Det är till exempel inte 
funktionellt med en sterilcentral högst upp i byggna-
den med tanke på logistik, säkerhet och smittsprid-
ning. En akutmottagning i korridorsystem efterfrå-
gades uttryckligen inte. Ett kommunikationsplan 
på plan -2 är en intressant lösning men inte förenlig 
med den existerande kommunikationsstrukturen på 
Södersjukhuset. Akutmottagningens entré riskerar 
att dominera över huvudentrén vilket lett till att 
förslagsställarna tvingats utforma ett mycket fram-
trädande skyltsystem som kompensation. 

Den tekniska infrastrukturen är mindre utveck-
lad och behöver kompletteras med vertikala eller 
långa horisontella stråk vilket riskerar att påverka 
gestaltningen. Förslaget erbjuder inga reella möjlig-
heter till tillbyggnad och det är svårt att se hur det 
kommer att utgöra den byggsten i Södersjukhusets 
framtida utveckling som efterfrågades.
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Situationsplan
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Interiör – öppen arbetsstation i akutmottagningen
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GRÖN PÄRLA
LINK ARKITEKTUR

Genom Linda Marend, Katarina Ringstedt, 
Bengt Linder, Ulrika Gyllenberg, 
Andreas Fernström och Roger Larsson

MEDARBETARE

LINK ARKITEKTUR, Helena Ryhle, Helen Engelberg, 
Catarina Bendix, Marika Norrenge, 
Jesper Arvidsson, Lars Karlsson
WSP SAMHÄLLSBYGGNAD, Torsten Wallin, 
Kalle Tomczak, Martin Båth
WSP ENVIRONMENTAL, Göran Werner, Ola Larsson
WSP BYGGPROJEKTERING, Anders Vestlund
WSP ELTEKNIK, Erik Bellander
WSP VVS-TEKNIK, Anders Sjöstrand
WSP MANAGEMENT, Göran Isacson, Marie Avelin
WSP ANALYS OCH STRATEGI, Mats Lundgren
WSP BRAND- OCH RISKTEKNIK, Ingemar Lindahl
WSP LJUSDESIGN, Peter Pertola

Grön pärla har på ett förtjänstfullt sätt tagit som 
utgångspunkt att gestalta en volym som blir mindre 
dominerande på platsen. Detta ger gestaltningsmäs-
siga kvaliteter men leder också till kompromisser för 
sjukhusets funktion och fl exibilitet som är omöjliga att 
acceptera.

Det har varit berikande för bedömningen att ett 
förslag utgått från den nya byggnadens förhållande 
till platsen och det befi ntliga sjukhuset och prövat 
att minska den nya byggnadens höjd och volym i 
förhållande till det efterfrågade programmet. För-
slaget är särskilt väl utformat mot Sjukhusbacken, 
dock ser inte juryn samma ambitionsnivå när det 
gäller hur byggnaden gestaltats mot Årstaviken.  
Förslaget visar tydligt att ambitionen att hålla 
ned byggnadens volym leder till att många av de 
efterfrågade funktionerna inte kan uppnås. Det är 
svårt att se hur förslaget ska kunna utvecklas för att 
kompensera bristerna i det.

Den största bristen i förslaget är den logistiska 

kopplingen till det befi ntliga sjukhuset. Juryn kan 
konstatera att förslaget har alldeles för få horison-
tella kommunikationer i samma nivå mellan det 
nya och gamla sjukhuset. Vissa kopplingar fi nns till 
hus 13 men de går genom vårdavdelningar. Lös-
ningar med länkar som innehåller trappa och hiss 
för att komma i nivå är inte tillräckliga och lös-
ningar med ramper är inte acceptabla. Horisontell 
kommunikation på plan 4 till hus 7 där intensiv-
vårdsavdelningen fi nns är ett oantastligt krav vilket 
förslaget ej har beaktat.

Den valda formen begränsar också byggnadens 
generalitet och effektivitet. Figuren inbjuder inte 
till utveckling och formviljan har skapat låsningar 
för fortsatt bearbetning. Flygelbyggnaderna låser 
placeringen av vissa funktioner vilket är negativt för 
byggnadens generalitet. Akutmottagningens planlös-
ning uppfattas som oredig och alltför komplicerad 
medan förlossningsavdelningen är bättre löst.

Generellt fi nns det rikligt med dagsljus i byggnaden 

Vy från Sjukhusbacken
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utom på akuten. Gårdarna mellan byggnadskrop-
parna är norrvända och inbjuder inte till utomhus-
vistelse. 

Kommunikationssystemet och orienterbarheten är 
komplicerat i byggnaden eftersom det saknas längre 
siktlinjer samt dagsljus och utblickar i kommunika-
tionsutrymmena, detta gör det till exempel svårt att 
fi nna viktiga hisshallar. Patient- och varutransporter 
in i den nya byggnaden måste i förslaget passera 
genom akutmottagningen vilket inte är en accep-
tabel lösning.  Sterilcentralen är dock väl placerad 
på plan -2. Ett separat lastintag för sterilcentralen i 
denna ände av sjukhuset är inte önskvärt ur trafi k-
synpunkt.  

Förslaget har ett väl genomarbetat och genomtänkt 
energikoncept, som till och med inkluderar lagring 
i ett naturligt vattenmagasin, akvifer, vid Eriksdal. 
Förslagsställarna har gjort energibalansberäkningar 
och systemstudier i tidigt skede vilket påverkat 
arkitekturen.

Gårdsvy
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HAND I HAND
ARKITEMA K/S MED CCO ARKITEKTER A/S, 
INCOORD INSTALLATIONSCOORDINATOR AB,
WSP GROUP AB OCH ASPLAN VIAK AS.

Projektledare Palle Bo Rasmussen, Arkitema Health

ANSVARIGA DELÄGARE: 
Jørgen Bach, Arkitema Stockholm, 
Wilhelm Berner-Nielsen, Arkitema Health, 
Michael Christensen, CCO arkitekter, 
Olof Edberg, Incoord

MEDARBETARE
Arkitema, Bo Lidberg, Camilla Wulff Gottlieb, 
Karen Marie Steensgaard, 
Pernilla Haslund-Christensen

CCO ARKITEKTER, David Vega, Håkan Sandhagen, 
Mads Heinberg, Vincent Grandgagnage

ASPLAN VIAK, Hans Ola Fritzen

WSP, Stefan Tyrbo

Förslaget bygger på en intressant analys av sjukhusets 
placering och roll i stadsbilden mellan Årstaviken och 
stadslandskapet. Förslagsställarna bygger vidare på 
Södersjukhusets yttre struktur med gavlar i en egen 
tolkning. 

Tyvärr så leder dagens funktionskrav till att gav-
larna på den nya byggnaden inte kan göras lika 
eleganta och smala som det befi ntliga sjukhusets. I 
realiteten blir den nya byggnaden både mer stor-
skalig och klumpig i jämförelse med den existeran-
de byggnaden. Projektet är schematiskt presenterat 
och därför svårbedömt rent arkitektoniskt. 

Mötet mot Sjukhusbacken utgörs av ett löpande 

”skyltfönster” som ska binda ihop den nya byggna-
den med den gamla och vara de båda byggnader-
nas sammanlänkande fundament. Det är dock inte 
möjligt att se in i byggnaden genom fönstret, vilket 
är förvirrande. 

I förslaget fi nns en idé om en inre koppling mellan 
akutmottagningens entré och Södersjukhusets hu-
vudentré som är intressant men inte helt okompli-
cerad att realisera. Entrén är inte heller tillräckligt 
omhändertagen och möter inte besökaren på ett 
bra sätt. Det saknas en ordentlig angöringsplats för 
besökare till akutmottagningen. 

Genom att arbeta med fl yglar kan den inre miljön 

Vy från Sjukhusbacken
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bli ljus och ha utblickar också i korridorerna. För-
slaget är en relativt fl exibel lösning men fl yglarnas 
mått, samt att det saknas stora sammanhängande 
ytor, begränsar i viss utsträckning fl exibiliteten och 
logistiken. I och med de valda bredderna på gav-
larna är byggnaden anpassad till det nu presentera-
de lokalprogrammet och det blir svårt att utveckla 
och göra förändringar för framtida behov. Lättare 
verksamheter blir destinerade till de smalare bygg-
nadsvolymerna och tyngre till de bredare. 

Juryn bedömer att det är svårt att bearbeta försla-
gets brister utan att dess form och proportionering 
går förlorad. Idén är inte heller tillräckligt stark för 
att hålla för framtida förändringar. 

De olika avdelningarna är i själva verket inte 
särskilt rationellt organiserade, särskilt akutmot-
tagningen bedöms vara rörig och dess fyra kor-
ridorer motarbetar ett ”leant” arbetssätt och blir 
därför svår att göra effektiv. Sambanden med det 
existerande sjukhuset är bra och går att utveckla yt-
terligare liksom kopplingen till den post-operativa 
avdelningen. Vertikala kommunikationer skär av 
vissa verksamheter. 

Det fi nns få vertikala tekniska stråk och de som 
fi nns är små utan neutral åtkomst. 
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TAKT
JOHAN CELSING ARKITEKTKONTOR AB
NARUD STOKKE WIIG ARKITEKTER OG 
PLANLEGGERE AS
ARSTAD ARKITEKTER AS
COWI AS

MEDARBETARE:
JOHAN CELSING ARKITEKTKONTOR
Johan Celsing, Carl Wärn, Ibb Berglund

NARUD STOKKE WIIG ARKITEKTER OG 
PLANLEGGERE AS, John Arne Bjerknes, 
Thomas McQuillan, Håvard Fagernes, Nora Eldøy

ARSTAD ARKITEKTER AS,  Johannes Eggen, 
Tor Winsnes, Marianne Lynum, Marianne Hereid, 
Eli Undlien Søvik

COWI AS, Åke Gillberg, Olav Steinshamn, 
Erik Rigstad

Takt bygger vidare på Södersjukhusets monumentalitet 
med en tydlig gestalt mot Årstaviken och signalerar 
oblygt att Södersjukhuset är en institution av betydelse i 
staden.

Stadsbyggnadsmässigt har förslagsställarna tagit 
fasta på Södersjukhusets monumentalitet och fö-
reslagit en byggnad av samma dignitet. Tanken att 
komplettera det befi ntliga sjukhuset med en ny lugn 
och värdig byggnadsgestalt utan att den känns som 
en uppenbar tillbyggnad är tilltalande. Byggnaden 
har ett uttryck som tydligt signalerar att det är en 
institution. 

Fasaderna är uppbyggda av tillsynes likadana djupt 
sittande smala stående fönster, utan att varieras med 
väderstreck eller bakomliggande funktioner. Föns-
tersättningen bygger upp ett intryck av upprepning 
som förstärker byggnadens enkla men självständiga 

form. Vid närmare betraktande framträder en subtil 
variation av fönsterbredd och färgsättning i fönster-
nischerna som ger tillräcklig spänning för att fasa-
derna inte ska framstå som helt monotona. Det är 
dock besvärande att fasaderna, utan förklaring, har 
uppenbara likheter med en biblioteksbyggnad*.

Planerna är rediga, enkla och fl exibla och bygger på 
konceptprogrammet som har använts som en slags 
byggkloss som förfi nats och utvecklats till fl era arki-
tektoniskt vackra och intressanta interiörer. Akutens 
entresoler och utblickar över gården är exempel 
på sådan bearbetning. Byggnaden är generell men 
fl exibiliteten är ändå inte optimal på grund av hur 
den logistiska strukturen är föreslagen med endast 
ett samlat vertikalt kommunikationspaket. Detta gör 
det svårt att dela upp byggnaden i mindre enheter 
och kommunikationer måste gå genom verksamhe-
ter och inte i neutrala utrymmen. Trots den till synes 

Perspektiv mot Sjukhusbacken
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enkla formen är inte projektet trovärdigt verk-
samhetsmässigt. Exempelvis har vissa funktioner 
hamnat fel eller saknas (i akutavdelningen saknas till 
exempel arbetsplatser för cirka 40 personer) och det 
är svårt att utveckla dessa funktioner eftersom den 
övergripande formen är så strikt utformad. Steril-
centralen högst upp i huset är inte bra med tanke på 
logistik, säkerhet och smittspridning.  

Projektet är mycket summariskt presenterat, särskilt 
teknik- och miljöfrågorna är dåligt genomarbetade. 
Alltför mycket vikt har lagts på redovisningen av 
fasader på bekostnad av beskrivningar och innehåll, 
vilket tyvärr ger ett ofärdigt intryck.

Flygvy
*  Jacob und Wilhelm Grimm-centre, Library of the Humboldt-
University of Berlin av Max Dudler Architect
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