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Abstract

Ombyggnation av operation gentemot alternativa byggmetoder
             
A reconstruction of a surgical department in
comparision with alternative construction methods

Lucas Jakobsson and Alexander Aspén

Over the next few years, major investments in healthcare buildings is to be 
performed. Most surgical theaters are in need of technological upgrades as the 
technology is outdated. In most cases not only a refurbishment is performed but 
also an expansion. The basis for expansion, is due to a large increased number 
of patients, but also to the complexity of the refitment. Partly it's because 
evacuations are difficult to implement and the disturbance that occurs in 
conjunction with the refitment.
   Löwenströmska hospital undergoing a technical upgrad. The hospital has a 
relatively small operation department, and during the summer the business may be 
closed. Rebuilding in stages is done to rehabilitate the department technically. 
Work is underway for four summers and covers a total refurbishment of the 
premises. Although shutdown is possible, the project is still complex.
   The purpose of this study is to examine whether other construction methods 
than rebuilding had been of value to the surgical department. The goal is to 
overlook the efficiency of production, reduce the complexity added through the 
conversion, and compare the methods economically. Methods that have been 
examined are a new construction of a department, new construction with partial 
conversion and modules. The work is also carried out to facilitate the choice of 
method for future projects.
   The basis of the work lies in discussions and interviews with persons 
involved in the project. And review of blueprints and technical specifications.

Keywords: Löwenströmska, Surgical theatres , Renovation , New Construction , 
Modules
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SAMMANFATTNING 
Under de kommande åren ska stora satsningar inom vårdverksamheten 

utföras. Flertalet operationsavdelningar är i behov av tekniska 

upprustningar då tekniken är förlegad. I de flesta fall utförs inte bara en 

upprustning utan även en expansion. Det som ligger till grund för 

expansion, är till stor del det ökade patienttrycket, men även för att 

upprustningarna är komplexa. Delvis beror det på att evakueringar är 

svåra att genomföra och de störningsmoment som uppstår vid 

ombyggnation. 

Löwenströmska sjukhuset genomgår en teknisk upprustning. Sjukhuset 

har en förhållandevis liten operationsavdelning, och under sommartid 

kan verksamheten hållas stängd. Ombyggnation sker i etapper för att 

upprusta avdelningen tekniskt.  Arbetet pågår under fyra somrar och 

omfattar en total upprustning av lokalerna.  

Syftet med examensarbetet är att granska huruvida andra byggmetoder 

än ombyggnad hade varit av värde för operationsavdelningen på 

Löwenströmska sjukhuset. Det som eftersträvas är effektivisering av 

produktion, minska komplexiteten som tillkommer vid ombyggnad 

samt jämföra metoderna ekonomiskt. Metoder som har granskats är 

total nybyggnation, nybyggnation med delvis ombyggnad och 

modulsalar. Examensarbetet utförs även för att underlätta val av metod 

för kommande projekt. 

Till grund för arbetet ligger diskussioner och kvalitativa intervjuer med 

berörda i projektet, samt litteraturstudier och granskning av ritningar 

och tekniska beskrivningar. 

Slutsatsen av denna undersökning är att beroende på vald byggmetod, 

kan olika fördelar vinnas. Beroende på vilka omständigheter och 

möjligheter som ges, kan alla resultat ge fördelaktiga lösningar. Därför 

bör alla undersökta metoder enskilt granskas för liknande projekt.  

Nyckelord: Löwenströmska, Operationsverksamhet, Ombyggnation, 

Nybyggnation, Moduler. 



v 
 

FÖRORD 
Detta examensarbete skrivs som det avslutande momentet på 

Högskoleingenjörsprogrammet inom byggteknik på Uppsala 

Universitet. Arbetet har fortskridit under tidsperioden Mars – Maj, 2014 

i samarbete med Locum AB på projektet Löwenströmska, och omfattar 

15 Högskolepoäng. 

Vi vill rikta ett stort tack till Joacim Olofsson på Locum AB, för sitt 

förtroende samt gjort att arbetet blev möjligt. Vi vill även tacka vår 

handledare Amra Battini, för de tips och idéer hon försett oss med 

under arbetets gång. Vidare vill vi tacka inblandade i projektet 

Löwenströmska för den hjälp som erhållits samt alla som tagit sin tid 

och svarat på frågor samt ställt upp på intervjuer.  

Uppsala Maj 2014 

Alexander Aspén 

Lucas Jakobsson 

 

 

 

 

 

 



vi 
 



vii 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ............................................................................................................ iii 

SAMMANFATTNING .................................................................................. iv 

FÖRORD ........................................................................................................... v 

1. INTRUDUKTION ........................................................................................ 1 

1.1 Inledning .................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund ................................................................................................. 1 

1.3 Syfte .......................................................................................................... 2 

1.4 Mål ............................................................................................................ 2 

1.5 Metod ....................................................................................................... 2 

1.6 Avgränsningar ........................................................................................ 3 

1.7 Problemformulering ............................................................................... 3 

1.8 Disposition ............................................................................................... 3 

2. BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH LITTERATURSTUDIE ................ 5 

2.1 Löwenströmska sjukhuset ..................................................................... 5 

2.2 Evakueringar för Löwenströmska sjukhuset ..................................... 6 

2.3 Löwenströmskas operationsverksamhet ............................................ 6 

2.3 Övergripande produktionstidplan av ombyggnad vid Operation 

Löwenströmska ............................................................................................. 7 

2.4 Ombyggnad av dagens operationssalar .............................................. 8 

3. OMBYGGNADSPÅVERKAN .................................................................. 11 

3.1 Ombyggnadspåverkan för projektörerna ......................................... 11 

3.2 Ombyggnadspåverkan för entreprenörerna .................................... 11 

3.3 Ombyggnadspåverkan för Orthos operationsverksamhet ............ 12 

4. NYBYGGNATION ..................................................................................... 13 

4.1 Förutsättningar för nybyggnation av operationssalar .................... 13 

4.2 Disponibla verksamhetsytor ............................................................... 14 

4.3 Disponibel mark ................................................................................... 15 



viii 
 

5. ALTERNATIVA BYGGMEDODER FÖR 

LÖWENSTRÖMSKASJUKHUSET ..............................................................17 

5.1 Total nybyggnation ..............................................................................17 

5.1.1 Etapper och evakuering av nybyggnation .................................17 

5.2 Nybyggnation med delvis ombyggnad .............................................18 

5.2.1 Etapper och evakuering av nybyggnation med delvis 

ombyggnad: .............................................................................................18 

5.3 Modulära och Mobila operationssalar ...............................................20 

5.4 Uppskattade areor för alternativa byggmetoder för 

Löwenströmska ...........................................................................................21 

5.4.1 Total nybyggnation ........................................................................22 

5.4.2 Nybyggnation med delvis ombyggnad: .....................................22 

5.4.3 Modulära operationssalar: ............................................................22 

6. NY- OCH OMBYGGNATION VID KAROLINSKA 

UNIVERSITETSSJUKHUSET I HUDDINGE .............................................23 

6.1 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge ..................................23 

6.2 Huddinge sjukhus, förstudie CHOPIN .............................................23 

6.3 Nyckeltal ................................................................................................24 

7.RESULTAT ...................................................................................................25 

7.1 Ekonomi- och tidsstudie ......................................................................25 

7.1.1 Ekonomi- och tidsstudie av ombyggnad av operation: ...........25 

7.1.2  Ekonomi- och tidsstudie av nybyggnation av operation ........25 

7.1.3 Ekonomi- och tidsstudie av nybyggnation med delvis 

ombyggnation av operation ..................................................................26 

7.1.4 Ekonomi- och tidsstudie av Modulär operation .......................26 

7. 2 Sammanställning av resultat ..............................................................27 

7.3 Analys och diskussion .........................................................................28 

7.3.1 Ombyggnation av operation ........................................................28 

7.3.2 Nybyggnation av operation .........................................................28 

7.3.3 Ny- och ombyggnation av operation ..........................................28 



ix 
 

7.3.4 Modulär operation ......................................................................... 29 

7.3.4 Diskussion ....................................................................................... 29 

7. 4 Konsekvensutredning för etappvis ombyggnad ............................ 31 

7.5 Slutsats ................................................................................................... 32 

7.5 Fortsatt undersökning .......................................................................... 36 

8. KÄLLFÖRTECKNING .............................................................................. 37 

BILAGOR..................................................................................................... B1.1 

Bilaga 1. Lokalutformning, Operationsavdelning, Plan3 ................. B1.1 

Bilaga 2. Tidplan, Produktion etapp 2:2 OP sommaren 2014........... B2.1 

Bilaga 3. K-ritning. Bjälklagsförstärkning, plan 3 .............................. B3.1 

Bilaga 4. Total Nybyggnation, plan 3 .................................................. B4.1 

Bilaga 5. Total nybyggnation. Sängtransport, plan 3 ........................ B5.1 

Bilaga 6. Nybyggnation med delvis ombyggnad. Nybyggnation, plan 

3. ................................................................................................................ B6.1 

Bilaga 7. Nybyggnation med delvis ombyggnad. Etapp 3, plan 3 .. B7.1 

Bilaga 8.  Nybyggnation med delvis ombyggnad. Skiljevägg, plan 3.

 ................................................................................................................... B8.1 

Bilaga 9.  Nybyggnation med delvis ombyggnad. Sängtransporter, 

plan 3. ....................................................................................................... B9.1 

Bilaga 10. Nybyggnation med delvis ombyggnad. 

Sambandsbeskrivning, plan 3 ............................................................. B10.1 

Bilaga 11. Nybyggnation med delvis ombyggnad. Färdigställd, plan 3

 ................................................................................................................. B11.1 

 

 
 
 
 
 
 





 

1 

1. INTRUDUKTION 

1.1 Inledning 

Med en ökad befolkningstillväxt och livslängd hos den svenska 

populationen medföljer ett sannolikt ökat behov av operationer och 

operationstid, Brismar, B. (2006). Flera sjukhus har idag en undermålig 

operationsverksamhet, vilket delvis beror på en föråldrad teknik-

försörjning, brist på utrymmen och lokaler som inte är arbets-

miljövänliga, Locum. (2009). Med anledning av detta görs ett antal 

ekonomiska storsatsningar för ny- och ombyggnationer av operations-

verksamhet, däribland Huddinge karolinska sjukhus, Gävle sjukhus 

och Centralsjukhuset i Karlstad. 

På Löwenströmska sjukhuset genomförs en ombyggnad av 36000 m2, 

Ebab (2013). Ombyggnaden innefattar en teknisk upprustning, bland 

annat av de befintliga operationssalarna. Detta är ett alternativ som 

bortsetts för flera andra sjukhus som är i behov av nya operations-

avdelningar. Förutom behovet av expansion, har man bedömt att 

komplexiteten för ombyggnad skulle bli så pass stor att den skulle 

medföra en allt för lång produktionstid. Ombyggnadnationer har 

därför bedömts öka riskerna för störningar och patientsäkerhet 

gentemot en alternativ nybyggnation.  En ombyggnad av operation har 

dock valts att genomföras på Löwenströmska Sjukhuset då man har 

bedömt det mer ekonomiskt främjande gentemot en nybyggnation, 

samtidigt som alla nuvarande ställda krav för operationsverksamheten 

uppfylls. 

1.2 Bakgrund 

Locum AB är en fastighetsförvaltare som förvaltar 2,1 miljoner m2 av 
fastigheterna i Stockholms län. Företaget ägs av Stockholms läns 
landsting och merparten av beståndet domineras av byggnader i 

sjukvårdsverksamheten, Locum. (2012). Locum ska inför de tio 

kommande åren investera tjugofem miljarder kronor för att 

modernisera dagens vårdbyggnader, Locum. (2014). Under åren 2013-

2017 ska Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby genomgå en 
omfattande ombyggnad för att uppgradera sjukhuset tekniskt. 
Löwenströmska är ett av de första projekten inför den kommande 
perioden och blir därmed ett av Locums pilotprojekt att utgå från för 
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kommande sjukhus ombyggnationer, Locum. (2012). Operations-
avdelningen ska liksom övriga verksamhetsavdelningar vid sjukhuset 
genomgå en omfattande ombyggnad. Ombyggnaden påbörjas sommar-
en 2013 och förväntas bli klar sommarn 2017. Operationsverksamheten 
har ingen möjlighet till evakuering och man blir därför tvingade att 
genomföra ombyggnaden etappvis. Produktionen blir förlagd till 
sommarperioden då verksamheten har sommarstängt, Falk, A. (2014). 
Ombyggnationen av operations-avdelningen blir ett komplext moment 
för Löwenströmska sjukhuset, och kommer att sätta en tydlig prägel på 
hela sjukhusombyggnaden. 

1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att granska ombyggnationen av operations-
avdelningen gentemot alternativa byggmetoder för sjukhus.  
Alternativa byggmetoder för operationer kommer att redovisas för att 
jämföras mot den pågående ombyggnaden. Samtidigt ska problematik 
klarläggas för dagens ombyggnad 

1.4 Mål  

 Metoderna ska ge en övergripande bild av för- och nackdelar gentemot 
en ombyggnad. Detta för att kunna se möjligheterna att minimera 
genomförandetiden, investeringsutgifterna, eventuella störningar och 
risker. Samt ge en möjlighet att kunna se över produktions- och 
projekterings-effektiviseringen. Studien skall klargöra eventuell 
problematik och ge lärdom inför kommande ombyggnationer av 
sjukhuset. 

1.5 Metod 

För att få övergripande kunskaper om projektet Löwenströmska och 
förutsättningar för nybyggnationen av operationssalar, kommer en 
litteraturstudie att göras. Undersökningen, som ligger till grund för 
examensarbetet, är specifikt inriktat på ett projekt vilket gör att 
litteraturstudien till största del består av ritningar och tekniska 
beskrivningar av projektet.  Även andra projekt som genomför ny- och 
ombyggnation av operationssalar kommer att granskas.  
 
En ekonomisk studie upprättas genom att jämföra dagens kostnader för 
ombyggnad med alternativa kostnader som tas fram genom nyckeltal i 
kr/m2 Bruttoarea (BTA). BTA är våningsplanens yta avgränsat av 
ytterväggarnas utsida, Bodin, A. m.fl. (2011). 
 
Entreprenörer, konsulter i projektet och andra relevanta aktörer 
intervjuas kvalitativt för att ge en större inblick i projektet samt för att 
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analysera möjligheter för de alternativa byggmetoderna. Intervjuerna 
har genomförts semistrukturerade i syfte för att ge den intervjuade en 
möjlighet att prata fritt och för att skapa en efterföljande diskussion. Då 
det inte finns möjlighet till kontinuerliga möten med projektörer och 
konsulter kommer kontakt via e-post vara en omfattande informations-
källa.  
 

1.6 Avgränsningar 
Löwenströmska kommer att utgå som referensprojekt. Andra projekt 

som t.ex. Huddinge sjukhus kommer beaktas, för att få en större och 

mer övergripande bild av ämnet. Ombyggnaden av operations-

verksamheten på Löwenströmska sjukhuset är ett mycket omfattande 

projekt och måste därmed begränsas. Endast övergripande för-

utsättningar för operationsverksamheten, som anses vara väsentliga för 

undersökningen, kommer att redogöras. En detaljerad planlösning för 

nybyggnation kommer inte att framföras, utan redovisas i ytor. 

Byggmetoderna ska vara teoretiska och möjliggöra samtliga funktioner 

verksamheterna är i behov av. De byggmetoder som granskas skall 

kunna motsvara den ombyggnad som sker idag. 

1.7 Problemformulering 

Ombyggnationer kan medföra stor påverkan av verksamheten, bland 

annat i form av störningar och eventuellt påtvingad nedstängning. 

Stora insatser krävs och komplexiteten är av denna anledning mycket 

stor. För att undvika störningar i största möjliga mån krävs sannolikt 

investeringar i form av nybyggnationer. Om möjligheter finns att 

expandera operationsverksamheten (finansiellt och med tillgång till 

disponibel mark) bör detta undersökas vidare. 

1.8 Disposition 

Kapitel 1 innefattar en kortare presentation av anledningar till varför 

operationssalar upprustas och expanderas. En kortare presentation av 

Locum AB samt valda åtgärder för den tekniska upprustningen av 

Löwenströmska sjukhuset kommer att redovisas. I det inledande 

kapitlet redogörs problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar.  

Kapitel 2 inleds med bakgrundshistoria om Löwenströmska sjukhuset 

och fortsätter med en presentation av dess verksamheter. 

Operationsavdelningens utformning och storlek beskrivs, en över-
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gripande tidsplanering presenteras och vald ombyggnadsmetodik 

behandlas.  

I kapitel 3 presenteras ombyggnadspåverkan för olika aktörer för att ge 

en inblick kring hur ombyggnationen påverkar verksamheten. Detta 

kapitel är baserat på intervjuer. Projektörer, entreprenörer och 

hyresgäster har tillfrågats om hur ombyggnationen påverkar deras 

arbetsmoment och verksamhet och i detta kapitel presenteras även en 

sammanställning av detta.   

Kapitel 4 beskriver och redogör för vilka krav och funktionsförut-

sättningar som ställs på dagens operationssalar.  

Kapitel 5 behandlar alternativa byggmetoder. Etapper och evakuering-

ar redovisas liksom metoderna för Löwenströmska sjukhuset och areor 

för de behandlade metoderna. De alternativa metoderna har tagits fram 

med hjälp av intervjuer och litteraturstudie av ritningar och Locums 

konceptprogram. 

I kapitel 6 presenteras en studie gjord för Karolinska universitets-

sjukhuset i Huddinge. Nyckeltal presenteras för att möjliggöra en 

ekonomisk studie. 

I kapitel 7 redovisas resultat framtagna med hjälp av ytor och nyckeltal. 

Vidare diskuteras resultatet och en konsekvensutredning presenteras 

för att beskriva komplexiteten med dagens ombyggnad, var på slut-

satser dras. Vidare kommer ett förslag som underlag för fortsatta 

studier. 
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH 

LITTERATURSTUDIE 

 

2.1 Löwenströmska sjukhuset 

År 1964 stod Löwenströmska sjukhuset färdigställt. Det var till en 
början ett akutsjukhus med BB-avdelningar. Drygt 20 år senare 
uppfördes även en byggnad för psykiatrisk vård. Akutsjukvården och 
BB-avdelningarna lades ned under slutet av 1990-talet och flyttades till 
Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset, Locum. (2007). 
  
Idag finns ett flertal aktörer på Löwenströmska som bedriver 
verksamhet. Vissa verksamheter står landstinget själva för medan vissa 
delar av vården och inrättningarna är upphandlade i konkurrens med 
privata aktörer. På grund av den byggtekniska livslängden är det tid 
för en upprustning av sjukhuset. En omfattande ombyggnad kommer 
att utföras mellan år 2012 och 2017. Syftet med ombyggnationen är att 
uppdatera de tekniska systemen, såsom luftbehandlingssystemet och 
VA- och värmesystemet samtidigt som systemet för medicinska gaser 
överses. Övriga målsättningar med projektet är att säkerställa att 
brandskyddet uppdateras, att den tekniska livslängden på installation-
erna är minst 20 år samt att brukarna i lokalerna skall ha en hög 
kundnöjdhet vilket innebär att verksamheten skall fungera helt normalt 
under byggtiden, samt att störningar skall minimeras, Ebab. (2013). 
 

Vårdgivare som är aktiva på Löwenströmska sjukhuset: 

 Aleris Röntgen, Löwenströmska 

 CityAkuten Näraktuen, Löwet 

 Karolinska Universitetslaboratoriet 

 Löwet ASIH 

 Löwet Dialysmottagning 

 Löwetgeriatriken, Praktikertjänst Geriatrik 

 Ortho Center Stockholm 

 Ortopedia 

 Rättspsykiatri Vård sektion Nord 

 Stockholm Spine Center 

 Östra vårdcentralen 
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Ortho Center Stockholm och Stockholm Spine Center bedriver verk-

samhet i Löwenströmskas operationslokaler. Stockholm Spine Center är 

Sveriges största ryggklinik. Verksamheten är högspecialiserad för 

patienter med hals- bröst- och ländryggsproblem. Ortho Center Stock-

holm är en av de 10 största vårdgivarna inom höft- och knäplastikvård. 

De utför även slutenvårdsoperationer som bland annat omfattar 

operationer av korsband och axelskador, Locum. (2012). 

2.2 Evakueringar för Löwenströmska sjukhuset 

Ombyggnaden av Löwenströmska sjukhuset bedrivs med pågående 
sjukvårdsverksamhet där varje hyresgäst besitter ett enskilt hyres-
kontrakt, vilket innebär stor samverkan mellan sjukvårdsverksamheten, 
entreprenörerna och fastighetsägarna. Samtliga verksamheter berörs i 
projektet. De flesta verksamheter evakueras inom sjukhusbyggnaden 
medan andra verksamheter flyttas till tillfälliga paviljonger eller andra 
sjukhus för att möjliggöra ombyggnad av de olika avdelningarna i 
etapper, Kjellman, I. (2014). De vårdgivare som berörs mest i den 
tekniska upprustningen är Ortho Center Stockholm och Stockholm 
Spine Center eftersom det i första hand är dessa vårdgivare som brukar 
operationsavdelningen. 
 
Operationsverksamheten har inte samma möjligheter till evakuering 
eftersom verksamheten inte kan evakueras till andra delar av sjukhuset 
eller andra sjukhus, med anledning av bristen på operationslokaler i 
Stockholms län. Etappvis ombyggnad kommer därför att genomföras 
under varje sommar under hela projektets gång. 
 

2.3 Löwenströmskas operationsverksamhet 
Löwenströmskas operationssalar är anpassade efter tidigare regelverk. 
Installationerna som innefattas i den tekniska upprustningen kommer 
tillgodose dagens krav, bland annat i renhet och luftomsättning. 
Operationsverksamheten innefattar sju operationssalar mäter ca 40 m2 

per sal. Ortho har verksamhet i tre av dessa och Spine har verksamhet i 
fyra. Totalt har operationsverksamheten inklusive steril, en BTA på ca 
1800m2. I tabell 2.3 redovisas BTA för varje verksamhetsavdelning. (Se 
Bilaga 1). 
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Tabell 2.3 BTA 
 

Rum BTA(m2) 

Operationssalar 310 

Steril- och 
packingsverksamhet 350 

För- och efterbehandling 120 

Tvättrum 50 

Omklädningsrum 130 

Förrådsutrymmen 90 

Korridorer/passage 380 

Övrigt utrymme 480 

 
På Löwenströmska sjukhuset finns den sterila verksamheten i direkt 
anslutning till operationssalarna på plan 3 och en trappa ner på plan 2. 
Förbindelser mellan avdelningarna sker via hiss. Patienterna kommer 
för dagoperationer, alternativt från avdelningarna som är belägna i 
höghusdelen. Uppvakningsrum för dagoperation är placerade i 
anslutning till operationssalarna på plan 3. 

2.3 Övergripande produktionstidplan av ombyggnad vid 

Operation Löwenströmska 

Ombyggnaden har påbörjats sommaren 2013 och skall vara färdigställd 
till slutet av sommaren 2016. 
Sommaren 2013: 

 Påbörjad nybyggnation av fläktrummet på plan 3,5 

 Förstärkning av bjälklag  

 Håltagning för ventilationen 
 
Sommaren 2014: 

 Asbestsanering 

 Ventilationsinstallation  

 Håltagning för sprinkler 
 
Sommaren 2015: 

 Sprinklerinstallation 

 Brandalarm 
 
Sommaren 2016: 
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 Elinstallation 

 
Falk, A. (2014) 

2.4 Ombyggnad av dagens operationssalar 

Operationsombyggnaden görs etappvis under fyra sommarperioder. 
Med etappvis menas att man genomför ombyggnadsproduktionen i 
omgångar istället för att ha en kontinuerlig produktion. 
 
Under sommarperioden är operationsverksamheten nedstängd i åtta 
veckor, varav fem veckor är ren produktionstid. De tre veckor då 
produktionen inte är igång skall operationsavdelningen förberedas för 
ombyggnad och genomgå olika mätningar. Luftflödes- och partikel-
mätningar utförs. Förflyttning och intäckning av operationsmaterial 
sker och magasineras. Därefter kan ombyggnaden påbörjas. Efter 
produktionstiden ska byggdammet lägga sig och ytterligare mätningar 
ska genomföras varpå återflytt av verksamhetsutrustningen sker. 
Ombyggnationen godkänns via ett interimistiskt beslut efter varje 
etapp, för att operationsverksamheten ska kunna återupptas. (Se bilaga 
2). 
 
Totalt skall ombyggnationen inom operationsavdelningen ske på tjugo 
veckors produktionstid. 
 
Upprustningen av de gamla operationslokalerna sker främst med 
anledning av att den gamla ventilationen är undermålig. Det nya 
fläktrummet som ska försörja de befintliga operationslokalerna upptar 
ca 900 m2 BTA och har en takhöjd på 4,5 m. Varje operationssal är 
försörjd av ett aggregat som har en vikt på 300-400 kg/m2. I det 
nybyggda fläktrummet står sju aggregat för operationssalarna, ett för 
övriga utrymmen på operationsavdelningen och ett för röntgen, Huldt, 
L. (2014). Fläktrummet är placerad på plan 3.5 och kan därför byggas 
parallellt med pågående operationsverksamhet. Fläktrummet blir 
färdigställt och tas i drift sommaren 2014. För att möjliggöra 
nybyggnation av fläktrum krävs bjälklagsförstärkningar. (Se bilaga 3). 
Håltagningar i bjälklaget har gjorts för att förbereda ventilations-
installationen inför sommaren 2014. Håltagningen har orsakat stör-
ningar och avborrningar av befintlig el, Falk, A. (2014). 
 
För varje sommaretapp måste flera återkommande arbeten genomföras, 
se tabell 2.4, för att göra de olika arbetsmomenten möjliga för 
operationsombyggnaden. Undertak och armatur ska demonteras för att 
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återigen sättas upp.(Se bilaga 2). Komplettering av målning, mattskador 
och andra renoveringsskador måste utföras efter varje ingrepp.  Enligt 
en konsekvensutredning av Ebab, förlorar man 9,8 miljoner kronor på 
återkommande arbeten för fyra sommaretapper, Falk, A. (2014). 
 
Då operationsverksamheten ska bruka salarna tätt inpå ombyggnation 
ställs höga krav på renligheten. En ökad städinsats har tillkommit för 
avdelningen, vilket leder till en kontinuerlig städning i samband med 
pågående produktion, Falk, A. (2014).  
 
Tabell 2.4 Återkommande arbeten inför varje operationsetapp: 
 

Arbete 

Tidsåtgång 
(arbetsdagar) 

Demontering av armaturer  3 d 

Rivning/demontering av undertak  5 d 

Återmontage av undertak 21 d* 

Komplettering av renoveringsskador  7 d* 

Extra städinsatser  30 d* 

 
*Utförs pågående under produktionstid.  
 
Sommaretapp 2014 görs i huvudsyfte för att sätta ventilationen i drift. 
Asbest finns i stora delar av operationsavdelningen. För att kunna 
sanera lokalerna under det pressade tidsfönstret krävs en arbets-
forcering. Under nio dagar saneras asbest, forceringen består av två 
stycken tolvtimmars pass per dygn, d.v.s en asbestsanering dygnet 
runt. (Se bilaga 2)   
 
Sommaretappen 2015 görs för att upprusta brandsystemet med 
sprinkler och brandalarm. Sommaretappen 2016 är den sista etappen 
där all elinstallation skall genomföras. Inga tidplaner eller hänvisade 
ritningar finns dokumenterade, Falk, A. (2014) 

 
Om operationsverksamheten inte kan påbörja sin verksamhet efter 
ombyggnadsetapperna, ska vite betalas a’ 600 tkr/dag, Falk, A. (2014). 
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3. OMBYGGNADSPÅVERKAN 

3.1 Ombyggnadspåverkan för projektörerna 

EBAB, som är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling, är 

ansvariga för projekteringsledningen för Löwenströmska sjukhuset. Att 

projektera en ombyggnad för ett stort och komplext projekt som 

Löwenströmska sjukhus ställer höga krav på projekteringsgruppen. 

Operationsavdelningen har projekterats separat från övriga sjukhuset i 

syfte att klara det tidspressade tidsfönstret och undvika avbrott i 

produktion. Detta stör både befintlig media och övriga flöden som gör 

att planeringen inte kan ske rationellt. Att projektera separat medför 

merkostnader. För att verksamheten i operationsombyggnaden ska 

flyta på, utan avbrott, krävs det att etapperna ska vara helt färdig-

projekterade redan innan byggstart. Till skillnad från det övriga 

projektet, där man kan projektera löpande. Produktionstekniskt krävs 

det en detaljtidplan med tidspassning för att hinna med alla moment 

under de perioder där ombyggnaden utförs. Utöver detaljtidplanen är 

det viktigt att ha möten med inblandade för att undvika moment där 

stillestånd i produktion kan ske. För att se var de mest riskfyllda 

momenten finns görs en riskanalys. I riskanalysen tas direkta arbets-

miljörisker, störningar för närbelägen verksamhet, tredjeman och 

ekonomiska risker gällande tidsplaneringen upp. Man upprättar även 

en grov konsekvensanalys för att se hur vald metod lämpar sig, Falk, A. 

(2014). 

3.2 Ombyggnadspåverkan för entreprenörerna 

För att lösa problemet med det begränsade tidsfönster som under 

somrarna tillåter, tvingas skiftgång och helgarbeten att bli lösningen. 

Därmed kan inte yrkesarbetare ta ut semester under somrarna vilket 

leder till att produktionen kan störas under andra perioder på året.  

Under projektets gång har viss problematik medfört störningar, bland 

annat vid avborrning av el och upprätthålla hygientekniks standard i 

samband med dammspridning. Byggdammet ger förhöjda 

partikelvärden hos verksamheten vilket kan leda till att lokalerna blir 

obrukbara innan dammet lagt sig. Svårigheter med att hålla låga 

ljudnivåer vid bilning medför att strikta scheman för borrning och 
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annan störande produktion måste upprättas. Med anledning av detta är 

produktionens högsta önskemål i sjukhusombyggnad att kunna 

evakuera sjukhusverksamhet i största möjliga mån till annan 

bebyggelse. Då operationsverksamheten inte har någon möjlighet till 

detta blir etapperna oerhört komplexa, dels pga av att produktionen 

har en kort tidsperiod och ska ske ovanligt intensivt. Samtidigt är det 

problematiskt att efter ett års produktionsfrånvaro återuppta arbetet 

med samma effektivitet, speciellt om nya yrkesarbetare har kommit in 

för den kommande sommaretappen. De återkommande arbetena 

påverkar i form av förlorad tid och arbetskraft, något som inte kan 

undvikas vid ombyggnad, Olauson, O. (2014).  

3.3 Ombyggnadspåverkan för Orthos 

operationsverksamhet 

Operationsverksamheten har inga dokumenterade mätningar på hur 

renheten och klimatet har påverkats utav ombyggnaden, men det 

bedöms subjektivt att klimatet och renheten har försämrats. Ökade 

städinsattser blir en följd av ombyggnaden. Operationerna störs 

påtagligt av ombyggnaden, bl.a från håltagningar och bilhammaren. 

Detta har medfört komplikationer när man ska söva patienter, inga 

operationer har dock ställts in på grund av ombyggnaden. Förutom att 

verksamheten påverkas av störningar av ombyggnaden blir den 

påtvingad en längre nedstägning. Normala år, utan ombyggnation, har 

operationsverksamheten ungefär 4-5 veckors sommarstängt men blir 

nu påtvingade åtta veckors sommarstängning de kommande somrarna. 

Ombyggnationen ger nu stora ekonomiska konsekvenser för hyres-

gästerna. Förlusten av de tre extra veckorna motsvarar ett bortfall på 

uppskattningsvis 75 protesoperationer och ungefär 60 polikliniska 

operationer. För Ortho Centrum Stockholm innebär detta ett ungefärligt 

intäktsbortfall i storleksordningen tre- till tre och en halv miljon kronor 

per sommaretapp, en kostnad Locum får ersätta. Lokaler med modern 

utformning och funktionalitet har efterfrågats och man ser positivt på 

en utveckling av verksamheten vilket dock inte är fullt möjligt då 

endast en ombyggnad av operationssalar sker, Sandqvist, P. (2014). 
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4. NYBYGGNATION 

4.1 Förutsättningar för nybyggnation av operationssalar 

Idag står Stockholms läns sjukhus med överbelastade operationssalar. 

Detta beror dels på det ökade patienttrycket men också på den 

föråldrade tekniken som inte längre står sig mot dagens regler och krav. 

Ventilationen är underdimensionerad och lokalplaneringen leder till 

logistikbrister och en svag kostnadseffektivitet vilket medför brister i 

patientsäkerheten. Med anledning av detta har Stockholms läns 

landsting upprättat ett konceptprogram som ska används för 

planeringen vid nybyggnation av akut- och operationslokalerna. 

Programmet har framtagits för Södersjukhuset, Huddinge Sjukhus och 

Danderyd Sjukhus. Konceptprogrammet redogör för normer gällande 

operationsverksamheten som ska tillämpas för de nya operations-

salarna, Locum. (2009). Då Löwenströmska Sjukhuset står inför en 

teknisk upprustning har detta konceptprogram inte tagits i beaktning. 

För granskning av ny- och ombyggnation får programmet en större 

relevans och kommer därefter ligga till grund för de nya operations-

salarnas utformning, krav och funktioner. Normerna, som är över-

gripande, kan även brytas ner i delmål. De övergripande målen är att 

man ska ha en optimal resursanvändning, rationella flöden och 

samband med övrig verksamhet och dessutom vara resurssnåla i 

energianvändningen. Dessa tre mål kan lösas rent byggtekniska. 

Patientsäkerheten, patientmiljön och arbetsmiljön för personalen är 

ytterligare mål som ska eftersträvas och uppfyllas, Locum. (2009). 

 

För att få plats med opererande personal och anestesi uppskattas ett 

riktvärde idag på ca 60 m2 för operationssalar.  Med stora salar gör man 

det möjligt att föra patienten in i salen med sängtransport samt få plats 

med en mobillift. Sängen ska även kunna parkeras i korridoren i 

anslutning till salarna. Överflyttning med lift skyddar patienten och 

minskar förslitningar på personal som i många andra fall lyfter för 

hand. Förflyttningshjälpen gör att patienten kan flyttas direkt från en 

vårdavdelning eller mottagning direkt in i salen. Storleken på salarna 

tillgodoser dagens operationsteknologi och installationer. Det bidrar 
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även till godare chanser att tillämpa en möjligtvis framtida teknologi 

för operation. För att säkerhetsställa steriliteten av användningen av 

instrumenten kopplas två operationssalar ihop med ett uppduknings-

rum på ca 25 m2, Locum (2009). 

Samband mellan de olika stegen i operationskedjan är viktigt för att 

hålla logistiken flytande. Transporter inom sjukhuset ska inte vara för 

långa för att optimera flödena i verksamheten. Detta gäller inom varje 

segment i kedjan, för transporterna, den sterila verksamheten, 

förberedelserna och i slutändan för operationerna. Omklädningsrum 

skall ligga mellan den rena- (operationssalar) och smutsiga miljön 

(allmänna ytor). Personal ska ta sig från den rena miljön till den 

smutsiga och vice versa utan att påverka den rena miljön, detta för att 

säkerställa renhet och patientsäkerhet, Kjellman, I. (2014). 

Ventilationen har stor betydelse för att tillgodose patientsäkerheten och 

arbetsmiljön för personalen. Operationsavdelningarna skall förses med 

ett separat ventilationssystem för att uppfylla verksamhetskraven för 

rening, klimat och drifttider. För att uppfylla operationssalarnas 

ventilationskrav behövs en installationsvåning ovanför eller nedanför 

salarna, alternativt ett fläktrum. Konventionell operationsventilation är 

turbulent och har 18-20 luftväxlingar per timme. Vid normal 

omsättning personal, i vanliga operationskläder, hålls mikrobiologisk 

luftkvalitet av 50-100 cfu/m3 luft. Vid extrema operationer där, t.ex. 

operation av vävnader som vanligtvis inte är utsatta för bakterier, krävs 

luftkvalitet av 10-20 cfu/m3 luft, så kallad ultraren luft, Brimsar, B. 

(2006). 

4.2 Disponibla verksamhetsytor 

Vid en nybyggnation tomställs befintliga operationssalarna och blir 

disponibla verksamhetsytor. Löwenströmskas operationsavdelning har 

en mycket specifik utformning anpassade efter dess verksamhet och har 

ett begränsat ljusinsläpp från ljusgårdar. För att göra annan 

sjukhusverksamhet möjlig i operationsavdelningen krävs en omfattad 

ombyggnad. Det blir därför svårt för annan verksamhet inom sjukhuset 

att använda avdelningen som evakueringsområde. Omklädningsrum, 

förråd och emballering skulle kunna vara ett alternativ för att ersätta 

lokalernas funktion där ljusinsläppet är begränsat.  
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4.3 Disponibel mark 

För ny- och ombyggnad måste mark finnas tillgänglig. Markytan skall 

tillgodose att direkta samband för verksamheten uppfylls och tekniska 

funktioner för operation är möjliga. Operationssalarna måste ligga i 

anslutning till sjukhuset för att möjliggöra de kommunikationssamband 

som operationsverksamheten behöver med den övriga vård-

verksamheten. En installationsvåning eller ett fläktrum skall vara 

möjlig i nybyggnationen. 

Sjukhusområdet runt Löwenströmska tillhandahåller mark i östligt 

väderstäck, se figur 4.3. Marken är inte bebyggd och har en yta 

tillgänglig för nybyggnation. Marknivån har samma nivå som Plan 3, 

till skillnad från övrig sjukhusbebyggelse som har marknivån på Plan 2. 

Området användes förr som ambulansintag för den gamla BB-

avdelningen, men används i dagsläget för Spine centers mot-

tagning/expedition och närakut. På Plan 3 finns även operation- och 

röntgenavdelningen. Vid en nybyggnation skulle samband som finns 

idag kunna ersättas. Beroende på omfattning av nybyggnation, skulle 

delar av närakuten och Spine center avdelningarna på plan 3, bli 

tvungna att evakueras tillfälligt eller permanent för att möjliggöra en 

nybyggnation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 - Disponibel mark för Löwenströmska 
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Då Löwenströmska sjukhuset ligger avskilt från annan verksamhets- 

och boendeområden antar man i denna rapport att man tillgodoser det 

bygglov som behövs. Nybyggnationen skall ha en arkitektonisk 

utformning som övrig bebyggelse. 
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5. ALTERNATIVA BYGGMEDODER FÖR 

LÖWENSTRÖMSKASJUKHUSET 

5.1 Total nybyggnation  

En total nybyggnation omfattar en helt ny operationsavdelning som 

motsvarar den befintliga operationsverksamheten. All verksamhet som 

bedrivs i dagsläget skall tillgodoses i nybyggnationen. Den befintliga 

operationsavdelningen ersätts med en annan verksamhet. Föreslagen 

mark i kapitel 4.3 kommer utgöra placering av nybyggnationen. 

Nybyggnationen består av två etapper och tre evakueringar. 

Anslutningen till huvudbyggnaden sker via Spine och Orthos nu-

varande personalutrymmen.  

5.1.1 Etapper och evakuering av nybyggnation 

                                        
1. Etapp 1: 

Nybyggnation för sju operationssalar med övrig verksamhet. 
Den nya byggnaden stäcker sig längs med hela den östra 
fasaden. Anslutningen till sjukhuset görs via Spine och Orthos 
personalrum med kringsytor. (Se bilaga 4) 
 

 Evakuering A:  
Sker i samband med etapp 1. Evakuering av Spine och Orthos 
personalrum med kringytor för att möjliggöra anslutning till 
nybyggnationen. Evakueringarna sker i största möjliga mån i 
slutskedet av nybyggnationen för att inte tappa funktion och 
samband under byggskedet.(Se bilaga 4)     

 
 Evakuering B:  

Spine -och Orthos operationsverksamheter flyttar ut till den 
nybyggda avdelningen. 

 
 Evakuering C: 

Spine och Orthos personalrum med kringsytor flyttar tillbaka till 
tidigare placering.  
 

2. Etapp 2: 
Innefattar renovering av de tomställda ytor som de gamla 
operationssalarna lämnar vid flytt. Sängtransporter kommer 
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under tiden ske via korridor 3372. Efter färdigställande kommer 
sängtransporterna ske via 3422.( se bilaga 5). 

5.2 Nybyggnation med delvis ombyggnad 

För att komma runt problematiken med att tillgodose disponibla ytor, 

som uppstår vid en total nybyggnation, kan en delvis ombyggnad av de 

befintliga operationssalarna genomföras. Alternativet är att fyra nya 

salar byggs i en nybyggnad och fyra andra operationssalar genomgår 

en ombyggnad. Då en av operationssal är mycket liten, skapas en 

möjlighet för att bygga ihop den med närliggande operationssal i 

ombyggnaden. Sju operationssalar tillgodoses därefter för verksamhet. 

Spine tar över den nybyggda avdelningen, medan Ortho övertar 

verksamhet i de ombyggda salarna. För att ombyggnaden ska bli 

möjlig, måste båda verksamheterna kunna utföras oberoende av 

varandra och tidigare samband. 

Processen innefattar tre etapper och fyra evakueringar. Produktionen 

sker med ett kontinuerligt flöde i samband med en pågående 

operationsverksamhet. Föreslagen mark i kapitel 4.3 kommer att utgöra 

placering av nybyggnationen. 

 

5.2.1 Etapper och evakuering av nybyggnation med delvis 

ombyggnad: 

1. Etapp 1: 

Nybyggnation av fyra operationssalar. På grund av ut-

formningen av befintliga lokaler och placeringen av steril, 

packningsutrymmen och autoklavering måste dessa avdelningar 

ingå i nybyggnationen. Dessa verksamhetslokaler kommer inte 

finnas tillgängliga för Spine i kommande ombyggnadsetapper. 

Spines operationsverksamhet skall därmed vara oberoende av de 

gamla lokalerna och kunna genomföra all operationsverksamhet 

i de nybyggda lokalerna. En sluss byggs och förbereds för att 

anslutas till sjukhuset. (Se bilaga 6). 

 

 Evakuering A Spine och Orthos Personrum: 

Evakueringen av Spine och Orthos personalrum med kringsytor 
sker i samband med etapp 1 för att möjliggöra anslutning till 
nybyggnationen. Evakueringarna sker i största möjliga mån i 
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slutskedet av nybyggnationen för att inte tappa funktion och 
samband under byggskedet. 
 

2. Etapp2: 

Startar under sommaren då operationsverksamheten har 

semester. För att lösa logistiken med byggtransporter öppnas en 

byggsluss upp i yttervägg. Detta för att inte störa pågående 

operationsverksamhet, men även för att säkerställa renheten, (Se 

bilaga 7). Personalrummen återställs. Etappen sker även i syfte 

för att avskärma operationsverksamheterna och göra det möjligt 

att renovera operationssalarna 3486, 3414 och 3401. En 

avskiljande vägg byggs som separerar operationsverksamheten 

och den kommande ombyggnaden. Den avskiljande väggen ska 

reducera ombyggnadsstörningar och behöver därför tillgodose 

en hög ljudreduktion. Ortho kommer framöver att bedriva verk-

samhet i operationssalarna 3315, 32419 och 3423. (Se bilaga 8) 

 

 Evakuering B Spine: 

Spine operationsverksamhet flyttar till de nybyggda operations-

salarna. Korridor 3372 kommer bli transportsträckan för sängar. 

Det blir därmed aktuellt att ha en fortsatt tomställd eventuellt ha 

delvis verksamhet för de omkringliggande rummen (Se bilaga 9). 

 

 Evakuering C Ortho:  

När sommaruppehållet är slut kommer Orthos verksamhet att ha 

sina operationer i 3315, 3419 och 3423. De kommer fortsatt att ha 

tillgång till steril och autoklavering på plan 2 (Se bilaga 7). 

 

3. Etapp 3:  

Operationssalarna 3401, 3414, 3492 och 3486 kommer att 

genomgå en kontinuerlig renovering. Salarna 3492 och 3486 

kommer att byggas om till en operationssal. 3401 och 3414 

kommer behålla sin utformning. Bjälklagsförstärkningarna kan 

ske då de endast täcker den ytan etapp 3 innefattar. (Se bilaga 3 

och 7). 
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 Evakuering D Ortho: 

När etapp 3 står klar kan Ortho flytta över till de ombyggda 
lokalerna. Den avskiljande väggen måste nu öppnas eller få en 
ny utformning för att möjliggöra tillgång till steril på plan 2 
samtidigt som man tillgodogör sängtransport via 3422 till de 
båda operationsverksamheterna. Övrig disponibel yta kan 
renoveras och användas till något annat. Transporter för 
varuleveranser, avfall och sterila verktyg sker enligt redovisad 
bilaga. (Se bilaga 10 och 11). 

5.3 Modulära och Mobila operationssalar 

Skillnaden mellan modulära- och mobila operationssalar är att de 
modulära består av prefabricerade konstruktioner som byggs i en 
produktionsanläggning. Modulerna transporteras sedan till en bestämd 
plats, där konstruktionerna appliceras. Mobila operationssalar är 
kompletta och transporteras intakt direkt på hjul, för att sedan anslutas 
med vatten- och eltillförsel, Van Liefland, R. (2014). 
   
Vid ombyggnad av operationssalar står mobila och modulära 
operationssalsfaciliteter idag som ett alternativ. Teoretiskt är detta ett 
utmärkt alternativ då det möjliggör en flytt av den känsliga 
operationsverksamheten till en belägenhet utanför byggområdet. En 
operationsverksamhet skulle kunna fortgå, utan påverkande 
byggstörningar samtidigt som ombyggnad av operation skulle kunna 
framskrida med en stabil kontinuitet och effektivitet. När de befintliga 
operationssalarna står klara efter ombyggnad skulle operations-
verksamheten flytta tillbaka och de tillfälliga operationssalarna kan 
lämnas tillbaka eller användas till andra kommande ombyggnader. All 
verksamhet ska tillgodoses i modulära eller mobila operationssalarna, 
operation som steril, då de befintliga operationslokalerna kommer 
genomgå en ombyggnad. För att modulerna ska kunna ersätta dagens 
operationslokaler måste en direkt anslutning av modulerna finnas till 
sjukhuset för att ersätta dagens samband. Den disponibla marken i 
kapitel 4.2 blir därmed aktuell.  
 
Swedish Modules och Vanguard Healtcare är två företag som förser 
mobila/modulära kirurgenheter och läkemedelsfabriker. Enligt båda 
parterna har de moduloperationssalar som uppfyller efterfrågade 
verksamhetskrav. Ingen av parterna har referensprojekt i Sverige. 
 
 Vanguard healtcare förser mobila och modulära operationssalar och 
har referens-projekt ibland annat England och Holland. De mobila 
operationslokalerna är efter dagens utbud små och ger inte utrymme 
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för tyngre utrustning, t.ex. en C-båge. De är inte anpassade för att 
ersätta större operationsenheter utan mer enskilda operationssalar, 
Jacobson, E. (2014). 
 
Vanguard healtcare och Swedish modules har operationsmoduler som 
kan ersätta större operationsenheter. Modulerna går att anpassa efter 
efterfrågan och har möjlighet till operationssalar på 60 m2, steril 
verksamhet, uppvakningsrum och övriga utrymmen som efterfrågas. 
Modulerna är tillämpade för sprinklersystem och är ventilationsmässigt 
själv-försörjande. En modulenhet för en operationslokal som ska ha 
övriga verksamhetsutrymmen väger drygt 90 ton och därmed måste 
marken förberedas genom grundläggning. Hur grundläggning sker är 
beroende på markförutsättningarna, Van Liefland, R. (2014) och 
Jacobson, E. (2014). 
 
Vanguard healtcare har för tillfället ett pågående projekt i Holland, se 
figur 5.3, där man bygger en moduloperationsenhet på 4500 kvm som 
innefattar bl.a. operationslokaler, steril, uppvakningsrum och 
administrativa lokaler. Byggtiden har uppskattats till 5 månader, Van 
Liefland, R. (2014). 
 

 
 
Figur 5.3 - Pågående byggnation av modulverksamhet i Holland. 
 
Moduler kan köpas eller hyras. Om moduler hyrs är avskrivningstiden 
tio år, vilket innebär att hyrpriset motsvarar köpepriset uppdelat på tio 
år med 5 % ränta per år, Jacobson, E. (2014). 

5.4 Uppskattade areor för alternativa byggmetoder för 

Löwenströmska 

Den totala arean för en operationssal inklusive kringutrymmen 
approximeras till 250 kvm LOA, Karolinska universitetsjukhuset, 
(2007). Det väsentliga är att utformningen för de alternativa bygg-
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metoderna möjliggör all verksamhet som bedrivs i dagsläget på 
Löwenströmska sjukhuset. Det vill säga att all befintlig verksamhetsyta 
skall ersättas i andra utrymmen. Administrativa lokaler tillgodoses i 
andra avdelningar inom sjukhuset. 
 

5.4.1 Total nybyggnation 

En total nybyggnation innefattar sju operationssalar, fyra uppduknings-
rum, förråd, omklädningsrum, sterilcentral med auto-klavering, 
uppvakningsrum och fläktrum. 
 

Uppskattad BTA:         
 Nybyggnation: 2000 m2 

 Fläktrum: 900 m2 

 Total BTA: 2900 m2 
                       

5.4.2 Nybyggnation med delvis ombyggnad:  

En nybyggnation med delvis ombyggnad innefattar en nybyggnation 
av fyra operationssalar, två uppdukningsrum, förråd, omklädnings-
rum, sterilcentral med autoklavering och fläktrum. Samt en ombyggnad 
av fyra operationssalar. 
 

Uppskattad BTA: 
 Nybyggnation: 1000 m2 

 Ombyggnation: 1280 m2 

 Fläktrum: 900 m2 

 Total BTA: 3180 m2 
 

5.4.3 Modulära operationssalar:  

En modulär operationsenhet motsvarar den totala nybyggnationen i 
kapitel 5.4.1.  
 

Uppskattad BTA: 
 Modulenhet: 2900 m2 

 Ombyggnad: 1880 m2 

 Nybyggnation: 900 m2 

 Totalt BTA: 5680 m2 
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6. NY- OCH OMBYGGNATION VID KAROLINSKA 

UNIVERSITETSSJUKHUSET I HUDDINGE 

6.1 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska inför en kommande 
period uppföra nybyggnation och ombyggnad av operationssalar. 
Bland annat med anledning av det ökade patienttrycket, dålig 
arbetsmiljö och det föråldrade tekniska försörjningssystemet. Man har 
undersökt att endast genomföra en ombyggnad av den befintliga 
operationsavdelningen, men med anledning av den tekniska 
komplexiteten, produktionsbortfallet under en mycket lång 
byggproduktion, kostnader och risker för verksamheten har man 
bortsett från detta alternativ, Karolinska universitetsjukhuset (2007). 

6.2 Huddinge sjukhus, förstudie CHOPIN 

I den fördjupade undersökningen av Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge, har olika alternativ tagits fram av nybyggnationer av 
operationssalar, Stockholms läns landsting, (2013). 
 
Av de fem alternativen i undersökningen, (A-E), har tre alternativ, (B, 
C, E), fått en ekonomisk förstudie upprättad. Nybyggnationen för 
alternativen innefattar operationssalar, sterilcentral, omklädningsrum, 
administration, personalutrymmen och förråd. Utöver nybyggnation 
tillkommer ombyggnad av befintliga lokaler. 
 

Alternativ av nybyggnation:  
 Alternativ B: 16 operationssalar, 2plan  
 Alternativ C: 24 operationssalar och 14 interventionssalar, 3plan 

och installationsplan 
 Alternativ E: 24 operationssalar, 2 plan och installationsplan 
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6.3 Nyckeltal 

För att få fram en kostnad för ny- och ombyggnation av operationssalar 
kommer nyckeltal användas i SEK/kvm i BTA. De nyckeltal som 
kommer användas är de som antagits i den fördjupade undersökningen 
för Huddinge sjukhus, vilket motsvarar tal ett och två i tabell 6.3. 
Nyckeltalen har korrigerats för kända poster, exempelvis tidsåtgång 
och materialkostnader, och merkostnader för media och mark. De 
inkluderar inte evakueringar eller provisorier, Nordberg, M. (2014). 
Nyckeltal för moduler är tilldelade från Swedish Modules, och 
motsvarar nyckeltal tre, i tabellen 6.3, Jacobsson, E(2014) . 
 
Tabell 6.3 Nyckeltal 
 

  Nyckeltal Kostnad (KSEK/BTA) 

1 Nybyggnation 43 KSEK/BTA 

2 Ombyggnation 25 KSEK/BTA 

3 Moduler 50 KSEK/BTA 
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7.RESULTAT 

7.1 Ekonomi- och tidsstudie 

Efter antagna areor och nyckeltal redogörs, i tabellerna 7.1.1–7.1.4, 

sammanställda kostnader och produktionstid. 

7.1.1 Ekonomi- och tidsstudie av ombyggnad av operation: 

Påbörjad: Sommar 2013 
Färdigställd: Sommar 2016 
 
Tabell 7.1.1 Ombyggnad 
 

Nybyggnation Area:   900 m2 Produktionstid:  xx år 

        

Ombyggnations Area  1780 m2 Produktionstid: 2x4 månader 

        

Total Area:  2680 m2 Total Produktionstid  8 månader 

    
  Disponibel yta 0 m2 

        
 Total Kostnad:  83,2 miljoner kr 

   

7.1.2  Ekonomi- och tidsstudie av nybyggnation av operation 
Påbörjad: Våren 2013 
Färdigställd: Sommar 2015 
 
Tabell 7.1.2 Nybyggnation 
 

Nybyggnation Area:   2900 m2 Produktionstid:  2,25 år 

        

Ombyggnations Area  100 m2 Produktionstid:   

        

Total Area:  3000 m2 Total Produktionstid:  2,25 år 

    
  Disponibel yta 1780 m2 
        

 Total Kostnad:   127,2miljoner kr 
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7.1.3 Ekonomi- och tidsstudie av nybyggnation med delvis 

ombyggnation av operation 

Påbörjad: våren 2013 
Färdigställd: våren 2015 
 
Tabell 7.1.3 Ny- och ombyggnation 
 

Nybyggnation Area:   1900 m2 Produktionstid:  1,5 år 

        

Ombyggnations Area  1280 m2 Produktionstid: 0,5 år 

        

Total Area:  3180 m2 Total Produktionstid:  2 år 

    
  Disponibel yta 500 m2 
        

 Total Kostnad:   117,1 miljoner kr 
   

7.1.4 Ekonomi- och tidsstudie av Modulär operation 

Påbörjad: Sommar 2013 
Färdigställd: Sommar 2014 
 
Tabell 7.1.4 Modulär operation 
  

Moudul Area: 2900 m2 Produktionstid: 0,5 år 

        

Nybyggnation Area:   900 m2 Produktionstid:  1 år 

        

Ombyggnations Area  1880 m2 Produktionstid: 0,5 år 

        

Total Area: 5680 m2 Total Produktionstid:  1 år 

    
  Disponibel yta 0 m2 
        

 Total Kostnad:   232,5 miljoner kr 
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7. 2 Sammanställning av resultat  

Utefter resultat redovisas de olika alternativen, i tabellerna 7.2.1–7.2.6, i 

jämförelse med varandra. Detta för att ge en övergripande bild om 

vilka metoder som lämpar sig för bäst för vald ingångspunkt. 

         Tabell 7.2.1                                                     Tabell 7.2.2 

 

1. Lägsta kostnad 
  

4. Störst disponibel yta 

1 Ombyggnad 
 

1 Nybyggnad 

2 Ny- och ombyggnad 
 

2 Ny- och ombyggnad 

3 Nybyggnad 
 

3 Ombyggnad/moduler 

4 Moduler 
   

 

                                         

Tabell 7.2.3 

 

 

          

Tabell 7.2.4 

 

 

2. Först färdigställd 
produktion 

  

5. Högst risk för störningar 
av op.verksamhet 

1 Moduler 
 

1 Ny- och ombyggnad 

2 Ny- och ombyggnad 
 

2 Ombyggnad 

3 Nybyggnad 
 

3 Nybyggnad 

4 Ombyggnad 
 

4 Moduler 

 

  

Tabell 7.2.5                              

  

Tabell 7.2.6 

 

3. Kortast produktionstid i 
totala arbetstimmar 

   

1 Ombyggnad 
  

6. Längst påtvingad 
nedstägning av operation 

2 Moduler 
 

1 Ombyggnad 

3 Ny- och ombyggnad 
 

2 Ny- och ombyggnad 

4 Nybyggnad 
 

3 Nybyggnad/Moduler 
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7.3 Analys och diskussion 

För att få en helhetsbild för varje alternativ byggmetod görs i detta 

kapitel en jämförelse av för- och nackdelar för varje metod.  

7.3.1 Ombyggnation av operation 

Fördelar: 
 Minst investeringskostnad. 
 Kortast produktionstid i antal timmar. 
Nackdelar: 
 Längst påtvingad nedstängning av operationsverksamhet. 
 Sker i en etappvis ombyggnad. 
 Stora risker för störningar av produktion och 

operationsverksamhet. 
 Längst genomförandetid. 
 Ingen möjlighet att expandera verksamheten. 
 Samma utformning av befintliga lokaler. 

 

7.3.2 Nybyggnation av operation 

Fördelar: 
 Modernare lokaler. 
 Möjlighet att expandera operationsverksamheten. 
 Pågående verksamhet kan fortgå utan påtvingad nedstängning. 
 Kontinuerlig produktion, behöver inte genomgå etappvis 

ombyggnad. 
 Kortare genomförandetid för hela projektet. 
Nackdelar: 
 Stor investeringskostnad. 
 Ett mer omfattande projekt med större arbetsbelastning. 
 Stor disponibel yta. 
 Längre transportsträckor till operation. 
 Evakuering av personalutrymmen 

 

7.3.3 Ny- och ombyggnation av operation 

Fördelar: 
 Modernare lokaler. 
 Större möjlighet att expandera operationsverksamheten. 
 Pågående verksamhet kan fortgå utan påtvingad nedstängning. 
 Kontinuerlig produktion i samband med 

operationsverksamheten. 
 Kortare genomförande tid för hela projektet. 
 Mindre disponibel yta jämförelsevis med total nybyggnation. 
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Nackdelar: 

 Stora risker för störning då pågående ombyggnad är i vägg med 
operationsverksamhet. 

 Längre transportsträckor till operation. 
 Disponibel yta. 
 Högre investeringskostnad än ombyggnad. 
 Byggsluss måste byggas och återställas. 
 Evakuering av personalutrymmen. 
 Verksamheten måste genomgå flera evakueringar 

 

7.3.4 Modulär operation 

Fördelar: 
 Först färdigställt projekt. 
 Kort produktionstid. 
 Pågående verksamhet kan fortgå utan påtvingad nedstängning. 
 Kontinuerlig produktion, behöver inte genomgå etappvis 

ombyggnad. 
 Kortare genomförande tid för hela projektet Löwenströmska. 

Nackdelar: 
 Störst investeringskostnad. 
 Ingen möjlighet att expandera verksamheten. 
 Samma utformning av befintliga lokaler. 
 Verksamheten måste genomgå en omfattande evakuering. 
 Disponibel mark måste förberedas p.g.a. av tunga moduler. 
 Sluss måste byggas och återställas. 
 Längre transportsträckor till operation, dock under en kort tid. 

 

7.3.4 Diskussion 

Vid nybyggnation tomställs stora disponibla ytor som redan iakttagits i 

rapportens kapitel 4.2. Rapportens resultat har inte beaktat kostnader 

för de ombyggnationer som bör utföras för disponibla ytor. Delvis 

beror detta på att kostnaderna för ombyggnaden varierar till följd av 

tillämpat användningsområde, vilket medför att den totala kostnaden 

därför är missvisande. För att uppskatta totalkostnaden där ny- och 

ombyggnation innefattas, ska de tillkommande kostnaderna för om-

byggnad av de disponibla ytorna kalkyleras. Skillnaden mellan 

kostnaderna för total nybyggnation och nybyggnation med delvis 

ombyggnad är inte allt för påtaglig. De disponibla ytorna är dock 

avsevärt större för total nybyggnation.  
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De tre granskade byggmetoderna, enligt kapitel 5, undviker 

problematiken med etappvis ombyggnad. Produktionen kan ske med 

ett kontinuerligt flöde och vid klarställande kan verksamheten påbörjas 

i de nya lokalerna. Verksamheten behöver då inte genomgå en på-

tvingad nedstängning. Även andra fördelar uppnås såsom bland annat 

att utformning och funktion kan säkerhetsställas redan i projekterings-

skedet med hjälp av Locums konceptprogram. Samband mellan enheter 

kan anordnas för att maximera resurserna i verksamheten vilket leder 

till högre effektivitet och mindre stress. 

Enligt resultat har ombyggnad lägst produktionskostnad. Att uppfylla 

de projektmål som sattes upp vid start, nås med dagens ombyggnation. 

Skulle expansion av verksamheten varit aktuell, hade enbart om-

byggnation inte räckt till. Nya lokaler hade krävts.   

Nybyggnationen har en hög produktionskostnad och en lång färdig-

ställandetid. Produktionskostnaden bör inte bara ses som en kostnad 

utan en ytterligare investering. Även om priset för nybyggnation är 

högre får man möjlighet att hyra ut mer lokalyta och till fler aktörer. 

Nybyggnation kan ske parallellt med operationsverksamheten och kan 

vid färdigställande tas i bruk omgående. Efter överflyttning kan 

tidigare salar renoveras utan pågående verksamhet. 

Nybyggnation med delvis ombyggnad, har en lägre produktions-

kostnad och kortare färdigställande än total nybyggnation. Den nya 

verksamheten kan tas i bruk tidigare än vid total nybyggnation, men 

nackdelen är att verksamheten behöver flytta mer än vid total ny-

byggnad. Fler etapper krävs samt att ombyggnaden sker bredvid 

operationsverksamheten, vilket kan leda till mer störningar från 

produktion. 

Vad som kostar mer kan sparas in i förlorad tid och arbete på grund av 

dem återkommande arbetena vid ombyggnad. Eftersom projektet hade 

som ingångsläge att genomgå en teknisk upprustning var inte ny-

byggnation av högsta prioritet i förstudier. 

Modulära operationssalar har utav de tre granskade metoderna den 

kortaste produktionstiden men den högsta produktionskostnaden. Då 



 
Kapitel. 7 Resultat 

 

 

31 
 

kostnaden överstiger nybyggnation av operationssalar är det svårt att 

motivera denna metod.  

Vid modul och ombyggnation bevaras all verksamhet och direkta 

samband likställt med ursprungsutformningen. Möjlighet för expansion 

är därmed densamma. Vid ny- och ombyggnation får verksamheten en 

helt annan utformning och delvis nya samband. Transportsträckor blir 

längre samt att sambandet mellan operationssalar och sterilcentraler 

ändras, men möjligheterna för expansion tillkommer. 

7. 4 Konsekvensutredning för etappvis ombyggnad 

Genom att etappvis genomföra en ombyggnad av operations-

avdelningen förlorar man den "naturliga" byggproduktionen. En 

kontinuerlig process ger mycket högre effektivitet i projekteringen och 

utförandet. Det finns flera moment med etappvis ombyggnad som 

bidrar till en minskad effektivitet och större problematik i produktion 

och projektering. De kritiska momenten ger en mycket hög riskfaktor 

att ombyggnaden blir försenad och bristande i kvalité som i sin tur 

påverkar operationsverksamheten och andra framtida arbetsmoment.  

En veckas försening med etappvisombyggnad kan bidra till kritiska 

påföljder för hela projektet. Ifall ombyggnad inte färdigställs på grund 

av förseningen, resulterar det i att man står inför en ytterligare 

sommaretapp eller blir skyldig till stora vitessummor. Ifall en 

ytterligare sommaretapp genomförs resulterar detta i att produktionen 

blir förskjuten ett helt år. Följderna blir inte alls lika drastiska ifall 

operationsverksamheten kan pågå och produktionen sker kontinuerligt 

i samverkan. 

Produktionen förlorar en hög effektivitet pga bortfall i produktionstid 

och återkommande arbeten. Då mätningar och förberedningar ska 

utföras, enligt kapitel 2.4, förlorar man tre veckors produktionstid. 

Inkluderat alla operationsetapper motsvarar det 12 utav 32 veckors i 

bortfall av produktionstid. Återkommande arbeten, i kapitel 2.4, 

motsvarar en förlust på 8 dagar i produktionstid för varje operations-

etapp. Återkommande arbeten ger en total förlust i produktionstid på 

fyra till fem veckor.  
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För att produktionen ska kunna fortgå med hög effektivitet, som är ett 

faktum för att genomföra etappvis ombyggnad under ett tidspressat 

fönster, är det viktigt att projekteringen och samordningen är 

färdigställd. För att uppnå den lägsta riskfaktorn för ombyggnaden bör 

projektering, för hela operationsavdelningen, vara färdigställd innan 

första sommaretappen. Samordnare och övrig produktionsledning kan 

därmed få mer för-beredningstid inför varje etapp och få en större 

övergripande bild inför kommande ombyggnadsetapper.  

Operationsverksamheten påtvingas nedstängning och bidrar till en 

förlorad inkomst. Ortho Centrum Stockholm förlorar 3-3,5 miljoner 

kronor efter varje etapp, vilket motsvarar 12-14 miljoner efter fyra 

sommaretapper. Locum ersätter den förlorade inkomsten och får 

därmed en ökad investeringskostnad.  Spine Center Stockholm har inte 

deltagit i granskningen. 

Vid en ombyggnad störs även operationsverksamheten, framförallt pga 

av det fläktrum som byggs på plan 3,5. Detta är ett moment som inte 

kan undvikas vid en ombyggnad av operation och verksamheten får 

därför utstå störningar från produktion som bidrar till en sämre 

operationsverksamhet. 

Ombyggnaden i etapper sker under sommaren då stora delar av 

byggbranschen har normalt sin byggsemester. För att lösa problemet 

med det begränsade tidsfönster som tillåts, tvingas skiftgång och 

helgarbeten att bli lösningen. Därmed kan inte yrkesarbetare ta ut 

semester under somrarna vilket leder till att produktionen kan störas 

under andra perioder på året. 

7.5 Slutsats 

Det erhållna resultatet av undersökningen visar att olika perspektiv ska 

beaktas. En låg produktionskostnad ger en bättre kostnadsbudget och 

möjliggör andra investeringar för andra projekt. En högre produktions-

kostnad ger en effektivare produktion/projektering och säkerligen 

potentiella investeringsinkomster. En högre investeringskostnad kan 

även bidra till en kortare genomförandetid och därmed blir inte 

vårdverksamheten tvungen att utstå en pågående byggnation i samma 

utsträckning. Resultatet visar att beroende på vald metod, kan olika för- 

och nackdelar erhållas.   
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Nybyggnation tillgodoser modernare och attraktivare lokaler ifall de 

utformas efter Locums konceptprogram. Vid bortfall av hyresgäster, 

har andra klienter större möjlighet att ersätta verksamheten med 

modernare lokaler. När man bygger nytt bör man även värdera 

möjligheter som ges för att utöka verksamheten och antal vårdplatser. 

Det kan antas vara en del av investeringen och kan återbetala sig och ge 

avkastning inom en snar framtid. Därför kan nybyggnation en bättre 

investering än dagens ombyggnad som inte uppfyller ovannämnda 

möjligheter. 

För att granskningen ska bli relevant, ge resultat, och kunna ställas mot 

dagens ombyggnad och respektive metod, har de tre undersökta bygg-

metoderna haft samma förutsättningar som nuvarande operations-

verksamhet. Troligtvis skulle en större investering behöva göras för att 

expandera verksamheten vid nybyggnation. Men den blir därmed inte 

aktuell för granskningen. Nybyggnation lämpar sig bäst för expansion 

av operationsverksamheter, speciellt för Löwenströmska, med an-

ledning av de svårigheter som uppstår vid verksamhetsanpassning av 

de disponibla ytorna. Hade en annan utformning varit aktuell hade det 

möjligtvis inte medfört samma problematik. Kontor och mottagnings-

rum kan inte ersätta större delen av operationsavdelningen, då 

arbetsmiljön inte blir god p.g.a. brist på ljusinsläpp. Förråd, omklädnad, 

intransport av varor samt emballering är exempel på typen av verk-

samhet som skulle kunna möjliggöras.  

Skulle nybyggnation ske, ska planeringen av tiden maximeras för att 

erhålla kortast produktionstid. Fördel är att ha operationsverksamheten 

färdigställd till sommaren. Följdvis kan en överflytt av operations-

verksamheten ske när operationsavdelningen har sommarstängt. 

Operationsverksamheten kan därmed fortgå utan avbrott vid över-

flyttning. Efter tomställning av tidigare operationsavdelning kan om-

byggnadsproduktion ske beroende på val, metod och omfattning. 

Löwenströmska är ett pilotprojekt och flera andra sjukhus kommer 

genomföra ny- och ombyggnader av operation inom en kommande 

period. Produktionsverksamhetens högsta önskan är att evakuera 

operationsenheter till annan bebyggelse enligt Oscar Olauson. Ett 

alternativ av verksamhetsanvändning för de disponibla ytorna hade 
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varit att använda avdelningen till evakuering för andra operations-

avdelningar i Stockholms län. Därmed skulle ny- och ombyggnader ske 

med större produktions- och kostnadseffektivitet för andra sjukhus. 

Men då Löwenströmskas operationssalar är tekniskt begränsade och 

endast genomför bokade operationer ger det nedsatta evakuerings-

möjligheter. 

Användning av mobila operationssalar var med i förstudien av 

Löwenströmska. Ingen dokumentation gjordes. Man kom muntligen 

fram till att mobila/modulära operationssalar inte var ekonomiskt 

försvarbart då nybyggnation var billigare. Ett resultat som 

dokumenterades i resultatet. Teoretiskt skulle moduler bidra till den 

mest effektiva ombyggnaden, då man undviker etappvis ombyggnad. 

Då moduler har en kort produktionstid, är det ett bättre koncept för 

överbelastning av operation. Men även vid påtvingade evakueringar på 

grund av t.ex. vattenskador, bränder eller förekomster som medför att 

operationer inte kan genomföras. Enda möjligheten att göra moduler 

ekonomiskt försvarbart är ifall en operationsenhet av moduler byggs 

för att tillmöjligöra ett flertal ombyggnationer för olika sjukhus.  I ett 

enskilt projekt är det idag billigare att bygga nya operationssalar. 

Granskningen av moduler är baserad på kontaktinformation och inga 

referensprojekt då det inte finns några sådana i Sverige. Detta resulterar 

i en hög osäkerhetsfaktor i fakta som finns i rapporten. 

Kostnaderna som erhölls i resultatet ska iakttas med en hög osäkerhets-

faktor. Det beror på att nyckeltalen inte alltid speglar verkligheten utan 

ger en överblick av den totala kostnaden. Samtidigt ingår inte 

tillkommande kostnader för evakuerings- och provisorier som kan ha 

en stor betydelse. Nycktalen är framtagna specifikt för Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge, som är ett betydligt mer omfattande 

projekt. Små skillnader i procent kan ge stora utslag, eftersom det rör 

sig om stora summor. En skillnad med ental i procent kan ge 

miljonbelopp i extra kostnader. Operationsverksamheten för Löwen-

strömska sjukhuset motsvarar inte Karolinska universitetssjukhuset i 

Huddinges verksamhet. Med hög sannolikhet skiljer sig nyckeltalen för 

ny- och ombyggnation.   



 
Kapitel. 7 Resultat 
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Granskningen har genomförts i en tidsperiod där inga säkerställda 

resultat kan påvisas. Då endast en operationsetapp av fyra har genom-

förts, finns en brist på underlagsmaterial(tidsplaner, kalkyler, ut-

värderingar och inmätningar). Resultatet hade fått en högre tro-

värdighet och relevans ifall granskningen gjorts i slutet av projektet, då 

allt eftersökt underlagsmaterial hade kunnat sammanställas. Oavsett 

om projektet var avsett för en teknisk upprustning borde en mer 

genomgående studie likt denna genomförts i förstudien och dokument-

eras. Detta med anledning av projektets komplexitet, samt när ett flertal 

sjukhus idag väljer att bygga nya operationsavdelningar.  

Grundtanken var att införskaffa en kalkylerad kostnad för den 

ombyggnad som sker i dagsläget på Löwenströmska. Kalkylen skulle 

granskas med de alternativa byggmetoderna. Inga kalkyler kunde 

sammanställas på grund av bristfällande underlagsmaterial. 

Ombyggnadskostnaden har därefter antagits med samma nyckeltal för 

resterande byggmetoder. Ifall en kostnad skulle sammanställas kunde 

nyckeltal möjligtvis korrigeras till ett mer korrekt värde. Den 

övergripande ekonomiska granskningen som har gjorts, ger en generell 

uppskattning av hur de alternativa metoderna står sig mot varandra 

rent ekonomiskt. Däremot går det inte att tillämpa den ekonomiska 

studien specifikt för Löwenströmska sjukhuset då det inte kunde 

erhållas några ekonomiska underlag därifrån. 

Produktionstiden för nybyggnation av operationssalar kan antas vara 

längre än givet i resultat, där tid för ansökan och beviljat av bygglov 

inte är beaktat. Detta kan anses behöva tas in i resultat och tid, men 

behöver nödvändigtvis inte påverka markant då det är ett långt projekt. 

I resultatet tas inte bygglovstid hänsyn till, utan bara produktionstiden 

för de olika metoderna.  

Idén för examensarbetet grundades i muntliga diskussioner, mellan 

projektörer och fastighetsägare, där man övervägde ifall nybyggnation 

hade bidragit till ett mer lönsamt projekt. I resultatet påvisas flera för- 

och nackdelar med de granskade byggmetoderna och det finns 

tendenser som pekar åt att nybyggnation skulle kunna vara en bättre 

investering. Men på grund av brist på underlagsmaterialet i denna 

undersökning blir det inte möjligt att påvisa att någon av de alternativa 
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metoderna skulle vara mer ekonomiskt lönsamt för Löwenströmska 

sjukhuset. Det finns däremot flera tendenser som pekar åt det hållet. 

7.5 Fortsatt undersökning 

För att göra rapporten relevant bör kostnader för operations-
upprustningen sammanställas efter färdigställande av projektet. Detta 
för att bättre kunna jämföra kostnader för undersökta byggmetoder. 
Alla kritiska arbetsmoment som tillförs vid en etappvis ombyggnad för 
avdelningen, bör redogöras och granskas. I syfte för att få en bättre 
överblick av dess påverkan inför kommande projekt. Även om varje 
projekt för sjukhus är specifikt, bör tillämpad metod jämföras med 
andra sjukhus. Därmed kan en större helhetsbild erhållas angående 
problematik vid ny- och ombyggnationer av operationsavdelningar. 
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