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Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig som bor i närheten av platsen i Räppe där planering pågår 
för att eventuellt bygga ett nytt akutsjukhus. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om hur 

Växjö kommun och Region Kronoberg planerar inför en eventuell byggnation och var du kan hitta 
mer information om processen och arbetet framåt.

Förslag till ny detaljplan för det 
nya sjukhuset i Räppe har nu 
varit på samråd. Under 6 veckor 
i september och oktober kunde 
invånare, företag, föreningar och 
myndigheter lämna synpunkter 
på förslaget. Totalt fick Växjö 
kommun in cirka 50 yttranden på 
planen varav ett tjugotal var från 
privatpersoner som bor i närheten 
av tomten.

- Vi har fått in många värdefulla 
synpunkter som vi nu samman-
ställer och som kommer att ligga 
till grund för den omarbetning 

av planförslaget som nu startar, 
säger Kristina Thorvaldsson,  
projektledare på Växjö kommun.

Just nu analyserar Växjö kommun
och Region Kronoberg de 
synpunkter som kommit in och 
sammanställer dessa i en så 
kallad samrådsredogörelse. Där 
beskriver Växjö kommun om och i 
så fall hur de olika synpunkterna 
kommer att tas om hand och hur 
planen ska justeras. 

Under januari och februari kom-
mer utredningar att revideras 

och ett nytt förslag på detaljplan 
kommer att arbetas fram. Målet 
är att skicka ut ett nytt förslag 
på så kallad granskning, i mitten 
av april 2021. Då får invånare, 
företag, föreningar och myndig-
heter en ny möjlighet att tycka till 
om förslaget.

Efter granskningen görs de sista 
justeringarna innan detaljplanen 
görs klar för politiska beslut. Det 
är slutligen kommunfullmäktige 
som fattar beslut om att anta 
detaljplanen. Detta är beräknat 
att ske i november 2021.

Vad händer nu?

Region Kronoberg har lanserat 
webbplatsen Nytt akutsjukhus i 
Växjö, www.nyasjukhuset.se, som 
ska göra det lättare för Region 
Kronobergs invånare och med-
arbetare att följa och bidra i ut-
vecklingen av det planerade nya 
akutsjukhuset. På webbplatsens 
tidslinje kan besökaren ta del av 
information och följa projektets 
framfart och utveckling - bakåt 

i tiden, nu och framåt. Här finns 
också information om de olika 
områden som ingår i projektet 
till exempel vård, service, trafik, 
bygg och utrustning. 

- Webbplatsen ska ge dig en 
helhetsbild av detta stora komplexa 
projekt. Förhoppningsvis kan det 
skapa förståelse och engagemang 
för projektet. En annan viktig 

del är att webbplatsen ger oss 
bättre förutsättningar att ha dia-
log med invånarna, säger Stefan 
Lundin, projektchef på regionen.  

Olika funktioner såsom digitala 
enkäter och kommentarsfunktioner 
ger regionen bättre möjligheter 
att lyssna in behov och besökaren 
har bättre möjligheter att bidra  
i utvecklingen.

Webbplatsen Nytt akutsjukhus har lanserats

Kontinuerlig information om vad som händer i projektet
Under våren 2021 kommer mycket att hända i arbetet med nytt akutsjukhus i Växjö. För att du ska kunna 
hålla dig ajour med vad som händer kommer Växjö kommun, från och med januari att, varannan vecka, 
lägga ut en statusuppdatering om vad som händer i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området 
i Räppe. Du hittar uppdateringarna på www.vaxjo.se/nyttakutsjukhus



I samarbete med: 

Här kan du läsa om en del av 
de synpunkter som kommit in och 
hur Växjö kommun planerar att 
arbeta vidare med synpunkterna. 

Platsen i Räppe
Flera av de synpunkter som kommit 
in handlar om varför just Räppe 
valts ut som lämplig plats för det 
nya sjukhuset. 

Valet av plats grundar sig i den 
förstudie och lokaliseringsutred-
ning som Region Kronoberg tog 
fram under 2019. I lokaliserings-
utredningen analyserades sex 
olika platser runt om i Växjö. 
Utifrån kriterier såsom närhet för 
Kronobergarna, tillgänglighet till 
riksvägarna, tillgänglig yta och 
byggbarhet var det Räppe som 
visade sig vara den plats som 
bäst svarade upp mot kriterierna.   

Lokaliseringsutredningen finns att 
läsa på www.nyasjukhuset.se

Växjö centrum
En del synpunkter handlar om 
vad som ska hända med Växjö 
centrum den dag som lasarettet 
flyttar. Det finns en oro att det ska 
påverka Växjö centrum negativt. 

 

Växjö kommun kommer i början  
av 2021 att ta upp till beslut om 
att tillsätta en utredning som 
ska titta på konsekvenserna för 
centrumhandeln och utreda vilka 
möjligheter och effekter det blir för 
centrum om planerna förverkligas.

Region Kronoberg planerar att 
fatta beslut om investering för ett 
nytt sjukhus i början av 2022. Det 
är först då som utredningen kan 
starta för hur befintlig tomt, vid 
Växjösjön, kan utvecklas. 

Trafiken 
Bland de synpunkter som kommit 
in ser vi att det finns en farhåga 
bland de boende i närheten att 
en redan hög trafikbelastning ska 
försämras av det nya sjukhuset. 
Det är främst trafikutvecklingen 
genom Bergsnäs som oroar men 
även den föreslagna nya anslut-
ningen från Bergsnäsvägen till 
sjukhustomten, under riksväg 23. 

Under hösten har flera nya 
utredningar tagits fram. De har 
bland annat analyserat trafik-
platsens utformning, stationens 
placering och hur området ska 
försörjas med kollektivtrafik. 
Dessa är viktiga underlag för att  

kunna göra bullerutredningen för 
att se hur ny och gammal bebyg-
gelse ska skyddas från för höga 
nivåer.

- Utredningarna kommer att ge 
oss den kunskap och de detaljer 
vi behöver för att arbeta om 
samrådsförslaget. I det förslag 
som ska ut på granskning i april 
kommer vi att kunna ge svar på 
många av de trafikfrågor som 
kommit, säger Stina Klyft, plan-
arkitekt. 

Hänsyn till kulturvärden
Hur det nya sjukhuset kan anpassas 
till platsen och hur det ska se ut 
är en fråga som kommit. 

Länsstyrelsen har i sitt yttranden 
sagt att detaljplanen måste  
tydliggöra hur den är anpassad 
till de kulturmiljövärden som finns, 
bland annat avseende byggnads- 
höjd och byggnadsvolym. Växjö 
kommun kommer att tillsammans 
med Region Kronoberg ta fram 
ett översiktligt gestaltnings-
program för det nya sjukhuset. 
Gestaltningsprogrammet kommer 
hantera både sjukhusbyggnaden 
och dess utemiljö samt park- och 
naturmark som finns runt Helige å. 

Så arbetar Växjö kommun med synpunkterna 

Denna fråga är särskilt viktigt uti-
från den kulturmiljö som finns runt 
Bergkvara gård, strax söder om 
planområdet.

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

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.

Mer information hittar du på:
www.vaxjo.se och www.nyasjukhuset.se


