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Regionledningskontor
Ekonomi
Regionstyrelsen

Ny vårdbyggnad Hus D1, Länssjukhuset
Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 godkänna en investeringsutgift på 973 miljoner kronor för ny vårdbyggnad Hus
D1, Länssjukhuset Ryhov.
 godkänna 5 000 000 kr för konstnärlig gestaltning.

Sammanfattning
Som beskrivs i Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov behövs en ny vårdbyggnad
på Länssjukhuset Ryhov för att tillgodose behov av ökade ytor och förändrade
krav på lokaler. I den planerade nybyggnationen av hus D1 ryms mammografimottagning, en utökad akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med
tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt utbildningslokaler.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas.

Information i ärendet
Bakgrund
I översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov framkommer det att ytan på sjukhuset
måste öka för att tillgodose de förändrade krav på lokaler som utvecklingen av
hälso- och sjukvården ställer. Skälen till utbyggnad är förutom förändrad
verksamhet och önskemål om mer effektiva lokaler även nya krav och regler,
exempelvis avseende arbetsmiljö och tillgänglighet. Omvandlingen av
flerpatientsrum till enkelrum med egen RWC/dusch kräver också en större yta.
Eftersom lokalerna på Länssjukhuset är fullt utnyttjade måste första skedet i
genomförandet av översiktsplanens förslag utgöras av nybyggnation för att frigöra
lokaler för ombyggnader i efterföljande etapper. Erfarenheterna från flera
ombyggnadsprojekt på Ryhov är att det är svårt att bygga om i lokalerna under
pågående verksamhet och samtidigt upprätthålla goda vårdmiljöer och bra
arbetsmiljö.
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En ny vårdbyggnad, Hus D1 föreslås byggas på Ryhov. Byggnaden är
dimensionerad utifrån den moderna vårdavdelningens behov. Verksamheten har
bl a ur bemanningsperspektiv sett stora fördelar och samverkansvinster med att
kunna placera två vårdavdelningar på samma plan. Styrande för byggnadens
utformning har också varit verksamhetens krav på en central arbetsstation med så
korta avstånd som möjligt inom vårdenheten på grund av att 1-patientrum för med
sig större utbredning. Utformningen medger också en integrering mellan
vårdavdelning, dagsjukvård och mottagningar. Både vårdavdelningarna och
mottagningarna utformas generellt för en flexibel användning.
I huset kommer en utökad akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser, två
medicinvårdavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar,
mammografimottagning samt utbildningslokaler för bl a läkarutbildningen att
inrymmas. Stor vikt läggs vid utformningen av lokalerna som ska vara attraktiva
och erbjuda goda vårdmiljöer och bra arbetsmiljö.
Den omgivande utemiljön ska erbjuda både vackra och varierande utblickar samt
vistelsemiljöer. Byggnaden kopplas till sjukhusets befintliga
kommunikationsstråk via den neutrala huvudkorridoren som finns längs
byggnadens östra fasad. Byggnaden har en form och volym som ansluter till och
samspelar med sjukhusets struktur och arkitektur samtidigt som den ska få vara ett
självklart modernt tillskott. Byggnaden ska vara energisnål och tekniska system
och material ska väljas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De tekniska systemen ska
utformas för att vara robusta och driftssäkra.
Som följd av byggnationen av Hus D1 uppstår konsekvensprojekt avseende
parkering, medicinska gaser och elförsörjning.
Byggnaden placeras på en plats där en större markparkering samt cykelparkeringar under tak finns idag. Hur parkering för patienter, besökande och
anställda ska lösas inom Ryhovsområdet hanteras i ett separat projekt.
En ny centralanläggning och nytt distributionsnät för medicinska gaser byggs för
att kunna försörja hus D1 och övriga sjukhuset. Den nuvarande gasanläggningen
har kapacitetsbrister och uppfyller inte dagens krav.
Elkraftsförsörjningen på Ryhov måste säkerställas. Innan hus D1 kan kopplas in
på elnätet måste en ny mottagningsstation ha byggts och matning runt sjukhuset
vara klar. Kostnaden för detta ingår inte i kostnadskalkylen.
Den uppskattade ytan för hus D1 är drygt 34 000 m² BTA (bruttoarea).
Investeringsutgiften för projekt hus D1 omfattande även centralgasanläggning
beräknas till ca 973 miljoner kronor.
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Värdering av investeringens förväntade effekter
Kund-/patientperspektiv

0 = Ingen påverkan
5 = Hög påverkan

Kund-/patientperspektiv
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

4

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller
Bemanning, personalkostnader hos klinik

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ

Ökar

IT-kostnader

Ökar

Möbler

Ökar

Media (El, värme)

Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat)

Ökar

Intäkter
Patienter

Ingen påverkan

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen
Avfall

Ingen påverkan

Energianvändning

Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)

Ingen påverkan

Transporter

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning

Ingen påverkan
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Genomförande
Tidplanen utgår från önskemålet att verksamheterna successivt ska kunna tas i
drift i huset från och med januari 2020. Tidpunkten är vald med tanke på att då
kommer tredje klassen med läkarstudenter och då ska lokaler för totalt 90
personer vara klara. Genomförandet är beroende av att andra projekt,
elkraftsförsörjning och bil- och cykelparkering, ska vara helt eller delvis
färdigställda vid olika tidpunkter under byggprocessen för hus D1.

Ekonomi
Investeringsutgiften för nybyggnation av hus D1 beräknas till cirka 973 miljoner
kronor varav 10 miljoner kronor för centralgasanläggning. Beräknad utgift för
nybyggnationen är 28 100 kronor/m2.
En grov bedömning över utbetalningsplan per år fördelas enligt nedan:
2017
2018
2019
2020
2021

80 mnkr
240 mnkr
310 mnkr
310 mnkr
35 mnkr.

En investering i den här storleksordningen finansieras inte inom berörda
verksamhetsområdens budgetar även om det frigörs kostnader för avskrivningar
när stora delar av byggnationen av Ryhov har skrivits av i 30 år.
Verksamhetsområdena kommer att behöva tillföras medel för skillnaden mellan
frigjorda och tillkommande kapitalkostnader. Regionfullmäktiges förutsättning
om egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas då investeringens effekter
är beskriven i nu gällande flerårsplan.

Konstnärlig gestaltning
Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional kulturplan för åren
2015-2017. I kulturplanen anges att det vid större ny- och ombyggnationer ska
prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften
avsätts för detta ändamål. Då denna byggnation till största del avser redan
befintlig verksamhet avsätts inte fullt en procent. För den här ombyggnaden
avsätts 5 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning.

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret, Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, Ekonomi
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P-hus
centralgasanl.

D1

Flygfoto över Ryhovs sjukhusområde. Röd pil markerar sjukhusets huvudentré.
Streckade områden visar läget för byggnad D1 samt en ny centralgasanläggning och ett eventuellt parkeringshus.
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SAMMANFATTNING					
En ny vårdbyggnad, Hus D1 föreslås byggas på Ryhov. Denna
byggnad utgör första delen i den förnyelseprocess som beskrivs i Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov.
Byggnaden är dimensionerad utifrån den moderna vårdavdelningens behov. Verksamheten har bl a ur bemanningsperspektiv sett stora fördelar och samverkansvinster med att kunna
placera två vårdavdelningar på samma plan. Styrande för
byggnadens utformning har också varit verksamhetens krav
på en central arbetsstation med så korta avstånd som möjligt
inom vårdenheten på grund av att 1-patientrum för med sig
större utbredning. Utformningen medger också en integrering
mellan vårdavdelning, dagsjukvård och mottagningar. Både
vårdavdelningarna och mottagningarna utformas generellt för
en flexibel användning.
I huset kommer en utökad akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser, två medicinvårdavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt
utbildningslokaler för bl a läkarutbildningen att inrymmas.
Stor vikt läggs vid utformningen av lokalerna som ska vara attraktiva och erbjuda goda vårdmiljöer och bra arbetsmiljö. Den
omgivande utemiljön ska erbjuda både vackra och varierande
utblickar samt vistelsemiljöer.
Byggnaden kopplas till sjukhusets befintliga kommunikationsstråk via den neutrala huvudkorridoren som finns längs byggnadens östra fasad. Byggnaden har en form och volym som
ansluter till och samspelar med sjukhusets struktur och arkitektur samtidigt som den ska få vara ett självklart modernt tillskott.
Byggnaden ska vara energisnål och tekniska system och material ska väljas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De tekniska
systemen ska utformas för att vara robusta och driftssäkra.
Som följd av bla planeringen för byggnaden D1 uppstår konsekvensprojekt. Byggnaden placeras på en plats där en större
markparkering samt cykelparkeringar under tak finns idag.
Nya cykelparkeringar kommer att placeras vid entréstråket på
huvudkomplexets östra sida samt vid entrén på hus D1s norra
gavel. Cykelparkeringarna kommer att förses med tak och möjlighet att låsa in cyklarna.
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Bilparkeringarna kan hanteras på olika sätt bla genom att
ersätta platserna i parkeringshus eller utbyggda markparkeringar alternativt genom olika åtgärder för att minska behovet
av parkeringsplatser.
En ny centralanläggning och nytt distributionsnät för medicinska gaser byggs för att kunna försörja hus D1 och övriga sjukhuset. Den nuvarande gasanläggningen har kapacitetsbrister
och uppfyller inte till fullo dagens krav.
Elkraftsförsörjningen på Ryhov måste säkerställas. Innan hus
D1 kan kopplas in på elnätet måste en ny mottagningsstation
ha byggts och matning runt sjukhuset vara klar. Kostnaden för
detta ingår inte i kostnadskalkylen.
Den uppskattade ytan för hus D1 är drygt 34.000 m² BTA
(bruttoarea). Kostnaden för projekt hus D1 omfattande även
centralgasanläggning och cykelparkeringar beräknas till ca
975 mnkr.
TILLBYGGNAD FÖR AVA, MEDICINKLINIK,
MAMMOGRAFI SAMT UTBILDNING

NYTT PARKERINGSHUS

OMBYGGNAD AV VÅRDAVDELNING TILL ENKELRUM NYTT PARKERINGSHUS

HJÄRT- OCH KÄRLCENTRUM
PLAN 3-4

Illustration från översiktsplanen
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NY PLACERING AKUT/BARNAKUT
OCH IVA PLAN 3

SAMLA KIRURGI-, UROLOGIOCH ORTOPEDIKLINIK MED
NÄRHET TILL OPERATION

TILLBYGGNAD FÖR OPERATION PLAN 3
MOTTAGNINGAR PLAN 4
INFEKTION PLAN 4-5
VÅRDAVDELNINGAR PLAN 5-8

SAMLA BARNKLINIK OCH KVINNOKLINIK MED
NÄRHET TILL NEONATAL OCH FÖRLOSSNING

OPERATION BYGGS UT
PLAN 3

1. BAKGRUND OCH UPPDRAG
1. 1 BAKGRUND
I Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov framkommer det att
ytan på sjukhuset måste öka för att tillgodose de förändrade
krav på lokaler som utvecklingen av hälso- och sjukvården
ställer. Skälen till utbyggnad är förutom förändrad verksamhet
och önskemål om mer effektiva lokaler även nya krav och regler, exempelvis avseende arbetsmiljö och tillgänglighet. Omvandlingen av flerpatientsrum till enkelrum med egen RWC/
dusch kräver också en större yta.
Eftersom lokalerna på Länssjukhuset är fullt utnyttjade måste
första skedet i genomförandet av översiktsplanens förslag utgöras av nybyggnation för att frigöra lokaler för ombyggnader
i efterföljande etapper. Erfarenheterna från flera ombyggnadsprojekt på Ryhov är att det är svårt att bygga om i lokalerna
under pågående verksamhet och samtidigt upprätthålla goda
vårdmiljöer och bra arbetsmiljö.
Nya lokaler för akutmottagningen prioriteras högt i översiktsplanen. Trots denna prioritering placeras akutmottagningen
inte i det nya huset. Anledningarna till detta är flera, bl a är
det viktigt att akutmottagningens krav på samband med andra
verksamheter som operation och IVA behålls. En annan anledning är att tillfartsvägen för ambulanser måste tillgodoses på
ett bra sätt. Men nybyggnaden av hus D1 är en förutsättning
för att akutmottagningen i ett kommande skede får nya lokaler.
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1. 2 UPPDRAG
Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören gav i
november 2015 regionfastigheter i uppdrag att genomföra en
förstudie för hus D1.

Process
Arbetet med att ta fram denna förstudie har skett i nära sam
arbete mellan företrädare för verksamheterna, regionfastigheter och White arkitekter. Förslaget har presenterats för och
förankrats hos sjukvårdsdirektörerna, hälso- och sjukvårds
direktören samt direktören för verksamhetsstöd och service.
Under arbetet med översiktsplanen bildades två arbetsgrupper
för att ta fram underlag för framtidens vårdavdelningar på Ryhov. En grupp arbetade med hur många vårdplatser en vårdavdelning bör ha för att vara effektiv ur bemanningssynpunkt
och en annan arbetsgrupp tog fram förslag på hur rumssambanden inom en vårdavdelning ska se ut.

INPUT FRÅN VERKSAMHETEN - CENTRAL ARBETSSTATION
SAMTAL

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

DAGRUM
MATSAL

VÅRDRUM
1 PAT

AVD.KÖK

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

FLEXIBELT RUM
EX. HYGIEN

LÄNSSJUKHUSET RYHOV- HUS D1, MÖTE 150610

VÅRDRUM
1 PAT

RULLANDE
FRD

LÄKEMEDEL

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

NÄRFRD

APPARATFRD

LÄKEMEDEL

DAGRUM
MATSAL

AVD.KÖK

FLEXIBELT RUM
EX. HYGIEN

VÅRDRUM
1 PAT

DESINFEKTION

EXPEDITION
RONDRUM

FÖRRÅD

DESINFEKTION

EXPEDITION

SAMBANDSCENTRAL
EXPEDITION

RONDRUM

DESINFEKTION
STÄD

MÖTESRUM

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

EXPEDITION

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

EXPEDITION

PERSONALRUM

EXPEDITION

DAGRUM

WORKSHOP MED PERSONALEN - SAMBAND

Illustrationer visar sammanställning av arbetet i två workshops som hölls
under våren 2015 med verksamhetsföreträdare.
Uppgiften var att definiera ideala rumssamband inom en vårdavdelning.
Detta arbete har sedan legat till grund för utformningen av förslaget.
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SAMBANDSCENTRAL

SAMORDNARE

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

PERSONALRUM

MILJÖRUM

VÅRDRUM
1 PAT

RECEPTION

VÅRDRUM
1 PAT

FÖRRÅD

EXPEDITION

DESINFEKTION
STÄD

FÖRRÅD

EXPEDITION

VÅRDRUM
1 PAT

VÅRDRUM
1 PAT

RÖRPOST

RONDRUM

STERILFRD

KONFERENSRUM

FRD

Sammanfattningsvis kom arbetsgrupperna fram till följande om
vårdavdelningarnas utformning:
•

Vårdavdelningar för somatisk (kroppslig) vård för vuxna
ska vara generella.

•

De ska bara ha 1-patientrum med RWC/ dusch som har
plats för spoldesinfektor.

•

De ska utformas för att stödja personcentrerad vård.

•

De ska utformas så att olika sätt att organisera arbetet på
avdelningen medges.

•

De ska ha en variation av arbetsplatser för personal, både
centralt på avdelningen och ute i vårdgrupperna som ska
stödja såväl lärande som interprofessionellt arbetssätt.

•

Vårdavdelningarna ska innehålla 24 vårdplatser.

•

Avdelningar ska placeras nära varandra för att kunna samordna bemanning på ett effektivare sätt.

Lokalprogram och verksamhetsbeskrivningar har tagits fram
ihop med företrädare för berörda verksamheter.

Innehåll och samband
Byggnaden föreslås företrädesvis innehålla lokaler för vård,
såväl vårdavdelningar som dagsjukvård och mottagningar.
Placeringen av de olika funktionerna har gjorts med hänsyn till
krav på närhet och samband mellan slutenvård, dagsjukvård
och öppenvård. Byggnaden kommer också att vara hemvist för
den decentraliserade läkarutbildningen och även hysa andra
utbildningslokaler. I översiktsplanen föreslås en centralisering
av omklädningsrum och ett sådant centra med möjlighet till
automatiserad textilhantering kommer att inrymmas i nedersta
planet.

Omfattning av projektet
Förutom byggnaden, hus D1, omfattar projektet ersättning av
cykelparkeringar samt ny centralgasanläggning.
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Byggnaden placeras på en yta där parkeringar för såväl bilar
som cyklar finns. Cykelparkeringarna ska inom ramen för projektet ersättas på andra platser.
Systemet för medicinska gaser på Ryhov är underdimensionerat och det är inte möjligt att utöka det befintliga systemet. På
grund av detta måste en ny anläggning för medicinska gaser
byggas innan hus D1 kan tas i drift.

PTS Program för teknisk standard
PTS är regionfastigheters system för att åstadkomma och
säkerställa att byggnaden får rätt funktion och rätt tekniska
kvaliteter. PTS används genom hela byggprocessen.
PTS innehåller tekniska anvisningar och krav på funktion.
Kraven beskrivs i typrum som finns för de vanligast förekommande rummen i byggnaden. Dessa typrum som innehåller
specifika krav på rummets egenskaper, storlek samt inredning
och utrustning ligger till grund för programarbete och projektering. PTS innehåller också riktlinjer och tekniska anvisningar
som innehåller information med krav på byggande och installationer.
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2. FÖRSLAG
2.1 VISION FÖR BYGGNADEN
Visionen är att skapa en modern, vacker och funktionell byggnad som svarar mot framtidens behov av nya vårdlokaler på
Ryhov.
•

En byggnad som har en generell struktur som medger att
vårdavdelningar och mottagningar ska kunna användas av
andra verksamheter utan att behöva byggas om.

•

En byggnad som möjliggör integrering och nära samband
mellan vårdavdelning - dagsjukvård - mottagning.

•

En byggnad som i volym och material ansluter till sjuk
husområdets struktur och arkitektur samtidigt som den är
ett tydligt modernt tillskott på området.

•

En byggnad som är hållbar ur ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv.

•

En byggnad som omges av parkens grönska och inner
gårdarnas mer anlagda landskap

•

En byggnad som är dimensionerad utifrån vårdavdelningens behov.

•

En byggnad som tar avstamp i PTS/CVA-projektet “Den
goda vårdavdelningen” och utgår från en vårdfilosofi med
personcentrerad och patientnärmre vård.

•

En byggnad som stödjer personalen i sitt arbete och välkomnar anhöriga till avdelningen.

Visionen är att skapa en byggnad som blir en förebild som
läkande miljö.
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2. 2 VERKSAMHETER
Byggnaden är dimensionerad och utformad utifrån vårdavdelningarnas, framförallt akutvårdsavdelningens, behov av antal
vårdplatser. Utformningen medger också en samlokalisering
av vårdavdelningar, dagsjukvård och öppenvårdsmottagningar
på ett sätt som tillgodoser kraven på nära samarbete mellan
vårdformerna och som tillåter gränserna att flyta mellan dessa.

KOMMUNIKATION

PLAN 6

MOTTAGNING

PLAN 5

MEDICINSK BEHANDLING
VÅRDAVDELNING

PLAN 4
ADMIN, SERVICE, UTBILDNING

PLAN 3

FÖRSÖRJNING

PLAN 2

HUS D3

HUS D1

Typsektion som visar hur de olika verksamheterna är placerade i hus D1 i förhållande till hus D3 enligt
översiktsplanen.

Plan 2
Omklädningsrum
Här kommer en av sjukhusets centrala omklädningsenheter att
finnas. Drygt 1000 omklädningsskåp fördelat på flera rum kommer att finnas här. Denna omklädningsenhet är tänkt att kunna
försörja verksamheterna i huset samt i hus D3/D4 och den nya
akutmottagningen. Här planeras för automatiserad textilhantering. Yta finns för ytterligare utökning av omklädningsrum om
det kommer att behövas.
Teknik och förråd
Utrymmen för fastighetens tekniska försörjning kommer att
finnas här.

Plan 3
Entré
På gaveln mot norr finns en entré som framförallt är avsedd
för patienter till dialys och hematologi samt för personal. Ett
mindre antal parkeringsplatser reserverade för dessa patientgrupper kommer att finnas i anslutning till entrén.
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Akutvårdsavdelning
Akutvårdsavdelningen, AVA, utökar antalet vårdplatser från 35
till 48. Alla vårdplatserna placeras på ett plan, uppdelade på
två enheter och i nära anslutning till det nya planerade läget
för akutmottagningen. Att ha alla vårdplatserna på ett plan ger
stor flexibilitet för fördelning av platserna mellan olika medicinska specialiteter. Detta ger också stora fördelar för ett effektivare samarbete mellan personalen och möjlighet att omfördela
resurser efter behov.
Inom avdelningen finns möjlighet till övervakningsplatser och
intermediärvårdplatser.
Utbildningslokaler
På detta plan finns kompletterande utbildningslokaler för
läkarutbildningen. Dessa lokaler är tillgängliga även för andra
verksamheter på sjukhuset.
Sjukgymnastik
På detta plan finns även lokaler för sjukgymnastiksverksamhet
kopplad till i huvudsak inneliggande patienter.

Plan 4
Detta plan är sjukhusets besöksplan där huvudentrén och
merparten av mottagningarna är placerade.
Dialysenhet
På länssjukhuset Ryhov finns sedan flera år en väl fungerande
självdialysenhet som ett komplement till den assisterade
dialysverksamheten. Båda dessa enheter kommer att flytta
in i huset och ligga nära varandra för att kunna samutnyttja
vissa lokaler och personal. Enheterna skall också kunna
fungera som självständiga enheter. Det är av största vikt att
de nya lokalerna stödjer det speciella arbetssätt som används
i självdialysen. Patienterna kan nå de båda enheterna via den
separata entrén i plan 3.
Mottagningar och dagsjukvård för medicinkliniken
På detta plan kommer flera mottagningar och dagsjukvård att
placeras för att få så bra samband som möjligt mellan sluten-
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och öppenvård. Mottagningar och dagsjukvård planeras så
generella som möjligt för att medge flexibel användning.
Njurmottagning inkl PD-mottagning placeras nära dialysenheten. Vårdavdelningen för njursjukvård kommer att finnas en
trappa upp.
Mottagningarna för neurologi, stroke och reumatologi samlas
tillsammans med dagvården. Även dessa specialiteters vårdplatser finns på planet ovan.
Mammografi
Mammografimottagningarna, såväl screening som klinisk
mammografi, placeras närmast den befintliga byggnationen
i sjukhuset med goda samband med bröstmottagningen och
röntgenavdelningen.

Plan 5
Vårdavdelningar för medicinkliniken
Här finns två vårdavdelningar med vardera 21 vårdplatser, en
för stroke och neurologi samt en för hematologi och njursjukvård. Grundstrukturen med 24 vårdplatser behålls vilket medger möjlighet till utökning av antalet vårdplatser vid ev framtida
behov. Vårdavdelningen för hematologi planeras så att det
finns tillgång till 8 rum med sluss för särskilt infektionskänsliga
patienter.
Mottagning och dagsjukvård för medicinkliniken
Hematologins dagsjukvårdsenhet och mottagning placeras i
direkt anslutning till vårdavdelningen. Patienterna kan nå verksamheten via den separata entrén i plan 3.
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Plan 6
Utbildningslokaler 							
för den decentraliserade läkarutbildningen
På detta plan kommer Linköpings universitet ha sina lokaler
för den decentraliserade läkarutbildningen. Totalt kommer ca
150 studenter att gå sin utbildning här. I dessa lokaler kommer
föreläsningssalar, grupprum, studieplatser och uppehållsrum
att finnas. Studenterna kommer att ha tillgång till omklädningsrum på plan 2.
Arbetsplatser för lärarna på läkarprogrammet kommer att
finnas här samt möjlighet till arbetsplatser för tex forskare och
VFU-ansvariga för andra utbildningar. Vissa arbetsplatser är
att betrakta som stadigvarande och andra är tillfälliga arbetsplatser. Syftet med denna samordning av arbetsplatser är att
skapa mötesplatser för att stimulera det interprofessionella
samarbetet och lärandet.
Metodikum
Under arbetet med förstudien framkom önskemål om att placera Metodikum, regionens kliniska utbildningscentrum, ihop
med utbildningslokalerna. Placering av dessa verksamheter
nära varandra är önskvärt av flera skäl. Dels för att stimulera
och underlätta samarbetet mellan den kliniska och den akademiska verksamheten, men även möjligheten att kunna samutnyttja lokaler och utrustning.
Den tillgängliga ytan medger inte att hela Metodikum kan
rymmas på planet utan måste ha lokaler även på annat ställe i
sjukhuset. Om detta är möjligt eller hur denna uppdelning kan
göras, vilka konsekvenser det får och var övriga lokaler skulle
kunna placeras måste utredas vidare.
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2. 3 GESTALTNING
Volym
Hus D1 ligger i direkt anslutning till sjukhusets huvudentré
och kommer att vara väl synligt när man angör eller passerar
sjukhuset. Det har varit en utgångspunkt att ge byggnaden en
form och volym som ansluter till och samspelar med sjukhus
ets struktur och arkitektur samtidigt som den ska få vara ett
självklart modernt tillskott. De långsträckta huskropparna har
släktskap med F-husen i söder men genom sina tvärkopplingar
och innergårdar även med D-husen och E-husen. Nybyggnaden ”trappar sig upp” mot öster likt sjukhusets övriga byggnader genom att den östra byggnadskroppen är ett plan högre än
den västra. Taken är en modern tolkning av sjukhusområdets
karaktäristiska tak som inspirerats av Vätterns vågor.
Byggnaden är dimensionerad utifrån den moderna vårdavdelningens behov. Verksamheten har sett stora fördelar och samverkansvinster med att kunna placera två vårdavdelningar på
samma plan gentemot att de ligger på olika plan. Styrande för
byggnadens utformning har också varit verksamhetens krav
på en central arbetsstation med så korta avstånd som möjligt
inom vårdenheten på grund av att 1-patientrum för med sig
större utbredning. De tydliga “urtagen” i volymen mot väster
är generösa balkonger som är gemensamma för patienter och
personal och som ger avdelningen kvaliteter som dagsljus och
möjlighet till utevistelse. Dessa “urtag” är också välgörande för
att bryta ner skalan på den långa volymen.

Volymstude
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Arkitektur och material
Byggnadens stomme utgörs av ett pelar/balk-system med
bjälklag av prefabricerad betong. Fasaden består av bärande
sandwichelement av betong med fasadbeklädnad av tegel.
Byggnaden ansluter i arkitektur och material väl till övrig bebyggelse på Ryhov, men har ändå ett tydligt modernt uttryck
med sitt enkla formspråk. Fasaderna är av tegel med en nyans
som är lite dovare och mindre kulört än de befintliga byggnad
ernas. Det bandfalsade plåttaket är av Rheinzink, ett material
som är hållbart och åldras vackert i en blågrå matt ton. Taket
viker likt på övriga byggnader ner över fasaden.
Fönstren med samma kulör som taket är placerade enligt
fönsterbandsprincipen som ger en flexibilitet för placering av
nya innerväggar vid eventuella framtida ombyggnader. De har
två olika bröstningshöjder och är grupperade om fyra eller åtta
med ett tegelparti emellan. Dessa grupper är förskjutna mellan
våningarna och bildar ett större mönster vilket ger en variation
som är välgörande för att bryta ner storskaligheten. Vid de
stora balkongerna följer tegelfasaden med in i nischen. Fönst
erpartierna här är höga och släpper in mycket ljus. Dessa är
av aluminium med täta delar av emaljerat glas. Därovan kläs
fasaden med plåtkasetter av Rheinzink. Räcket är tänkt att
vara av perforerad aluminium.
Gavlarna har en egen fönstersättning med kvadratiska, silikonlimmade, karmlösa fönster som sitter i liv med tegelfasaden.
Dessa sitter placerade i korridorändarna. I trapphusen sitter
miniatyrer, fritt placerade fönster som följer trappans rörelser.
Även österfasaden urskiljer sig från övriga fasader. Den har
likadana kvadratiska, karmlösa fönster som gavlarna samt
oregelbundet utskjutande glasboxar som skapar små rumsligheter i den långa kommunikationszonen innanför. Boxarna blir
sittplatser för vila, samtal eller studier. Vertikala stora glaspartier definierar läget på trapphusen och släpper in extra mycket
ljus här.
Länkbyggnaderna har en indragen, mycket lätt övre våning
med fasader som till största delen består av glas. Mot söder
ligger takterrasser kopplade till dessa. Taken på länkbyggnaden är tänkta att vara bevuxna med sedum.
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Levande tegelfasad som är dovare, mindre kulört än tegel på befintliga byggnader

Bandfalsat tak av Rheinzink är underhållsfritt
och får en vacker naturlig patina.

Utstickande “boxar” av silikonlimmat glas
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Balkongräcke av perforerad aluminium

Sedumtak

Struktur
En utgångspunkt har varit att ansluta byggnaden till sjukhus
ets befintliga kommunikationsstråk och möjliggöra kopplingar
till framtida utbyggnader på sjukhusområdet. Därför finns
en neutral huvudkorridor längs byggnadens östra fasad från
vilken man gör entré till vårdavdelningar och mottagningar och
når även neutrala utrymmen. Denna korridor är kopplad till ett
av de viktiga huvudstråken i öst-västlig riktning samt på plan 4
även huvudstråket i nord-sydlig riktning. Genom att hus D1 fått
en neutral huvudkorridor finns också möjlighet att tillskapa ett
nytt öst-västligt huvudstråk norrut i framtiden.
Byggnadens vertikala kommunikationssystem är placerade vid
gavlarna och centralt i de båda byggnadskropparna. Centralt i
huvudkorridoren ligger en hiss för gods. Huvudtrapphuset med
hissar ligger i anslutning till ett av sjukhusets huvudstråk och
nära huvudentrén. Trappan är ljus och inbjudande och inspirerar till rörelse. Stora glaspartier från golv till tak gör hisshallen
till ett ljust rum.
Byggnadens mått ger en dubbelkorridorlösning med en mittkärna i länkbyggnaderna. I den västra huskroppen är det
enkelkorridorlösning på vårdavdelningarna, men måtten ger
även möjlighet till dubbelkorridor på mottagningsplanet. Detta
ger en flexibilitet vid anpassning för olika verksamheters behov
och möjliggör samutnyttjande av ytor.
Geriatrisk mottagning och dagvård

Beroendemottagning
Onkologisk
dagvård

Dietistmottagning

Ortopedmottagning
Neuroortopedmottagning

Infektions- och
hudvårdsavdelning

Reumatologmottagning

Onkologmottagning

Arbetsterapimottagning

Psykiatrisk
vårdavdelning G
G

P

F

O

Psykiatrisk
vårdavdelning E

U
Smittskydd
Vårdhygien

Neuropsykiatriska teamet

Infektionsvårdsavdelning

Sjuktransport

Logopedmottagning
Infektionsmottagning

Laboratoriemedicin

Medicinmottagning 1
Medicinsk fotvård
Endokrinmottagning
Diabetesmottagning
Hematologi
Kardiologmottagning
Njurmedicinmottagning
AK-mottagning

Öron-, näsa-,
halsmottagning
D

N

Lekterapi

T

Audionommottagning
Hudmottagning

Kirurgi- och stomimottagning

Behandlingsavdelning
STI- mottagning

Blod- och provtagningscentral

M

C

Ledn stab

D1

Sjukhuskyrkan
Meditationsrum

R

A

S

Entréhall

Ögonmottagning
Aula
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Apotek

Café/Butik

Barn- och ungdom-medicisnk mottagning

N
Mottagning
Medicinsk behandling
Medicinsk service
Vårdavdelning

Entré
Bibliotek

Administration
Övrig service
Försörjning

Lärcentrum

Illustration från översiktsplanen, Plan 4
Genom att den nya byggnaden knyter an till huvudstråken blir kommunikationen tydlig och man möjliggör framtida nya kopplingar.
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Vårdavdelningarna
Vårdavdelningarna har tydliga, generösa entréer från huvudkorridoren. Här möts man som besökare av en reception i
mittkärnan mellan dubbla korridorer som avslutas i ett ljust,
generöst dagrum/matsal som omsluts av trä och angränsar till
en stor balkong i västerläge.
En utgångspunkt vid planeringen av vårdavdelningarna har
varit att skapa en robust lösning som medger en flexibilitet för
verksamheten att kunna arbeta på olika sätt och med olika
stora team/bemanning över tid men även under dygnet. Vårdavdelningarna är uppbyggda kring en stor, gemensam central
arbetsstation i “navet” där korridorerna möts och där även det
centrala dagrummet är placerat. Vårdrummen som samtliga
är 1-patientrum ligger sedan i enheter om 7-8 st med mindre
arbetsstationer nära vårdrummen så att personalen kan finnas
nära patienterna.
Stödfunktionerna ligger samlade nära den centrala arbets
stationen. Närförråd finns i enheterna nära patienterna. I mittkärnan och vid godshissen ligger nedkast för tvätt och avfall.
Personalytor samutnyttjas mellan avdelningarna/enheterna
och administrativa ytor ligger samlade för att underlätta för
samverkan.
Lokalerna är ljusa och ett mål har varit att skapa goda dagsljusförhållanden på avdelningarna. Inslag av trä i dagrum,
vårdrum och fast inredning ger en värme som motverkar institutionskänsla. Tillgång till “gröna” utblickar mot park och gårdar
är också något som varit en viktig utgångspunkt.
Från huvudkorridoren planeras en möjlig framtida förbindelselänk (bro) till hus D3 för att medicinklinikens vårdavdelningar
skall kunna knytas nära varandra.
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Illustration visar “navet” med den centrala arbetsstationen i nära anslutning till dagrum med gemensam
yta för fika, måltider och aktivitet i anslutning till en generös balkong. I korridoren ser man nischerna som
leder in till vårdrummen.
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Vårdrummen
Vårdrummen är utformade för att kunna ge bästa möjliga vård.
Här ska patienter och närstående trivas och känna sig lugna
och trygga vilket är en viktig del i att uppnå en läkande miljö.
Vårdrummen är generösa i storlek för att medge övernattningsplats för närstående och för att uppfylla tillgänglighetsoch arbetsmiljökrav.
Vårdrummen är grupperade två och två och mot korridoren
skapas en nisch framför entréerna till rummen. I varje rum
möts man av ett förrum där tvättstället är placerat och varifrån
man når hygienrummet. Med dörren till hygienrummet placerad här blir själva vårdrummet lugnt och värdigt. Varje vårdrum
har en RWC/dusch med hög tillgänglighet och med plats för
en spoldesinfektor. I hygienrummet är det möjligt att använda
duschbrits.
Glas i dörrar och den snedställda väggen ger möjlighet till
siktlinjer för patienter och vårdpersonal. De glasade dörrarna
släpper även in ett fint ljus i korridorerna. Glasningen i dörrarna förses med från patientsidan reglerbart insynsskydd.
Fönstren har två olika bröstningshöjd - en lägre som medger
utblickar från sängen och som även kan fungera som sittbänk,
och en lite högre, men fortfarande med goda utblickar för mer
integritet nära sängen. Vårdrummet har inslag av trä i fönster,
fönsterbänkar och den panelklädda väggen vid huvudändan
vilket ger rummet en varm och ombonad känsla. På väggen
vid fotändan föreslås en stor skärm placerad som ett kombinerat konstverk/ TV, där patienten själv bestämmer vad som
visas.
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Illustration visar upplevelsen av rummet och möjlighet till utblickar från sängen.

Plan, vårdrum. Den streckade anhörigsängen
visar olika möjlighet till möblering.

Axonometri, vårdrum . De röda linjerna visar siktlinjer ur
både personal- och patientperspektiv.
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Mottagningarna
Mottagningar och dagvård finns dels lokaliserade på plan 4,
sjukhusets besöksplan och dels på plan 5 i direkt anslutning till
vårdavdelningarna.
Mottagningarna har likt vårdavdelningarna tydliga entréer från
huvudkorridoren med väl synliga receptioner. Mottagningarna
har en generell struktur med vårdavdelningarnas kommunikationssystem som utgångspunkt. Detta ger en stor flexibilitet vid
anpassning för olika verksamheters krav. Det finns möjligheter
att skapa olika varianter av undersöknings/behandlingsrum
såväl som administrativa lokaler.
Med dubbelkorridoren kan man åstadkomma helt separerade
flöden mellan olika mottagningar eller välja att samutnyttja ytor
som tex väntrum. Stora ljusa väntrum ligger i anslutning till balkongen. Ett centralt personalrum samlar personalen på planet.
Som komplement till detta finns tillgång till mindre pausrum för
varje mottagningsenhet.
Även hos mottagningarna är lokalerna ljusa och följer samma
koncept för material som på vårdavdelningarna. Expeditioner
och vissa behandlingsrum kan med fördel ha glaspartier som
ger ett indirekt ljus till korridorerna.

Illustrationen visar ett exempel på en traditionell mottagningsenhet med dubbelkorridor

Med en enkelkorridor kan man skapa en mottagning med administrativa platser i öppet landskap

24

Utbildning
På plan 6 skapas utbildningslokaler för läkarutbildningen.
Endast den östra byggnadskroppen har sex våningsplan, vilket
ger en annan struktur än planen nedanför. Huvudkorridoren
finns dock även här och det finns som på planen nedan tydliga
entréer till respektive verksamhet. Huvudkorridoren blir dock
mer av en vistelseyta på detta plan och de små uthängande
“boxarna” kan användas som studieplatser. Från huvudkorrid
oren når man även vissa grupprum och föreläsningssalar
direkt.
Utbildningscentrum har en central uppehållsyta som även är
kopplad till en generös takterrass mot söder. Här kan man
pausa, äta, fika, studera eller diskutera. Här vill vi skapa en
levande och inspirerande miljö.

Illustrationen visar studentuppehållsytan på plan 6 med olika typer av studieplatser kopplade till en
takterrass.
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2.4 YTTRE MILJÖ
Att natur och grönska har stor betydelse för vårt välbefinnande
är idag väl dokumenterat. Att det är extra viktigt i anslutning
till vårdmiljöer finns det numera vetenskapliga belägg för. Vid
Länssjukhuset Ryhov arbetar man aktivt för att utveckla och
förbättra sin grönstruktur och dess innehåll och dessa frågor
kommer tidigt in som en naturlig del i planeringen.
Genom regionfastigheters egna studier och intervjuer bekräftas det att den allra närmaste miljön – i direkt anslutning till
byggnaderna – är mycket viktig. Det är inte alla patienter som
kan ta sig ut i det större parkområdet. Detta är en kunskap
man haft redan tidigare och som tagit sig uttryck i alla de lummiga innergårdar som finns inom huvudkomplexet.
Hus D1 ligger i anslutning till sjukhusets huvudentré – på dess
norra sida – och med en utsträckning i nord-sydlig riktning.
En större markparkering samt cykelparkeringar under tak
kommer att få lämna plats för den nya byggnaden. Bilplatserna
föreslås ev. ersättas i ett nytt parkeringshus och nya låsbara
cykelplatser under tak placeras vid entréstråket vid ingång 5,6
och 7 på huvudkomplexets östra sida. Dessa cykelplatser är
framför allt avsedda för personal.
Markplan kommer att ligga i plan 3, d v s i akutplan, en våning
lägre än huvudentrén. Detta innebär att nya stödmurar kommer att behövas såväl mot entrétorget som längs den befintliga bussgatan som löper parallellt med den nya byggnaden.
Mot öster och norr ansluter man till befintliga marknivåer.
I huvudsak kommer verksamheterna i det nya huset att nås via
sjukhusets befintliga huvudstråk. Dock kommer det att finnas
en entré vid nordöstra gaveln till hus D1 och i anslutning till
den ca 10 st p-platser för dialys- och hematologipatienter och
cykelparkering för personal.
Längs husets östra långsida skall räddningstjänsten kunna
köra in samt angöring till byggnad D3 finnas kvar.
Vårdrummen vänder sig dels ut mot väster, dels mot en öppen
gård mot norr samt mot två gårdar som omsluts av byggnaden. Mot väster finns terrasser i bottenplan och balkonger på
de övre planen.
Mot väster och bussgatan, som längst i söder ligger ett vån
ingsplan högre än vårt markplan, byggs stödmurar i flera ter26

rasser – detta för att ge landskapsrummet en mjukare inramning och avslutning. Längs gång- och cykelvägen går muren
upp och bildar en tydlig gräns mellan det offentliga och det mer
privata. En häck kompletterar. Terrasserna planteras med ett
varierat växtmaterial – lägre och marktäckande – med uppstickare av solitära buskar och buskträd med en variation över
årstiderna. I anslutning till uteplatserna avslutas planteringarna
med en lägre kant av sten eller torv som ges en böljande form
för att ytterligare ge rummet ett mjukare uttryck.

Sektion visar förhållandet mellan byggnad, det nedre gårdsrummet och gatan

Muren mot huvudentréns angöring blir som en enda skiva och
kompletteras med en spaljékonstruktion och klätter- och klängväxter. Spaljén fortsätter upp över murens krön och bildar ett
raster som bidrar till att minska insynen ner till uteplatserna.
Rumsligheten förstärks med ljussättning av växter och murar.
Runt de mindre gårdarna samlas såväl vårdrum som andra
verksamhetslokaler och de kommer främst att fungera som utblicksgårdar – något vacker och stimulerande att se på inifrån.
På den större mittgården ska det dock finnas möjlighet att gå
ut och slå sig ner ute i det fria en stund. För att minska känslan
av insyn planteras häckar i en böljande form utifrån hur rummen är placerade runt gården. Här planteras låga och marktäckande växter med stor årstidsvariation där häckarna sticker
upp och bildar mindre rum i rummet. Ur markskiktet reser sig
också mindre prydnadsträd, solitärbuskar och flerstammiga
träd upp som ytterligare ska spegla årstidernas växlingar.
Ljussättning kompletterar så att uterummet känns som en del
av insidan även under dygnets och årets mörka tider.
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Man kan slå sig ner en stund i skuggan eller intill en vägg och njuta och koppla av

Häckar bildar rum och skärmar av

Mindre träd som lyser upp med sin blomning,
höstfärg eller stam

Ljussättning skapar nya upplevelser Det ska finnas något som fångar ögat oavsett vilken årstid
när mörkret faller
det är

Konst som en del av utemiljön
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Vinter och snö ger gårdarna ett nytt uttryck

2.5 MILJÖ OCH ENERGI				
Hållbarhet
Miljö och energifrågor har stort fokus i projektet och målet är
att byggnaden ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.
•

All planering och projektering har som förutsättning att
långsiktigt minska påverkan på miljön.

•

Byggnadernas energibehov för fastighetsel, belysning,
värme, kyla och värme för tappvatten ska minimeras utan
att göra avkall på inneklimat och komfort.

•

Fastighetens elförbrukning ska i möjligaste mån mätas
separat från verksamhetens.

•

Olika tekniska system ska samverka för att minska energibehovet och höja robustheten.

•

Byggnaderna, systemen och installationer ska vara robusta, enkla och kostnadseffektiva i drift.

•

System ska utformas så att driftstörningar vid fel, service
och utbyte minimeras.

•

Huset ska innehålla system och material med lång livslängd och alla produkter som byggs in i fastigheten registreras i Sundahus miljödata och projektet ska miljödeklareras.

•

Krav på fukthantering ställs i såväl projektering som produktion.

•

På ytorna närmast huset och i ljusgårdarna skapas en
grön miljö som bidrar till trivsel, återhämtning och läkande.
Tak på länkbyggnaderna ska vara gröna tak, klädda med
sedum.

•

Dagvatten, dvs regn- och smältvatten, hanteras så att risken för skador på byggnader och anläggningar minimeras.
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2.6 LOGISTIK
Försörjningssystem
Nedanstående styrande principer ligger till grund för försörjningssystemen:
•

Transporter av gods sker på plan 2 och förflyttas upp i
huset via en särskild transporthiss.

•

Gällande hygienrekommendationer ska följas

•

Gångtiden för vårdpersonal, för att hämta material, ska
minimeras

•

Lagernivåer/ förrådsutrymme ska optimeras mot beställningsfrekvens.

•

Tydliga beställningspunkter och beställningskvantiteter –
enkelhet och tydlighet prioriteras.

•

Beställningsarbete/ påfyllning av förråd ska kunna utföras
av särskilt utbildad personal.

Material och textilier
Transporter av gods sker i separat transporthiss. Rum för
uppställning av vagnar samt förråd finns i anslutning till denna hiss. Vårdavdelningarna och mottagningarna förbereds
för vårdnära servicekonceptet med närförråd placerade nära
användaren.
Avfall och smutstvätt
Nedkast för avfall och smutstvätt kommer att finnas i huset.
Uppsamlingsplats för andra fraktioner finns i miljörum på flera
ställen på varje plan.
Omklädningsrum
Centrala omklädningsrum för ca 1000 personer placeras i plan
2. Här kommer också personalkläder att finnas och smutsiga
kläder lämnas. Övervägande om denna hantering ska automatiseras kommer att göras under den fortsatta planerings
processen.
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2.7 TEKNIK				
Hus
Byggnadsstruktur
Nybyggnaden planeras med en generell byggnadsstruktur som
möjliggör flexibla lösningar över tid. Stomsystem med pelar/
balklösning skall ha relativt stora spännvidder så att byggnaden kan fungera för olika typer av vårdlokaler. Bjälklaget skall
ha hög bärighet och relativt enkelt medge mindre håltagningar
vid förändringar. Även fasaden ges en generell utformning för
att medge flexibilitet vid framtida ändringar.
Brandskydd
Brandskyddet ska utformas på ett sätt som skapar både rob
usta och flexibla lokaler. Utrymning ska kunna ske till annan
brandcell och via trapphus och dörrar ut i det fria. Brandtekniska installationer inom byggnaderna utgörs av heltäckande
sprinklerskydd och brandlarm. Andra aktuella installationer
är brandspjäll på luftbehandlingskanaler och anordningar för
brandgasventilation av trapphus, hisschakt och källare. Räddningstjänstens insatsmöjligheter till det nya huset liksom till
befintliga byggnader säkerställs.

Allmänt installationer
Byggnadens installationer utformas för en driftsäker, funktionell
och flexibel användning för verksamheten samt för en effektiv
drift och skötsel.
Installationer planeras så att framtida ombyggnader kan utföras kostnadseffektivt och med minimala störningar för pågående verksamheter. Utformningen av installationerna tar även
hänsyn till hygien- och smittskyddsaspekten i de lokaler där
vård kommer bedrivas.

El- och telesystem
El och tele
Byggnaden förses med teknikutrymmen för transformatorer,
ställverk-, UPSer-, El, tele och data i plan 2. På varje våningsplan byggs separata utrymmen för El, tele och data.
Eldistributionssystemen byggs med redundans för att erhålla
en hög tillgänglighet vid planerade och oplanerade driftstopp.
För avbrottsfri kraft installeras ett UPS-system.
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El och telesystemen utförs så att de kan uppfylla verksamheternas och byggnadens krav på generalitet och flexibilitet.
Kanalisationssystem utförs vertikalt och horisontellt för att
förbinda byggnadens teknikutrymmen.
I ett sidoprojekt installeras nya mottagningsstationer för inkommande elförsörjning till sjukhusområdet. Ställverken i detta
projekt kommer att försörjas redundant från två mottagningsstationer som i sin tur är reservkraftförsörjda via dieselgeneratorer. Delar av detta projekt måste vara genomfört innan hus
D1 kan tas i drift.
Elmiljön i sjukvårdens lokaler är mycket viktigt. Potentialutjämning (jordning av installationer och byggnadsdelar), åskskydd,
femledarsystem med övervakning, skärmade ledningsnät,
jordade kanalisationssystem mm installeras så att elektriska
och magnetiska fältnivåer blir så låga som möjligt.
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 och god vårdmiljö. Stor vikt läggs
vid interaktionen mellan 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 lägre nivå.
IT-Telefoni
Fastighetsnätet för IT-telefoni utförs för att tillgodose behovet
av driftsäker data och telekommunikation. Nätet utförs som
ett generellt ledningsnät med flexibilitet och redundans samt
dimensioneras för framtida kapacitetökningskrav. Tele- och
datakommunikationsutrymmen placeras på sådant sätt att ledningslängder minimeras och så att drift och skötsel kan utföras
effektivt.

Transportsystem
Hissar
Olika typer av hissar kommer att installeras för transporter av
patienter, personal och varor.
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Smågodssystem (Rörpost)
Ett nytt rörpostsystem för smågodshantering kommer att
installeras för snabba transporter av dokument, mediciner och
prover till och från olika avdelningar. Rörpoststationer placeras
vertikalt ovanför varandra. Rörpostsystemet i hus D1 kommer
endast att gå till några få ställen exempelvis blodcentral och
sjukhusapotek för att i ett senare skede kunna kopplas ihop
med ett utbyggt smågodssystem.
Smågodssystemet är tänkt att ersätta nuvarande lättgods
transportsystem som är uttjänt. Detta system föreslås att på
sikt byggas ut på hela sjukhuset.

VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem
Värme och varmvatten
Hus D1 kopplas till kommunens fjärrvärmenät via markförlagd
kulvert och huset förses med en fjärrvärmecentral för produktion av värme och tappvarmvatten. Den markförlagda kulverten kopplas även till sjukhusets befintliga ledningsnät för att
säkerställa försörjningen från reservvärmecentralen belägen
på Ryhovsområdet.
Kyla
Huset kommer att förses med kyla både för komfort och för
kylning av olika utrustningar och installationer, s.k. process
kyla. Om hus D1 ska försörjas med komfortkyla producerad
med kylmaskiner placerade lokalt i hus D1 eller via ett centralt
system samt hur den ska distribueras kommer att beslutas under projekteringen. Produktionen av komfortkyla i en eventuell
centralt placera kylcentral kan ske antingen med fjärrkyla eller
med kylmaskiner. Byggnaden förses med processkyla via en
utbyggnad av sjukhusets befintliga processkylnät. Byggnadens
västra fasad förses med solavskärmning för att minska behovet av kyla. Solavskärmningens utformning och styrning måste
samordnas med behov och önskemål om tillgång till dagsljus
och utblickar.
Medicinska gaser
Ett gassystem för andningsoxygen och andningsluft instal
leras. Försörjning sker från sjukhusets centralgasanläggning.
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En tömningscentral för reservmatning av medicinska gaser i
hus D1 placeras i plan 3. För sjukhusets försörjning kommer
även en kompressorcentral placeras på plan 2.
Luftbehandlingssystem
Luftbehandling syftar till att upprätthålla en god luftkvalitet,
där bl. a krav på hygien beaktas. Byggnaden förses med
10 luftbehandlingsaggregat, dvs 2 per plan. Anledningen till
att luftbehandlingssystemen delas upp i fler små aggregat
istället för få stora är att vi får anläggningar som är lättare
att driftoptimera och verksamhetsanpassas, har mindre (inte
färre) delar som är lättare att byta ut vid ett haveri, och vi
riskerar avbrott i färre verksamheter om ett aggregat havererar.
Luftbehandlingsaggregaten ska förses med värmeåtervinning
och väljas enligt en modell för LCC-utvärdering.
Tappvatten
Byggnaden försörjs med tappkallvatten från det kommunala
vattennätet och inkopplas på ledningsnätet på sjukhusområd
et. Eftersom byggnaden ska innehålla vård av dialyspatienter
försörjs sjukhuset från två håll med tappkallvatten för att säkerställa avbrottsfri försörjning. Tappvarmvatten produceras lokalt
i husets fjärrvärmecentral.
Spill- och dagvatten
Spill- och dagvattenledningar från Hus D1 ansluts till befintliga
nät på området. På grund av ledningsnätens ålder och slitage
görs anpassningar och förnyelse av befintliga ledningar på
sjukhusområdet. För att säkerställa kapaciteten på inkopplad
spillvattenledning kan en sträcka behöva bytas ut mot en större dimension.

Styr- och övervakningssystem
Styr och övervakning
Ett styr- och övervakningssystem installeras och ansluts till
sjukhusets överordnade styrsystem som övervakas i befintlig driftcentral. Styrsystemet innebär att anläggningen på ett
enkelt sätt kan driftoptimerats, felsökas och övervakas. Det
förenklar även mätning och styrning av de tekniska installation
erna.
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3. KONSEKVENSPROJEKT
Som följd av planeringen för byggnaden D1 tillkommer tre konsekvensprojekt som beskrivs nedan samt under avsnitten 3.2
och 3.3. De två första ingår i denna förstudie.

3.1 CYKELPARKERINGAR		
På platsen där hus D1 placeras finns idag 96 parkeringsplatser
för bilar samt cykelparkeringar. Cykelställen är under tak och
en del är inhägnade och låsta. Cykelparkeringarna ska ersättas inom ramen för projektet.
Nya låsbara cykelplatser under tak placeras vid entréstråket
vid ingång 5,6 och 7 på huvudkomplexets östra sida Dessa
cykelplatser är framför allt avsedda för personal.
Även i anslutning till entrén på gaveln till hus D1 kommer
cykelparkeringar att finns eftersom man via denna entré kommer att nå omklädnningsrum för ca 1000 personer, varav 150
läkarstudenter.
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3.2 CENTRALANLÄGGNING FÖR MEDICINSKA GASER
Försörjningen av medicinska gaser sker idag från en central
anläggning. Denna anläggning är gammal och uppfyller inte
till fullo dagens krav. Inte heller ledningssystemen för gaser
är anpassade till krav och behov vilket gör att hus D1 inte kan
kopplas in på det utan risk. För att kunna försörja hus D1,
samt övriga sjukhuset, byggs en ny centralanläggning och
ett distributionsnät bestående av en tömningscentral och ett
distributionsnät inom ramen för hus D1. Denna anläggning
som även inkluderar reservsystem ger en säker distribution av
medicinska gaser.
Den nya anläggningen, som består av ett hus innehållande
tömningscentral och tre tankar, kommer att placeras i sydöstra
delen av sjukhusområdet. Exakt placering fastställs under projekteringen. Befintlig tömningscentral renoveras för att uppfylla
dagens regelverk och används för reservmatning av vissa
medicinska gaser.

Illustration visar läget för den nya centralanläggningen för medicinska gaser
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3.3 MOTTAGNINGSSTATION FÖR EL
En förstudie för att säkerställa elkraftsförsörjningen på Länssjukhuset Ryhov har avslutats och investeringsmedel för detta
har begärts. Detta projekt innehåller många delar och kommer
etappvis genomföras under flera år. För att klara tillkommande
elbehov när hus D1 tas i drift måste delar av projektet ha genomförts. Bland annat måste en ny mottagningsstation byggas
och ny matning runt sjukhuset vara klart innan hus D1 kopplas
in. Kostnaderna för detta ingår inte i investeringsutrymmet för
hus D1 utan är ett eget projekt.
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3.4 PARKERING
På platsen där hus D1 placeras finns idag 96 parkeringsplatser för bilar. Idag upplever både besökare och personal att
det tidvis är mycket svårt att hitta parkeringsplatser. Detta kan
komma att ytterligare förvärras på grund av att parkeringsytor kommer att användas som etableringsområde många år
framöver då ny- och ombyggnader, utbyte av teknisk försörjning, utrustningsutbyte samt omfattande fastighetsunderhåll
kommer att ske på sjukhuset. Av den anledningen bör de
parkeringsplatser som försvinner ersättas. Om det i en framtid
visar sig att det finns ett överskott av parkeringsplatser inom
området kan markparkeringar återställas till värdefull parkmiljö
och bilar hänvisas till parkeringshusen.
Parkeringarna kan ersättas med parkeringshus, utökad markparkering eller andra åtgärder.
Parkeringshus
Ett förslag är att bygga ett parkeringshus placerat öster om
komplexet på befintlig parkering, öster om hus D9. Ett nytt
parkeringshus skulle kunna byggas i tre plan som vardera rymmerca 160 p-platser, dvs totalt ca 480 p-platser. Parkeringshuset kan utföras som ett ”grönt hus” med en betongstomme
och fasader som till största delen består av hålklädd plåt och
galler vilket utgör underlag för växtlighet. Visionen är att parkeringshuset skulle bli till ett nytt växtelement som blir ett tillskott
i sjukhusparken. Företrädesvis skulle dessa parkeringar vara
avsedda för personal och då skulle fler parkeringar i anslutning till huvudentrén kunna reserveras för besökare. Förslaget
innebär en utökning av antalet parkeringsplatser.
Parkeringsplatser
Utökning av markparkering kan ske genom att utöka antalet
platser i anslutning till befintliga parkeringar exempelvis parkeringen öster om hus D9 och vid hus T0. Detta kan också ske
genom att ta ny yta i anspråk för parkeringar exempelvis öster
om huvudkomplexet.
Inget av dessa förslag ingår i kostnaden för hus D1.
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4. GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI
4.1 GENOMFÖRANDE		
Genomförandeplanen syftar till att beskriva ett scenario för hur
projektet skulle kunna genomföras med avseende på entreprenadform och tid.
Tidplanen utgår från önskemålet att verksamheterna successivt ska kunna tas i drift i huset från och med januari 2020.
Tidpunkten är vald med tanke på att då kommer tredje klassen
med läkarstudenter och då ska lokaler för totalt 90 personer
vara klara.
Hus D1 byggs i en etapp men är beroende av att tre andra
projekt ska vara helt eller delvis färdigställda vid olika tidpunkter under byggprocessen för hus D1. Dessa projekt finns närmare beskrivna i kapitel 3 Konsekvensprojekt. Dessa projekt
förhåller sig på olika sätt i tid till byggnationen av hus D1, vilket
beskrivs i nedanstående tidplan.
Tidplanen är mycket kort för ett så här stort projekt och om det
ska vara möjligt måste alla processteg klaras inom uppsatt
tidsram annars förskjuts hela planen. Tiderna är beroende på
att nödvändiga beslut fattas i rätt tid. Tidpunkten för färdigställande är också beroende av att resurser finns tillgängliga
hos alla parter som är inblandade i projektet, både hos regionfastigheter och hyresgästerna, men också hos konsulter och
entreprenörer.
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4.2 EKONOMI
Byggnadsytor
Byggnadsytan beräknas till ca 34.300 m² BTA (bruttoarea).
Ytan fördelas enlig nedan:
Byggnadsdel

Yta (m² BTA)

Plan 2, källare

6.500

Plan 3-5

19.500

Plan 6 (inkl fläktrum 2.500 m²)

5.800

Plan 7, fläktrum

2.500

Totalt

34.300

Projektkostnad
Entreprenaddel

Kostnad (mnkr)

Hus D1
Parkeringshus
Cykelparkeringar
Centralgasanläggning

963
78
2
10

Totalt:
utan parkeringshus					

975

med parkeringshus					 1053

Kostnaderna är projektkostnad i kostnadsläge april 2016.
I kostnaden ingår inte verksamhetens inredning och utrustning.
Projektet med ny elförsörjning på Ryhov ingår inte i dessa
kostnader utan redovisas i särskilt ärende.
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Hyreskostnad
Regionen kommer att få en ökad hyreskostnad på grund av
ökning av lokalytan. Lokalerna för den decentraliserade läkarutbildningen kommer att hyras av Linköpings universitet.
Paviljongen för självdialys, Hus X1, kan avvecklas när hus D1
är klart.
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