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INLEDNING

Inledning
Här redovisas utvecklingen av Södertälje sjukhus för att tillgodose det 

nuvarande och framtida vårdbehovet som anges i förstudie och hem-

ställan. Denna programhandling sammanfattar verksamhetsinriktning, 

byggnadsbestånd, tider och ekonomi för en långsiktig modern utveck-

ling av Södertälje sjukhus. 

Förslaget innehåller en ny behandlingsbyggnad som följer Locums för 

vården och vårdlokaler framtagna konceptprogram. Två befi ntliga bygg-

nader byggs om till nybyggnadsstandard för vårdavdelningar med tillhö-

rande stödfunktioner. 

Uppdraget innebär att Locum är ansvarig för att ta fram programhand-

lingar och Södertälje sjukhus som ansvarig för fastställande av verk-

samhetens innehåll och krav. 

Nybyggnaden kommer att erbjuda fl exibilitet och ge möjlighet att möta 

nya och förändrade verksamhetsbehov. 

Nybyggnadens placering på tomten är strategisk med tanke på både ut-

byggnadsmöjligheten och för att möjliggöra så goda logistiska samband 

som möjligt.
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Mott. Vård Beh.

Mott. Vård Beh.

Mott. Vård Beh.

Mott. Vård Beh.

Mott. Vård Beh.

Brist för mott/vård: Bjälklag + 
install.utrymme + (plan 2 o 6 vån.höjd). 
Beh: Även all våningshöjd utom plan 3.

Brist för mott: Bredd + (plan 5 vån.höjd). 
Vård: Även stomme + area.
Beh: Även install.utrymme.

Brist för mott/vård: Stomme + bredd + 
(plan 5 våningshöjd)
Beh: Även install.utrymme + plan 2 
våningshöjd.

Brist för mott: Bredd +(plan 2 & 5 
våningshöjd)
Vård: Även stomme +area.
Beh: Även installationsutrymme.

Brist för mott: (Våningshöjd plan 3-6).
Vård: Även stomme.
Beh: Även våningshöjd + bredd.

Långsiktigt lämplig

Eventuellt långsiktigt lämplig/ 
kräver ombyggnad

Ej långsiktigt lämplig/ 
kräver stora investeringar
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Byggaders långsiktiga lämplighet för mottagning, vård och behandling enl. Södertälje sjukhus 
fastighetsanalys 2008

Sammanfattning 

Södertälje sjukhus ändamålsenlighet för modern akutsjukvård är idag mycket begränsad. 
Det behövs en koncentrerad byggnadsstruktur samt bättre möjligheter för att effektivt re-
sursutnyttja tomt, lokaler och utrustning. 

Denna programhandling föreslår ett stort utnyttjande av befi ntligt fastighetsbestånd med 
ombyggnation för nya vårdavdelningar för att minska nybyggnadsarean. Förslaget innebär 
en möjlig fortsatt utbyggnad med fl er vårdlokaler. Ny byggnad upprättas för akutmottag-
ning, operationsavdelning, sterilteknik, intensivvård, BB/förlossning, kemlab, mottagning 
och rönt-gen. 

Nybyggnadsdelen medger att all planerad öppenvård är samlad i ett stort generellt och 
specialiserat öppenvårdsplan med en öppen entréhall i två plan som ansluter både till mot-
tagningsdelen, provtagning och röntgen för att underlätta tillgänglighet och goda fl öden.

Programförslaget erbjuder lösningar som stöder utveckling för vården viktiga samband. 

Geriatrik och psykiatri kvarligger i befi ntliga lokaler i byggnad 18. En ny kulvert anläggs 
mellan byggnad 18 och akutsjukhuset för fl öden mellan de två uppdelade sjukhusen och en 
ny park anläggs över kulverstsystemet. 

Bakgrund 

Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009 togs en 
Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern akutsjuk-
vård var mycket begränsad. Det förde med sig ett behov av fortsatt utredning, en förstudie, 
om hur Södertälje sjukhus kan utvecklas i framtiden. 

Fastighetsutvecklingsplanen lade också fast att gamla vårdstrukturer och byggnader omöj-
liggjorde nödvändig utveckling av sjukvården utan stora om eller nybyggnader. I dagslä-
get ger det splittrade och utspridda byggnadsbeståndet långa avstånd mellan verksam-
heter och funktioner som har behov av närhet. Sjukhusets byggnader är förbundna med 
ett kulvertsystem, vilket idag inte är separerat mellan person-, gods-, avfalls- mat-, och 
patienttransporter. 

Sjukhuset har ett behov av vårdavdelningar med 24 st vårdplatser per avdelning för kost-
nadseffektivitet samt enkelrum med egna hygienrum för högre patientsäkerhet. Nuvarande 
vårdavdelningar har fått föreläggande av arbetsmiljöverket med anledning av utrymmes-
brist kring patienten i vårdrum och hygienutrymmen. En anpassning till förbudet skulle 
innebära reduktion med nära hälften av dagens vårdplatser. 

I en första förstudie 2009 prövades olika förslag till lösningar, varav ett huvudalternativ 
valdes för fortsatt utveckling i ett programskede. Förslaget innebar att all nybyggnation 
koncentreras till tomtens östra delar utmed Erik Dahlbergs väg och skulle i huvudsak bestå 
av två generella byggnadsvolymer i fem våningar innehållande både vård och behandling.

Södertälje sjukhus 2011 (med hus-nummer)

SAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

Övriga byggnader lämpar sig 
inte långsiktigt för vare sig mot-
tagning, vård eller behandling.
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Förslag till utveckling 

Behandling 

Närsjukhus 

Närsjukhus Närsjukhus 

Behandling Behandling 

Vårdavd.

124 vpl 

Vårdavd.

124 vpl 

Admin

Admin
Behandling
/Vård

Akut

Akut Akut

Spec.
Mottagningar

Spec.
Mottagningar

Spec.
Mottagningar

Generell
Vårdbyggnad

Generell
Vårdbyggnad

 Möjlig utbyggnad Fortsatt utbyggnad

Akutsjukhus

Akutsjukhus Akutsjukhus

De stora fördelarna är en koncentrerad byggnadsvolym med korta avstånd samt att genomfö-
randet är enkelt och snabbt med få provisorier och liten störning av pågående verksamhet.

Programarbetet avbröts i ett tidigt stadium på grund av dels för hög investeringsutgift (1,8 mdr), 
dels det pågående arbetet med planen för Framtidens Hälso- och sjukvård.

Med inspiration och intryck från den i mars 2011 presenterade FHS-rapporten, föreslog sjukhusets 
styrelse och ledning i maj ett mindre omfattande koncept med prioritering av vårdplatsetablering. 
Beslut om framtagande av ny programhandling inom en budgetram på 1,2 mdr beslutades i juni 
2011. Med programmet som grund tas inriktningsbeslut om investering vid LF:s sammanträde i juni 
2012. 

För att klara budgetram och verksamhetsinnehåll har programförslaget omarbetats under som-
maren 2012 i förhållande till förstudien. Planlösningarna har minskats med drygt 4000 m2 med 
bibehållen vårdkapacitet genom att den nya byggnaden fl yttats närmare de befi ntliga. 

Endast akutsjukhusets verksamhet och behov har behandlats i programhandlingen, med undantag 
av gemensamma funktioner och behov av fl öden som samutnyttjas mellan de två enheterna. 

Det valda förslaget innebär en anpassning till avsatta medel och därmed en förändring av tidigare 
förstudieförslag men med möjlighet till en senare utbyggnad. Mål och krav från tidigare studie 
kvarstår. Därutöver har två nya mål tillkommit, dels för budget och dels för vårdkapacitet enligt 
framtidsplanen. Dessutom har nya kopplingar mellan akut- och närsjukhuset tillkommit och en 
placering av gemensamma funktioner skall lösas. 
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BEHOV OCH MÅL

Behov 

Södertälje sjukhus byggnadsbestånd är byggt under olika tidsperioder mellan 1907 och 
1980. Den tidigare Fastighetsutvecklingplanen visar att sjukhusets byggnader inte är lång-
siktigt ändamålsenliga för sjukhusets akutsjukvårdsuppdrag. Haverier inom sjukhusets in-
frastruktur, omfattande driftstörningar avseende hygien och arbetsmiljö vid reparationer, för 
allmänheten öppet liggande försörjningsnät och krympande kapacitet per slutenvårdsenhet 
medför stora svårigheter för sjukhuset att uppnå sina utvecklingsmål. 

I takt med att verksamheten volym- och kvalitetsmässigt vuxit ur lokalerna har bristfälliga 
lösningar inneburit utspridd och splittrad verksamhet. Behoven är stora att åstadkomma 
goda logistiska samband för att möjliggöra samplanering, effektivare fl öden och kortare 
ledtider i vården.

Sjukvården har på grund av utvecklingen inom SLL behov av enkelrum med egna hygienrum 
för effektivare vård och minskade kostnader genom högre vårdplatsutnyttjande, minskad 
smittspridning, minskat behov av behandlingsrum m fl . biutrymmen, färre omfl yttningar, 
lägre risker vid läkemedelshantering samt minskade personalkostnader.

Arbetsmiljöverket har förbjudit sjukhuset mot vite att använda vårdplatser med små arbetsut-
rymmen från oktober 2012. En anpassning i nuvarande lokaler till förbudet skulle innebära 
reduktion med nära hälften av dagens vårdplatser fördelat över samtliga akutsomatiska 
vår-davdelningar. På samma sätt är Locum förbjudna att upplåta lokalerna för nuvarande 
verk-samhet från och med 2017 på grund av för trånga hygienutrymmen.

Sjukhusets kulvertnät används både för gods- och persontrafi k, vilket inte är acceptabelt. 
För effektiva fl öden krävs minst två separerade stråk för person- respektive varutransporter 
samt lättorienterade och tydliga entréer och kommunikationsstråk.

Trafi kbelastningen på Rosenborgsgatan är hög med sjukhusets huvudentré, akutintaget, 
ambulansinfart och infart till näraliggande bostadsområde. En översyn av trafi kstruktur be-
höver också göras.

I HSN “Framtidsplan för hälso- och sjukvård” föreslås att Södertälje sjukhus även fortsätt-
ningsvis bedrivs som ett dygnet runt öppet akutsjukhus. En förutsättning för fortsatt verkam-
het är vårdavdelningar med större arbetsutrymme och kapacitet. 

Programmet erbjuder följande lösningar

- Generellt utformade vårdavdelningar med 24 enkelrum med tillhörande hygienrum vardera.

- Ett koncentrerat ”nav” mellan hus 01, 02 och 19 vilket grundlägger korta avstånd mellan 
vårdavdelningar, mottagningar, behandlingsfunktioner och huvudentré.

- Samlokalisering av funktioner/processer med stora patientfl öden och samlokaliserin av 
funktioner av patientsäkerhetsskäl.

- Samlokaliserat öppenvårdscentrum för alla akutsomatiska specialister.

- Helt åtskiljda fl öden för varor respektive personer i kulvertar och hissar.

- Vårdkapacitetet för behoven i närområdet år 2020 utifrån dagens bedömning om 
utvecklingsprognos.

Huvudentrén erbjuder en ökad tillgänglighet och orienterbarhet med mycket korta avstånd 
till samtliga elektiva mottagningar, röntgen, provtagningscentral och apotek. Samtliga 
vårdavdelningar och dagkirurgisk operation nås med hiss direkt från huvudentrén. Det kon-
centrerade ”navet” mellan hus 01, 02 och 19 grundlägger korta avstånd mellan nästan alla 
verksamheter.

Jämfört med nuläget ökar vårdplatsantalet från 100 till 120. Förutom att enkelrum medför en 
effektivare beläggning och platsutnyttjande kan sannolikt vårdtiderna kortas och fl er vårdtill-
fällen rymmas. Ur ett patientperspektiv skapas väsentliga förbättringar avseende integritets-
skydd, hygien, komfort och säkerhet.

Intensivvårdens kapacitet ökar totalt till 10 vårdplatser inklusive intermediärvård och full-
ständig isoleringsmöjlighet vilket idag saknas på sjukhuset. Utrymmet runt intensivvårdspa-
tienterna ökar från dagens cirka 10 till 25 m2 för att rymma modern teknik och behandling.

Operationsavdelningen ges ytterligare en sal men framför allt bättre logistiska och patient-
säkra förutsättningar med uppdukningsrum, större operationssalar och ökad integration 
med pre- och postoperativa patientfl öden. Uppvakningskapaciteten fördubblas och placeras 
i direkt anslutning inom operationsavdelningen. Samlokalisering av olika funktioner inom 
denna verksamhet förstärker patientsäkerheten.

Akutmottagning och Röntgenavdelning samplaceras i markplan. På så vis underlättas det 
akuta omhändertagandet av prio 1 och 2 patienter genom samordning av ambulanshall, 
akutrum och datortomograf. Likaså underlättas det stora fl ödet av lättare skadade och sjuka 
mellan triagering, undersökningsrum och röntgenlab.

Förlossnings- och BB-avdelning har integrerad öppenvårdsdel och 20 fl exibla vårdrum där 
samtliga kan användas som förlossningsrum. 

Samtliga elektiva mottagningar ges utrymme och samordningsfördelar i ett öppenvårdscen-
trum för alla akutsomatiska specialiteter. 

Arbetsmiljön förbättras genom rymligare arbetsutrymmen främst inom slutenvård, intensiv-
vård, uppvakning, operationsverksamhet, separerade transportkulvertar och transporthis-
sar. Ansträngningar har gjorts för att åstadkomma maximalt dagsljusinsläpp trots ökad 
husdjup i nybyggnadsdelen.



Mål för verksamhetsutveckling Måluppfyllelse

1 Värdegrunden präglas av holistisk människosyn, 
patientens behov, värdeskapande möten, kontinuerligt 
lärande, interaktivitet och processorientering 

Enkelrum i slutenvård
Begreppen interaktivitet och processorientering ges bättre förutsättningar genom sammanhållna funktioner inom öppenvård, 
inom sterilteknik - operationsavdelning – uppvak – dagkir.enhet samt mellan akutmottagning och röntgen 

2 Lokalutformning ska stödja interdisciplinär samverkan 
och kreativitet

Sammanhållen öppenvård,  samlokaliserad sterilteknik - operationsavdelning – uppvakning – dagkir.enhet 
Samlokalisering av akutmottagning och röntgen, förlossning – obstetriska mottagningen och skopi-öron-IVA. Navet 
koncentreras mellan hus 01, 02 och 19. 

3 Lokaleffektivitet 
Lokalerna ska vara effektiva och stötta och effektivisera 
sjukvården

Bättre logistiska samband med kortare avstånd mellan slutenvård, akutmottagning och samtliga behandlingsfunktioner. 
Gemensam öppenvård och Operationsprocessens förutsättningar optimeras för goda flöden genom samlokalisering av 
sterilteknik, operationssalar, pre- och postoperativ vård och dagkirurgisk funktion. Det akuta omhändertagandet underlättas 
och säkerställs av samplacering av akutmottagning och röntgenavdelning 

4 Kunna förändras över tid och möta nya skiftande krav 
o förväntningar. Generella lokallösningar som stödjer 
framtida flexibilitet i arbetssätt och processer

Generellt utformade vårdavdelningar och mottagningsrum. Större rum och enkla vårdrum. Vid förändringar i 
patientsammansättningen finns alla möjligheter att omfördela kapaciteten. 

5 Eliminera icke värdeskapande tid för patienten 
Patienten ska möta rätt kompetens i rätt process i rätt tid. 
Kan uppnås genom att vårdprocesser skiljs från 
stödprocesser, resurser samordnas och samutnyttjas och att 
den fysiska miljön underlättas för parallella arbetssätt och 
aktiviteter

Ökad samlokalisering som stödjer snabbare flöden. Dimensionering som stödjer snabbare flöden. – Inga volymmarginaler 
vid större tillväxt än prognosticerat kan inverka hämmande på flödet. Attraktiva lokaler som stödjer adekvat 
kompetensförsörjning. 

6 Lokalerna ska stödja vårdvolymen Programmet tar höjd för 20 procents ökning av dagens vårdvolymer. Detta ska enligt tillväxtprognoser täcka behoven fram 
till 2020. 

7
ÖVERGRIPANDE MÅL

Koppling till Affärsplan och Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) 

Programmet matchar nuvarande uppdrag, vårdavtal och verksamhetsplan. Kapaciteten 
motsvarar prognosen om befolkningstillväxt i nuvarande betjäningsområde exklusive ev 
utskiften fram till 2022.  Med förbättrade utfl öden till kommuner respektive geriatrik samt 
enkelrumseffekter på vårdtider antas att sjukhuset rymmer tilldelning av ytterligare 1000 
vårdtillfällen 2018 enligt preliminärt besked från HSNf om utskifte av vård utöver behoven 
kopplade till befolkningstillväxt i närområdet, sammantaget 30 % fl er vårdtillfällen.  

Övergripande mål för programmet

Ökade volymer är nödvändigt för att skapa ekonomisk bärkraft. I Södertälje Sjukhus AB:s 
affärsplan erbjuds därtill ett ökat åtagande om upp till 5000 vårdtillfällen för invånare i södra 
Botkyrka och Nynäshamn. Detta kräver dock tillskott av ytterligare slutenvårdsplatser, men 
skulle förutom förbättra sjukhusets driftekonomi och ge  möjligheter till lägre kostnad per 
vårdtillfälle samt även på ett hållbart sätt lösa de akutsomatiska sjukvårdsbehoven för in-
vånarna i den södra länsdelen samtidigt som det redan nu överansträngda akutsomatiska 
sjukvårdssystemet i länet ges en nödvändig avlastning.



Mål för fastighetsutveckling  Måluppfyllelse

1 Anpassningsförmåga 
1.1 Möjlighet att förändra layout, funktion och volym.  
1.2 Generellt utformad byggnadsstruktur. Ex v vård- och mottagningsrum 
utformas som generella typrum. Operationssalar utformas för alla typer av 
kirurgi
1.3 Kunna variera kapacitet mellan öppen- och slutenvård resp mellan akut 
och planerad vård utan ombyggnad. 
1.4 Möjliggöra etappvis utbyggnad

1.1 Ja 
1.2 Vårdrummen är alla generella. Mottagningar finns tre typer som inom sig är generella. Operation är alla generella. 
1.3 Ja, förutom alternativet med öppenvård till sluten vård som kräver ombyggnad.   
1.4 Möjligt att bygga ut etappvis. 

2 Ändamålsenlig struktur 
2.1 Enkel och tydlig struktur med bästa samband, flöde och funktion. 
2.2 Orienterbarhet, tillgänglighet och korta avstånd 
2.3 Strukturen utformas utifrån principen om skilda flöden 
2.4 Öppen och välkomnande huvudentré med bra service och goda 
förbindelser med sjukhusets verksamheter 
2.5 Byggnaden förbereds för automatisk logistik och ha välutvecklade 
logistiska flöden för sterilgods, läkemedelshantering och försörjning av varor 
och textilier enl Just-in-timekoncept 

2.1  Ja, på ett bra sätt. 
2.2  Ja 
2.3  Ja, till största delen 
2.4  Ja 
2.5 Automatisk logistik jämställs med smågodshantering/ rörpost. Just In Time hanteras via godsmottagning/ 

bulkförråd via kulvert och hissar till lokala nischförråd. Sterilgods hanteras via direkthissar till op, som ligger på 
våningen direkt under. Godset anländer direkt till sterilens avemballering/sterilförråd som tidigare förslag. 
Läkemedel anländer direkt till sjukhusapoteket och distribueras därifrån vidare till JIT-förråden. 

3 Effektiva lokaler 
Se även verksamhetsmål.  
3.1 Stöttar och effektiviserar sjukvården. 
3.2 Yteffektiv planering av stödfunktioner inkl admin.lokaler  

3.1 Genom korta avstånd samt ett bra och effektivt samband mellan de olika verksamheterna.  
3.2 Gemensamt utnyttjande av personallokaler. Adm i stor utsträckning utflyttad till bef by 06 och 07 för att utnyttja 

den ombyggda delen mer effektivt. 

4 Gestaltning 
4.1 Stärka profilen som det nära sjukhuset med lättillgänglig specialistvård 
och professionell medicinsk miljö

4.1 Huset ligger relativt centralt i Södertälje, dvs ”nära” och med bra förbindelser. För att upplevas lättillgängligt 
förutom det fysiska läget är entré och parkering av stor betydelse. Entrén ligger nu på samma ställe som tidigare, 
vilket upplevs positivt. Den skall studeras vidare så att den annonserar sig på ett bra sätt. Akutintaget är en annan 
viktig entré som också måste studeras vidare så att man inte behöver söka efter den. Det finns nu fler p-platser 
inom sjukhusområdet, vilka dock erbjuder en viss promenad. Att gestaltningsmässigt visa upp en professionell 
medicinsk miljö med specialistinriktning kräver också vidare studier. En stram lätt elegant fasad där verksamheten 
kan anas eller visas genom öppenhet/glas eller symboler stärker denna profil. 

5 Hållbarhet 
5.1 Lokaleffektivt utnyttjande, hållbarhetsanpassat byggande och resurssnål 
drift

5.1  Kommunikations- och entréytor har tagits bort, vilket minskar framtida drift och underhållskostnader. Man kan 
överväga utvändiga displayer visande vård- och energieffektiviteten. Gäller att finna relevant och lämplig 
parameter att mäta.  
Hus 19 uppförs i enlighet med Miljöklassad byggnad. 

6 Genomförande 
6.1 Utbyggnad kan ske utan stora påfrestningar eller avbrott för pågående 
verksamhet

6.1 By 3 måste rivas vilket innebär att försörjning av sterilgods måste lösas på annat sätt med provisorium och/eller 
annan leverantör. Genomförande av etapp 2 kommer att medföra stora störningar för pågående verksamhet.  

7 Budgetuppfyllelse 
7.1 Uppfylls budgeten på 1,2 miljarder kr

7.1 Ja. Budgetmålet på 1,2 miljarder kr (för reviderad översiktlig programhandling.) enligt beslut av 
Landstingsfullmäktige uppfylls. 

8

Övergripande mål för programmet

ÖVERGRIPANDE MÅL
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ÖVERGRIPANDE UTFORMNING OCH LOGISTIK

Övergripande utformning av byggnaderna 

Locums konceptprogram för skalbyggnad har använts för att ge byggnaderna den eftersträvansvärda 
generaliteten. 

Byggnaderna har en enkel och tydlig struktur som stödjer användningen av lokalerna och ger en tydlig 
orientering. 

Nybygnadens konnektion med befi ntlig byggnad 01 och 02 har medfört ett naturligt nav  mellan de olika 
verksamheterna. Navet ger kortare avstånd mellan funktioner och möjliggör minskade allmänna ytor 
som korridorer med mera. Avstånden mellan funktioner är betydligt kortare jämfört med tidigare förslag.

Det naturliga ljuset används i största möjliga mån. Verksamhetsytorna är öppna, ljusa och i hög ut-
sträckning försedda med dagsljus. Trappor, hissar och schakt koncentreras i enheter för att underlätta 
fl exibiliteten i lokalerna. 

Skalbyggnaden medger separata fl öden mellan besökare, sängliggande patienter och gods. 

Den tekniska försörjningen sker enligt principen för det robusta sjukhuset med redundans och överka-
pacitet för framtida nya installationer. 

Programmet möjliggör en utbyggnad mot Erik Dahlbergs väg direkt ovan lågbyggnaden på byggnad 19, 
vilket möjliggör goda kommunikationer med tidigare etapp.

Logistik 

Programmet erbjuder vårdsambandsfördelar inom fl era viktiga huvudprocesser. 

Det akuta omhändertagandet vare sig det leder till inläggning eller hemgång för patienten, underlättas 
och säkerställs av samplaceringen av akutmottagning och röntgenavdelning. I nuläget är hälften av 
patienterna på röntgen gemensamma med akutmottagningen. 

Det elektiva patientinfl ödet sker genom huvudentrén med destination mottagning, provtagning eller rönt-
gen för nästan samtliga. Samtliga funktioner är placerade i direkt anslutning till entré och entréhall.

Operationsprocessen ges optimala förutsättningar för goda fl öden genom samplacering av operations-
salar, pre- och postoperativ vård och dagkirurgisk funktion.

Ett modernt sjukhus ställer höga krav på en väl utvecklad logistikfunktion. Kraven på effektivitet, tillgäng-
lighet och närhet ökar samtidigt som tillgänglig personal för transporter av material förväntas minska. 
Det är därför viktigt med en väl fungerande infrastruktur och en genomtänkt förråds- och försörjnings-
strategi. 

Inom projektet kommer stor vikt läggas vid att ha rätt material på rätt plats vid rätt tid - JIT (Just In Time). 

Sjukhuset kommer också eftersträva en så resurssnål logistikhantering som möjligt, så kallad Lean 
production. 

Tekniska hjälpmedel för att underlätta logistiken är hissar, kulvertsystem, smågodstransportör (rörpost) 
och effektiva samband mellan byggnader. En utmaning med Södertälje sjukhus är förbindelserna mellan 
gammal och ny byggnadsstruktur vilket kan tillgodoses på fl era våningsplan.
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GESTALTNING

Avgränsningar

Avser endast den yttre gestaltningen i ett översiktligt perspektiv. Ett mer genomgri-
pande Gestaltningsprogram kommer att upprättas inför nästa skede.

Läge

Sjukhusområdet ligger vid den norra infarten från E4 invid Södertälje kanal. Området 
ligger mellan Rosenborgsgatan, Erik Dahlbergs väg, Doktorsvägen och kanalen.

Omgivning

Området runt sjukhusområdet representerar olika byggnadstyper, storlekar, fasadma-
terial och tidsåldrar. Norr om fi nns fl erbostadshus varav några är alldeles nybyggda. 
Österut fi nns en äldre större skola med parkering, en idrottshall och viss parkmark. 
Området söder om sjukhuset kännetecknas av äldre villabebyggelse i uppvuxna träd-
gårdar. Väster om sjukhusområdet fi nns Södertälje kanal och däremellan ett smalare 
grönstråk samt en väg. Sjukhuset ligger således inte i någon homogen bebyggelse 
som nybyggnaden behöver förhålla sig till.

Sjukhusområdet

Sjukhusområdet kännetecknas idag av en fri och naturligt framvuxen gruppering/struk-
tur av byggnader, med variation i volym och storlek. Från det större blivande närsjukhu-
set, by18, huvudbyggnaderna, by01-02 och till blivande akutsjukhuset, by19 till mindre 
fl erbostadshus. Byggnaderna spänner över en tidsperiod från 1907 till 1970-tal med 
puts som dominerande fasadmaterial.

Sjukhusbyggnaderna idag 

By 01, huvudbyggnad, 9 våningar ovan mark, putsad byggnad från 60-talet

By 02, huvudbyggnad, 5 våningar ovan mark, putsad byggnad från 60-talet

By 03, 04 och 05, 4 våningar ovan mark, putsade byggnader från 60-talet, kommer att 
rivas. 

By 06, 07 och 08 där äldsta delen är från tidigt 1900-tal. 3-4 våningar ovan mark, 
Putsade fasader. Kommer att behållas i nuvarande skick.

By 09 och 10, 4 våningar ovan mark, putsade byggnader från 60-talet. Kommer att 
behållas i nuvarande skick.

By 11, 12, 14 och 21, mindre putsade byggnader från 20-30-talet kommer att rivas.

By 13, tidigare panncentral, putsad byggnad. 2 våningar ovan mark, Kommer att behål-
las i nuvarande skick.

By 18 Blivande närsjukhus. 5 våningar ovan mark. Tegelbyggnad från 70-talet. Kommer 
att behållas i nuvarande skick.

Vy över Södertälje Sjukhus områden

Vy över ny trägård på taket
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Sjukhusbyggnaderna, förslaget

Med beaktande av kapitlen 3-5 ovan föreslås att byggnaderna 01 och 02, efter erfor-
derlig tilläggisolering ges en ny putsad fasad med en ljus kulör och fönsteröppningar 
i befi ntliga lägen. Fasaden skall dock ges ett mer modernt uttryck inom dessa ramar. 
Alternativt att man utformar fasaderna i likhet med nya byggnad 19.

Nybyggnationen, by 19 skall av samma skäl kunna utformas mer fritt då den genom 
sin storlek och tyngd kommer att dominera området och därmed sätta sin prägel på 
kvarteret. Genom att ge fasaden en relativt strikt utformning med en lugn indelning av 
skivmaterial, plåt eller glas skall den kunna motsvara kraven på att utstråla trygghet, 
kompetens och högteknologi. För att ytterligare stärka intrycket av det nära sjukhuset 
med lättillgänglig specialistvård och professionell medicinsk miljö skall fasaden i sär-
skilda delar kunna öppna sig så att verksamheten synliggörs utåt. Av naturliga skäl 
måste detta begränsas men det fi nns utrymmen som kan exponeras för att ge uttryck 
åt dessa krav.

För att uppnå rätt nivå på miljöklassad byggnad kan vissa av fasadskivorna/panelerna 
ersätts av solpaneler, som producerar elektricitet. Taken skall kunna kompletteras med 
solfångare för varnvatten beredning. 

Sjukhuset skall naturligtvis vara möjligt att byggas ut för framtida behov, vilket beskrivs 
i programmet.

 Markbehandling

Angöringstorget framför huvudentrén kan med fördel utföras med marksten där skillna-
den mellan kör- och parkeringsytor och gångytor klart tydliggörs. Marken och slänterna 
runt by 02, vårdbyggnaden och taket på lågdelen, ovan mottagningarna skall ges en 
grönskande utblick året runt då detta ger välbefi n-nande och är läkande för de fl esta 
personer.

Markbehandling, trafi k och körvägar samt park och takterrasser i övrigt redovisas un-
der kapitlen Landskap och Väg & Trafi k i detta program.

 Orienterbarhet

En mycket viktig faktor när man närmar sig ett sjukhus är att lätt kunna fi nna de olika 
målpunkterna. De viktigaste är naturligtvis akut- och förlossningsentrén därefter följer 
huvudentré och besöksparkering. Det är därför viktigt att struktur, skyltning och fram-
komlighet till dess målpunkter utformas så att man på ett enkelt och naturligt sätt hittar 
dem.

För de allra fl esta patienter och besökare är huvudentrén den viktigaste målpunkten. 
Denna skall därför annonsera sig på ett tydligt och välkomnande sätt. Var man kan 
stanna för att släppa av personer och var man kan parkera skall vara tydligt då många 
i dessa situationer är oroliga och stressade. Det är en stor fördel att huvudentrén ligger 

Vy från entréhall

Vy från cafe
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FASADER

kvar på samma plats som tidigare då detta ger en kontinuitet och trygg-
het genom igenkännande.

Väl framme vid huvudentrén skall entréhallen ge ett varmt, lugnande 
och välkomnande intryck.

Ett inre gestaltningsprogram, vilket utarbetas senare kommer att ut-
veckla dessa krav.

Fasader

Fasaderna i den nya byggnaden är uppbyggd i ett skiftande panelsys-
tem av horizontella fällt.   

Paneler av glas och aluminium i varierande toner är anpassade till funk-
tioner innanför fasaden. De fungerar även som rumsfunktionsmarkörer 
och ger ett lekfullt och ljust intryck. Eventuellt kan man använda solceller 
i valda fällt för att uppnå en förbättrad energi effektivitet. 

glas

ljus aluminium

tillvall solcell / 
färgat glas

mörk aluminium

Vy från Rosenborgsgatan
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Vy från Doktorsvägen

Vy från Erik Dahlbergs väg
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LANDSKAP

Landskaps arkitekturen
Sjukhusets huvudentré ska vara enkel att angöra och självklar som 
entréplats. Cykelparkering, busshållplats, taxiangöring och tillgänglig 
parkering är placerade nära entrén, utan att förhindra rörelser in och ut 
ur byggnaden. Runt byggnaden anpassas landskapet för att ge tillgäng-
liga gångstråk, ljusinsläpp och grönska till byggnaden. I anslutning till 
entréplatsen fi nns möjlighet att ta trappan ned till ett mindre parkstråk 
för att sitta och vänta, prata eller vila.

Parken har ett varierat landskap som tar till vara på ljusförhållanden och 
befi ntlig vegetation. Ek, lönn och al följer efter varandra genom parken, 
och gräset varieras i höjd. Lökar blommar på våren innan gräsen kom-
mit upp, och gräsens vippor är vackra även på vintern. För promenader 
fi nns lättillgängliga slingor av olika längd som löper runt parken och 
angör parkens och byggnadernas entréer. En entréplats för personalen, 
med cykelparkering och sittplatser, fi nns i parkens norra del.

I parken fi nns tre trädgårdar med olika teman. Doft, smak, syn, rörelse-
och balans stimuleras i parkens sinnesträdgårdar. I den nedsänkta vat-
tenträdgården är det svalt och skuggigt. Balans och rörelse kan tränas. 
I äppellunden blommar träden vitt på försommaren, och på sensommar 
och höst fi nns äpplen att smaka. Vattenträdgården och äppellunden kan 
användas för träning, och som platser där man kan koncentrera sin-
nesintryck som en del av läkandeprocessen. Den tredje trädgården når 
man från byggnadens avskedsrum. Det är en stilla muromgärdad gård 
med avskilda sittplatser, blommande träd och perenner. Härifrån kan 
man gå vidare ut i den stora parken. Sittplatser fi nns i anslutning till alla 
entréer och utspridda i parken.

Innergården är planterad med träd och marktäckande vintergröna väx-
ter. Innergården för in det gröna i byggnaden och ger en möjlighet till 
miljöombyte och frisk luft. På gården ligger ett trädäck där separerade 
sittplatser gör att många kan vistas där samtidigt, men i avskildhet. Över 
innergården ligger en terrass med entré mot sjukhusets barnavdelning. 
Här fi nns plats för vuxna och barn, sittplatser och lek är integrerade i 
det stora trädäcket. På takterrassen löper ett trädäck i en slinga, för 
stilla promenader eller motion. Slingan rör sig mellan låga kullar av högt 
gräs och blommande perenner, som ger en årstidsvariation och lä från 
vinden om man sätter sig för att vila. 

Landskapsplan
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TRAFIK

Nuläge

Kvarteret där sjukhuset är beläget ligger relativt centralt i Södertälje. Sjukhuset ligger 
längs en större gata, Erik Dahlbergs väg och tre mindre gator där endast lokal trafi k fö-
rekommer. Längs Erik Dahlbergs väg fi nns fl era verksamheter, bland annat skolor och 
idrottsanläggningar. 

Biltrafi k och parkering

Erik Dahlbergs väg är en relativt trafi kerad väg med ca 12 000 fordon/dygn. Gatan knyter 
samman fl era områden med varandra, bland annat är gatan en koppling mot Östertälje 
station. Vid broöppning på Stockholmsvägen uppstår köer in på Erik Dahlbergs på grund 
av hög belastning i det näraliggande Birkakorset. Erik Dahlberg väg är hastighetsreglerad 
till 30 km/h förbi skolor. Idag sker angöring för trafi ken till sjukhuset från samtliga gator runt 
kvarteret, det ger utspridd parkering samt många in- och utfarter. Rosenborgsgatan är 
relativt bred och har många trafi krörelser med ambulansintag, varuleveranser och boende 
i området. Doktorsvägen är enkelriktad från Erik Dahlbergs väg fram till Lasarettsvägen 
och angränsar till ett villaområde. Problem uppstår vid halt väglag då Doktorsvägen är 
brant. Gatan lutar så mycket som 10% vid anslutning mot Erik Dahlbergs väg och detta är 
huvudanledningen till att gatan är enkelriktad mot väster.Sjukhuset har idag ca 400 bilplat-
ser i närområdet som är avsedda för sjukhusets verksamheter. 200 av dessa platser ligger 
inom sjukhusets fastighet medan resterande 200 bilplatser fi nns på kommunal mark utmed 
Stockholmsvägen och regleras genom ett avtal mellan Locum och Södertälje kommun.

Kollektivtrafi k

Fyra busslinjer trafi kerar Erik Dahlbergs väg med hållplatser på båda sidor av gatan i nära 
anslutning till sjukhuset. Närtrafi ken har två linjer med en hållplats vid sjukhusets entré. 

Gång och cykel

Det fi nns separata gång- och cykelbanor på båda sidor om Erik Dahlbergs väg. Cykelstråket 
är en del av stadens huvudcykelstråk och är en viktig länk i cykelnätet. På övriga gator runt 
sjukhuset, Rosenborgsgatan, Doktorsvägen och Lagmansvägen hänvisas cykel till bland-
trafi k. Tre övergångställen fi nns på Erik Dahlbergs väg i samma kvarter som sjukhuset. Det 
korsande fotgängarfl ödet över Erik Dahlbergs väg är stort, främst under dagtid till och från 
den närliggande gymnasieskolan. 

Godsleveranser. 

I dag fi nns godsmottagningen i det nordvästra hörnet av kvarteret.  Avfall och drivmedel 
levereras i mitten av kvarteret till byggnad 13 vilken nås via Doktorsvägen. 

Ambulans. 

I dag utgår ambulansen från Södertälje brandstation. In- och utfart till akutmottagningen 
sker från Rosenborgsgatan.

Övrigt. 

Trädallén längs Erik Dahlbergs väg är biotopskyddad vilket innebär att denna ska hållas 
intakt.
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Förslaget

Biltrafi k och parkering

I den nya sjukhuslayouten behålls befi ntlig huvudentré vid Rosenborgsgatan strax väster 
om korsningen med Erik Dahlbergs väg. Dagens entréyta får en något förändrad funktion 
jämfört med idag. Största skillnaden är att dagens vanliga bilplatser arbetas bort för att is-
tället endast inrymma busshållplats för närtrafi kbussar och parkering för rörelsehindrade.

Doktorsvägen föreslås bli infartsväg för både ambulans och personbilar till ny parkering i 
söder. Utfart för all parkerande trafi k sker mot Erik Dahlbergs väg.

Den totala ytan för det nya sjukhuset är något större än dagens yta. Däremot bedöms 
antal arbetande och besökande uppgå till ungefär samma antal som idag, dvs ca 600-
650 anställda per dag och omkring 400-450 sjukvårdssökande och besökare till dessa. 
Eventuell ökad trafi kalstring till följd av det ombyggda sjukhuset bedöms vara försum-
bar och de framtida trafi kfl ödena till och från sjukhuset antas ligga i nivå med dagens. 
Detta hänger starkt ihop med framtida eventuell utbyggnad av parkering. Förblir antalet 
bilplatser oförändrat som i nuvarande förslag blir troligtvis ev trafi kökningen försumbar. 
Däremot sker en omfördelning av trafi k. Trafi kfl ödet på Doktorsvägen kommer att öka 
något då infarten till parkering för besökande till akuten kommer att ske från denna gata.

I liggande förslag byggs drygt 100 nya bilplatser inom fastighetsmark genom att ny mark-
parkering anläggs söder om sjukhuset. De fl esta av de befi ntliga parkeringsplatserna 
som fi nns inne på sjukhusets kvartersmark idag tas bort och återskapas i en större par-
keringsyta som placeras i det sydöstra hörnet av kvarteret. Liggande förslag på nytt sjuk-
hus och planerad parkering ger därmed inte någon ökning av antal bilplatser, totalt sett. 
Den parkering som byggs inom området är i första hand avsedd för personalparkering 
och för besök till akutentrén i södra delen av sjukhuset. Resterande del av sjukhusets 
parkeringsbehov regleras genom det avtal som fi nns mellan sjukhuset och Södertälje 
kommun rörande parkering. Sjukhuset kommer tillsvidare ha totalt ca 400 bilplatser som 
är öronmärkta för sjukhusets verksamheter. 

Kollektivtrafi k och Taxi

Planerade hållplatser utmed Erik Dahlberg väg ligger kvar i befi ntligt läge och påverkas 
inte av det nya sjukhuset.  För servicelinjen sker inga större förändringar mer än att denna 
ges bättre tillgänglighet då en större ”egen” yta för hållplats och vändning skapas precis 
utanför huvudentrén.

Taxitrafi ken hänvisas fortsatt till uppställning utmed kantsten längs med Rosenborgsgatan.

Gång och cykel. 

Cykelbanan föreslås som idag vara separerad från biltrafi ken längs gatan. Det nya par-
keringsläget söder om sjukhuset kommer att ge ökade gångfl öden längs Erik Dahlbergs 
väg.  Dagens gång- och cykelväg utanför sjukhuset på västra sidan av Erik Dahlbergs 
väg förstärks genom att ett gångstråk skapas utmed sjukhusets fasad mot huvudentrén 
ligger kvar.



P

P

P

P

1

2

8
7

6

13 10

9

19

19

18

P

P

P

P

P

P

P

AMBULANS

A
M

BU
LA

N
S

AKUT

28 P-PLATSER

31 P-PLATSER

43 P-PLATSER
HUVUDENTRÉ

Befintliga byggnader

Ombyggnad/Tillbyggnad

Nybyggnad

Nybyggnad/Grönt tak

Taxi/Färdtjänst/Närtrafik buss

Cykelparkering EntréParkering

Varumottagning

P

Räddningsväg18

Godsleveranser

Godsmottagningen är i förslaget kvar i samma läge som idag, dvs vid 
Rosenborgsgatan och Lagmansvägen.

Avfallsbilarna och leveranser av exempelvis gas föreslås också vara 
kvar på samma läge som idag i byggnad 13. Dessa transporter föreslås 
trafi kera Doktorsvägen med infart från Erik Dahlbergs väg och Doktors-
vägen och utfart via Doktorsvägen vidare mot Lagmansvägen. 

Ny situationsplan 

Nybyggnationen, byggnad 19 är placerad i tomtens nordöstra del 
med tillhörande parkering i den östra delen utmed Erik Dahlberg väg. 
Byggnad 19 ansluter i samtliga våningsplan till den befi ntliga bygg-
nad 01. Huvudentrén till det nya akutsjukhuset förläggs till plan 3 och 
kommer att ligga kvar på tidigare plats i hörnet Rosenborgsgatan Erik 
Dahlbergs väg.

By 19 har 5 våningar ovan mark och innehåller framförallt lokaler för 
behandling. 

Befi ntlig byggnad 01 byggs om och kommer att innehålla entréfunktion 
och administrativa stödfunktioner till vård och behandling.

Befi ntlig byggnad 02 byggs ut mot byggnad 01 för efterfrågat storlek 
på vårdavdelningar. Behovet av slutenvårdsplatser för år 2020 uppfylls 
med 5 vårdavdelningar á 24 vårdplatser i enpatientrum. I en eventuell 
utbyggnad, etapp 2 tillkommer en vårdbyggnad för att motsvara det 
bedömda behovet år 2025. Denna byggnad placeras ovan lågdelen på 
byggnad 19 och närmast Erik Dahlbergs väg.

Placeringen av byggnaderna utnyttjar tomtens naturliga topografi  
genom att även förse lokaler som placeras i våningsplanen under en-
tréplanet med dagsljus. 

Akutmottagningens entré är placerad på plan 3 mot Doktorsvägen. 

Varumottagning, personalmatsal, kök och avfallshantering sker i befi nt-
liga byggnader 07/08 och 13.

NY SITUATIONSPLAN
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FUNKTIONSCHEMA
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LOGISTIK OCH SEKTIONER

Befi ntlig byggnad BY 19
Längdsektion genom ombyggnad/nybyggnad

Plan över kulvert

Logistik. 

För att uppnå ett effektivt fl öde i sjukhuset måste man skapa väl fungerande samband 
mellan byggnader och mellan byggnadsdelar. Den nya byggnadens högdel länkas på 
varje plan till en knutpunkt mellan de befi ntliga byggnaderna 01 och 02. I denna knut-
punkt, som ligger på samma plats som tidigare trapphallen mellan by 01 och 02 låg fi nns 
nu nya hissar och trappa. På två plan ligger planen i nya och gamla delarna på samma 
nivå medan i de övriga planen löses nivåskillnaden mellan dessa med knutpunktens his-
sar och trappor. På entréplan 3 och mottagningsplan 4 fi nns även en förbindelse mellan 
gamla och nya delar i lågdelens östra del via den öppna entré- och trapphallen.

Patienternas ökade krav på sjukhusets tillgänglighet för med sig ett behov av ett jämnt 
och effektivt fl öde av patienter, personal och gods som i sin tur ger värdeskapande tid för 
patientomvårdnad. 

Sjukhusets kulvertnät används idag både för gods- och persontrafi k, vilket inte är ac-
ceptabelt. För rationella fl öden krävs minst två separerade stråk för person och varutran-
sporter. Dessa bör vara lättorienterade och ha tydliga entréer och kommunikationsstråk. 

För att tillgodose det nya behovet av separerade sängtransporter mellan närsjukhuset i 
byggnad 18 och behandling i akutsjukhuset anordnas en ny kulvert, som förbinder hiss-
hallen i byggnad 18 med plan 2 i den nya byggnaden 19. Den befi ntliga kulverten kommer 
endast att används för gods- och avfallstransport. 
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SEKTIONER

BY 01

BY 18 BY 19

BY 19

Tvärsektion genom sjukhusområdet

Tvärsektion genom nybyggnad
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FLÖDEN

Besökare

Gods

Sängtransport/personal



Sjukhusapotek
Konferens
Stödfunktioner vård

Vård 24 vpl

Vård 24 vpl

Operation
Dagkirugi

IVA 12 vpl

BB Förlossning 19 vpl

Mottagning

Akutmottagning
Röntgen
Klinlab

Byggnad 01 Ny Byggnad 19 

Plan 1

Plan 2

Plan 4

Plan 5

Plan 6

Plan 8

Byggnad 02

Plan 7

Teknik

Omklädning

Entréhall
Stödfunktioner vård

Vård 24 vpl

Provtagning
Café väntrum
Stödfunktioner vård

Administration
Stödfunktioner vård Vård 24 vpl

Vård 24 vpl

Teknik

Teknik
Sterilcentral

Teknik

Plan 9

Administration
Stödfunktioner vård

Administration

Administration

Plan 10

Plan 11

Plan 3

Omklädning

Administration
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VERKSAMHETERNA
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PLAN 01/02´
By 19: 
Teknik och outgrävt i övrig.

By 01: 
Här ligger del av personalens omklädningsrum samt tekniska lokaler 
och befi ntliga skyddsrum.

By 02: 
Här ligger omklädning, arkiv och tekniska lokaler samt befi ntliga 
skyddsrum.

BY 02

BY 01

FLÄKTRUM

FLÄKTRUM

BY 19

PLAN 01/02´
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BY 02

BY 01

STÄDCENTRAL

BEF. KONF. RUM

BY 19
Typrum vårdavdelning
JIT: just in time för att minimera forrådsutrymmen inom avdelningen.

PLAN 02

PLAN 02
By 01: Stödfunktioner Vård, Omklädning 
Här ligger befi ntligt konferensrum, städcentral, teknik och vissa admi-
nistrativa lokaler för vårdavdelnings stödsfunktioner. 

By 02: Vård 
Byggnad 02 byggs om för att erbjuda fem vårdavdelningar på fem olika 
plan. Varje vårdavdelning har 24 enkelrum med fönsterläge och egna 
hygienrum. I avdelningens mittkärna fi nns arbetsteamens expeditioner, 
stödfunktioner med desinfektion, förråd och läkemedelsutrymme m.m.
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PLAN 03/03’

By 19  Akutmottagning, Röntgen och Kem.lab (Plan 03 NB) 

Akutmottagningen och röntgen är samplacerade på plan 3 för bästa 
möjliga logistik och patientsäkerhet för ett av sjukhusets största pa-
tientfl öden. Akutmottagningens akutrum är placerade vägg i vägg med 
röntgens datortomografi anläggning. Akutmottagning har en separat 
infektionsingång och saneringsrum samt ambulansangöring mot öster 
med hall för tre bilar. Akutmottagningen nås av via akutväg parallell 
med Doktorsvägen öster om sjukhuset. Inne på mottagningen fi nns två 
akutrum, ett antal undersökningsrum, sex övervakningsplatser samt 
stödfunktioner

Sambanden för det akuta fl ödet till IVA och operation sker via akuthis-
sarna och via hiss till vårdavdelningarna i hus 02. 

Planerade patienter har direktaccess till röntgen via huvudentréhallen. 
Röntgen är dimensionerad med två datortomografer, två stora och en 
liten mr-kamera, två ultraljudsapparater och två lab för slätröntgen.

By 01: Huvudentré, Stödfunktioner Vård, Sjukhusapotek 

Södertälje sjukhus får en ny huvudentré med samma placering som 
idag. Här stannar bussar, taxi och färdtjänst. Entréplanet har även min-
dre entréer mot parkeringarna på var sida om byggnaderna.

I entréhallen fi nns en centralt placerad informationsdisk och sjukhusets 
apotek för allmänheten. En halvtrappa ned når man röntgen för op-
penvårdpatienter och en trappa upp ligger mottagningarna samlade på 
ett plan. 

Leveranser sker via godsmottagning i By 18 och internt i huset med 
vagn eller rörpost. Stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning 
i By 02. 

By 02: Vårdavdelning 

Vårdavdelning med 24 platser inklusive 4 platser i tillbyggnad.

PLAN 03/03´

Vy från receptionen mot trädgården

Typrum Röntgen
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PLAN 03/03´

BY 19

ENTRÉ HALL

BUTIK

APOTEK

BY 01

BY 02
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PLAN 04/04’

PLAN 04/04’
By 19: Mottagningar 
Sjukhusets mottagningar samlas i större enheter, specialistmottag-
ningar, där fl era läkare tar emot patienten på ett och samma ställe. 
Mottagningsrummen ges en generell utformning där drygt hälften 
kommer att användas för specialistspecifi k öppenvård och resterande 
kan användas fl exibelt inom samtliga specialiteter beroende på aktu-
ellt behov. Vid placering av mottagningar för barn och gynekologi har 
särskilda hygien- och integritetsskäl beaktats. Utöver 50 mottagnings-
rum fi nns 26 funktionsrum inrättade för diagnostik och behandling. 
Servicefunktioner som reception, telefonbokning, förråds- och utrust-
ningshantering är gemensamma för hela specialistmottagningen. 

By 01: Entrehall, Provtagning, Café
Provlämning för patienter sker i den del av entréhallen som ligger i 
byggnad 01, där vidare förbindelse med klinlab i våningen under främst 
sker via rörpost. 

Entréhallen och mottagningarna är sammanbundna med huvudentrén 
och röntgen på plan 3 genom en öppen trapphall. Tillgänglighet, över-
blick och orienteringsmöjlighet för den stora gruppen elektiva öppen-
vårdspatienter optimeras på så sätt.

I entréhallen fi nns utrymmen för cafe, provtagningscentral och 
väntplatser. 

By 02: Vårdavdelning 
Vårdavdelning med 24 platser inklusive 4 platser i tillbyggnad.

TYPRUM 1 TYPRUM 2

Typrum mottagningar

 Vy från caféet
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PLAN 04/04’
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PLAN 05/05’
By 19: BB och Förlossning 
Södertälje sjukhus planerar för 1900-2000 förlossningar per år. 

I förslaget fi nns 6 förlossningsutrustade 1-patientsrum varav ett, när-
mast entrén, är isoleringsrum och 13 stycken familjerum för eftervård/
BB. Samtliga vårdrum har mått som följer Locums konceptprogram 
med plats för extrasäng till anhörig. Det är därför enkelt att i framtiden 
ändra ett eftervårdsrum till förlossningsrum. Alla rum har eget wc med 
dusch och förrum. 

En operationssal för kejsarsnitt fi nns inom avdelningen i nära anslut-
ning till anestesiexpeditioner och operation. Ett barnakutrum/barnsal 
med kapacitet för tvillingar ligger i husets mittkärna. Dagrum för patien-
ter och anhöriga ligger ljust orienterade mot parken.

I samma byggnad fi nns en mottagning för obstetrik med återbesök 
dygnet runt. 

Entrén till förlossning sker i normalfallet via huvudentrén och upp via 
hiss . Akutentré sker via akutmottagningen och hiss. 

By 01: Administration och stödfunktioner för vård och BB/för-
lossning. 

By 02: Vårdavdelning

Vårdavdelning med 24 platser inklusive 4 platser i tillbyggnad.

PLAN 05/05’

BY 02

BY 01

Typrum BB och förlossning

BY 19
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PLAN 06

PLAN 06
By 01: By 01: Administration, stödfunktioner för vård och stöd-
funktioner för IVA
Dagrum med möjlighet till övernattning för anhöriga placeras i plan 6 i 
byggnad 01.

By 02: Vårdavdelning 
Vårdavdelning med 24 platser inklusive 4 platser i tillbyggnad.

BY 02

BY 01

BY 19



32
PLAN 07/06’

PLAN 07/06’
By 19: IVA, ÖNH-mottagning, Skopienhet
På planet under operation ligger IVA med 13 platser i 1-patientsrum. 
Fyra vårdrum är fullutrustade intensivvårdsrum, åtta är intermediär-
vårdsrum (IMA) och ett är isolerrum. 

Till IVA salarna fi nns övervakningsplatser där en personalgrupp har 
direkt uppsikt över två rum. På enheten fi nns akuthiss med närhet till 
operation och röntgen i samma byggnad. Arbetsteamet ligger centralt 
placerat i verksamheten. I mittkärnan ligger stödfunktioner med desin-
fektion, förråd och läkemedelsutrymmen mm. 

Skopienhet med fyra platser och fem mottagningsrum för ÖNH

By 01: Administration och stödfunktioner för IVA, ÖNH och Sco-
pienheten 
Expeditioner för anestesi, IVA’s administration, personalrum samt jour-
rum placeras även de i byggnad 01 plan 7. 

BY 02

BY 01

BY 19

Typrum IVA
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PLAN 08/07’
By 19: Operation 
Operation har sex stycken salar på vardera 50 kvadratmeter samt två 
på vardera 40 kvadratmeter. De sex större operationssalarna är lika i 
enlighet med Locums konceptprogram. 

Post- och pre-op med plats för 9 sängar, dagkirurgi med 17 stepup/
down platser, samt 2 platser för barn ligger i anslutning till operations-
salarna. Arbetsplats för övervakning fi nns till båda enheterna. 

By 01: Dagkirurgi och Administration
Reception, lounge, omklädningsrum för dagop-patienter samt adminis-
tration för operation inryms i byggnad 01 plan 8.

Operationsavdelningens behov av nära samband med sterilcentral sker 
via mittkärnan och två dedikerade hissar (oren och steril) som går upp 
till sterilcentralen plan 9. Standardiserade system för galler/containers 
och annat steriltekniskt material är planerade. 

Desinfektion, sterilförråd, läkemedelsutrymme mm är placerade i 
mittkärnan för samutnyttjande mellan dagkirurgen, uppvakningen och 
operation.

Mellan operationssalar placeras uppdukningsrum som försörjer två sa-
lar. Detta medger att parallella aktiviteter då kan utföras i uppduknings-
rum och operationssal, vilket ökar möjligheten till ett rationellare fl öde. 

För att hålla patientsäkerhet krävs en trycksatt miljö, vilket kräver att 
hissar avskiljs i hisshallar och att balkonger ej utförs på denna våning. 

Den önskade närheten till akutmottagning, IVA och röntgen sker via 
akuthissen. 

PLAN 08/07’

BY 02

BY 01

BY 19

Typrum OP-sal
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PLAN 09/08’

PLAN 09/08’
By 19 Sterilteknik, Fläktrum.
Fläktrum. Luft och media till operationssalarna fördelas ovanifrån till 
operationsplanen. 

I sterilcentralen fi nns 3 diskdesinfektorer och 3 autoklaver, i packrum-
met fi nns plats för 10 packbord. 

På detta plan fi nns också ett stort och ljust personalrum för operation, 
dagkirurgi och sterilteknisk personal.

By 01: Administration
Plats för administrativa lokaler för sjukhuset. 

BY 02

BY 01

BY 19
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PLAN 10 
By 01: Disponibla utrymmen
Lämnas tills vidare utan åtgärd

BY 02

BY 01

BY 19

PLAN 10
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KONSTRUKTION

Konstruktion

Grundläggning 

Grundläggningsförhållanden samt val av metoder för grundläggning är 
i avsaknad av geoteknisk dokumentation osäkra. Vid fortsatt projekte-
ring utförs geotekniska undersökningar i ett tidigt skede. 

Rivning 
Planerade om- och tillbyggnationer kommer att innebära att omfat-
tande rivningsarbeten måste utföras. Påverkan på verksamheten och 
kvarvarande befi ntliga byggnader, vägar etc. undersöks i detalj i kom-
mande skeden. 

Stomme 
Stommen skall fungera för de olika verksamheterna med tanke på 
generalitet och god fl exibilitet för framtiden. För att underlätta instal-
lationerna och utbyte av större medicinsk utrustning förses fasaderna 
med transportöppningar om 2,7 x 2,7m. Bjälklagen i nybyggnaden ska 
dimensioneras för framtida överblickbara lastalternativ bl. a. röntgen 
planet för en nyttig last om 10 kN/m2. 

Lämpliga stomalternativ är platsgjuten pelardäckstomme eller förtillver-
kade element med balkar av betong eller stål och plattor av betong 
som pågjutes. Pelare av stål eller betong, med en modulindelning om 
9x9M, fungerar för olika typer av verksamheter. Detta ger en fl exibilitet 
för framtida ombyggnader. Vissa avvikelser pga. planlösning utförs vid 
ny ambulanshall. Källarvåningar och kulvertar utförs lämpligen som 
platsgjutna.

Taken är låglutande och utan takfot eller synliga takfall.

Nya parkeringar
Parkeringsplatserna utförs som öppna parkeringar i ett plan, med as-
falterade ytor på komprimerat krossmaterial. Behovet av stödmurar 
studeras i kommande skeden.

Ombyggnation byggnad 01 och 02.
By 02 byggs till mot By 01. Befi ntlig hiss och trapphus utgår och ett nytt 
trapphus byggs vid gaveln by 02. I ny layout för byggnad 02 planeras 
för nya hissar samt utökning av schakt för installationer. I kommande 
skeden utreds även lämpliga metoder för tilläggsisolering av befi ntliga 
fasader på byggnad 01 och 02.

Typsektion BY 19

Stabiliserade byggnadsdelar

Egenfrekvens i bjäklag

18501050

3250

4800 100 100

2450
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Geoteknik

Terräng och topografi 
Topografi n i området utgörs av fl era slänter som lutar från väster mot öster, slänterna planar 
ut i fl ackare ytor inom området. Längst i väster, vid Erik Dahlbergsväg ligger nivån på +33 
m och längst i öster, vid Lagmansvägen ligger nivån på +20 m. En angränsande brant slänt 
som avslutas i en dalgång där Södertälje Kanal fl yter ligger väster om Lagmansvägen.

Geotekniska förhållanden
Undergrunden i området där befi ntligt sjukhus är beläget består av en åsrygg och utgörs 
av isälvssediment. Materialet i åsryggen är mestadels sand och grus men kan även inne-
hålla lerkörtlar. Befi ntliga byggnader är grundlagda med plattor och murar på friktionsjord 
och antagandet kan göras att även framtida konstruktioner kan grundläggas med liknande 
metod.Information om geohydrologiska förhållanden har inte tagits fram i detta skede. Då 
Södertälje kanal ligger på nivå som ligger ca 15 m under lägsta nivå i sjukhusområdet bör 
inte grundvatten påträffas vid schaktning.

Kompletterande undersökningar
Omfattande geotekniska undersökningar bör utföras där nya byggnader ska grundläggas för 
att bestämma vad undergrunden utgörs av i mer detalj och bestämma maximalt dimensio-
nerande grundtrycksvärden.

Borrplan skall tas fram av geoteknisk sakkunnig för att bestämma sonderingsmetoder vid 
kompletterande undersökningar.

Värdering av undersökning
Denna rapport är en mycket översiktlig sammanställning av knapphändigt geotekniskt arkiv-
material och skall därför också användas med försiktighet.

Brandtekniskt yttrande

Samtliga byggnader klassas som Br0-byggnader, vilket medför krav på analytisk dimensio-
nering. Kravnivån för Br1 byggnader kan dock tillämpas avseende brandteknisk avskiljning 
i klass EI 60 och bärande konstruktioner i klass R 60. 

Horisontell utrymning till annan brandcell kommer att tillämpas som utrymningsstrategi, 
tillsammans med dörrar och trapphus direkt till det fria i markplan. Sängliggande patienter 
utryms i första hand till närliggande avdelningar och mottagningar.

Brandtekniska installationer inom byggnaderna utgörs av heltäckande sprinklerskydd och 
brandlarm. Andra aktuella installationer är anordningar för brandgasventilation av trapphus, 
hisschakt och källare.

Räddningstjänstens insatsmöjligheter till de byggnader som berörs av ombyggnationen sä-
kerställs genom en räddningsväg in på området samt anpassade tillträdesvägar till källare 
och vind. Här avses endast möjligheten till släckinsats då fönsterutrymning med hjälp av rädd-
ningstjänsten inte är aktuellt för berörda byggnader. Tillgängligheten till befi ntliga byggnader 
och brandposter inom sjukhusområdet ska inte försämras i samband med byggnationen. 

Miljö
De betydande miljö- och hälsoeffekter som beaktas är: Energi, Materialval, Avfall, Fastighets- 
och markföroreningar, Fukt, Buller samt Elektromagnetiska fält.

Nybyggnationen skall klassas enligt Miljöbyggnad. För ombyggnationen gäller Locum´s 
generella miljökrav samt projektets miljöprogram. Energifrågor är en av den mest påver-
kansbara aspekten för kommande skede. Krav gällande låga U-värden för klimatskal, närva-
rostyrning av belysning, LCC-kalkyler vid val av system samt möjlighet att nyttja tillgängliga 
energiformer och energieffektiva lösningar ska beaktas. 

Valet av material påverkar i stor utsträckning energianvändningen och spridningen av mil-
jö- och hälsostörande ämnen. Det är därför viktigt att se till produktens hela livscykel. För 
att säkerställa att inga miljö- och hälsostörande ämnen fi nns i de material som byggs in i 
fastigheten ska samtliga material och produkter kontrolleras i Byggvarubedömningen och 
dokumenteras.

Under kommande skeden ska kompletterande miljöinventeringar genomföras för de bygg-
nader som kommer att rivas och byggas om.  Inför rivningen upprättas rivningsplan. Under 
projekteringsskedet säkerställs materialval, konstruktioner och  produktionsmetoder med 
fuktsäkerhetsprojektering.

Tillgänglighet
I projektet ska såväl yttre som inre miljöer göras tillgänglig och användbar för alla. Gällande 
lagstiftning ska följas liksom de riktlinjer, konceptprogram och policydokument som Locum 
har antagit.

BRAND, MILJÖ OCH GEOTEKNIK
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Sammanfattning El – och Tele-system

Byggnadens installationer utformas för en fl exibel användning och verksamhets-
utveckling. Installationer ska planeras så att framtida ombyggnader kan utföras 
med minimal störning för pågående verksamheter. I ett sidoprojekt installeras ny 
reservkraftanläggning och mottagningsstationer för inkommande mellanspän-
ningsförsörjning till sjukhusområdet. Ställverken i detta projekt kommer att försör-
jas redundant från två mottagningsstationer som i sin tur även är reservkraftför-
sörjda via dieselgeneratorer.

Byggnaden ska förses med teknikutrymmen för transformator-, ställverks-, UPS- 
El/Tele- och TDK-rum. Separata ställverksrum byggs med redundans för att er-
hålla en hög tillgänglighet för eldistribution även vid planerade och oplanerade 
driftstopp. Utöver reservkraft för verksamhets- och fastighets el byggs ett centralt 
UPS-system upp för viss fastighetsdrift. Övrigt behov av UPS för verksamheten 
utförs lokalt i hyresgästsanpassningen.

Uppbyggnaden ska medge god framkomlighet för installationer i horisontal- och 
vertikalled. Installationsutrymmen sammanbinds med kanalisationssystem för el- 
och telesystem till installationsschakt som går vertikalt igenom byggnaden. På 
varje våningsplan byggs separata utrymmen för el/tele och TDK. Inom el-rum 
installeras gruppcentraler för de olika kraftslagen. Inom TDK-rum installeras tele-, 
data- och kommunikationsutrustning.

Kraftförsörjning:
2st separata 0,4 kV ställverk med tillhörande krafttransformatorer uppförs och 
placeras inom byggnad 19 samt invid byggnad 01. Kraftfördelning sker med 2 
separata vertikala kanalskenor/schakt med uttagslådor för centraler på respek-
tive plan. Särskild sårbar verksamhet som operation ansluts med huvudledningar 
direkt till ställverk. Kanalisationsvägar följer korridorstråk och består i huvudsak 
av rör, stegar och rännor.

Belysning:
Belysningen utgör en viktig del i anläggningen och konstrueras enligt gällande 
regler, rekommendationer och föreskrifter. Det är viktigt att dagsljus och belysning 
samspelar och tillsammans skapar en god arbetsmiljö men även en vårdmiljö som 
stöder de olika funktionerna i huset. Stor vikt ska läggas vid interaktionen mel-
lan människa, ljus och rum. Detta förhållningssätt ger en bländfri miljö med hög 
synkomfort. Samspelet mellan dagsljus, elljus och belysningsstyrningssystem gör 
att energiåtgången kan hållas på låga nivåer. För den exteriöra belysningen är det 
viktigt att man tar stor hänsyn till kringliggande fastigheter och miljö. En exteriör 
anläggning ska vara ett stöd för synsinnet och därför är minimeringen av bländ-
ning av största vikt. Den ska även få oss att uppleva att det är en trygg miljö att 
vistas i samt ge visuell ledning till viktiga funktioner i angränsande miljö.



39
TEKNIK / EL

Fastighetsautomation:
Ett integrerat system för fastighetsautomation ska installeras och har till uppgift att styra 
och övervaka eltekniska installationer inom byggnaderna. Det ger möjligheter att optimera 
energianvändningen och för att få ett samordnat tänkande beträffande drift och underhåll. 
Installationssystem för fastighetsautomation ska bygga på en öppen standard för alla de olika le-
verantörerna och kopplas med öppna kommunikationsgränssnitt mot fastighetens övergripande 
styr & övervakningssystem.

Elmiljö:
Elmiljön i sjukvårdens lokaler är mycket viktigt. Bland annat gäller det att elektriska och magne-
tiska fältnivåer, där personer stadigvarande vistas, blir så låga som möjligt. Ett väl fungerande 
system för potentialutjämning och åskskydd, innebär att anläggningar, apparater och utrust-
ningar, elektriskt befi nner sig på samma potentialnivå och orsakar så låga fältnivåer som möjligt.

Tele:
Sjukhuset innehåller många typer av lokaler och verksamheter som i allt högre omfattning är 
i behov av krävande IT-tjänster. Det kan dels vara rent vårdanknutna system men också IP-
baserade säkerhetssystem, fastighetsautomation samt telefoni- och bredbandstjänster. Det 
innebär att IT-nätverket kommer vara bärare av många olika typer av tjänster vilket medför att 
det ställs höga krav på nätverkets kapacitet och fysiska planering. Uppbyggnaden ska därför 
utföras med fi beroptisk kabel i stamnätet samt byggas redundant. (se bild)

Ett brand- och utrymningslarm installeras i enlighet med brandkonsultens utförandespecifi ka-
tion vilket i stora drag innebär brandlarm i samtliga lokaler samt utrymningslarm i korridorer/
kommunikationsstråk, personalutrymmen och teknikrum.

Ett integrerat säkerhetssystem för skalskydd och passerkontroll installeras i delar av fastigheten.

Integration av fl era undersystem till en gemensam IT-plattform ökar kraven på tydlig grafi sk 
presentation om vad som händer i byggnaden samt att man har ett enkelt handhavande och 
tydliga instruktioner så att personalen gör rätt vid varje händelse.

Hissar:
Olika hisskategorier kommer installeras för transporter av patienter, personal och varor.

Inom byggnad 01 och 02 ska befi ntliga hissar 01.B, 01.C, 01.E och 02.B ersättas med nya hissar, 
för att anpassas till dagens krav och föreskrifter.

I byggnad 19 ska det installeras nya hissar 19.A-I för olika typer av transporter. Av dessa är det 
en av typ IVA för akuta transporter med möjlighet till livsuppehållande åtgärder i hisskorgen.

Smågodssystem (Rörpost):
I byggnad 02 och 19 kommer nytt rörpostsystem för smågodshantering att installeras för snabba 
transporter av dokument, mediciner och prover till och från olika avdelningar inom sjukhuset.

Rörpost stationer placeras vertikalt ovanför varandra. Utrymme för växelrum ska placeras i 
byggnad 19.
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VVS- och styrsystem. 

Tillfälliga installationer och tillfälliga centraler
Befi ntliga ledningar i mark, installationskulvertar och VVS-installationer inom 
hus 3, 4, 5, 11, 12 och 15 som dag- och spillvatten, tappvatten, medicinska 
gaser och värmebärarledningar rivs där nybyggnad (hus 019) uppförs. Under 
rivningsperiod av byggnader och under nybyggnadstiden av hus 019 kommer 
tillfälliga ledningar och centraler att behövas för värme-, sanitets och medicin-
ska gasinstallationer.

Centraler installeras för: 
Fjärrkyla, Fjärrvärme, medicinska gaser och sprinkler Befi ntliga fjärrvärmeun-
dercentraler i hus 03 och hus 05 rivs. Fjärrvärmecentraler i hus 013 behålls 
och ny central installeras i hus 019 samt anslutning sker till Telge Energis nät 
för denna. Fjärrvärmecentraler i hus 013 och hus 019 skall försörja Södertälje 
Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med värme- och tappvarmvatten. 
Dessa centraler sammankopplas så att redundans av fjärrvärmesystemet er-
hålles. I hus 019 installeras ny fjärrkylcentral ansluten till Telge energis nät 
för komfort- och processkyla för hus 01, 02 och 019. För kylning av lokaler 
vintertid som operationssalar, serverrum samt övriga lokaler med stora interna 
värmelaster installeras så kallad frikyla. Befi ntlig gascentral för medicinska ga-
ser rivs samt ny central installeras i hus 013. Tank för fl ytande oxygen fl yttas 
i anslutning till hus 013. Pumpcentral för sprinkler i hus 02 behålls samt ny 
pumpcentral installeras i hus 019. Sprinkler för Södertälje närsjukhus ingår ej i 
denna programhandling.

Mätning. 
Digital mätutrustning med fjärravläsning och loggning i DUC installeras för 
mätutrustningar. Mätutrustning för fjärrvärme, fjärrkyla utformas som energi-
mängdsmätare. Mätutrustning för kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulation 
utformas som volymströmsmätare. Köldbärarkrets våt kyla inkopplas till köld-
bärarsystem för hus 01 och 02.

Kyla. 
Hus 19 utformas för komfortkyla via kylbaffl ar. Hus 01 och hus 02 utformas 
med kyld tilluft. Köldbärare för hus 19 förläggs dold ovan undertak. I rum med 
stora interna värmelaster (serverrum o.d.) installeras fl äktluftkylare. Samtliga 
luftbehandlingsaggregat inklusive cirkulationsaggregat för operation förses 
med efterkylbatterier.

Värme.
Uppvärmning för hus 01 och 02 samt till vissa delar i nybyggnad sker via radia-
torer. För operationssalar i hus 019 sker uppvärmning med luft. I förlossning, 
sterilcentral, klinlab, intensivvård sker uppvärmning via takstrips integrerade i 
undertak. Värmebärarkretsar förläggs dolda ovan undertak i hus 019. I hus 01 
och 02 förläggs värmebärarkrets i stor omfattning vid ytterväggar. Samtliga 
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luftbehandlingsaggregat inklusive cirkulationsaggregat utförs med 
eftervärmningsbatterier.

Tappvatten. 
Tappvatten, anslutet till Södertälje kommuns ledningsnät installeras i un-
dercentral i hus 013 och 019, där mätning av vattenförbrukning sker. Från 
respektive central vidaredrages kallvatten och varmvatten till tappställen. 
Varmvattencirkulation installeras så att maximal väntetid på varmvatten 
är 10 sekunder. Systemet försörjer Södertälje Akutsjukhus och Söder-
tälje Närsjukhus med tappvatten. Systemen inom byggnad utformas som 
ringmatningssystem i möjligaste mån, samt ledningar förläggs dolda ovan 
undertak. För att undvika risk för legionella utformas varmvattensystemet 
så att risk för stillastående varmvatten minimeras samt att varmvattentem-
peraturer överstiger +60°C. Blandare inställs så att maximal temperatur i 
blandare är ca 45°C 
Spillvatten. 
Ansluts till Södertälje kommuns ledningar i gata för hus 19, hus 01 och 02 
har befi ntliga serviser. Vidaredragning sker till avloppsenheter. Systemen 
luftas ovan yttertak. Ledningar inom byggnaderna utförs av MA-rör alterna-
tivt som ljuddämpande PP-rör samt installeras ovan undertak. Ledningar i 
och under bottenplatta utförs av PP-rör.

Dagvatten. 
Ansluts till takbrunnar och regnvattenbrunnar i mark samt inkopplas till 
Södertälje kommuns ledning i gata. I samband med systemhandling bör 
kontroll utföras om möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten 
fi nns i sin helhet eller vissa delar inom området.

Luftbehandling. 
Luftbehandling byggnad 01, byggs upp med 4st luftbehandlingsaggregat 
med roterande värmeväxlare. Byggnad 02 behålls befi ntliga luftbehand-
lingsaggregat och hus 019 med 6st luftbehandlingsaggregat med plattvär-
meväxlare varav 1st med batterivärmeväxlare (operationsavdelning). För 
operationssalar installeras även 1st cirkulationsaggregat med, värme och 
kyla per operationssal. HEPA-fi lter för operationssalar installeras i fl äktrum. 
Till- och frånluftskanaler förläggs dolda ovan undertak.

Medicinska gaser. 
Medicinska gaser som, syrgas, andningsluft, instrumentluft och lustgas för 
hus 02 och 19 ansluts till ny gascentral i hus 13. Systemen utformas som 
ringmatningssystem. Befi ntlig cistern för fl ytande oxygen fl yttas till nytt läge 
på innergård vid hus 13.
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Sprinkler. 
Byggnaderna hus 01, 02 och 19 förses med heltäckande sprinkler enligt 
SBF 120:6 och Locums riktlinjer. Vattenkälla är Södertälje kommuns led-
ning. Riskklass i huvudsak OH3 i fl äktrum, förråd o.d. i övrigt riskklass OH1. 
Elnischer och kabelstegar sprinklas generellt. Utlöst sprinkler skall ge larm 
till räddningstjänsten samt utrymningslarm aktiveras. För att ge ett tidigt 
larm samt för att identifi era vilken sektion som brandutsätts installeras fl ö-
desvakt inom varje plan av byggnaderna. Ledningar utförs förlagda ovan 
undertak.

Styr- och övervakning. 
Styr- och övervakningsinstallationer ansluts till PC-baserat styr- och över-
vakningssystem med HDC (huvuddatorcentral) i driftcentral i hus 13. I res-
pektive apparatskåp monteras DUC (datorundercentral) för lokal styrning 
av värme, luft, kyla, tappvarmvatten, el m.m. DUC-slinga som förbinder 
DUC:ar installeras. Ovanstående innebär att anläggningen på ett enkelt 
sätt kan driftoptimerats, felsökas och övervakas samt mäta värden från 
installationer.

Generellt. 
Installationer placeras i schakt redovisade på arkitektens planritningar, för-
utom spill- och dagvattenstammar som placeras i schakt var 15:e meter. För 
att skapa driftsäkerhet utformas installationer med ringmatningssystem i 
största möjliga omfattning. Rökgasevakuering och sektioneringar utförs via 
brand/brandgasspjäll samt med fl äktar i drift.

Energi. 
Som mål för om- och tillbyggnad för hus 019 gäller att årsenergiförbrukning-
ar skall vara 65 % av BBR-kravet innebär ca 80 kWh/m2/år.  Resultaten från 
förenklade energibalansberäkningar visar en energianvändning av 96 kWh/
m2/år. En solfångaranläggning ca 400 m2 -500 m2 integrerad i fasad mot 
2-3 väderstreck ger en bedömd sänkning av energianvändningen till hus 
019 med ca 10 kWh/m2/år. För att komma ned till önskad energianvändning 
skall drifttidsstyrningar av ventilationen studeras vidare. Även en ökning 
av solfångaranläggningen är möjlig om värmen kan ”dumpas ” under som-
maren, antingen i borrhål eller till sorptiv kylning av tilluft. För hus 01 och 02 
gäller energikrav för lokalbyggnader enligt BELOK. Hus 019 utformas med 
låga u-värden för klimatskärm. I samband med ombyggnad tilläggsisoleras 
hus 01 och 02 för förbättrade u-värden av klimatskärm. Installationer utfor-
mas energieffektiva med höga verkningsgrader för motorer och hög åter-
vinningsgrad för luftbehandlingsaggregat. Rör- och luftbehandlingssystem 
dimensioneras för låga tryckfall, samt behovsstyrning utförs i möjligaste 
mån. Styrsystem utformas så att driftoptimering kan ske. Frikyla installeras 
för kylning av operationssalar, serverrum o.d. vid kall väderlek.
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Genomförande och tidplan
Genomförandeplanen syftar till att beskriva ett scenario för hur projektet skulle kunna ge-
nomföras med avseende på entreprenadform, tid, produktionsteknik samt krav från pågående 
verksamhet.

Byggnationen är planerad att genomföras etappvis under pågående sjukhusdrift inom sjuk-
husområdet. Detta ställer höga krav på noggrann planering i samråd med sjukhusverksamhe-
ten och att driften upprätthålls med provisoriska installationer.  

Fördelen med etappvis byggnation är att färdigställda vårdlokaler under projekttiden kan tas i 
anspråk för drift av sjukhusverksamheten. 

Genomförandetiden är beräknad i redovisat alternativ till ca 6 år och baseras på etappvis pro-
duktion som medger fortsatt pågående verksamhet. Aktiviteter för genomförandet redovisas 
enligt plan för genomförande. Bedömningen för ordningsföljden och tidsåtgången för respek-
tive aktivitet är preliminär och behöver detaljstuderas under nästa skede.

Tillbyggnaden av hus 02/01 genomförs i ett tidigt skede i projektet för att möjliggöra evakue-
ringen och tillhandahålla nya vårdlokaler som uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Förutsättningar
Genomförandeplanen förutsätter att nödvändiga beslut fattas i enlighet med planen t. ex . 
myndighetsbeslut, beslut från Landstinget m m. I det fall något beslut fördröjs innebär detta 
troligen att hela planen förskjuts med motsvarande tid. 

Detaljplanearbetet med Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun är påbörjat och be-
räknas vara färdigställt hösten 2013. Samordning sker kring bl a trafi klösningar, parkering, 
gestaltning m m. 

Verksamheten förutsätts planera och genomföra sina aktiviteter såsom upphandling, projek-
tering av t. ex. utrustning/inredning och entreprenader m m för respektive etapp i enlighet med 
genomförandeplanen.

Arbetsgränsområdet där byggnadsarbeten bedrivs kommer att vara inhägnat och delvis gå 
ihop med verksamhetens arbetsområde vilket förutsätter kontinuerlig planering och uppfölj-
ning med pågående sjukhusverksamhet för att undvika arbetsmiljöskador.

Entreprenadarbetena kommer att bedrivas samtidigt med pågående sjukhusverksamhet vilket 
ställer höga krav på samordning och att förebyggande åtgärder vidtas för att undvika allt för 
stora störningar. 

Uppställning av provisoriska lokaler i form av paviljonger inom sjukhusområdet bör planeras 
och samordnas med verksamheten.

Samordning måste även ske mellan projektet och Locums övriga ersättningsinvesteringar för 
by 01 och 02, vilka är viktiga ingångsvärden för den fortsatta planeringen.

Planen för genomförande med kvarvarande verksamhet förutsätter provisoriska installationer 
för att upprätthålla pågående drift.



Utveckling Södertälje Sjukhus
Plan för genomförande

Hierarki Beskrivning

 1 Konsultupphandling
 1.1 Konsultupphandling

+2 Entreprenadupphandlingar
+3 Projektering
+4 Myndigheter
 5 Produktion
 5.1 Ny reservkraft

 5.2 Ersättning befintligt ställverk i hus 03

 5.3 Ny gastank hus 14 samt flytt gas från 21 till ev hus 13

 5.4 Nya paviljonger för mottagning

 5.5 Ersätta kulvert med ny mindre hus 06 och 02

 5.6 Rivning av hus 11,12,14, 21 och Gula villan

 5.7 Rivning av hus 05, 04 och 03

 5.8 Nybyggnad av hus 19

 5.9 Ombyggnad av hus 02

 5.10 Ombyggnad av hus 01

 5.11 Nybyggnad av parkering

 5.12 Finplanering mark

+6 Flytt av verksamheter
+7 Verksamhet
+8 Inflyttning av sjukhusverksamhet

+9 Tillbyggnad av hus 02
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Entreprenaddel Yta 
(kvm BTA) 

Nybyggnad 18 700  
Tillbyggnad hus 02      900 
Ombyggnad 17 100 
Rivning, finplanering och 
parkering 

(11 500) 

Totalt 36 700 
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Omfattning 
Projektet omfattar 19 600 kvm BTA nybyggnad hus 19 och tillbyggnad 
hus 02. Dessutom 17 100 kvm ombyggnad av befi ntliga hus 01 och 02 
samt 11 500 kvm för fi nplanering och parkering.

I projektet ingår även rivning av ett antal byggnader (hus 03, 04, 05, 11, 
12, 14, 21 och Gula villan), uppförande av 113 st nya parke-ringsplatser 
samt iordningsställande av omkringliggande mark.

Ytsammanställning 
Ytsammanställningen är enligt nedanstående redovisning.

Projektkostnad  
Kostnadsbedömningen är total projektkostnad och är baserad på dagens 
kostnadsläge. I kostnadsbedömningen ingår ej kostnader för uppförande 
av provisoriska lokaler inom området eller verksamhetens inredning och 
utrustning.

Total kostnadsbedömning är 1 200 miljoner kr.

YTSAMMANSTÄLLNING OCH KOSTNADSBEDÖMNING
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Beställare och byggherre  

Hyresgäst Verksamhetsutövare 

Projektledare  

Extern projektledare  

Arkitekt  

Konstruktion  

VVS- och styrsystem 

EL, tele, IT    

Brand och säkerhet  

Kalkyl BK

Stockholms läns landsting genom Locum AB

Södertälje sjukhus AB

Locum

WSP Management

Grontmij Arkitekter och Snidare Arkitekter AB

Sweco

Projektengagemang AB Uppsala

Ramböll Elteknik

Säkerhetspartner AB

Beräkningskonsult


