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TILL DIG SOM ÄR DELTAGARE ELLER INTRESSENT I NKS-PROJEKTET
Under hösten har NKS-förvaltningen arbetat med ett digert förfrågningsunderlag till OPS-upphandlingen av det nya sjukhuset. Över 200 personer har i en rad
grupper tagit fram den första versionen. Under januari-mars 2009 fortsätter ”expertläsning” av förfrågningsunderlaget, skrivande av avtalstext mm. Samtidigt
påbörjas arbetet som ska mynna ut i förslag till verksamhetsinnehåll för NKS.
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1 OPS-upphandlingen
NKS-projektet har under hösten tagit fram förfrågningsunderlag till OPS-upphandlingen av det nya
universitetssjukhuset. Upphandlingen omfattar både
byggande, drift/underhåll och servicetjänster som
handlas upp i ett ”paket”. Det omfattande underlaget
(6 pärmar) beskriver funktionella krav på vårdens
olika verksamheter, byggnadens tekniska funktioner,
förvaltning och drift av fastigheten (hårda FM-tjänster) samt en rad servicetjänster (mjuka FM-tjänster)
som logistik, städning mm.
Parallellt med detta arbete har det också tagits fram
ett referensalternativ för Nya Karolinska Solna, som
beskriver en tänkt sjukhusbyggnad utifrån Projektprogrammet (november 2007). Referensalternativet
innehåller bl a ritningar på hur rum, rumsenheter
och byggnader kan utformas, samt en rad tekniska
lösningar. Detta kommer att användas som jämförelse beträffande kvalitet, ytor och andra lösningar vid
granskningen av de anbud som förvaltningen senare
ska ta ställning till.
Funktionskrav inom vård/verksamhetsområdet har
bedrivits inom ett 40-tal områden i c:a 20 tvärprofessionella arbetsgrupper, med ett par hundra chefer

och medarbetare. Främst är det personer från Karolinska universitetssjukhuset men även från andra
delar inom SLL. Tekniska funktionskrav beskrivs av
NKS fastighetsavdelning och tekniskakonsulter.
Ett antal experter ur vården, bla från Spesak-grupper, samt chefer och fackliga företrädare har erbjudits att läsa förfrågningsunderlagen under vecka 3.
Den 31 mars överlämnas förfrågningsunderlaget till
anbudsgivarna. Då inleds anbudstiden som pågår
oktober -mars 2010 med utvärdering av anbud, förhandlingar, tilldelningsbeslut och slutligen avtalstecknande.

2 Verksamhetsinnehåll
Nya Karolinska Solna-förvaltningen har, som en
andra huvuduppgift, också Landstingsfullmäktiges
uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsinnehåll
för Nya Karolinska Solna samt att beskriva konsekvenser för övriga sjukvårdssystemet. Detta arbete
inleds i början av 2009 då ett särskilt projekt formas.
Arbetet tar sin utgångspunkt bl a i utredningen ”3S2”
om Landstingets framtida sjukvårdssystem som
läggs fram i början av nästa år, samt i Hälso- och
sjukvårdsnämndens Långtidsutredning. Resultatet

av NKS fem medicinska temaprojekt kommer också
att utgöra underlag i detta arbete. Mer information
om hur arbetet med verksamhetsinnehåll kommer
att bedrivas och förankras beskrivs i kommande
utskick av ”Lägesrapport” (feb 09).

3 Status på framtidsscenarier för
medicinska teman
De projektgrupper som tillsatts av förvaltningen
för att beskriva framtidens vårdprocesser inom fem
medicinska teman har jobbat hårt under hösten. De
fem temana är: Trauma/neuro, Barn, Inflammation,
Hjärta/kärl och Cancer. Hittills har man i de respektive grupperna inhämtat en mängd fakta om hur
vårdprocesserna ser ut idag och gjort en kartläggning
och analys av nuläget. Utifrån resultatet kommer
man sedan att titta på vad som behöver utvecklas
och förändras för att kunna möta de framtida krav
på vårdprocesser, som Nya Karolinska Solna ska
erbjuda patienterna inom SLLs nya sjukvårdssystem.
I projektgrupperna finns en lång rad specialiteter
representerade. Det huvudsakliga syftet för grupperna är att åskådliggöra vårdprocesserna på ett mer
övergripande plan, utifrån ett effektivt och säkert
patientperspektiv. Det handlar alltså i detta läge inte
om att täcka in alla specialiteter. Projektgrupperna
kommer att presentera resultatet av sitt arbete i olika
delrapporter, som läggs fram löpande under 2009
och 2010. Det här arbetet kommer bland annat att
användas som ett underlag för Landstingsfullmäktiges beslut om verksamhetsinnehåll i det nya universitetssjukhuset. Läs mer om projektgruppernas
arbete på vår webbplats www.nyakarolinskasolna.se.

4 Markarbetet på Karolinska
Markarbetet på Karolinska-området i Solna löper nu
på och i vecka 50 stängdes ”Labbvägen” för trafik,
dvs vägen mellan labbyggnaderna och det sk Oljeberget. Istället leds trafiken längs med Karolinska
parken med hjälp av skyltning. Markarbetet kommer
att pågå tom november 2009 och syftar till att lägga
om all den media (värme, vatten, elkraft mm) som
försörjer nuvarande Karolinska under byggtiden av
det nya sjukhuset. Läs mer om markarbetet på www.
nyakarolinska.se. Frågor om markarbetet besvaras
av byggledare Leif Nordh, mobil 070-627 17 47.

5 Evakueringar och rivningar
Etapp 1 av evakueringar och rivningar av vissa befintliga byggnader inför sjukhusbygget har inletts. De

första byggnaderna, försörjningsbyggnaderna K8 och
K10 samt labbyggnaderna L6 och L6b har evakuerats
och kommer att rivas med start i januari 2009 och
färdigdatum i april.
Nästa etapp är hus M3, som ska vara rivet maj/juni
2009. Hus M4 (Magnus Huss) och paviljongerna N4
och N5 rivs under senare del av hösten 2009. Södra
helikopterplattan (mot E4:an) och byggnad M10 rivs
i november 2009. Därefter rivs P-huset Thorax enligt
plan i februari 2010.
Västra delen av Norrbacka (S1) ska vara evakuerat till årsskiftet 2009/2010. För evakueringen
av Thorax-flyglarna N8 och N2 finns ett förslag till
annex-lösning. Evakuering av N8 kan med nuvarande förslag om placering av ett annex ske i april
2010 medan N2 kan vara evakuerat först till april
2011. Evakuering av punkthuset Olof af Acrels väg 8
planeras också vara genomförd till april 2011.

6 Planarbetet
Samrådstiden för detaljplanen för Nya Karolinska
Solna gick ut fredagen den 12 december. Nu pågår
arbetet med att sammanställa de synpunkter som inkommit. Ett av de yttranden som lämnats in är från
NKS-förvaltningen och handlar om trafiksituationen runt Karolinska-området i Solna. Det är av stor
vikt att trafikplanerna är anpassade utifrån det nya
universitetssjukhusets behov. Dels vad gäller kommande byggtrafik, dels gällande trafiken generellt
när sjukhuset är i drift, bl a ambulanstrafiken. Det
befintliga vägnätet i Solna behöver kunna nyttjas för
byggtransporter från såväl NKS-projektet som andra
stora byggprojekt, tex SL:s tunnelbanebygge.
När det gäller bebyggelseutveckling på båda sidor om
Solnavägen - mellan Solnabron och Karolinska vägen
- pågår samordning mellan Nya Karolinska Solna,
Karolinska Institutet och Solna stad.
Nästa fas i planarbetet är att planförslaget bearbetas till en utställningshandling. Ett sista tillfälle att
lämna synpunkter blir under utställningstiden, som
beräknas pågå under mars/april 2009. Enligt tidplanen ska sedan detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Solna stad under andra kvartalet 2009.
Nya Karolinska Solna har tillsammans med KI/Akademiska Hus givit White Arkitekter och Wingårdhs
ett gemensamt uppdrag. Uppdraget innebär, att
lämna förslag till gestaltning av Solnavägen så att
stadsrummet, med angränsande bebyggelse, tydliggör integrationen mellan KI och det nya universitetssjukhuset. Vägen ska även utgöra en väl gestaltad
entré till Solna. Med en ny aula och forskningsbyggnader på KI-sidan stärks det Akademiska stråket

och de funktionella sambanden mellan KI och Nya
Karolinska Solna. Entrén till Solna skapas genom en
serie av stadsrum utefter Solnavägen.

7 Norra Stationsområdet
Organisationen för projektet Karolinska-Norra stationsområdet har arrangerat en namntävling för att
döpa den blivande nya stadsdelen. Tävlingen pågår
tom den 15 januari 2009 och oförglömliga priser har
utlovats. Tävlingsformulär finns på parternas hemsidor (bl a Stockholms stad, Stockholms Exploateringskontor, KI m fl), se även notis på www.nyakarolinska.se. Hittills har man fått in ca 200 namnförslag
till det nya Norra stationsområdet.
Stockholms stad arbetar intensivt med färdigställandet av detaljplanen för hela Norra Stationsområdet.
Enligt tidsplanen inleds samrådet i april 2009.
Vad gäller planerna för den nya tunnelbanan ska
SL fatta beslut om tunnelbanans sträckning genom
området i slutet av januari 2009.

8 Östra Karolinska
Östra Karolinska-området, nuvarande Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna, kommer inte att användas för Landstingets universitetssjukvård efter att
det flyttat in i det nya universitetssjukhuset. Däremot
finns möjlighet att andra delar av SLL-vården (t ex
SLSO:s verksamheter) ligger inom Östra Karolinskaområdet. I den fördjupade översiktsplanen står att
”Karolinska-området kan omvandlas till stadsmiljö
med ett blandat innehåll. Utöver kommersiella lokaler med kontor, forskning och vård bedöms delområdet kunna innehålla en stor andel lägenheter.”
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 december
om SLLs budget 2009. Budgetbeslutet berör Östra
Karolinska beträffande beslut om att tillsätta en
styrgrupp med representanter för Locum, FoUU,
HSN och Produktionsutskottet för att ”säkerställa att
de existerande sjukhusbyggnaderna används på mest
lämpliga sätt”, som det står i budgeten.

e-postprenumeration på information om störningar
på Karolinska-området i Solna, ”Tyck-till”-funktion
mm. Under våren 2009 planeras för en sms-funktion
om aktuella störningar. Välkommen in för ett besök!
Inför byggstarten av NKS kommer en mindre
utställningspaviljong (infocenter) att öppna intill
byggområdet, med planerad invigning vid årsskiftet
2009/2010. Utställningen ska beskriva NKS-projektets ändamål, genomförande och det färdiga sjukhuset i stillbider, rörliga bilder, modeller mm.

10 Nya medarbetare
Under november-december har förvaltningen fått tre
nya medarbetare. Yussuf Hassen har börjat som
projektledare/controller för genomförandefrågor på
fastighetsavdelningen och kommer att arbeta med
projektsamordning med övriga intressenter i området med särskilt fokus på teknisk genomförande,
trafik och byggtrafik. Rikard Silverfur har börjat
som teknisk koordinator på fastighetsavdelningen
och kommer att ansvara för samordning av tekniska
frågor samt övergripande kvalitets- och miljöarbete.
Kristina Gewers har börjat som projektsamordnare på fastighetsavdelningen. Hon kommer att arbeta
med projektsamordning med övriga intressenter och
projekt inom Norra Stationsområdet. Det huvudsakliga arbetsområdet blir fastighets- och planfrågor.

Hör av dig!
Vill du ha mer information eller lämna synpunkter
på Nya Karolinska Solna-projektet?
På www.nyakarolinskasolna.se kan du tycka
till om projektet och här hittar du även kontaktuppgifter till alla medarbetare i Nya Karolinska Solnaförvaltningen. Du kan du också beställa informationsmaterial om det nya universitetssjukhuset.
Telefon till förvaltningen: 08-123 147 00
E-post: kontakta.nks@sll.se

God Jul och ett Gott Nytt År!
9 Ny webbplats och Infocenter
Måndagen den 9 december var det lanseringsdags
för Nya Karolinska Solna-förvaltningens nya webbplats på gamla adressen, www.nyakarolinskasolna.se. Den nya webbplatsen har en helt ny struktur och det finns ett antal nya funktioner kopplade
till sajten för att öka service och nytta för användarna, bl a e-postprenumeration på detta nyhetsbrev,

/Lennart Persson
Förvaltningschef
Nya Karolinska Solna-förvaltningen

