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Arkitekttävlan avseende nytt universitetssjukhus i Solna
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta planeringen för ett nytt universitetssjukhus
på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område med utgångspunkt i de av 3Sutredningen angivna, preliminära lokalbehoven efter de
kompletteringar som m, fp och kd föreslagit i ärende LS 0409-1729
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta program för projektet, med
kompletteringar som föranleds av första att satsen, via en inbjuden formgivningstävling
avseende utformning av ny sjukhusbyggnad och nya forskningslaboratorier, fastställa
program för formgivningstävlingen samt utse jury för formgivningstävlingen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att söka alternativa finansieringslösningar för det nya
universitetssjukhuset
att uppdra åt landstingsstyrelsen att klargöra statens roll och finansieringsmedverkan
avseende Karolinska Institutets behov av lokaler för främst laboratorieverksamhet.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att förelägga fullmäktige förslag till beslut om
genomförande samt projektramar baserat på programhandlingar för ett nytt
universitetssjukhus
att uppdra åt landstingsstyrelsens allmänna utskott att vara parlamentariskt
ledningsorgan för det fortsatta arbetet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om projektorganisation för det fortsatta
arbetet.
Principbeslutet om att fortsätta planeringen för ett nytt universitetssjukhus i Solna innebär
ett godkännande av utgångspunkten att det i första hand skall byggas ett helt nytt
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universitetssjukhus i Solna. Grunden för det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet
är den revidering av 3S-utredningen som moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna föreslagit i ärende LS 0409-1729. Det är av stor vikt närsjukvården
och de övriga akutsjukhusen dimensioneras så att de kan erbjuda patienterna vård i
tillräcklig omfattning. Det är en förutsättning för att antalet vårdplatser ska kunna
minskas på Karolinska universitetssjukhuset.
Projektet planeras vara avslutat först omkring 2015. Det är en lång tidsrymd som
förväntas innehålla stora förändringar av sjukvården. Frågan om sjukvårdens placering i
samhällsorganisationen beslutas av riksdagen under denna period. Mot den bakgrunden
är det en utmaning att bygga ett universitetssjukhus som möter den tidens krav och
behov.
Utvecklingen pekar också på behovet att söka efter alternativa finansieringslösningar.
Det handlar bland annat om att söka samarbete med privata företag och andra
intressenter. Ett klargörande kring statens ansvar i förhållandet till forskning måste också
eftersträvas.
Byggnationsfrågan kommer att återkomma till fullmäktige för beslut om ramar för
projektet i form av (preciserat) verksamhetsinnehåll, lokalvolymer, investeringskostnad
och tidplan. Det beräknas kunna ske vid årsskiftet 2007/2008. Senare bör det också bli
aktuellt att till fullmäktige föra fram frågan om hur resterande del av landstingets mark
och fastigheter i Solna skall nyttjas.
Som ett nästa steg i planeringsarbetet föreslås landstingsstyrelsen få fullmäktiges
uppdrag att utarbeta program för projektet via en formgivnings-tävling (arkitekttävling)
avseende det nya universitetssjukhuset. Det innebär bland annat att styrelsen skall
besluta om det underlag/program som skall gälla för tävlingen samt utse jury.
Förutom företrädare för de politiska partierna skall juryn bestå av kompetenser inom
sjukvård, forskning och fastighets-/byggfrågor samt externa arkitekter (utsedda av
arkitekternas branschorganisation Sveriges Arkitekter) samt företrädare för Solna stad.
Det är angeläget att juryn har internationell erfarenhet. Juryns uppgift är att välja det
förslag som man anser bäst svarar mot de ställda kraven i programmet samt
rekommendera det till utförande.
Tävlingsprogrammet skall beskriva konkreta uppgifter som tävlingen skall lösa.
Tävlingsuppgiften föreslås vara att med de förutsättningar som anges i programmet för
tävlingen, utforma de stora nybyggnaderna för sjukvård och forskning. Det innebär att
utforma förslag där resonemangen kring trafik, logistik, verksamhetssamband och
gestaltning utvecklas till en helhet. Utformningen av byggnaderna skall avse dels
gestaltning av byggnaderna, dels huvuddragen i de tekniska systemen. En redovisning
skall även göras över hur byggnaderna kan nyttjas över tiden för varierande
verksamheter samt vilka konsekvenser för byggnaderna detta medför.
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Kostnad för formgivningstävlingen och program för projektet, cirka 80 miljoner kronor,
finansieras inom ramen för budgeten.

