Nytt akutsjukhus
Områdesinformation juni 2020
Till dig som bor i Räppe, Bredvik och Bergsnäs. Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig som bor
i närheten av där ett nytt akutsjukhus eventuellt ska byggas. I nyhetsbrevet kan du bland annat
läsa mer om hur Växjö kommun och Region Kronoberg planerar inför en eventuell byggnation.

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 helt nytt
sjukhus. Du kan läsa mer om detta på Region
Kronobergs hemsida www.regionkronoberg.se.
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. Detta redovisar
kommunen i en så kallad detaljplan.

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.
Illustrationsskiss
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Vad är en detaljplan?
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En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får
bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är
juridiskt bindande och styrs av Plan– och bygglagen (PBL).
I en detaljplan väger man allmänna intressen mot enskilda för
att nå en god helhetslösning. Detaljplanen ligger sedan till
grund för beslut om bygglov.
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Dialog med grannar och berörda är en viktig del i processen.
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Planprocessen
Nya Räppevallen

Nya Räppevallen
Vad händer i projektet?
Det kommer att finnas flera tillfällen att tycka till om detaljplanen. Växjö kommun planerar att skicka
ut detaljplanen på så kallat samråd i september 2020 och sedan med möjlighet att granska detaljplanen
i april 2021. Under samråds- och granskningsskedet har du möjlighet att skicka in dina synpunkter på
förslaget. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i november 2021.

2020

2021

2022

2028

September
Samråd detaljplan
Ett första förslag
kommer att skickas på
samråd. Under några
veckor kommer allmänheten att kunna ta del
av förslaget och skicka
in sina synpunkter.
Förslaget kommer att
finnas tillgängligt bland
annat på Växjö
kommuns hemsida och
Stadsbiblioteket. Efter
samrådet sammanställs
alla synpunkter som
kommit in och förslaget
revideras.

April
Granskning detaljplan
Ett reviderat förslag
kommer att skickas ut
på granskning. Då kan
allmänheten återigen
ta del av förslaget och
skicka in sina synpunkter.
Efter granskningstiden
revideras förslaget en
sista gång.

Våren
Regionfullmäktige
planerar ta
investeringsbeslut om
nytt akutsjukhus.

Det nya sjukhuset
beräknas stå klart

November
Kommunfullmäktige tar
beslut
December
Detaljplanen kan få
laga kraft

Utredningar
Just nu pågår flera utredningar
som kommer att finnas som
underlag för detaljplanen.
Exempel på utredningar är
översvämning, naturvärden,
arkeologi, buller, gestaltning,
kulturmiljö. Det kommer även
göras trafikutredningar som
ska visa på hur en ny tågstation ska utformas samt hur
mycket yta som krävs för en ny
trafikplats i korsningen mellan
riksväg 23 och Stora Räppevägen.
Alla utredningar kommer att
publiceras på www.vaxjo.se.
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I och med det förberedande arbetet med området runt sjukhustomten är det nu klart att Räppevallen
kommer att få en ny placering. Region Kronoberg har köpt marken där Räppevallen ligger idag och Växjö
kommun och Räppe GOIF har i sin tur skrivit ett avtal som innebär att kommunens fastighetsbolag Vöfab
bygger en ny idrottsplats norr om Pär Lagerkvists skola i samarbete med Räppe GOIF. Räppe GOIF
kommer sedan att hyra den nya idrottsplatsen.
Den nya idrottsplatsen kommer att innehålla två 11-mannaplaner, läktare, en träningsplan samt klubbstuga.

Området - varför Räppe?

Viktiga kriterier för valet av
aktuell tomt för sjukhuset har
varit möjligheten till 12-15 hektar
mark, ha närhet till stora vägar
och till tågtrafik samt att kunna
påbörja byggarbete inom tre till
fyra år.
En del av detaljplaneprocessen
är att bestämma vilka ytor som
krävs för den nya sjukhusbyggnaden och för den infrastruktur
som måste byggas för att alla
transporter till och från platsen
ska fungera. De ytor som utreds
ligger främst på fastigheterna
Rimfrosten 1, Växjö 7:3 och
Räppe Stärkelsefabrik 2:1, se
inringat område på kartan.
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Nästa steg för Region Kronoberg
För Region Kronoberg pågår just
nu planeringsarbetet med en
analys av vårdbehovet.
En stor del i Region Kronobergs
utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i länet, och även i
utvecklingen nationellt, handlar
om att stärka den nära vården –
med andra ord att mer sjukvård
ska erbjudas utanför sjukhusen,

till exempel på vårdcentraler och
i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av ett nytt sjukhus.
Omställningen till nära vård
pågår och just nu arbetar
regionen med att tydliggöra
vad utvecklingen till nära vård
innebär för hälso- och sjukvården
i stort och för det nya sjukhuset.

Därefter inleds arbetet med att
konkretisera vad det nya sjukhuset ska erbjuda och att designa
vårdflöden och byggnad för att
patientens väg genom vården
ska bli så bra som möjligt.
Det första spadtaget för sjukhuset är tänkt att ske våren 2022
och sjukhuset ska stå klart år
2028.

Välkommen på digital informationsträff!
Region Kronoberg bjuder i samarbete med Växjö kommun in till en digital informationsträff om nuläget och planerna framåt för det nya akutsjukhuset i Växjö.
NÄR: torsdag den 25 juni klockan 18.00-19.00
HUR: på www.regionkronoberg.se/sjukhuset, finns en instruktion om hur du
ansluter till det digitala mötet.

Ställ din fråga
Du kan skicka in dina frågor i förväg via nyttakutsjukhus@kronoberg.se.
Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion under
mötet. Efter mötet kommer det också att publiceras en sammanfattning på
www.regionkronoberg.se/sjukhuset.
Välkommen!

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

I samarbete med:
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