Nytt akutsjukhus
Områdesinformation april 2022
Med detta nyhetsbrev vill vi informera dig som bor i närheten av platsen där planering pågår för att
bygga ett nytt akutsjukhus. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vad som händer nu efter
regionens beslut med bland annat detaljplanen samt om kommande arbeten på plats.

Den 2 mars beslutade Region Kronobergs region-

planen har sedan blivit överklagad och kommunen

fullmäktige att nytt akutsjukhus ska byggas i Räppe.

inväntar besked från mark- och miljödomstolen.

Med anledning av detta kommer kommunen nu att

Bygglov för det nya sjukhuset kan inte ges förrän

påbörja arbete med att bland annat:

detaljplanen fått laga kraft

•

ta fram en avsiktsförklaring för fastigheten i
centrum där dagens centrallasarett ligger,

•

ny detaljplan för den västra sidan i Räppe,

•

planera för kommande ledningsomläggningar.

Förberedande arbeten på plats
Under 2023 planerar kommunen att börja arbetet
i Räppe med att lägga om bland annat el- samt
vatten- och avloppsledningar för att regionen
sedan ska kunna påbörja sin byggnation.
Kommunen kommer efter ledningsarbetena att
återställa gång- och cykelvägen längs med väg 23
i delvis ny sträckning. I samband med detta kommer
kommunen även se till att befintlig bullervall längs
med Stora Räppevägen har en höjd på minst 2,5
meter för att minimera bullret för dig som närboende.

Detaljplan för östra sidan överklagad
Den 14 december antog Växjö kommun detaljplanen
för den östra sidan (Rimfrosten 1 med flera). Detalj-

Detaljplanen för västra sidan startar upp igen
Under 2021 pausade kommunen detaljplanearbetet
för den västra sidan i Räppe. Eftersom regionen nu
har tagit sitt beslut om byggnation kommer kommunen,
under våren 2022, att starta upp arbetet igen. I
denna detaljplan ingår bland annat var exakt den
nya stationen ska placeras och hur Stora Räppevägen ska korsa Kust-till-kustbanan så att vi får en
långsiktig och hållbar lösning.
I denna detaljplan kommer kommunen även precisera
de åtgärder som krävs för att minimera risken för
översvämning på den västra sidan samt ansöka om
tillstånd hos mark- och miljödomstolen att få göra
dessa åtgärder. Ansökan måste beviljas för att
detaljplanen ska kunna få laga kraft.
Detaljplaneprocessen följer samma process som för
den östra sidan. Det innebär att du som närboende
kommer att få information och möjlighet att lämna
synpunkter.

Arbetet med nya trafiklösningar
Ett akutsjukhus i Räppe innebär nya behov av

Inom Trafikverkets ansvar ligger fyra projekt som är

trafiklösningar i området. Trafikverket arbetar just

kopplade till sjukhuset: Trafikplats Helgevärma,

nu med att förbereda för att bygga om fyrvägs-

trafikplats Räppe, ny bussgata under riksväg 23

korsningen i Räppe och en ny bussgata under riks-

samt den planskilda korsningen vid järnvägen.

väg 23. Under 2022 pågår upphandling av konsult.

Efter att Trafikverket tagit fram en vägplan kommer

Planläggning av trafikplatsen och projektering av

kommunen att bygga om en del av Stora Räppe-

den planskilda bussgatan planeras starta i början

vägen för att skapa en bättre och mer tillgänglig

av 2023.

anslutning till det nya sjukhusområdet.

Nästa steg i processen mot ett nytt
akutsjukhus i Räppe för Region Kronoberg
Efter regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, att ett nytt akutsjukhus ska byggas
i Räppe, startar regionen arbetet att tillsammans med verksamheten bestämma hur
lokalerna ska fyllas med vård och service. Nästa steg i processen mot ett nytt sjukhus
är att förbereda tomten i Räppe för en byggstart som planeras till våren/sommaren
2023. Eftersom huvudentreprenör och huvudarkitekt upphandlades tidigt och har
varit med i planeringsarbetet blir startsträckan betydligt kortare.
Tidplanen för nytt akutsjukhus i Räppe bedöms till ungefär 8 år, det vill säga slutbesiktning planeras ske 2029.
Du kan följa regionens arbete på nyasjukhuset.se.

Vem ansvarar för vad?

Bakgrund

Region Kronoberg ansvarar för projektet nytt akut-

I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att

sjukhus. Växjö kommun ansvarar för att ta fram

planera för byggnation av ett nytt akutsjukhus

detaljplan och kommande ledningsarbeten. Trafik-

i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i

verket ansvarar för åtgärder på det nationella

Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera

vägnätet.

omgångar. Eftersom det fanns begränsade möjligheter att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för

Vad är en detaljplan?

framtiden ville Region Kronoberg utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt sjukhus. Den 2 mars

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 ligger sedan till grund för

2022 tog regionfullmäktige beslut om att nytt sjukhus ska byggas i Räppe. Du kan läsa mer om detta
på Region Kronobergs projektwebbplats
nyasjukhuset.se

beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste
söka inför byggnation.

Mer information på
vaxjo.se/nyttakutsjukhus och nyasjukhuset.se
I samarbete med:

