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Vårdbyggnaden med burspråk i patientrum och balkonger vid personalrum

ABAKO’s uppdrag har utgjorts av byggprojektering för 
totalentreprenören PEAB. Projektet har fram till för-
frågningsunderlag utformats av ETV arkitekter AB.

Byggnaden inrymmer totalt 14 vårdavdelningar, vardera 
för upp till 28 patienter i 1-, 2- och 3-bäddsrum samt 
lokaler för arbetsterapi och sjukgymnastik. I entrébygg-
naden finns väntrum, servering, läs- och konferensrum 
samt ett andaktsrum. En förbindelsegång i två våningar, 
i sin helhet utformad av ABAKO, kopplar samman den 
nya vårdbyggnaden med övriga sjukhuset.

Konstnärlig utsmyckning har efter tävlingar integre-
rats i byggnaden, bl a i form av screentryckta ytter-
väggspartier i entrébyggnaden, glaskonst inmurad i 
andaktsrummet och i form av rumsbildande skärmar 
i vårdavdelningarnas dagrum. 

ABAKO’s uppdrag har förutom projektering av samtliga 
stomkompletteringsdelar och all fast inredning, såväl 
standard som specialritade diskar mm,  omfattat CAD-
samordning och genomförandeansvar för installations-
samordningen. Ett mycket omfattande miljöarbete 
med noggranna materialval och dokumentation av 
dessa har kännetecknat arbetet.

Under produktionstiden har projektet utgjort en av 
de största byggarbetsplatserna i Västsverige.

Café i entréhall                                                               Entréhall i två plan Förbindelsegång och huvudentré
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ABAKO arkitektkontor har haft uppdraget att projektera all 
fast inredning, såväl standard som specialritat för totalentre-
prenören PEAB. Byggrojektet har fram till förfrågningsunderlag 
utformats av ETV arkitekter AB och därefter projekteras av 
ABAKO arkitektkontor. 

Byggnaden består av 7 våningar, totalt 14 vårdavdelningar, 
vardera för upp till 28 patienter samt lokaler för arbetsterapi, 
sjukgymnastik och personal. I entrébyggnaden finns väntrum, 
servering, läs- och konferensrum samt ett andaktsrum. Under 
produktionstiden har projektet utgjort en av de största bygg-
arbetsplatserna i Västsverige.

De diskar som är specialritade är kassadisken, en cafédisk 
och telefondisk i entréhallen samt olika varianter på övervak-
ningsdiskar i patientrumen. Det finns även receptionsdiskar i 
vårdavdelningarna och dokumentdiskar i korridorerna. 
 
Hela färgkonceptet bygger på orienteringstänkande. I en så stor 
en vårdbyggnad är det viktigt att på ett lätt och  överskådligt 
sätt snabbt kunna orientera sig. Varje våning har en egen 
signaturfärg. Personal och patientområden skiljs åt färg- och 
materialmässigt. På personalsidan är det ekdörr/-lister och 
en varmgrå väggfärg, på patientsidan är det våningsfärgen 
runt dörrpartiet. Viktiga gemensamma områden som diskar 
markeras i kulöravvikelser båda på väggar och golv runtom. I 
patientrummen finns alltid en fondvägg bakom sängen. Tillgäng-
lighetsanpassning är genomförd i båda material och kulör.

Dokumentationsdisk i korridor 5 st /avdelning

Kassadisk i entrén

Patientrum

Receptionsdisk 1 st/avdelning

Färgkod dörromfattning


