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SJUKHUSET I LIDKÖPING
HUS 12 RÖNTGEN - NYA ETAPPER
- FÖRSLAG PÅ NY PLANLÖSNING

RÖNTGEN - FÖRSLAG PÅ NY 
PLANLÖSNING

Målet med att bygga om stora delar av rönt-
genavdelningen är att få bättre logistik och 
bättre fungerande lokaler för både personal 
och patienter. 

1. En ny rak kommunikationsväg tas upp ge-
nom att den gamla korridoren genom byggna-
den tas fram igen. Ny entré för både gående 
och sängar.

2. Lab 8 bli större.

3. Nytt manöverrum till lab 7 och 8. 

4. Lab 7 blir i nuvarande lab 6, men lite större.

5. Lab 3 blir kvar på samma plats som tidigare 
men får ett nytt manöverrum.

6. Granskningsrummet byggs om men en an-
nan typ av bås samt en del delas av för rond-
rum som även kan användas för granskning.

7. Kontor för extern personal

8. Lab 4, ultraljud blir större

9. Nytt manöverrum, skrivrum för ultraljud.

10.Nytt ultraljudsrum

11. Nytt mindre väntrum, med plats för sängar

12. Ny reception

13. Nya placeringar av två st. hwc.

14. Ny skölj i fd hisschakt

15. Disponibelt utrymme, kontor eller sam-
talsrum?
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ABAKO Arkitektkontor AB
Tel 031-85 67 00, mail@abako.se

www.abako.se

BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
OCH LOGISTIK
Röntgenverksamheten vid Lidköpings 
sjukhus är öppen dygnet runt och 
har funnits i hus 12 under en lång 
tid. ABAKO kom in i projektet när en 
större röntgenapparat hade köpts 
in och en vägg behövde flyttas. Men 
projektet växte och vi fick möjlighet 
att tillsammans med personalen se 
över logistiken och arbetsmijlön i hela 

verksamheten. Ett antal viktiga och 
snabba beslut fattades och mindre 
än 1 1/2 år senare står hela den 
ombyggda avdelningen klar.

DEN NYA RÖNTGEN
Byggnadens ursprungliga 
struktur togs fram och det gamla 
korridorstråket återställdes genom 
att ett antal toaletter, sköljrum och 
förråd revs. Nya större manöverrum 

och större röntgenlab byggdes. 
Logistiken ändrades och två 
väntrum placerades i var sin ände av 
verksamheten. Det ena väntrummet 
är i första hand för akutpatienter 
och sängliggande och det andra för 
bokade besök.

Nya ytsikt och färgsättning i hela 
lokalerna binder ihop nyare och äldre 
delar.
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OMBYGGNADSPLAN

KORRIDOR MED VÄNTRUM TILL VÄNSTER

LIDKÖPING

RÖNTGEN
Lidköpings sjukhus

RÖNTGENLABSKJUTDÖRR TILL RÖNTGENLAB


