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PARTNERING – ett arbetssätt i projektet för att skapa mervärde
för beställare och entreprenörer
Projektet ska bedrivas med ett förtroligt förhållande mellan parterna som genom
öppenhet, engagemang och förtroende ger basen för arbetets framdrift.
• Workshopsmöten – används som ett redskap i olika varianter. I början
tillsammans med partneringledare för att bestämma projektets mål. Senare
för att i projekteringsskedet tydliggöra relationer och arbetssätt för samverkan
och enas kring vad som är ”Bäst för projektet”. I produktionsskedet fokus på
samverkan mellan ledande montörer och yrkesarbetare
• Gemensam etablering – för yrkesarbetare, projektörer, projektledare, PE m.fl.

• Projektering – har gjorts i nära samarbete mellan Peab, PE och Region
Kalmar.
• Ekonomi – möjlighet att gemensamt styra kostnaderna genom transparant
tid- och kostnadsuppföljning månadsvis.
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BYGGNADSIDÉ – Läkande miljöer
Psykiatrisjukhusets utformning ska fånga den evidensbaserade forskning som finns om ”läkande miljöer”.
Attraktivitet
Natur – De flesta människor uppfattar naturen som en positiv och attraktiv miljö.
Utemiljö – Utformning av gårdar och omkringliggande miljöer.
Natur
Trädgård/natur i en sjukhusmiljö kan
-ha en stressreducerande funktion för patienter och anhöriga
-hjälpa till i rehabilitering och fysisk aktivitet
-ge en känsla av välmående och en högre tillfredsställelse med vårdkvalitén
Dagsljus
-förbättra patienters sömn
-reducera depression och korta vårdtiden för deprimerade patienter
-minskar upplevd smärta
Tillgång till dagsljus ökar även personalens välbefinnande, minskar stresskänslor och underlättar skiftarbete.
Orientering
Sjukhus är stora anläggningar och föranledda besök sker ofta under stor stress och av distraherade eller
desorienterade personer. Navigeringsproblem ger ineffektiv vård och kostar mycket. En lättfattlig och väl skyltad
miljö är viktig.
-undvika alltför komplexa planlösningar
-visuellt visa var man befinner sig genom utblickar, interiöra landmärken t. ex. konst, trädgård, torg
-i arkitekturens formspråk tydliggöra funktioner som t.ex. entréer och kommunikationsstråk.
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BYGGNADSIDÉ
Byggnaden är fördelad på tre
huskroppar samt ett akutintag.
Hus A 8 våningar inkl. källarplan
Hus B 4 våningar inkl. källarplan
Hus C 3 våningar inkl. källarplan
Hus D 1 våning
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BYGGNADSIDÉ
I hus 36 flyttar specialistpsykiatri för vuxna,
barn- och ungdomar samt administration in.
Med en fördelning mellan heldygnsvård,
mottagningar samt rehabiliterings enhet
som ligger under HSF.
Sprängskissen redovisar verksamheternas
inbördes placering i hus 36.
Total är det 16 enheter som samlas under
ett och samma tak.
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BYGGNADSTEKNIK
Stomme – Stomme av betong och stål, med bjälklag av HDF. Platsgjuten
källare och prefab innerväggar runt hissar och trapphus.
Fasad – Isolerade betongelement med utsida av matrisgjuten genomfärgad
vit betong och insida av slät betong.
Mässingsfärgad plåt, Nordic Royal Aurubis, perforerad plåt på utsidan av de
mindre sidofönstren, infälld plåt i betongelement, perforerad plåtbeklädd
ambulanshall och aktivitetsrum.
Tak – Sedumtak på hus B,C och D, papptak med solceller på hus A.
Ytskikt – Generellt plastmatta ”Zero”, terrazzo i entréhall och trapphus,
klinker i omklädningsrum på plan 1 och dammbundet/HTC slipat golv i
teknikrum.
Bjälklagshöjd – 4.70 meter mellan våningarna.
Våningshöjd – 2,70 meter till undertak.
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UTEMILJÖER
• Innergård för vuxna med gröna
områden och plats för rekreation
och avkopplande aktivitet.

• Innergård för barn- och ungdomar
med aktivitetsområden och plats för
rekreation.
• Paviljong i parkområde med
möjlighet för öppenvårdsverksamhet
att utomhus bedriva gruppaktiviteter
och behandling.
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HUR GICK DET?
• Ekonomi
• Tid
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