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§156

Beslut - Modernisering av kulvertsystemet etapp 1, Gävle sjukhus (RS
2019/591)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska att besluta följande.
1. Medge en investering på 20 200 tkr för modernisering av kulvertsystemet etapp 1, Gävle
sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019 - 2020, Gävle
sjukhusområde, fördelat med 5 000 tkr år 2019 och 15 200 tkr år 2020.

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ovan beslutar regionstyrelsen för egen
del följande:
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen

Sammanfattning

Kulvertsystemet under Gävle sjukhus är i slitet och i undermåligt skick. De större kulvertarna
under framför allt hus 1, 2, 3 och 4 har till exempel inte renoverats/moderniserats nämnvärt
sedan de byggdes på 70-talet. Golven är lappade och lagade och innebär skakiga transporter
för patienter samt ökade risker för personskador i samband med transporter. Belysning är
undermålig och undertak saknas delvis helt. Ytskikt och ytliga installationer har dåliga
förutsättningar för god vårdhygien, och orienterbarheten har en alltför låg nivå.
Kulvertsystemet utgör daglig men dålig arbetsmiljö för vissa medarbetare, främst inom
områdena transport och service, men berör även övriga medarbetare eftersom sjukhusets
omklädningsrum ligger i kulvertplanet. I nuläget upplever många medarbetare otrygghet och
svårigheter att orientera sig i kulvertsystemet i samband med förflyttning före, efter och under
arbetstid.
Moderniseringen av kulvertarna syftar till att förbättra arbetsmiljön, minska risker för
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personskador och skador på material, vagnar, etc. En resultat av en modernare kulvertmiljö är
även snabbare leveranser till sjukvården och minskade risker för att gods blandas ihop.
Moderniseringen består i en etappvis renovering av samtliga ytskikt; ny och anpassad
belysning (LED), stöd för tydligare ”filer” för personer respektive transporter och för säkerhet
i korsningar samt rensning av gamla installationer.
Etapp 1 omfattar kulvertar under hus 1, 2, 3, 4, 25, 26, 29, 31, 60.
Etapp 2 omfattar övriga kulvertar (i nuläget hus 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 36,
38), efter klarställande av Framtidsbyggets påverkan på kulvertsystemet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska att besluta följande.
1. Medge en investering på 20 200 tkr för modernisering av kulvertsystemet etapp 1, Gävle
sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2019 - 2020, Gävle
sjukhusområde, fördelat med 5 000 tkr år 2019 och 15 200 tkr år 2020.
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen

Expedieras till

Regionfullmäktige
Regiondirektören

Beslutsunderlag



Modernisering av kulvertsystemet etapp 1, Gävle sjukhus
§71 FTMU Modernisering av kulvertsystemet etapp 1, Gävle sjukhus
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