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Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig som bor i närheten av platsen där planering pågår för att 
eventuellt bygga ett nytt akutsjukhus. Planeringen av hur tomten ska disponeras är i stora drag klar 
och därmed blir också eventuell påverkan på närområdet tydligare. I nyhetsbrevet kan du bland annat 
läsa mer om den nya tidplanen, hur marken kan disponeras och om kommande informationstillfälle. 

Tyck till om förslaget under 
sommaren
För att få mer tid till att ta fram ett om- 
fattande underlag samt tid till dialog har  
Region Kronoberg och Växjö kommun  
beslutat att justera den tidplan som vi tidigare 
kommunicerat. Enligt den nya tidplanen ska 
detaljplanen ut på granskning den 7 juni, 
istället för nu i april. Granskningen kommer 
att pågå till och med den 31 augusti. Under 
denna period kan du skicka in dina synpunkter 
på förslaget.

Detaljplanen beräknas komma upp för anta-
gande i kommunfullmäktige den 14 december 
2021. Den ändrade tidplanen beräknas inte 
påverka tiden för eventuell byggstart.

Detaljplanen delas inför 
granskning
På grund av den komplexitet som finns på 
planområdets västra sida kommer detaljplanen 
att delas i en östra och en västra del inför 
granskningen. Planen delas naturligt av Helige 
å. Detaljplanen för den östra sidan, där det 
nya sjukhuset planeras ligga, kommer att gå 
ut på granskning i sommar.

Den västra sidan kommer att hanteras som 
en ny detaljplan. Detaljplanen för den västra 
sidan planeras, i dagsläget, kunna starta i 
början av 2022. Under 2021 kommer vissa för-
djupade studier om stationens placering och 
korsningen med järnvägen att påbörjas. 

Det är i detaljplanen för västra sidan som det 
bestäms var den kommande gång- och cykel-
bron över Helige å ska placeras.

Kontinuerlig information om 
vad som händer i projektet
Inför granskningstiden händer det mycket i 
arbetet med nytt akutsjukhus i Växjö. För att 
du ska kunna hålla dig ajour med vad som 
händer lägger Växjö kommun, kontinuerligt, ut 
en statusuppdatering om vad som är aktuellt 
just nu i arbetet med detaljplanen. 

Du hittar uppdateringarna på:  
www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus
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Parkeringshus
Parkeringshus för besökare 
och personal till sjukhuset.

Bussen kommer in 
norrifrån

Entré
Det planeras för tre entréer för  
besökare till nya sjukhuset.

Sjukhuset
Sjukhusbyggnaden är på drygt 
100 000 kvadratmeter i åtta 
våningar, vilket är cirka 40 
meter högt. På taket planeras 
det även för en heliktopter-
platta.

Inom området pekas även vissa 
områden ut som möjliga platser 
för framtida utbyggnad. 

Cykelparkering
Det kommer att finnas cykel-
parkeringar på flera platser 
runt sjukhusområdet.

Förslaget
 
Sedan senhösten 2020 har olika så kallade dispositionsplaner för sjukhustomten öster om Helige 
å tagits fram och analyserats. Region Kronoberg har nu kommit fram till en lösning som du kan 
ta del av nedan. På dispositionsplanen kan du se hur Region Kronoberg planerar placera det 
som ska få plats inom sjukhusområdet.

Parkering
Parkeringsplatser för besökare 
och personal till sjukhuset.

Akutmottagning

Busshållplats 

Entreprenör utsedd
Region Kronoberg har utsett Skanska Sverige AB som 
entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset, 
under förutsättning att detaljplanen antas i kommun-
fullmäktige och investeringsbeslut tas i regionfullmäktige.

Skanska och Region Kronoberg börjar sitt samarbete 
i april. Arbetet börjar med att ta fram en förstudie för 
själva investeringen som sedan blir underlag till region-
fullmäktiges investeringsbeslut i början av 2022.

Första spadtaget beräknas tas under våren 2022 och 
år 2028 planeras det nya akutsjukhuset stå klart.

Digital informationsträff
Region Kronoberg hälsar dig välkommen till en digital 
informationsträff om nuläget och planerna framåt för 
det nya akutsjukhuset i Växjö.

NÄR: tisdagen den 20 april klockan 18.00–19.00
HUR: på www.nyasjukhuset.se, finns en instruktion om 
hur du ansluter till det digitala mötet.

Ställ din fråga
Du kan skicka in dina frågor i förväg till  
nyttakutsjukhus@kronoberg.se. Det kommer även att 
finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion
under mötet. Regionen kommer att göra sitt bästa för 
att besvara frågor i samband med mötet.

Det kommer att publiceras en sammanfattning efteråt 
på www.nyasjukhuset.se.

Det kommer även finnas möjlighet för dialog 
med Växjö kommun i juni under 
granskningsskedet. Mer information om 
detta kommer inför granskningen.



Mer information på  
www.vaxjo.se och www.regionkronoberg.se/nyttsjukhus

I samarbete med: 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om 
hur marken får bebyggas och vad den ska 
användas till. I detaljplanen prövas platsens 
lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt 
sjukhus ska hanteras på platsen. 

Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för 
beslut om det bygglov som Region Kronoberg 
måste söka inför byggnation.

Planprocessen
När kommunen tar fram en detaljplan görs det 
enligt en specifik process för att berörda ska 
få möjlighet att lämna synpunkter och för att 
kunna förankra förslaget.

I bilden ser du var vi är i processen just nu:

Bakgrund
I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut 
om att planera för en byggnation av ett 
nytt akutsjukhus i Räppe. Det nuvarande 
sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 
och har byggts om och till i flera om-
gångar. Eftersom det finns begränsade 
möjligheter att fortsätta anpassa 
nuvarande sjukhus för framtiden och då 
konsekvenserna skulle bli påtagliga för 
både patienter, medarbetare och 
regionens ekonomi, vill Region Kronoberg 
istället bygga ett nytt sjukhus. 

Du kan läsa mer om detta på Region 
Kronobergs hemsida  
www.regionkronoberg.se/nyttsjukhus

Med anledning av beslutet 
håller Växjö kommun på att ta 
fram en detaljplan för att se om 
och hur det är möjligt att bygga ett 
akutsjukhus på området.

Vem ansvarar för vad?
Region Kronoberg ansvarar för projektet 
nytt akutsjukhus. 

Växjö kommun ansvarar för att ta fram 
en ny detaljplan. Denna plan måste tas 
fram innan Region Kronoberg kan starta 
byggnation.


