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Karolinska University Hospital,
‘s Werelds grootste PPS-project 
in de ziekenhuissector
‘New Karolinska Solna’ (NKS) is de projectnaam voor het nieuwbouw ‘state-of-the-art’ 
ziekenhuis dat dichtbij het ‘Karolinska University Hospital’ in Solna (Zweden) ligt en in 
november 2016 in gebruik werd genomen. Na de volledige voltooiing in 2018 zal het 630 
kamers tellen en liefst 330.000m² totaliseren. Het is ’s werelds grootste PPS-project 
voor wat ziekenhuizen betreft en is opgezet volgens de DBFMO-formule.
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D e Stockholm ‘landsting’ - vergelijkbaar met onze provincies, 
maar met autonoom bestuur - is met 2 miljoen inwoners of 
liefst 21% van de Zweedse bevolking de grootste van het 

land. De huidige ‘Karolinska University’-site dateert grotendeels al    
uit 1930 en omvat in totaal een 40-tal gebouwen. Ingrijpende 
veranderingen bleken nodig om het ziekenhuis aan te passen aan     
de hedendaagse werkwijzen en systemen van geïntegreerde zorg-
verstrekking.

Deze vaststelling lag in 2001 aan de basis voor het opzetten van een 
vergelijkend onderzoek tussen de verdere ontwikkeling en renovatie 
van de bestaande site of de haalbaarheid van een nieuwbouw 
ziekenhuis dat uit verschillende gebouwen zou bestaan

In 2005 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met als opzet de 
identiteit en organisatie van de gebouwen binnen het geheel van het 
‘New Karolinska Solna University Hospital’ te selecteren. Het concept 
‘Forum Karolinska’, ingediend door White Architects, won de 
competitie. Het leverde ruimschoots de basis voor de verdere 
ontwikkeling van ideeën en concepten voor het nieuwbouw zieken-
huis, dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de toekomst, 
zowel op medisch vlak als voor wat de patiëntveiligheid betreft.
Op 8 juni 2010 werd beslist tot een projectrealisatie volgens een PPS 
(Publiek Private Samenwerking) met enerzijds Stockholm ‘landsting’ 
en anderzijds Swedish Hospital Partners AB. Deze laatste tekende  
op 30 juni 2010 de overeenkomst.

PPS-constructie
Voor het opzetten van de PPS-constructie werden een aantal doel-
stellingen vooropgesteld: een vooraf bekende kostprijs (bouwkost, 
gebruiks- en onderhoudskosten, totale kost over de gebruiksduur), 
een afgebakende gebruiksduur van 30 jaar (2010 - 2040 werd als 
ideaal gedefinieerd), een ‘On time & on budget‘-realisatie, overdracht 
van de risico’s, geen betaling zonder dat aan de verwachtingen wordt 
voldaan. 
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De private partij staat in voor ontwerp en 
planning, bouw, financiering, service & 
maintenance. De Stockholm ‘landsting’ huurt 
het complex tot 2040. Contractueel is de 
overdracht vastgelegd bij het beëindigen van de 
contracttermijn. Het grootste deel van de ICT-
infrastructuur, de volledige medisch-
technologische uitrusting en de bemeubeling 
maken geen deel uit van de PPS.

De rol van de leverancier van alle facilitaire 
diensten in de PPS werd duidelijk gekaderd: het 
nakomen van alle contractuele verplichtingen 
die als functionele criteria zijn omschreven, het 
creëren van innovatie en oplossingen om 
maximaal aan de verwachtingen te voldoen, het 
optimaliseren van de dienstverlening voor de 
werking en het onderhoud van de site. Voor dat 
laatste werd gedacht aan automatisering, 
ontwikkelingen gericht op het voorkomen van 
problemen en het zoveel mogelijk beperken van 
interventies. De partner voor facilitaire diensten 
– COOR, opgericht in 1998 en een leider voor 
iFM in de Scandinavische landen - werd al in 
2008 bij het ontwerpproces betrokken, om de 
luiken ‘Operate’ en ‘Maintain’ uit de DBFMO-
formule zo goed mogelijk te kunnen verzekeren. 
Zij droegen zowel rechtstreeks bij aan het 
ontwerpproces dan corrigerend in functie tot 
optimalisering van werking en kosten. Zo nam 
Coor ook deel aan de selectieprocedures voor 
diverse systeemleveranciers om in te grijpen op 

de technische installaties voor wat energie-
zuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid betreft. 
Verder ontwikkelde en implementeerde de FM 
service provider tal van FM-services, droeg bij 
tot het optimaliseren van de te faciliteren services 
voor onderhoud van de gebouwen en installaties. 
BIM (Buidling Information Model) kreeg hier niet 
alleen voor het bouwtechnische aspect een 
sleutelrol toebedeeld, het werd ook toegepast 
voor de detaillering van het operationele luik. 

Immense uitdaging
Coor neemt als leverancier van facilitaire 
diensten de verantwoordelijkheid voor 30 ver-
schillende services, die het operationele, het 
onderhoud, de beveiliging, het parking-
management, de schoonmaak, de logistieke 
ondersteuning, het postbeheer en de helpdesk 
omvatten. De verantwoordelijkheid slaat niet 
alleen op het leveren van de diensten, maar 
evenzeer op het maximaal standaardiseren en 
automatiseren van de dienstverlening, het 
installeren van één gecentraliseerde helpdesk. 
De uitdaging van het contract bestaat in de 
brede waaier aan services die over een lange 
contractduur moeten verzekerd blijven. Om een 
kwalitatieve en kostenefficiënte dienstverlening 
te verzekeren met de mogelijkheid om tijdens  
de contractduur wijzigingen aan te brengen, 
hebben de partijen duidelijke afspraken vast-
gelegd met betrekking tot kwaliteit, markt-
bevraging en flexibiliteit tot aanpassen. 

Alles werd in het werk gesteld om het ziekenhuis 
zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te bouwen.

New Karolinska Solna - Zuid ingang hal. Interieurarchitect: 
Nyréns Arkitektkontor, creatie van een interieurconcept 
met inbegrip van bemeubeling, los meubilair en binnen-
verlichting.

Gezien het belang en de hoge medische specialisatie 
van ‘Karolinska’, lag een helikopterlandingsplatform 
voor de hand. Dit moet echter wel 24/24 sneeuw- en 
ijsvrij gehouden worden.
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Voor eventuele bijkomende diensten zijn er vaste 
afspraken gemaakt met prijslijsten. De bestuurs-
raad van de Stockholm ‘landsting’ betaalt 
slechts voor die delen van het complex die naar 
voldoening functioneren zoals contractueel 
bepaald. Voor de overige oppervlakken wordt 
een percentage ingehouden.

Mevrouw Anna Jidberg, Contract Manager 
Coor: “Eén van de grootste uitdagingen is het 
opzetten van een volledig nieuwe organisatie in 
een zeer korte tijd. Midden juni 2016 werkten we 
nog maar met 40 mensen en dat worden er 200 
tegen de opening om verder door te groeien 
naar 330 tegen 2018. Bovendien verloopt de 
aanwerving niet eenvoudig, in het bijzonder voor 
de hard facilities. Het is erg moeilijk om geschikte 
mensen te vinden in en rondom Stockholm. 
Vooral de attitude bij de mensen is belangrijk”.

Coor startte een aantal services al op in 2012. 
Vanaf de ingebruikname in november 2016, 
worden parallel aan de gefaseerde verdere 
oplevering tot 2018 stelselmatig meer mede-
werkers ingezet. Op dat ogenblik zal dat voor 
Coor een jaarlijkse omzetwaarde van 350 
miljoen Zweedse kronen vertegenwoordigen 
(index 2016 – 35,665 miljoen euro) met opties 
op bijkomende inkomsten vanuit commerciële 
activiteiten binnen het NKS.

Procesanalyse
Dagelijks wordt 1,3 ton linnen gewassen, 
moeten 150 schoonmaakkarren voorbereid 
worden, zijn er 1600 transportbewegingen van 
geautomatiseerde karren, worden er 7000 
moppen gewassen… Gezien de omvang van 
het ziekenhuis wordt maximaal gebruik gemaakt 
van geautomatiseerd logistiek transport. 
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Gezien de omvang van 
het ziekenhuis wordt 

maximaal gebruik 
gemaakt van geauto-
matiseerd logistiek 

transport en automatisch 
geleide voertuigen (AGV). 
Kinderen gaven al deze 
voertuigen een doop-
naam. Een kinderjury 
had het laatste woord.
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Hiervoor worden zogeheten AGV’s ingezet 
(Automatic Guided Vehicles / automatisch 
geleide voertuigen), waarvan de bewegingen 
met camera’s bewaakt worden   om bij de 
minste stilstand automatisch alarm te slaan in 
het gecentraliseerde gebouwenbeheer, dat 
samen met de beveiliging is gehuisvest. Deze 
centralisatie werkt een efficiënte inzet    van 
ruimte en personeel in de hand. 

“Hoewel het zoeken naar zinvolle technolo-
gische vernieuwingen vanzelfsprekend was 
binnen ons engagement, en de AGV’s hier goed 
scoorden, zullen we geen robots inzetten voor 
de schoonmaak” commentarieert Anna Jidberg, 
Contract Manager Coor. Heel wat aanpassingen 
zitten in schijnbare details: zo zijn koffiemachines 
opgehangen i.p.v. op de vloer geplaatst om het 
schoonmaken vlotter te laten verlopen. Laad- en 
loskaden werden anders ingetekend in het 
belang van vlotter verlopende logistieke stromen.
Alle schoonmaakbewegingen zijn vooraf in  
kaart gebracht om de processen te opti-
maliseren, wat leidde tot 15% minder proces-
stappen. Schoonmaakwagens worden centraal 
voorbereid en gedeeltelijk via de AGV’s auto-
matisch getransporteerd naar waar ze nodig 
zijn. De reductie van het aantal processtappen 
resulteerde in een geringer aantal benodigde 
medewerkers, gezonder en veiliger werken voor 
de teams, synergiën met het intern afvalbeheer, 
verbeterde stromen van de AGV’s overdag en 
minder belasting van het AGV transportsysteem.
Het gebruik van de liften wordt automatisch 
gestuurd, zodat op piekmomenten patiënten-
transport voorrang krijgt en niet gehinderd  
wordt door logistieke ondersteuning.

Eenvoud werkt
Voor alle facilitaire services is er één centraal 
aanspreekpunt. Via een selectiemenu met QR-
codes is de procedure voor service-aanvragen 
sterk vereenvoudigd. Alle aanvragen worden 
elektronisch getimed en gelogd. Het gebruik  
van mobiele toestellen voor een snellere inter-
actie is vanzelfsprekend. 
Het ontwerp is bijgestuurd om maximaal 
controle- en servicepunten op manhoogte aan 
te brengen, zodat minimaal ladders moeten 
worden ingezet. 

Dat verkort niet alleen de interventieduur en 
garandeert sneller resultaat, het verhoogt ook 
de veiligheid en vermijdt zo arbeidsongevallen 
en uitval van medewerkers. Wanneer het gebruik 
van een ladder toch onvermijdelijk is, gaat het 
altijd om standaard-ladders, nooit om specifieke 
werktuigen.

Alles werd in het werk gesteld om het zieken-
huis zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te 
bouwen. Zo zijn wanden opgebouwd uit 
panelen, wat niet langer de vervanging van de 
volledige wand nodig maakt bij beschadiging 
maar slechts het uitwisselen van één paneel.
Materiaalkeuze, de ruimte boven verlaagde 
plafonds en/of technische vloeren, de breedte 
van de deuren, zijn allen afgestemd op een zo 
vlot en voordelig mogelijk onderhoud en gebruik.

Win/win voor architecten en iFM 
Als partner voor alle facilitaire diensten droeg 
Coor bij tot het verbeteren van het ontwerp en 
de systemen die erin zijn opgenomen, de globale 
kwaliteit en de onderhoudsvriendelijkheid van 
het ziekenhuis in al zijn facetten. De tussenkomst 
vanaf de conceptuele fase heeft in grote mate 
bijgedragen tot een lagere bouw- en werkings-
kost, evenals het drukken van de totale ‘lifecycle 
cost’. 
Niet minder belangrijk is de betere algemene 
dienstverlening aan medewerkers, patiënten en 
bezoekers.

Anna Jidberg, Contract Manager Coor: “On site 
opleiding van onze medewerkers kon niet 
wegens nog in aanbouw en afwerking. We zijn 
de scholing gestart op zeer korte tijd vooraf-
gaand aan het operationeel worden van het 
hospitaal en noodgedwongen in een school-
omgeving. Veel aandacht ging uit naar hoe de 
medewerkers zich moeten gedragen in een 
hospitaalomgeving, hoe de verwachte kwaliteit 
te verzekeren, hoe omgaan met veiligheid en 
beveiliging… De opleiding wordt zeer intensief 
opgevoerd anderhalve week vooraleer onze 
mensen on site aan de slag kunnen. We zijn 
goed voorbereid!”.

Eduard Coddé ✍

Dagelijks zijn er 1600 transportbewegingen 
van automatisch geleide voertuigen (AGV). 


