
Nytt akutsjukhus
Områdesinformation oktober 2021

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

med detaljplanen samt om kommande informationstillfälle. 

Granskningen klar – nu görs de 
sista justeringarna
Förslag till ny detaljplan var ute på granskning 
under sommaren. Invånare, företag och myndigheter 
hade då möjlighet att lämna in synpunkter på för-
slaget. Granskningstiden avslutades den 30 augusti 
och sammanlagt kom ett 30-tal yttranden in. Flera 
av frågorna går att känna igen från samrådsskedet, 
några exempel;
• Varför ska sjukhuset ligga just i Räppe?
• Hur påverkas Växjö centrum när sjukhuset flyttar?
• Hur påverkas de boende av ökad trafik och buller?
• Hur skapas trygga och säkra gång- och cykelvägar 
för barn och ungdomar?

Kommunen har nu sammanställt alla synpunkter, 
besvarat dem i ett så kallat utlåtande och gjort 
de sista justeringarna. Den 4 oktober lämnades 
den färdiga detaljplanen in till byggnadsnämnden 
tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning och 
gestaltningsprogram. Du kan ta del av utlåtandet 
efter den 28 oktober på vaxjo.se/nyttakutsjukhus 

Vad händer nu? 
Nu påbörjas en politiskt process. Byggnadsnämnden 
kommer att besluta om detaljplanen kan godkännas 

vid sitt möte den 28 oktober. Den 30 november är 
ärendet på kommunstyrelsens bord. Den 14 december 
ska slutligen detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Arbetet med den västra sidan 
börjar
Under hösten 2021 återupptas arbetet med den 
västra sjukhustomten. Innan detaljplaneprocessen 
kan starta kommer en mängd utredningar tas fram 
som sedan ska diskuteras med bland annat berörda 
fastighetsägare och företag. Planprocessen beräknas 
att starta i augusti 2022 förutsatt att Region Krono-
berg fattar beslut om investering av ett nytt sjukhus i 
Räppe.  
 
En viktig fråga att utreda är var exakt den nya sta-
tionen ska placeras och hur Stora Räppevägen ska 
korsa Kust-till-kustbanan på ett sätt som gynnar en 
långsiktig hållbar stadsutveckling. En annan viktig 
fråga är att precisera de åtgärder som kommer att 
krävas för att ta bort den risk för översvämning som 
idag finns på den västra tomten. Växjö kommun kom-
mer att ansöka om tillstånd att få göra dessa över-
svämningsåtgärder. Ansökan hanteras av mark- och 
miljödomstolen och måste bli beviljad för att detalj-
planen ska kunna antas och vinna laga kraft.



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

I samarbete med: 

Bakgrund
I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att 
planera för byggnation av ett nytt akutsjukhus i 
Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö 
sedan 1879 och har byggts om och till i flera om-
gångar. Eftersom det finns begränsade möjligheter 
att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden 
vill Region Kronoberg utreda förutsättningarna 
för att bygga ett nytt sjukhus. Du kan läsa mer om 
detta på Region Kronobergs hemsida nyasjukhuset.se

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

Vem ansvarar för vad?
Region Kronoberg ansvarar för projektet nytt akut-
sjukhus. Växjö kommun ansvarar för att ta fram en 
ny detaljplan. 
 

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mar-
ken 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 kommer sedan ligga till grund 
för beslut om det bygglov som Region Kronoberg 
måste söka inför byggnation.

Välkommen på digital informationsträff

Den 11 november är det dags igen för en digital informationsträff om Region 
Kronobergs arbete med framtidens sjukhus i Växjö. På nyasjukhuset.se kan du 
läsa mer om hur du ansluter till mötet och hur du kan ställa frågor inför och 
under mötet.

När: den 11 november, klockan 18.00-19.00
Var: digitalt via hemsidan

Välkommen!

Antalet invånare i Kronoberg växer och samtidigt 
skapar den medicinska och tekniska utvecklingen 
nya möjligheter, behov och förväntningar. Befolk-
ningsökning, nya vårdbehov, vårdutveckling och 
förändrade arbetssätt kräver nya sjukhuslokaler i 
Växjö. Regionfullmäktige tog den 29 maj 2019 ett 
inriktningsbeslut för ett nytt akutsjukhus i stadsdelen 
Räppe, Växjö. 

Från inriktningsbeslutet har nu Region Kronoberg 
arbetat vidare med att ta fram underlag till investe-
ringsbeslutet som tas den 2 februari 2022 av region-

fullmäktige. Underlaget beskriver förutsättningar för 
att bygga ett nytt sjukhus som kan möta vårdens 
behov år 2030 och övriga förutsättningar till exempel 
som trafik och kulturmiljö samt inkluderar även en 
ekonomisk kalkyl. Parallellt görs en utredning för att 
se över förutsättningar och möjligheter att anpassa 
nuvarande sjukhusområde, Centrallasarettet Växjö, så 
att det kan möta upp vårdens behov år 2030.

I februari 2022 tar regionfullmäktige beslutet om var 
framtidens vård ska bedrivas: på Centrallasarettet 
eller ett nytt sjukhus.

Investeringsbeslut: Regionfullmäktige i februari 2022


