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2 | sammendrag
2.1
Innledning
Skisseprosjektet er del av konseptfasen
for utbyggingen av Haugesund Sjukehus i
Helse Fonna HF.

2
|
sammendrag
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Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å utarbeide et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et
omfattende planleggingsarbeid. Her skapes alternative
bilder av mulig sluttresultat som gir beslutningsgrunnlag for Helse Fonna for valg av utbyggingsløsning og
som gir grunnlag for videre planlegging, bygging og til
slutt ibruktaking av et fornyet sykehus.
Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal
bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt
i Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet
er Idéfasens retningslinjer, Helse Fonnas økonomiske rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og
Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utredning av alternativer og løsninger for nybygg er det
foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekkefølge og kostnader for tiltak i eksisterende bygninger.
Utgangspunktet for valgt scenario når det gjelder
fordeling av funksjoner som resultat av utbyggingen er
valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i nybygg
i begge alternativer.

Som definert i Idèfasen er følgende alternativer
utredet:
Alternativ 1

Nullalternativet

Alternativ 2
		

Ny Vestblokk, videre utbygging
mot nord

Alternativ 3
		

Ny Nordblokk, etappevis
utbygging mot nord

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsalternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskrevet samlet og det er redegjort for på hvilken måte de
er forskjellige i hvert kapittel.

2.2
Program
Hovedfunksjonsprogram (HFP)
Skisseprosjektet er basert på
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som ble utarbeidet
før oppstart av fasen skisseprosjektet. HFP angir den
enkelte avdelings nettoareal basert på den kapasitet
avdelingen skal ha. Det er skisseprosjektets oppgave
å innpasse programarealet og klarlegge byggets brutto-arealer.
Overordnet teknisk program (OTP)

Formålet med skisseprosjektet er:
•

Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddisposisjon

•

Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger
mellom de ulike enhetene og funksjonene i sykehuset i nye og eksisterende bygninger.

•

Klarlegge prinsippene for de tekniske konstruksjoner og anlegg

•

Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset

•

Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard

•

Foreta nødvendige prioriteringer

•

Beregne kostnader

Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å
etablere et programdokument som setter mål for bygninger og teknisk funksjonalitet som støttefunksjoner
til all somatisk og medisinsk-klinisk virksomhet ved
Haugesund sykehus samt for inneklima og arbeidsmiljø. Programdokumentet skal være retningsgivende
for alt arbeid med bygninger og teknikk i all videre
prosjektering og bygging. OTP er derfor et dokument
som ledelsen for sykehuset og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at målene oppnås.
I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler imildertid denne OTP også de ytre forholdene
som påvirker sykehusets funksjonalitet i form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes forventninger til et godt bærekraftig sykehus. Haugesund
sykehus har en beliggenhet som legger store begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og
reguleringsmessige forhold er følgelig utfordrende for
sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang, pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig satt krav
til regulering og trafikkanalyser og et tett samarbeid
med Haugesund kommune og Vegvesenet.

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012»
med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.
En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som
er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse
må føre til at det oppstår avvik for eksisterende byg
ninger ift programdokumentet. Slike avvik skal da
beskrives og begrunnes senere faser av prosjektet, og
i nødvendig grad for å redusere usikkerhet og risiko
for de finansielle rammene, allerede i konsept/ skisse
prosjektrapporten.
Så langt fasen med skisseprosjekt skal og kan
detaljere dette er rammene angitt over ivaretatt.

sammendrag
|
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Situasjonsplan Nordalternativet

Situasjonsplan Vestalternativet
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“
2.3
Alternativene
Idèfaserapporten forutsetter at følgende
alternativer utredes i konseptfasen og
med følgende utgangspunkt (sitat fra
Idéfasedokumentet):
Nullalternativet
2
|

Skal være med som referansealternativ.

sammendrag

Ny vestblokk, videre utbygging mot nord
Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer på
kort sikt. Alternativet krever videre utbygging mot nord
for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspektiv.
Alternativet krever ikke riving av bygg for Psykisk helsevern og vil kunne gi rask byggestart.
Ny nordblokk, etappevis utbygging
Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer
på kort sikt. Alternativet vil kreve videre investering
i Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre
perspektiv. Alternativet vil kreve rivning av bygg for psykisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en
midlertidig løsning for lokaliteter for psykisk helsevern
og en utredning av muligheter for dette er medtatt.

Generelt for alle alternativer:
Dagens tekniske forsyninger, som f eks varme og
kjøling, er ikke dimensjonert for større utbygninger.
Det må derfor etableres en ny teknisk sentral som dimensjoneres for nybygg, det anbefales at denne også
dimensjoners for eksisterende bygninger.
Idèfasen anbefaler også det i konseptfasen i alle alternativer utreder utvidelse av Breidablikkgata for å få
god adkomst til sjukehuset og evt. kunne tilrettelegge
for nedkjøring til parkering under bakkenivå. Dette er
medtatt.
Alternativene er utredet som forutsatt i
Idèfaserapporten med relativt få og mindre endringer.

Det primære formålet med skisseprosjektfasen er
å utarbeide et fysisk og funksjonelt konsept for
gjennomføring av prosjektet.

2.4
Nullalternativet
Basert på kravene i Helsedirektoratets veileder for
tidligfaseplanlegging (2011) er det utarbeidet et nullalternativ. Her er nullalternativet beskrevet som del av
Idèfasen men man har valgt å videreføre alternativet
også i Konseptfasen.
Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til beskrivelsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i
eksisterende bygninger være så omfattende at det har
karakter av permanent og ikke midlertidig opprusting.
Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil
være lenger enn til 2040.
Investeringsalternativet i Prosjektet er to alternativer
for tilbygg i to trinn samt rehabilitering og fornyelse
i eksisterende bygninger. Null-alternativet defineres
som oppgradering av dagens bygninger med mindre
tilbygg med de konsekvenser dette har kostnads
messig og kapasitet for sykehusproduksjon.
Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et referanse
eller utsettelsesalternativ, noe som er typisk for nullalternativer.
Utredningen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Ide
faserapporten fra 2014 og Multimap analysen fra 2011).
Teknisk og funksjonelt
En rekke av blokkene bærer preg av mangelfullt vedlikehold og har lav teknisk tilstandsgrad. Det er en
rekke «må» og «bør» tiltak som forutsettes gjennomført
de kommende år.Psykiatribygget er oppført i 1988 og
tilstanden tilsier også at det er behov for omfattende
tiltak innenfor de neste 10 år.
Sykehuset har en god logisk oppbygging med en sentral kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg
om denne.
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Generelt er sykehuset preget av trangboddhet pga.
mangel på støtterom. Bad på sengerom står langt tilbake fra dagens standard. Det er store mangler i forhold til universell utforming.
Deler av sykehuset som bla. laboratoriene har for lite
areal og arbeider under teknisk sett dårlige forhold.
Myndighetskrav
Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger
mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt
hva som gjøres gjeldende.
Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighetskrav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg
som er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og
hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas ombygging mange år senere. Det er grunn til å være i tvil
om man kan gjennomføre så store tiltak i eksisterende
sykehus uten at dette formelt er en hovedombygging
og at alle forskriftskrav gjøres gjeldende
Når det gjelder universell utforming er Regjeringens
visjon er at Norge skal være universelt utformet innen
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utfor
ming og økt tilgjengelighet 2009-2013. 2009)
Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre
så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav
gjøres gjeldende.
Uavhengig av dette er det er også et viktig spørsmål
ved om man bør foreta store investeringer, som i
nullalternativet, i eksisterende bygninger eiet av Staten
og benyttet til helsetjenester uten at man oppfyller forskriftskrav på områder som har høy samfunnsmessig
prioritet. Dette gjelder regelverk både innenfor Planog bygningsloven og Arbeidsmiljøloven.

Fremdrift
Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjelder fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset
ut fra må og bør behovene med nødvendige provisoriske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en
periode på 5 – 7 år.
Kostnader
I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i
Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for teknisk
oppgradering av eksisterende bygningsmasse på 785
MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir i perioden
medio 2011 til medio 2015 en prisstigning på 10,84%.
Prisjustert oppgraderingsbehov har en kostnad på 870
MNOK.
Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som
«må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016.Det
er da ikke medregnet funksjonell oppgradering eller
tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor konseptfasen å vurdere.

Nullalternativet er beskrevet ytterligere i kapittel 6.

Grunnleggende prinsipper for utforming av sykehus
Sykehus er dynamiske virksomheter og er ofte i endring. Den driftsmessige organisering endres og det
er en kontinuerlig medisinsk utvikling. I tillegg endres
sykehusenes oppgaver og de får ulike posisjoner
innenfor regionen. Mange av disse forholdene medfører behov for bygningsmessige forandringer av ulike
størrelsesorden gjennom et sykehusbyggs levetid.
Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehusprosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet:
•
•

Etablere et utbyggingsmønster som gir en
hensiktsmessig og rasjonell drift.
Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses eksisterende bygninger, tomten, byen samt områdets
infrastruktur og kommunikasjoner.

•

Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”,
slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke sperrer for videre utvikling av sykehuset

•

Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon
mellom de ulike hovedfunk sjonene

•

Etablere en planløsning som gir grunnlag for
hver enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter
egne premisser.

•

Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som
kan ta opp i seg de løpende endringer som kan
komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for
senere generasjoners utvikling og endringer.

•

Utvikle et bygningsmessig konsept som er har
en rasjonell arealbruk og som er kostnads
effektivt å bygge.

•

Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter
opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift.

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en
begrenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle
disse målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i forhold til disse prinsippene i de to alternativene.
Målsetninger for konseptet
Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert
følgende målsettinger for prosjektet:
•

Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig helhet
og fungere godt både i første trinn og i senere trinn.

•

Unngå provisorer og midlertidige løsninger.

•

Redusere flytting internt i eksisterende bygninger

•

Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og
elastisitet i anlegget.

•

Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter,
publikum og akutt.

•

Gode energi og miljøløsninger

sammendrag

Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging
og midlertidig utflytting til provisorier og senere tilbakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produksjonen i sykehuset.

Den viste investering og manglende kapasitet i nullalternativet, usikkerheten om det vil bli krevet hovedombygging fra bygningsmyndighetenes side, manglende
universell utforming og behovet for funksjonelle ombygging og standardheving for å nå dagens standarder og forskriftskrav for en rekke avdelinger karakteriserer alternativet som ikke bærekraftig i et langsiktig
perspektiv.

2.5
Konsept for Vest- og
Nordalternativet

|

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etapper og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy
fra ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger
i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av
teknisk infrastruktur.

Sammenfatning

2

Det må her spesielt pekes på Universell Utforming,
energi og sikkerhet ved brann.
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Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og
det er en rekke positive sider ved å opprettholde den
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til en
annen tomt utenfor byen.

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet
Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på
en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i
seg de endringer og den utvikling man vet finne
sted i et sykehus i fremtiden. De enkelte deler av
prosjektet er søkt bygget etter de forutsetninger
som gjelder den enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler av sykehuset like enkelt kan
benyttes til alle typer funksjoner.
2
|
sammendrag

I prosjektet har man søkt å etablere en bred bygningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. og en
smal bygningsform for psykiatri sengeposter, poliklinikker og kontorer mv. Dette gir generalitet og fleksibilitet. Videre er den tekniske organiseringen planlagt slik
at tekniske arealer og føringer ikke skal begrense fleksibilitet for arealene og slik at generalitet tilfredsstilles
på romnivå med lavest mulig tilpasningskostnader og
minst mulig forstyrrelser for sykehusfunksjoner.
Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse
i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighetene for tilbygg redusert. Følgelig er bygg og tekniske
areal tilrettelagt for mulig vertikal utvidelse.
I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde
mot syd, dette er disponert til adkomstområde for
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt varemottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging
som tillater at disse funksjonene blir liggende med en
bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er
tyngden av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en utbygging her har mindre god forbindelse til den øvrige
delen av sykehuset.
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2.6
Sykehuset i byen
Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sentrum og har en tydelig plass i bybildet.
Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til
Smedasundet og naboskapet med Høgskolen Stord/
Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den
trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige eneboligområdet i sør.
Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større
og mer dominerende enn andre bygg i byen, med
unntak av de store industrihallene ved bryggekanten
i Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt
forhold mellom sykehuset med stor skala og byen
med en relativt sett mindre skala. Ved utbyggingen
av sykehuset er det forutsatt at de fleste bygningene
skal bestå, i skisseprosjektet har det derfor ikke vært
grunnlag for å drøfte endring av denne kontekstuelle
og byformingsmessige sammenheng. Sykehuset funksjonelle utvidelsesbehov og behov for å fornye deler av
bygningsmassen gir et betydelig utbyggingsbehov som
gir begrensete muligheter for en tradisjonell tilpasning
til byens skala ved å etablere mindre bygninger.
Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og
det er en rekke positive sider ved å opprettholde den
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til
en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen
mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept
for størrelse og dominans i bybildet.
I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt
å følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygninger i en stor skala.

Situasjon
Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata
til sykehuset har en klar retning nord syd med en tydelig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i
utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen sykehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest, både
fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utformingen
av de ulike alternativene.
Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en
høydeforskjell på 5–6 meter ned til høgskolen og
rådhuset. Rådhusparken ligger ytterligere noen meter
lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse
med omkringliggende bygninger etterstrebes det å
bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgskolen, mens man kan bygge høyere mot sør og i området
nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at
nybygg trappes ned i høyde mot boligområdet vest for
eksisterende vestblokk.

2.7
Funksjonell beskrivelse
2.7.1

Scenarier

Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoveddisposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det
utarbeidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert
ut fra kliniske funksjonelle forbindelser, nærhetsbehov,
kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksisterende arealer for de ulike funksjonene mv. Rekkefølge
i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenariene vurdert ut fra kostnad for nybygg og ombygging
og disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets
økonomiske rammer.
Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre
prosjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene.
I tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med
skisseprosjektet.
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2.7.2

Hoveddisposisjon

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyttes
til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon når
det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle sammenhenger. Bla. ligger det en betydelig driftsmessig
og kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre. Dette
gir at utgangspunktet for de to alternativene i nord
og vest er det samme, det vil si at man har de samme
funksjonelle behov som skal løses i begge alternativer.
2
|
sammendrag

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alternativene kan påvirke den funksjonelle sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner.
Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekvenser,
omfang av nybygg og rehabilitering samt egnethet i
løsningen generelt.

2.7 .3 Klinisk sentermodell

Funksjoner i nybygg alternativ Nord er:
Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Eksisterende

Plan U1

Støttefunksjoner og teknikk

Parkering

Støttefunksjoner, sentrallager, varemottak, mm.

Plan 1

Akuttmottak somatikk og psykiatri

Laboratorier

Billeddiagnostikk, lab, div pol.klinkker

Plan 2

Operasjon

Dagoperasjon, div kontorer

Intensiv, lunge, kardiologi

Plan 3

Observasjon, fødestuer

Gyn/føde, ortopedi, kar/mammae

Barneintensiv, habilitering

Plan 4

Dialyse, gastro

Urologi, nefro, generell med., ØNH/Øye

Plan 5

Geriatri, alderspsykologi

Nevro/slag, HEI/ONK

Plan 6

Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

Plan 7

Helikopterlandingsplass

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene.
Kliniske sentre samles på en etasje og består av sengeområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med
felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som poliklinikker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen
mens sengeområder ligger mer skjermet. Det legges
vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor
hvert klinisk senter.

Funksjoner i nybygg alternativ Vest er:
Byggetrinn 1
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Byggetrinn 2

Eksisterende

Plan U2

Støttefunksjoner og teknikk

Plan U1

Akuttmottak somatikk og psykiatri

Patologi, støttefunksjoner og
teknikk

Støttefunksjoner, sentrallager, varemottak, mm.

Plan 1

Operasjon

Dagoperasjon, div kontorer

Billeddiagnostikk,div pol.klinkker

Plan 2

Intensiv, oppvåkning

Gastro, div kontorer

Lunge, Hjerte/MIO, alderspsyk. og geriatri

Plan 3

Føde, observasjonspost

Gyn/føde, infeksjon

Utvidet barneintensiv, barneavdeling,
habilitering

Plan 4

Laboratorier

Dialyse, ortopedi

Urologi, nefro, generell med., ØNH/Øye

Plan 5

Laboratorier

Hema/endo

Nevropsyk / nevro slag,

Plan 6

Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

Plan 7

Helikopterlandingsplass

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psykiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske sentrene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske
delfunksjoner. Mange av pasientene har sykdomsbilder som går på tvers av fagområder og man ser det
som hensiktsmessig med nærhet mellom aktuelle
avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akuttmottak både for somatikk og psykiatri, felles enhet for
alderspsykiatri og geriatri mv..

•

Hjerte og lunge

•

Gastromedisin og gastrokirurgi

•

Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og
kar/mammae

2.7.4

Ulikheter i alternativ Nord og Vest

Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psykiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2.
Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsninger for psykiatri midlertidig parkering og nytt under
jordisk parkeringsanlegg som erstatning for parkeringshuset. Kommunen krever at nye parkeringsplasser ikke etableres som parkeringsanlegg på bakken.
I alternativ vest beholdes parkeingshuset i nord.
Kostnadene for disse forholdene i alternativ Nord skal
inkluderes i prosjektkostnaden og er del av kostnadsrammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og
omfang av midler til ombygging er mindre i alternativ
Nord enn Vest.

Haugesund kommune har stilt krav om at
det skal utarbeides ny reguleringsplan for
Haugesund sykehus, jfr. PBL § 12-1. Denne
skal skje som detaljregulering med kon
sekvensutredning. Krav om denne type
regulering er hjemlet i PBL § 12-3, jfr. §§ 4-1.
Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig
tjenesteyting.
I kommuneplanen er sykehuset avsatt til offentlig bebyggelse/ tjenesteyting. Aktuelt planområdet
dekkes av flere reguleringsplaner, og er i all hovedsak
regulert til offentlig bebyggelse med tilhørende vei
system, samt noe boligformål i sydvest. Gjeldende
planer er av eldre dato, og gir ikke de nødvendige
føringer for den planlagte utbygging.
Arbeidet med ny reguleringsplan er startet opp og er
planlagt vedtatt 1. kvartal 2017.

2.9
Landskap, trafikk
og adkomst
Landskap
Landskapsbearbeidingen har som utgangspunkt å tilfredsstille sosiale og miljømessige bærekraftløsninger,
og bygger på kunnskap og bevisshet om at utsyn til
og bruk av utearealer med grønne elementer har en
helende effekt på pasienter og en stressdempende

Gårdsrommene mellom byggene etableres som
bruksarealer med grønne elementer i form av trær og
busker, gangstier, sitteplasser og vannarrangementer.
Uterommene skal kunne benyttes av pasienter, ansatte og besøkende.
I og med at tomten har begrensede arealer på bakkeplan, etableres det takhager/takterrasser som kan benyttes til terapeutisk behandling og uteopphold for pasienter, besøkende og ansatte ved tilstøtende avdelinger.
For ytterligere å øke det grønne fotavtrykket til sykehuset, etableres det grønne tak på de fløyene som
ikke har takterrasser. De grønne takene vil sikre utsyn
til grønne arealer for flest mulig av pasientrommene.
Grønne tak bidrar til å fordrøye regnvann og vil forsinke avrenningen fra takene. Dette reduserer vannmengden som skal slippes på overvannsledningene.
Det reserveres lukkede og grønne utearealer for psykiatri og rus i tilstøtning til akuttmottaket.
I utformingen av hovedatkomsten har bevaring av
eksisterende trær vært et premiss. Det grønne preget
styrkes av treplantning i tilknytning til ny sykkelparkering i Breidablikgata og grøntrabatter langs fasadene
i byggetrinn 2.
Trafikk og adkomst
Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sykehus planlegges også i fremtiden med adkomst fra
vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder for
begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, økonomi/
varelevering, vaskeri og kapell har adkomst fra syd via
Stavangergata vest for Karmsundgata. Persontransport

for pasienter, ansatte og besøkende skjer fra nord via
Litlasundgata og Breidablikkgata.
Det er foreslått en ombygging av sykehusets hovedadkomst som er felles for begge alternativer. For å gi
bedre plass til de ulike trafikantgruppene, sykkelparkering, buss, taxi og «kiss & ride», er den innerste sykehusboligen i Breidablikgata foreslått revet og arealet
innlemmet i adkomstområdet. Arealet er vist disponert
til sykkelparkering og holdeplass/ventesone for buss.
For begge de alternative løsningene er det lagt vekt
på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak
Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgskolen må legges om som følge av sykehusutbyggingen.
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn
forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for
Haugesund sentrum.

sammendrag

Nevrologi og nevropsykologisk testlab

virkning på så vel pasienter som ansatte. Denne motivasjonen og dette premisset er styrende for forslaget
i skisseprosjektet og til at det etableres grønne ute
arealer på sykehuset.

|

•

2.8
Tomt og ny reguleringsplan

2

Eksempler på andre kliniske sentre:

I vestalternativet vil parkeringshuset i Breidablikkgata
beholdes som i dag. I nordalternativet etableres nye
parkeringsarealer på kjellernivå under det nye sykehusbygget vest for Breidablikkgata, med nedkjøring fra
Breidablikkgata.

2.10
Infrastrukturanlegg
Utvendig teknisk infrastruktur for elektro, gass og
termisk energi som betjener sykehuset ligger slik til
at begge nybyggalternativer vil kreve omlegging av
utvendig ledningstrasé som ligger vest og syd-vest for
dagens bygninger. Denne traséen må legges utenom
og rundt kollen som ligger vest for dagens sykehus og
vil medvirke til at denne kollen fjernes.
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Grønt og energieffektivt sykehus.

2.11
Energikonsept

2

Som en del av samarbeidsprosjektet «Grønt sykehus –
miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten» er det utarbeidet en rapport med mål og handlingsplan for byggog eiendomsforvaltning: «Miljø- og klimatiltak innen
bygg- og eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten».
Denne rapporten setter noen overordnede mål, som
også ligger til grunn for utbygging av Haugesund sykehus. Programdokumentet OTP angir følgelig:

|
sammendrag

Helse Vest RHF har vedtatt at denne rapporten skal
gjelde for alle nybygg og hovedombygginger i helse
regionen. (styresak 118/13 B). I sitt vedtak presiseres at
de miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til
gjeldende lover og forskrifter, skal være veiledende
med sterk føring om å bli lagt til grunn.
I denne fasen er det delmålene for energibruk som
trenger mest fokus, for at man skal kunne legge til
rette for løsninger som tilfredsstiller målene. Dette
omhandles i kapitlet Energikonsept i denne rapporten.
Her poengteres det at det fremover i prosjektet må
være stort fokus på energieffektiv prosjektering, der
som man ikke skal få avvik på delmålene for temaet
Energibruk.

Det beregnede belastningene på miljøet i form av
utslipp og iht «Grønt sykehus» er for dette prosjektets
nye bygg følgende

2.12
Bygg og tekniske anlegg

:

Bygningsmessige arbeider
Som utgangspunkt for prosjektet er det lagt til grunn at
det benyttes konstruksjoner og materialer som er kjente, robuste og har lang levetid. I alle synlige overflater
etterstrebes bruk av naturmaterialer. Det er etterstrebet et fremtidsrettet anlegg også i bruk av materialer
og energiløsninger.
Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning
av metallplater aluminium og med vindusfelt av metall, større glassfelt som systemfelt i metall og glass.
Byggets nedre partier foreslås mot vest å kles med
forblendet tegl eller stein.

Fordeling av beregnede klimagassutslipp (tonn CO2ekvivalenter for byggenes livsløp) for nye arealer for 0-, Vest-,
og Nord-alternativer ved Haugesund sykehus.

Det er i analysen av alternativene ikke tatt inn eksisterende bygningsmasse. Det er inntil videre ikke del av
dette prosjektet medtatt oppgradering, riving mv. av
eksisterende bygg som påvirker denne analysen.
I alle senere deler av rapporten er følgelig Vest og Nord
vurdert som likeverdige i forhold til klimagassutslipp.

Byggeteknikk
Det er tre/fire overordnete målsettinger som er prioritert i forhold til bygningsteknikk; bygningsøkonomi,
fleksibilitet og generalitet, industriell byggeprosess og
rask bygging. Bygningene er delt i to kategorier etter
funksjon; «lett» konstruksjon som for sengeområder,
kontorer med videre og «tung» konstruksjon som for
operasjon, radiologi, laboratorier,føde osv, dvs funksjoner som er installasjonstunge og kan ha høyere lastkrav for å møte generalitet.
Konstruksjonene vil videre tilpasses for å ta i mot prefabrikkerte romløsninger.
Akustikk
Akustikkløsningene for prosjektet fokuserer særskilt
på skjerming mot den bymessige støybelastningen og
helikopterstøy fra akuttmottakets helikopterplattform på
taket. Støytiltakene blir tatt med i de nye byggetrinnene.
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VVS-teknikk
Anleggene er løst med følgende hovedprinsipper som
målsetting; Høy grad av fleksibilitet og generalitet
i basis, primær,- og sekundærinstallasjoner, investeringsøkonomi, utnyttelse av eksisterende termisk
energisentral, energieffektivitet, høykvalitets inneklimaløsninger og hygieneforhold, fleksiblie og gode
driftstekniske løsninger og utnyttelse av eksisterende
bygningers tekniske løsninger så langt som mulig
innenfor dagens kvalitetskrav.
Teknisk hovedstruktur er basert på løsninger som ikke
binder opp somatiske funksjonsarealer med store
sjakter inne i arealene. Løsningen er basert på vertikalt
plasserte tekniske rom i arealenes perimeter og legges i tekniske tårn som prefabrikerte og standardiserte
rom for hver etasje.
Elektrotekniske anlegg
Elektrotekniske anlegg vil i hovedsak bygges opp
som autonome anlegg for de nye bygningene.
Elektroanlegg for eksisterende bygg er nylig oppgradert (2013-15) med trafo, hovedtavler, nødstrøms- og
reservekraftanlegg.
Basisdelen av anleggene legges med hovedtavler,
nødstrøms- og reservekraftanlegg til kjelerplanene i
alle alternativene. Primæranleggene med føringer fra
basisanlegg opp i etasjene termineres i el.tekniske
tårn som ligger ved siden av vvs-tekniske tårn og fordeles derfra i etasjens horisontale primæranlegg i tekniske korridorhimlinger.

Alternativ Nord
Byggetrinn 1

Funksjonsareal

Byggetrinn 2

Sum Nord

Nettoareal

Bruttoareal

Nettoareal

Bruttoareal

Nettoareal

Bruttoareal

4.306

7.247

9.234

15.138

13.540

22.385

Tekniske arealer,
tverrgående
trafikkareal

4.564

Parkering

0

4.571

4.571

Sum m2

11.811

21.562

33.373

1.853

6.417

Alternativ Vest
Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Sum Vest

Det er en målsetning for prosjektet å bli et referanseprosjekt for god bruk av BIM og et viktig fokusområde
er å utarbeide gode arbeidsprosedyrer og å dokumentere disse til gagn for etterfølgende prosjekter og
bransjen forøvrig.

Funksjonsareal

2.638

2.329

4.967

Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i
Helse Sør-Øst RHFs BIM-og skal etterfølge krav i til enhver tid gjeldende versjon av Statsbyggs BIM-manual.

Tekniske arealer
og trafikkareal
Sum m2

14.621

15.766

30.387

Nettoareal

Bruttoareal

Nettoareal

Bruttoareal

Nettoareal

Bruttoareal

7.105

11.983

8.290

13.437

15.395

25.420

Det er ikke utarbeidet kuttliste da utviklingen av
prosjektet er styrt fra starten av etter kostnadsrammen.
Alle løsninger er basert på økonomisk bæreevne og
prosjektets definerte rammer.

2.16
Myndighetsbehandling
Det må utarbeides ny reguleringsplan og dette
arbeidet er igangsatt, bakgrunn og forhold for ny
reguleringsplan er beskrevet i eget kapittel.
Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig
måte søkes rammetillatelse med senere igangsettingstillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende
tredjepartskontroller.

sammendrag

BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjektering og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til
kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og
en mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal
modellen inneholde definert informasjon om bygg og
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene
som skal brukes i driftsfasen.

2.15
Kuttliste

|

Byggherren har en klar og uttalt ambisjon om at prosjektet skal benytte BIM for å oppnå miljø-, kvalitet-,
tids- og kostnadseffekter i prosjektet, og det er en
målsetting for prosjektet at BIM skal øke nytteverdien
for leietakere og brukere, og redusere bygge- og
driftskostnader samt bygg skader vesentlig gjennom
bruk av BIM.

2.14
Arealoversikt

2

2.13
BIM (BUiLDING INFORMATION
MOdeling)

Når det gjelder myndighetsbehandling av ombyggingsarbeider i eksisterende bygg er det usikkerhet
hva som vil bli krevet.
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3 | Innledning

3
|
innledning

Gruppen som har utarbeidet konseptfasestudien ble
engasjert i mai 2015. Arbeidet med skisseprosjektet ble
igangsatt i august 2015 og avsluttet i desember 2015.

Formålet med skisseprosjektet er å:
•

Etablere prosjektets bygningsmessige hoveddisposisjon

Forutsetningen for prosjektet er at sykehuset skal
bygges ut på eksisterende sykehusområde sentralt
i Haugesund. Grunnlaget for prosjekteringsarbeidet
er Idèfasens retningslinjer, Helse Fonnas økonomiske rammer, Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og
Overordnet Teknisk program (OTP). I tillegg til utredning av alternativer og løsninger for nybygg er det
foretatt overordnede vurderinger av løsninger, rekkefølge og kostnader for tiltak i eksisterende bygninger.

•

Klarlegge og etablere funksjonelle sammenhenger
mellom de ulike enhetene og funksjonene i sykehuset i nye og eksisterende bygninger.

•

Klarlegge prinsippene for tekniske konstruksjoner
og anlegg

•

Klarlegge areal for de ulike delene av sykehuset

•

Utarbeide energikonsept for å nå passivhus-standard

Som del av arbeidet med hovedfunksjonsprogammet
og som grunnlag for skisseprosjektet ble det utarbeidet ulike scenarier. Disse viser alternative sammensetning av sykehusets funksjoner i nye byggetrinn med
tilsvarende vurdering av hvilke funksjoner som ble
beholdt eller omflyttet i eksisterende bygningsmasse.

•

Foreta nødvendige prioriteringer

•

Beregne kostnader

Det er valgt at akuttaksen skal flyttes til byggetrinn 1 i
nybygg i begge alternativer. Dette er utgangspunktet
når det gjelder fordeling av funksjoner som resultat av
utbyggingen.
Som definert i Idéfasen er følgende alternativer utredet:

Skisseprosjektet er del av konseptfasen for utbyggingen av
Haugesund Sjukehus i Helse Fonna HF.
Det primære formålet med skisseprosjektfasen er å utarbeide et fysisk og funksjonelt
konsept for gjennomføring av prosjektet. Skisseprosjektet er starten på et omfattende
planleggingsarbeid. Her skapes alternative bilder av mulig sluttresultat som gir beslut
ningsgrunnlag for Helse Fonna for valg av utbyggingsløsning og som gir grunnlag for
videre planlegging, bygging og til slutt ibruktaking av et fornyet sykehus
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Alternativ 1

Nullalternativet

Alternativ 2
		

Ny Vestblokk, videre utbygging
mot nord

Alternativ 3
		

Ny Nordblokk, etappevis
utbygging mot nord

Nullalternativet er beskrevet for seg. De to nybyggsalternativene Ny Vestblokk og Ny Nordblokk er beskrevet samlet og det er redegjort for på hvilken måte de
er forskjellige i hvert kapittel.

Skisseprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med
sykehusets ledelse og sykehusets styrings- og brukergruppe. Arkitekten har hatt møter med sykehusets brukergruppe og deltatt på flere av møtene i styringsgruppen i skisseprosjektfasen. Det har vært egne møter
med brukerne av de avdelingene som skal bli liggende
i eksisterende bygninger.
Rådgivende ingeniører har hatt egne møter med sykehusets tekniske avdeling og det har vært foretatt egne
utredninger om helikopterlandingsplassen som er
plassert på taket av eksisterende sykehus.
Gruppen er engasjert for å utarbeide ny reguleringsplan for sykehusets område og det har et vært gjennomført oppstartsmøte med Haugesund kommune.
I tillegg er det gjennomført en rekke møter og avklaringer mellom de prosjekterende som arbeidsog prosjekteringsmøter. Det er også gjennomført
usikkerhetsanalyse.

4 | Program

HFP sammen med scenariene gir funksjons
prinsippene og funksjonell sammenheng mellom de
ulike avdelingene.
I HFP er den enkelte hovedfunksjons netto programareal (behov funksjonsarealer) definert. For å beregne
den enkelte enhets og prosjektets bruttoareal er det
beregnet en skjønnsmessig brutto/nettofaktor for hver
hovedfunksjon. Denne faktoren er satt etter erfaringer
fra tilsvarende enheter i andre sykehusprosjekter og
varierer etter type avdeling. Det bruttoareal som fremkommer er derfor et resultat av en slik metode og ikke
uttegning av hver enkelt enhet med sine enkelte rom.
Det er jevnt over benyttet nøkterne brutto/nettofaktorer. Den endelige verifisering av areal for den enkelte
hovedfunksjon vil først være mulig etter at delfunksjonsprogram er utarbeidet og alle enheter er tegnet
ut i forprosjektet.

I skisseprosjektarbeidet er det er gjort enkelte studier
for spesielle funksjonsområder for å undersøke funksjonelle prinsipper og verifisere løsningsmuligheter.

Formålet med overordnet teknisk program
(OTP) er å etablere et programdokument
som setter mål for bygninger og teknisk
funksjonalitet som støttefunksjoner til all
somatisk og medisinsk-klinisk virksomhet
ved Haugesund sykehus samt for innekli
ma og arbeidsmiljø. Programdokumentet
skal være retningsgivende for alt arbeid
med bygninger og teknikk i all videre pro
sjektering og bygging.
OTP er derfor et dokument som ledelsen for sykehuset
og prosjektet skal evaluere løpende for å kontrollere at
målene oppnås. I tillegg til bygningsmessige og tekniske funksjoner behandler imidlertid denne OTP også de
ytre forholdene som påvirker sykehusets funksjonalitet i
form av trafikkløsninger, transport, ytre miljø og omgivelsenes forventninger til et godt bærekraftig sykehus.
Haugesund sykehus har en beliggenhet som legger
store begrensninger i arealdisponering, tomt, ytre trafikkforhold og reguleringsmessige forhold er følgelig
utfordrende for sykehuset. Dette fremgår særlig tydelig
i tilgjengelighet for akutt transporter, økonomi inngang,
pasienttilkomst, parkeringsforhold osv. Det er følgelig
satt krav til regulering og trafikkanalyser og et tett samarbeid med Haugesund kommune og Vegvesenet.

OTP fanger også opp nye påvirkninger og anbefalinger fra nasjonale planer for helsebygg og bærekraftig
utvikling. Spesielt gjelder dette rapport for «Miljø- og
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i
spesialisthelsetjenesten – Prosjektrapport II 2012»
med revisjoner. Det gis særskilte målkrav for energi og
miljø, alt i en bærekraftig kontekst.
En realitetsorientering i prosjektet rettet mot hva som
er økonomisk mulig i eksisterende bygningsmasse må
føre til at det oppstår avvik for eksisterende bygninger
ift programdokumentet. Slike avvik skal da beskrives
og begrunnes senere faser av prosjektet, og i nød
vendig grad for å redusere usikkerhet og risiko for
de finansielle rammene, allerede i konsept/skisse
prosjektrapporten.

program

Hovedfunksjonenes samlede bruttoareal er tillagt
tverrgående trafikkareal, areal som ikke er knyttet til
en spesiell enhet samt areal for tekniske rom og installasjoner mm..

4.2
Overordnet teknisk
program

|

Skisseprosjektet er basert på Hoved
funksjonsprogrammet (HFP) som ble ut
arbeidet før oppstart av fasen med skisse
prosjektet. HFP angir den enkelte avde
lings nettoareal basert på den kapasitet
avdelingen skal ha. Det er skisseprosjektets
oppgave å innpasse programarealet og
klarlegge byggets brutto-arealer

I skisseprosjektet etableres det bygningsmessige
konseptet og plandisposisjon hvor man viser arealet til
hver avdeling. I neste fase som er forprosjekt, vil man
tegne ut hver enkelt avdeling som plan hvor alle rom
vises. Man vil da få verifisert arealbehov og gi grunnlag for prosjektets endelige størrelse.

Så langt fasen skisseprosjekt skal og kan detaljere
dette, er rammene angitt over ivaretatt.

4

4.1
Hovedfunksjonsprogram (HFP)

Avvik i program som følge av prosjektutvikling.
Programkrav fra OTP er innarbeidet i prosjektet i samsvar med den fasen prosjektet er i. Det er samtidig
angitt avvik som har vært nødvendig å innarbeide for
å overholde kravet om økonomisk bærekraft.
Programdokumentet setter krav til at OTPs mål skal
evalueres i hver fase og det skal angis avvik og begrunnelser for avvik. Dette kan kort trekkes sammen
i hovedpunkter som følger:
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Ytre påvirkninger og forhold.
Trafikk og regulering
Ambulanse
Vest og Nord- Konseptene tilfredsstiller mål om separert trafikk og god trafikkavvikling.
Pasient og besøkende adkomst:
Konseptet angir mulig utvikling for bedret trafikkavvikling ved hovedinngang.
4
|
program

Avvik:
Det er ikke konkludert ift nødvendig arealøkning for
hovedinnkjøringsområdet og konseptet viser eksisterende situasjon.
Økonomiinngang:
Vest og Nord- Konseptene tilfredsstiller bedret tilgang
og sikrere trafikkforhold for varelevering m.v.
Vegmyndighet:
Konseptrapporten forutsetter adkomst fra hovedgaten
Karmsundgt i henhold til sykehusets behov.
Avvik:
Dette er ikke konkludert og inngår i videre arbeid med
detaljreguleringplanen som er satt i gang og løper ut 2016.
Energi og miljø
Energi.
Programmerte mål om tilfredsstillelse av delrapport 2«Miljø- og klimatiltak innen bygg- og eiendomsforvaltning i spesialhelsetjenesten» - Konseptrapporten tilfredsstiller målet for ny bygninsmasse. Energisentralen
oppgraderes til forbedret energieffektivitet og utnyttelse av varmepumpe.
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Avvik:
For eksisterende bygninger er de økonomiske bærekraftmålene avgjørende for beslutning om at restarealer og ombyggete arealer ikke kan oppgraderes iht
målsettingen i delrapport 2.
Miljø.
Konseptrapporten tilfredsstiller krav til miljøoppfølgingsplan. CO2 fotavtrykket er analysert og gevinst realiseres
i forhold til materialbruk i nye bygg, redusert termisk
produksjon med gass. Oppvarmingskarakter tilfredsstilles i forhold til karakter «grønn» ved oppgradering av
varmepumpeanlegget med knapp margin men innenfor
kravet til økonmomisk bærekraft i prosjektet. Kravene til
passivhusnivå tilfredsstilles for nybygg.
Generalitet, fleksibilitet og elastisitet.
Konseptrapporten tilfredsstiller disse programkravene
for alternativene vest og nord innenfor det mulighetsrommet tomt og bygningsutforming gir. Generalitet
og fleksibilitet i de nye arealene er maksimert da endringsevne og tilpassningsevne i etasjene er svært
god og bindes ikke opp av faste sjakter og tekniske
føringer ute i arealene. Elastisitet tilfredsstilles ved at
overordnet teknsik organisering ikke bruker tekniske
rom på tak, men som modlubaserte vertikale tårn i
bygningenes perimeter. Følgelig er påbyning vertikalt
mulig innenfor reguleringsplanens bestemmelser.
Bygningskonstruksjonene er standardisert i to bygnignskategorier som gir høy fleksibilitet og frihet i etasjearealet i forhold til bæresystem
Avvik:
Det er svært begrensede utvidelsesmuligheter på tomten. I eksisterende bygninger må aksepteres begrenset generalitet og fleksibilitet.

FDVU

Øvrige tekniske anlegg.

Det er foretatt driftsanalyser iht program.
Driftskostnader tas kraftig ned grunnet oppgradering
av termisk energisentral, alle nybygg som passivhus
og i eksisterende areal forutsettes fralyttede areal å
driftes som tomme areal med kun grunnvarme og ventilasjon. Tallverdier er vist til i kapittel for økonomi.

Det er tatt inn prinsipper i konseptet som tilfredstiller
programkrav. Løsningsprinsippene gir god generaltitet
og fleksibilitet for alle basis systemer (sentrale anlegg
som termisk energianlegg, trafoanlegg, hovedtavelanlegg og overføringstraséer i kulverter) og god tilpassning ift byggetrinn. Primære fordelingsanlegg (anlegg
for fordeling av tekniske støttesystemer fra basisanlegg i kjellerarealer og opp i bygget til funksjonsområder) er tilrettelagt for bærekraftige løsninger som
tilfredstiller levetid som er krevet for disse.

Spesialrom
Programkrav i forhold til fasen er tilfredsstilt vedrørende alle aktuelle spesialrom i henhold til HFP. Detaljer
for funksjon hører til RFP fasen.
For operasjonsrom er programmkrav ført noe videre
enn fasekrav da det er anbefalt kostnadsreduserende
tiltak i forhold til systmeløsning for ultarene op.rom.
Løsningen baseres på ultraren luft med mobile systemer for instrumentbord og fleksible takhengte pendler
for renluft til operasjonssone. Dette er sterkt kostnadsreduserende i forhold til normalsystemer som LAF tak
og tilsvarend løsninger. Medisinsk kvalifisering av tiltaket gjøres i detalj i neste fase.
Isolater. Avvik:
Det er avklart at det ikke skal være luftsmitteisolater
i Haugesund.
Logistikk-Transportsystemer
Programkrav er tilfredsstilt i forhold til fasens krav for
de fleste transportsystemer.
Avvik:
Det er ikke økonomisk bærekraft for AGV systemer
eller automatiserte og sentraliserte avfallsug- og
tøysug systemer. Dette er i hovedsak begrunnet i at
tilpassning av slike system for eksisterende bygg er
utenfor økonomisk bæreevne og bygningsfysiske begrensninger. Det er følgelig ikke kosteffektivt å installere i nye arealer alene.

IKT systemer.
Disse anleggene er særskilt viktige og sentrale for
sykehusfunksjoner på teknisk side. Programkrav om
tilpassning til overordnete anbefalinger fra regionalt
helseforetak er tilrettelagt i forhold til fasens behov.
Videre detaljeringer gjøres i neste fase.

5 | Alternativene

Skal være med som referansealternativ.
Ny vestblokk, videre utbygging mot nord
Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer
på kort sikt. Alternativet krever videre utbygging mot
nord for å tilfredsstille arealbehov i et lengre perspektiv. Alternativet krever ikke rivning av bygg for Psykisk
helsevern og vil kunne gi rask byggestart. Tidligere
barnehagebygg må rives. Omregulering av egen tomt
vil ikke være nødvendig, men det må vurderes om
private hus i vest bør innløses for å gi et friareal vest
for ny vestblokk.

Generelt for alle alternativer:
Dagens tekniske forsyninger, som f eks varme og
kjøling, er ikke dimensjonert for større utbygninger.
Det må derfor etableres en ny teknisk sentral som
dimensjoneres for nybygg, det anbefales at denne
også dimensjoners for eksisterende bygninger, slik at
en over tid kan fase ut eksisterende teknisk sentral.
Alternativene er utredet som forutsatt i Idèfase
rapporten med relativt få og mindre endringer.

a lt e r n at i v e n e

Nullalternativet

Dette alternativet vil løse et kritisk behov for arealer
på kort sikt. Alternativet vil kreve videre investering i
Nordblokk for fullt ut å dekke arealbehovet i et lengre
perspektiv. Alternativet vil kreve rivning av bygg for psykisk helsevern før bygging kan starte. Dette vil kreve en
midlertidig løsning for lokaliteter for psykisk helsevern
og muligheter for dette er medtatt i konseptfasen.

|

(sitat fra idéfasedokumentet):

Ny nordblokk, etappevis utbygging

5

Idèfaserapporten forutsetter at følgende
alternativer utredes i konseptfasen og
med følgende utgangspunkt
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6 | Nullalternativet

6
|
n u l l a lt e r n at i v e t

6.1
Nullalternativet

Det henvises til Konseptrapportens økonomikapittel,
hvor det heter:

Basert på kravene i Helsedirektoratets
veileder for tidligfaseplanlegging (2011)
er det utarbeidet et null-alternativ. Her er
nullalternativet er beskrevet som del av
Idèfasen, men man har valgt å videreføre
alternativet også i Konseptfasen.

Nullalternativet tar utgangspunkt i fortsatt drift i eksis
terende sykehusbygninger, og at disse skal utnyttes
for å dekke befolkningens fremtidige behov for spe
sialisthelsetjenester. Nullalternativet skal vise krav til
kostnadsoptimal utvikling av bygget for å oppretthol
de akseptabel ytelse for virksomheten over byggets
resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante
løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjen
nomføres.

Veilederen forutsetter:
•

Null-alternativet skal vise krav til kostnadsoptimal
utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel
ytelse for virksomheten over byggets resterende
levetid. Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. Kalles også et referansealternativ eller et
utsettelsesalternativ.

I Finansdepartementet Veileder 8 Nullalternativet
(2010) fremkommer:
•
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Ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning – fremtidig behovstilfredsstillelse skal ikke bli dårligere
enn på beslutningstidspunktet.

•

Inkludere ordinært vedlikehold.

	

Korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil,
skifte ødelagte deler).

	

Forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold).

•

Utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer,
oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen.

•

Hensynta andre vedtatte tiltak som er i gang eller
har fått bevilgning.

Det er to prinsipielle tilnærminger til hva 0-alternativet
innebærer:
1.

En utsettelse av beslutningen (f.eks. 3-5 år) om
gjennomføring av ett av tiltaksalternativene

2. En alternativ tilnærming i tidsperspektivet for pla
nen (her til 2040) der investeringen minimaliseres,
og maksimalt av eksisterende bygg benyttes.
Utredningen knyttet til den første tilnærmingen baserer
seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten fra
2014 og Multimap analysen fra 2011), jf. også nærmere
omtale i skisseprosjektbeskrivelsen. Nyanseringen
som er gjort sammenlignet med idéfaserapporten er
at siden nybygget under ingen omstendighet vil være
ferdig før 2020, så vil en «utsettelsestilnærming» måtte
innebære at ferdigstilling av nybygg ikke kommer før
2023-2025. Beregningsmessig legger vi 2025 til grunn.
Dersom 0-alternativet skal ses i et 2040-perspektiv, er
det viktig å være oppmerksom på at man i 2040-per
spektiv også kunne ha vurdert et samlet nytt bygg i
stedet for nåværende Haugesund sykehus. I så fall
ville den utbyggingen som nå utredes med tilbygg
trolig blitt sett på som 0-alternativet. Derfor er det å
«konstruere» et annet 0-alternativ til de to tiltaksal
ternativene som nå utredes i 2040-perspektiv, noe

som naturlig nok vil gi et resultat som er tilnærmet likt
tiltaksalternativene. Den modifikasjonen av tiltaksal
ternativene som teoretisk kan vurderes er mindre eller
ingen evakuering av eksisterende arealer, og videre
føring av dagens funksjonelle standard i eksisterende
bygg. Dvs. nybygg tilsvarende aktivitetsøkningen i
perioden. Videre må det da forventes behov for tung
ombygging av de arealene som tømmes i tiltaksalter
nativene, og full teknisk oppgradering av resterende
arealer. Det understrekes at dette i praksis vil være
vanskelig å gjennomføre uten ytterligere avlastnings
lokaler i ombyggingsperioden, og at kostnadsusikker
heten vil være stor. Driftsgevinster kan bare forventes
i begrenset grad (isolert for funksjoner i nye bygg) da
den funksjonelle sammenhengen i sykehuset ikke kan
optimaliseres, og driftsulempene under ombygging
vil bli store. Ut fra dette forventes det at de driftsge
vinster som kommer i nybyggdelen i beste fall vil veie
opp for driftsulempene som følge av oppgradering og
ombygging med sykehus i drift.
En annen tilnærming kunne være å holde aktiviteten
i Haugesund sjukehus konstant, oppgradere eksiste
rende bygg, og la andre sykehus dekke aktivitetsøk
ningen. Dette er ikke det ikke gjort beregninger for,
da det legges til grunn at heller ikke andre sykehus i
området har bygningsmessig kapasitet til å dekke opp
dette uten nybygg, og at disse derfor ville måtte in
vestere i et tilsvarende tilleggsareal som i Haugesund.
Dermed oppnås det ikke noen gevinst verken på
HF- eller RHF-nivå av en slik tilnærming, bare lengre
avstand mellom befolkning og sykehus.
Uansett hvilken tilnærming man har i forhold til beskrivelsen over vil de tekniske tiltak som må gjøres i eksisterende bygninger vil være så omfattende at det har
karakter av permanent og ikke midlertidig opprusting.
Dette medfører at byggenes levetid teknisk sett vil
være lenger enn til 2040.

Investeringsalternativet i Prosjektet er to alternativer
for tilbygg i to trinn samt rehabilitering og fornyelse
i eksisterende bygninger. Null-alternativet defineres
som oppgradering av dagens bygninger med mindre
tilbygg med de konsekvenser dette har kostnads
messig og kapasitet for sykehusproduksjon.
Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et rehabiliteringsalternativ, referanse eller utsettelsesalternativ,
noe som er typisk for nullalternativer.

6.1.1

Metodikk

Denne utredningen baserer seg bl.a. på tidligere utredninger (Idefaserapporten fra 2014 og Multimap
analysen fra 2011).
Beskrivelsen av nullalternativet omhandler:
•

Eksisterende bygningsmasse generelt

•

Teknisk tilstand

•

Bygningenes funksjonalitet

•

Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet

•

Myndighetskrav

•

Kapasitet for sykehusfunksjoner

•

Investeringsbehov

•

Driftsøkonomiske konsekvenser

•

Ombygging og utbedring av sykehusanlegg
under drift

Sykehuset i Karmsundgata består av følgende bygningsmasse:

Vurdert bruttoareal

År

Vektet tilstandsgrad

Felles for M, S og Ø-blokk er et betydelig og snarlig
behov for teknisk og bygningsmessig oppgradering.
Tekniske anlegg som rør, ventilasjon, medisinsk gassanlegg etc. har passert sin levetid, og det må påregnes
utskifting på store deler av anleggene de kommende
år. I utgangspunktet vil det høyst sannsynlig koste like
mye, eller mer, å rehabilitere som å bygge nytt.

212 001

G-blokk

5 468

1929

2,08

212 002

Ø-blokk

4 134

1977

2,40

212 003

S-blokk

7 937

1977

2,36

212 004

M-blokk

13 555

1977

2,43

212 005

V-blokk

12 930

1988

1,33
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212 006

Vaskeri

1 445

1955

2,34

212 008

T-blokk

1 072

1976/2004

2,12

Multimap har følgende beskrivelse av de ulike
bygningene

212 009

Psykiatrisk

6 553

1988

1,65

212 010

Ny østfløy

2 864

2004

1,01

Sum Karmsundgata

55 958

Tilstandsgradene er definert som:
Tilstandsgrad 0:

Ingen symptomer

Tilstandsgrad 1: 		

Svake symptomer

Tilstandsgrad 2:

Middels symptomer

Tilstandsgrad 3:

Kraftige symptomer

Tabellen viser gjennomsnittlig tilstandsgrad som omfatter bygning og tekniske anlegg. En rekke av de tekniske anleggene har tilstandsgrad på 3.
M, S og Ø- blokk ble tatt i bruk i 1977 og dette er de
blokkene som er i dårligst forfatning og det er behov
for betydelig oppgradering. De funksjonelle forholdene er ulike i de forskjellige blokkene.

Teknisk tilstand (Multimap)

Ø, S og M blokk
Med unntak av heiser bærer Ø, S og M blokk preg av
mangelfullt vedlikehold. Alle etasjer og komponenter
har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0.

Operasjon og føde i S-blokk fungerer i forhold til
kapasitet, i tillegg er plasseringen i anlegget god.
Bygningsmessig er S-blokken i dårlig tilstand, og har
snarlig behov for oppgradering.
I M-blokk har sengeområdene lav standard og er
driftsmessig lite hensiktsmessig. Poliklinikker i 1. etasje
oppleves som «utdatert» og sprengt arealmessig. Det
kan skyldes dårlig arealutnyttelse, men også at bygget
er i dårlig stand.
Øst-blokken som bl.a. inneholder AMK, laboratorier og
patologi, har betydelig og snarlig behov for oppgradering. Laboratorier og patologi har dårlige forhold både
areal, planmessig og teknisk, og er lite egnet i forhold
til dagens drift.

Generelt sett skiller det seg lite mellom det bygningsmessige og de tekniske anleggene for de tre bygningene. Det bygningsmessige og utendørs anlegg har
en vektet teknisk tilstandsgrad på ru
ndt 2. De
tekniske anleggene, med unntak av heis, har en vektet
teknisk tilstandsgrad på nærmere 3. Dette tyder på at
det er store behov for strakstiltak (0-5 år) for de tekniske anleggene, mens det i løpet av en tiårsperiode vil
være behov for større tiltak på det bygningsmessige.
For M- blokka er det derimot behov for strakstiltak på
både yttertak og vinduer/ytterdører for å unngå vannlekkasjer og skadeutvikling.
Tilpasningsdyktigheten til byggene er derimot
god, både med tanke på å endre planløsning og
å bygge om til annen bruk. Det som utgjør den

største begrensningen når det gjelder ombygging
er begrensninger i takhøyden og installasjonsplass
i vertikalesjakter.

G-blokk
G- blokka er bygget i 1929 og bærer preg av mangelfullt vedlikehold på bygget innvendig, samt de tekniske installasjonene. Her er alle de nevnte komponenter,
med unntak av brannslokking (som har tilstandsgrad
2), registrert med tilstandsgrad 3. Det vil si at det er
store behov for strakstiltak innenfor 0-5 år. Dette er
med unntak av 4. etasje, der tilstanden er gjennomgående god eller tilfredsstillende. Bygningen utvendig
har god tilstand, med unntak av yttertak, som det må
påregnes utbedringer av i løpet av ti år.
Tilpasningsdyktigheten i bygget er begrenset både
med tanke på å endre planløsning og bygge om til
annen bruk. Dette skyldes smale spennvidder, mye
tunge innervegger, lite installasjonsplass i vertikale
sjakter og begrenset mulighet til hulltaking i dekker.

n u l l a lt e r n at i v e t

Øst-blokken har kun to etasjer i tillegg til kulvert og
blokken har dermed også en lav tomte-utnyttelse.

Eksisterende bygningsmasse generelt

|
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Som forutsatt i Idèfasen er nullalternativet et
rehabiliterings-, referanse- eller utsettelsesalternativ

V-blokk
V-blokka ble bygget som råbygg i 1988 og de syv etasjene (pluss to underetasjer) har blitt innredet mellom
1988 og 2002. 1. og 4.-7. etasje ble henholdsvis innredet i 2000 og 2002. Disse etasjene har naturlig nok
god tilstand på samtlige komponenter. Dette er med
unntak av tele og automasjon, der en må regne med
utbedringer i løpet av en tiårs periode.
U1-U2 og 2.-3. etasje ble innredet i henholdsvis 1987
og 1994. I disse etasjene er tilstanden god for det bygningsmessige, med unntak av innredning. Disse har
en tilstandsgrad på 2, noe som tyder på at det vil være
behov for tiltak i et tiårs perspektiv. Det samme gjelder
tekniske anlegg. Med tanke på at disse etasjene ble
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innredet for 20-30 år siden er det naturlig at det vil
være behov for tiltak på dette i de neste ti år.
Yttertaket er registrert med tilstandsgrad 2 og vil ha
behov for større utbedring i et tiårsperspektiv. Utendørs
tekniske anlegg har en tilstandsgrad på 2, som tyder på
at det bør gjøres tiltak innenfor en tiårs periode.

Ny Østfløy er bygget i 2004. Bygningen er i gjennomgående god tilstand, med unntak av vinduer/dører i 1.
etasje, som det bør gjøres tiltak på innenfor en tiårsperiode. Det er også rapportert en konstruksjonsfeil på
taket som vil kreve tiltak innenfor de neste fem år.

6
|
n u l l a lt e r n at i v e t

Med tanke på tilpasningsdyktighet er bygget relativt
bra, på samme måte som Ø-, S- og M blokk. Det er
gode muligheter for både å endre planløsning og
bygge om til annen bruk. De største begrensningene
her ligger i at det er begrensede muligheter til hulltaking i dekke, samt at det er dårlig installasjonsplass i
vertikale sjakter.

Tilpasningsdyktigheten til bygget er god. God mulighet for å etablere store åpne rom, lette innervegger og
god bredde på kommunikasjonsveier gjør det enkelt å
endre planløsning. Mulighetene begrenses imidlertid
noe av liten bygningsbredde, lite installasjonsplass i
vertikale sjakter og liten mulighet for hulltaking i dekker.

Psykiatrisk

6.1.4

Psykiatrisk bygg er oppført i 1988. Bygningens tilstand
tilsier at det er behov for omfattende tiltak innenfor
de neste ti år. Det er behov for strakstiltak (0-5 år) på
yttertak. Fundament, brannslokking og heis er i god
tilstand og det er således ikke forventet noe behov
for utbedring i løpet av de neste ti år. Resterende
bygningsdeler har behov for utbedringer i løpet av en
tiårsperiode.

Sykehuset har en logisk oppbygging, med en sentral
kommunikasjonskjerne og fløyer som samler seg omkring denne. Beliggenheten er attraktiv, på sentral og
trivelig tomt med utsikt over byen.

Tilpasningsdyktigheten til bygningen tilsier at det er
gode muligheter til å endre planløsning i 1. etasje. De to
underetasjene vil det være vanskelig å gjøre endringer
i, både med tanke på å endre planløsning og bygge om.
De største begrensningene i denne sammenheng utgjøres av lav etasjehøyde, smale kommunikasjonsveier,
smal bygningsbredde og små vertikale sjakter.
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Ny østfløy

Laboratorieområdene i sykehuset ligger samlet men
med svært lav teknisk standard og avdelingen har for
lite areal i forhold til behov.
Sengeposter og poliklinikkarealer er preget av mangel
på støtterom. Poliklinikkene ligger til dels spredt i sykehuset. Utstyr står til enhver tid lagret i korridorer, og
utgjør en sikkerhetsrisiko. Flere kontorplasser mangler
dagslys, og innendørs luftkvalitet er ikke tilfredsstillende.
Sengerom er små og uhensiktsmessig proporsjonert, og
mangler i all hovedsak tilstøtende bad/wc. Det er få rullestoltilgjengelige toaletter på sykehuset.

6.1.5
Bygningenes funksjonalitet

Generelt er dagens Haugesund sykehus preget av
trangboddhet og mangel på støtterom som samtale
rom, pc-arbeidsplasser/kontor, møterom, undervisningsrom, lager og oppholdssoner for pasienter og
pårørende. Våtromdekningen, dvs. baderom og andre
typer vaskerom, er svært lav og tilrettelegging for
universell utforming er mangelfull.
Akuttmottaket har trange forhold og begrensede utvidelsesmuligheter og kan ikke etablere
observasjonspost.
Dagens operasjonsavdeling fungerer tilfredsstillende,
bortsett fra tidvis tekniske problemer med bl.a. kloakk
lekkasje. Bildediagnostikkavdelingen er utvidet og
påkostet i senere tid, og også i tilfredsstillende stand.
Dialyseenheten og onkologisk dagenhet har plassmangel ift. dagens kapasiteter på pasient behandlingsplasser og støtterom.

Bygningsstruktur og tilpasningsdyktighet

Den bygningsmessige tilpasningsdyktigheten i syke
huset er totalt sett å vurdere som begrenset. Bygnings
massen har gjennomgående relativt lave etasjehøyder
som er begrensende for fremføring av tekniske installasjoner og mulighet for takhengt utstyr etc.
Store deler av eksisterende bygningsmasse består av
relativt brede bygningskropper. Sengeområdene ligger
blant annet i slike brede fløyer. Dette fungerer bra ved
bruk av flersengerom som dagens løsning er basert
på, men i nyere sykehus har man gått over til utstrakt
bruk av ensengsrom blant annet på grunn av pasientsikkerhet, konfidensialitet og pasientmiljø. Det vil
være vanskelig å lage gode sengetunsstrukturer med
ensengsrom på en arealeffektiv måte i slike brede
bygningsstrukturer.
Selve strukturen gir imidlertid et kompakt og effektiv
sykehus som har mange driftsmessige fordeler.

Det er en spesiell problematikk knyttet til myndighetskrav når det gjelder fornyelse av eksisterende bygg
som er oppført etter tidligere tiders forskriftskrav og
hvilke krav som gjøres gjeldende når det foretas ombygging mange år senere.
Det sentrale spørsmålet er om forskriftenes krav om
hovedombygging gjøres gjeldende eller ikke. Lovens
definisjon av begrepet hovedombygging er; ”endring
eller reparasjon av byggverk som etter kommunens
skjønn er så omfattende at hele byggverket i det ve
sentlige blir fornyet”. Gjøres krav om hovedombygging
gjeldende, vil eksisterende bygninger måtte tilfredsstille alle de forskriftskrav som gjelder i dag.
Når krav om hovedombygging gjelder er uklart og
er det er ulik praksis. Lovens forarbeid gir ikke nærmere holdepunkter og det er heller ikke gitt nærmere
retningslinjer fra departementet. Det mest konkrete
moment det kan vises til, er i hvor stor grad det gjøres
endringer i bærende konstruksjoner eller at bygningen
endrer bruk. Bygningsmyndighetene må derfor vurdere hvert tilfelle konkret i forhold til arbeides omfang
og den tilstand bygningen befinner seg i.
Normalt vil hovedombygging i eksisterende bygninger
iht plan- og bygningsloven kreve nye løsninger for:
•

Brannsikkerhet og rømningsveier

•

Universell utforming

•

Energiløsninger, bygningens varmeisolerende
evne, tetthet og krav til alternativ energileveranser.

•

Standard for ventilasjon og kapasitet i anleggene.

•

Elektroinstallasjoner

6.1.7

Investeringsbehov

Kravet til energiløsninger er på generell basis stigende
og det forventes høyere krav i ny bygningslov som vil
være gjeldende fra 2017.
Helse Vest rapport grønt sykehus forutsetter at nybygg
og rehabiliteringsprosjekter skal ha bedre energistandard enn det forskriftene krever:

n u l l a lt e r n at i v e t

Alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger
mens det for eksisterende bygninger kan være ulikt
hva som gjøres gjeldende.

I tillegg kommer ombygging for å bedre funksjonalitet og
standard som vil følge som nødvendig konsekvens når
man først foretar større utbedring av tekniske anlegg.

Alle sykehusbygg som planlegges og bygges skal
tilfredsstille passivhusnivå, oppnå energikarakter A og
oppvarmingsmerke grønt. Rehabiliteringer som define
res som hovedombygging skal oppnå energikarakter
A (passivhusnivå fra 2015). For andre typer ombygnin
ger skal energikarakter B oppnås.
Når det gjelder universell utforming er Regjeringens
visjon er at Norge skal være universelt utformet innen
2025. (Regjeringens handlingsplan for universell utfor
ming og økt tilgjengelighet 2009-2013. 2009)
Det er grunn til å være i tvil om man kan gjennomføre
så store tiltak i eksisterende sykehus uten at dette
formelt er en hovedombygging og at alle forskriftskrav
gjøres gjeldende.
Uavhengig av dette er det er også et viktig spørsmål
ved om man bør foreta store investeringer, som i
nullalternativet, i eksisterende bygninger eiet av Staten
og benyttet til helsetjenester uten at man oppfyller forskriftskrav på områder som har høy samfunnsmessig
prioritet. Dette gjelder regelverk både innenfor Planog bygningsloven og Arbeidsmiljøloven.

I Multimap undersøkelsen i 2011 ble sykehuset i
Haugesund vurdert til å ha et samlet behov for
teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse
på 785 MNOK. SSB Byggekostnadsindeks angir
i perioden medio 2011 til medio 2015 en prisstigning
på 10,84 %. Prisjustert oppgraderingsbehov har en
kostnad på 870 MNOK.

|

Myndighetskrav

6

6.1.6

Av disse er 610 MNOK strakstiltak som ble definert som
«må» tiltak som forutsettes gjennomført innen 2016.
Det er da ikke medregnet funksjonell oppgradering
eller tilpasning til myndighetskrav som ligger utenfor
konseptfasen å vurdere.
For videre kostnadsmessige utredninger henvises til
konseptrapporten.

Det må her spesielt pekes på universell utforming,
energi og sikkerhet ved brann.
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6.1.8

Kapasitet i eksisterende sykehusanlegg

Nullalternativet med fortsatt bruk av eksisterende bygninger vil, med nødvendig oppgradering, gi et mindre
godt utgangspunkt for å drive sykehusvirksomhet enn
normalt. Det gir lavere standarder for pasienter og
ansatte og et mindre hensiktsmessig grunnlag for rasjonell og effektiv drift.
6
|
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Dagens sykehus har til sammen 56.000 m2 sykehusareal. Ut fra byggenes alder og at det er gjennomført
mindre ombygging i eksisterende arealer har de fleste
avdelinger mindre areal enn tilsvarende avdelinger
ville hatt ved nybygg i dag. Generelt medfører dette
betyr at sykehuset har en høyere produksjon enn den
teoretiske arealmangelen skulle tilsi. Standarden er
lavere, eksempelvis flersengsrom istedenfor ensengsrom, flere deler bad og badene er små og ikke universelt utformet mv. Arealmangelen har ikke bare som
årsak lavere standard, men også at enkelte funksjoner
ikke lar seg innpasse som observasjonssenger, rom for
obduksjoner osv.
Ved investeringer som forutsatt i Multimap-analysen vil
sykehuset tekniske og bygningsmessige standard øke
og bygget vil med normalt vedlikehold kunne driftes
frem til 2040. Man tar her ikke med eventuelle tilpasninger av de funksjonelle løsningene:
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Det beregnede arealbehov for 2020 og 2040 er:
Arealberegning for Haugesund sjukehus 2020 og
2040

Konseptfase 2040
Utviklingsplan 2040
Konseptfase 2020
Antall Senger Arealbehov Antall senger Arealbehov Antall senger Arealbehov
2020
2020
2040
2040
2040
2040
Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
24
1.827
32
2.180
14
1.796
Somatikk, poliklinikker/dagavdeling
4.327
5.304
4.643
Somatikk, døgnbehandling
212
10.145
251
11.587
306
11.627
Psykisk helsevern
26
2.459
31
2.831
38
3.621
Medisinsk service
4.580
4.720
5.211
Intern service, kontorfunksjoner og administrasjon
12.883
13.582
15.095
I alt
262
36.220
314
40.203
357
41.992
Bruttoareal
71.949
79.841
83.260
Senger: Observaskjonssenger med 80 % belegg, normale senger med 70 % belegg for barn og 85 % for øvrige. Psykisk helsevern 90 % belegg
Brutto/netto faktor somatikk 2.0 og psykisk helsevern 1,8

HFP 2015 tabell 15 Arealbehov nybygg Haugesund 2020 og
2040 konseptfase og utviklingsplan

Oppsummert er arealsituasjonen følgende når dagens arealstandard legges til grunn:
Arealbehov 2020

Arealbehov 2040

Arealbehov m2

72.000

80.000

Dagens areal m2

56.000

56.000

Differanse m2

16.000

24.000

Sykehusets forutsatte produksjon i 2020 forutsetter
etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene
har et areal på ca.72.000 m2, dvs. en differanse på
16.000 m2
Sykehusets forutsatte produksjon i 2040 forutsetter
etter dagens arealstandard for de ulike avdelingene
har et areal på ca. 80.000 m2, dvs. en differanse på
24.000 m2
Underkapasiteten i eksisterende anlegg vil øke fra
16.000 i 2020 til 24.000 m2 2040. Dette medfører at
forutsatt produksjon ikke kan ivaretas uten en økning
av areal dvs. tilbygg.
Dette er underkapasiteten forutsatt at arealstandarder for nybygg benyttes. I den grad oppgradering og
ombygging kan gjennomføres uten at det utløser «hovedombygging», vil dagens standarder teoretisk sett
kunne videreføres. I praksis vil dette imidlertid måtte
modifiseres på mange områder i et så langt tidsperspektiv.

Ombygging og rehabilitering vil måtte gjøres i etapper og i stor grad påvirke driften av sykehuset. Støy
fra ombyggingsarealene vil forplante seg til avdelinger
i drift, og det må påregnes driftsavbrudd på tekniske
anlegg i forbindelse med omlegging/nyetablering av
teknisk infrastruktur.
Det vil bli behov for rokkeringsarealer ved ombygging
og midlertidig utflytting til provisorier og senere tilbakeflytting til ferdig ombygde arealer påvirke produksjonen i sykehuset.
Kravet til pasientsikkerhet og brannsikkerhet vil gi
relativt store utfordringer i gjennomføringen av byggearbeidene, særlig knyttet til tilgjengelighet til rømningsveier og kommunikasjon mellom ulike avdelinger.
Ved en eventuell realisering av nullalternativet må det
utarbeides detaljerte faseplaner som viser hvordan
brann- og pasientsikkerheten ivaretas i de ulike fasene. Det vil i forbindelse med dette arbeidet kunne
avdekkes forhold som krever ytterlige provisorier og/
eller dublering av funksjoner.

6.1.10 Sammenfatning
Den viste investering og manglende kapasitet i
nullalternativet, usikkerheten om det vil bli krevet
hovedombygging fra bygningsmyndighetenes side,
manglende universell utforming og behovet for
funksjonelle ombygging og standardheving for å nå
dagens standarder og forskriftskrav for en rekke avdelinger karakteriserer alternativet som ikke bærekraftig i
et langsiktig perspektiv.

n u l l a lt e r n at i v e t

Utbedring av sykehusanlegg under drift

|

6.1.9

6

“

Nullalternativet karakteriseres som ikke bærekraftig
i et langsiktig perspektiv.

Det er ikke foretatt en nærmere vurdering når det gjelder fremdrift for gjennomføring av nullalternativet. Det
antas at en gjennomgripende utbedring av sykehuset
ut fra må og bør behovene med nødvendige provisoriske løsninger vil kunne gjennomføres innenfor en
periode på 5–7 år.
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7 | Konsept for vest- og
nordalternativet
7.1
prinsipper for utforming
av sykehus
7
|
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Sykehus er dynamiske virksomheter og er
ofte i endring. Den driftsmessige organise
ring endres og det er en kontinuerlig me
disinsk utvikling. I tillegg endres sykehu
senes oppgaver og de får ulike posisjoner
innenfor regionen. Mange av disse forhol
dene medfører behov for bygningsmes
sige forandringer av ulike størrelsesorden
gjennom et sykehusbyggs levetid.
Utgangspunktet for planlegging av et nytt sykehus må
være at endring og utvikling er nødvendige og er en
naturlig del av et sykehusprosjekt og må behandles
som det. Det vil nødvendigvis forekomme endringsbehov også i planleggingsfasen.
På denne bakgrunn innledes det her med grunn
leggende prinsipper for planlegging av sykehus samt
om generalitet, fleksibilitet og elastisitet.

•

Etablere gode forbindelseslinjer og integrasjon
mellom de ulike hovedfunksjonene

•

Etablere en planløsning som gir grunnlag for hver
enkelt hovedfunksjon til å utvikle seg etter egne
premisser.

•

•

•

Etablere et utbyggingsmønster som gir en hensiktsmessig og rasjonell drift.

•

Etablere et utbyggingsmønster som tilpasses eksisterende bygninger, tomten, byen samt områdets
infrastruktur og kommunikasjoner.

•
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Etablere et utbyggingsmønster med ”åpne ender”,
slik at plasseringer av nøkkelfunksjoner ikke sperrer for videre utvikling av sykehuset

Utvikle et bygningsmessig konsept som er har en
rasjonell arealbruk og som er kostnadseffektivt å
bygge.
Utvikle et bygningsmessig konsept som støtter
opp under miljø- og energieffektiv bygging og drift.

Ved utbygging av et eksisterende sykehus på en begrenset tomt vil man ikke kunne optimalisere alle disse
målsettingene. Det er også ulike kvaliteter i forhold til
disse prinsippene i de to alternativene.

7.1.1

Målsetninger for konseptet

Ved starten av skisseprosjektarbeidet ble det skissert
følgende målsettinger for prosjektet:

Effekt:
Gjøre realiseringen av gevinsten ved nybygg best mulig.
Følgekostnader:
Unngå tiltak som ikke gjelder de primære målene ved
utbyggingen.
Provisoriske løsninger:
Unngås, disse vil normalt koste mye og være til ulempe for den daglige driften.
Langsiktig:
Se de første trinnene i forhold til senere utvikling av
sykehuset. At man etablerer størst mulig grad av frihet
for senere byggetrinn.
Bærekraft:
Gode energi og miljø løsninger

7.1.2

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet

Det er søkt etablert et sykehusanlegg med vekt på
en hensiktsmessig drift og som vil kunne ta opp i seg
de endringer og den utvikling man vet finne sted i et
sykehus i fremtiden. De enkelte deler av prosjektet er
søkt bygget etter de forutsetninger som gjelder den
enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler
av sykehuset like enkelt kan benyttes til alle typer
funksjoner.

•

Hvert nytt byggetrinn skal inngå i en fremtidig helhet og fungere godt både i første trinn og i senere
trinn.

•

Unngå provisorer og midlertidige løsninger.

Følgende begreper benyttes:

•

Redusere flytting internt i eksisterende bygninger

•

Etablere hensiktsmessig generalitet, fleksibilitet og
elastisitet i anlegget.

Generalitet,
arealenes evne til å benyttes til ulike funksjoner uten
endring eller ombygging.

•

Etablere hensiktsmessig adkomst for pasienter,
publikum og akutt.

•

Gode energi og miljøløsninger

Generelt er følgende viktig ved utbygging av sykehusprosjekter, og lagt til grunn for skisseprosjektet:
•

Utarbeide en samlet plan som er fleksibel og som
kan ta opp i seg de løpende endringer som kan
komme. Skape fremtidig disponibelt tomteareal for
senere generasjoners utvikling og endringer.

Følge målsettinger ble definert:

Fleksibilitet;
endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner
uten å endre basisinstallasjonene eller konstruksjonen.

Elastisitet;
prosjektets evne til å utvide anlegget.
Behovet for endringsdyktighet vil endre seg gjennom
prosjektets utvikling og faser. Generelt gjelder:
•

Prosjektet bør ha en konseptuell fleksibilitet i utviklingsfasen.

•

Prosjektets hovedstruktur må være endringsdyktige i planleggingsfasen

•

Bygningene må være endringsdyktige med hensyn til bruk i driftsfasen

I prosjektet har man søkt å etablere en bred bygningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som
operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv.
og en smal bygningsform for psykiatri sengeposter,
poliklinikker og kontorer mv. Dette gir generalitet og
fleksibilitet.
Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvidelse
i utgangspunktet være som tilbygg fremfor påbygg. I
en trang bymessig tomt som i Haugesund er mulighetene for tilbygg redusert.
I alternativ Nord er det et gjenstående tomteområde
mot syd, dette er disponert til adkomstområde for
ambulanse, uteområde for akuttpsykiatri samt varemottak. Det kan tenkes seg en begrenset utbygging
som tillater at disse funksjonene blir liggende med en
bygningsmessig overdekning. I dette alternativet er
tyngden av sykehuset forskjøvet mot nord slik at en utbygging her har mindre god forbindelse til den øvrige
delen av sykehuset.
I alternativ Vest vil man ha en hensiktsmessig utvidelse
mot nord hvor parkeringshuset ligger. Det må da finnes en annen løsning på parkering, eventuelt i anlegg
under bakken.

Kontekstualitet
Bygget eller anlegget skal være prosjektert med et
bevisst forhold til de omgivelsene det er en del av.
Brukskvalitet
Prosjektene skal være gode redskaper for den bruken
eller de arbeidsprosessene de skal gi rammer for.
Kapasitet for endring
Prosjektene skal være utviklet med innebygget kapasitet for endring over tid.
Energi og miljø
Prosjektene skal oppfylle oppdragsgivers miljømål og
energikrav.
Kostnadseffektivitet
Prosjektene skal være kostnadseffektive.
Nytenkning
Det skal legges vekt på nye og innovative løsninger
De enkelte delene av arkitekturbegrepet er behandlet
i ulike deler av beskrivelsen.

Tinghuset

Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund sentrum og har en tydelig plass i bybildet.

Rådhuset
Rådhusplassen

Beliggenheten karakteriseres med nærhet og utsikt til
Smedasundet og naboskapet med Høgskolen Stord/
Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den
trafikkerte Karmsundsgata i øst og det rolige eneboligområdet i sør.

Høgskolen
Revmatismesjukehuset

Bysentrumet i Haugesund har en markant kvartalstruktur med gateløp i nord–sør- og øst–vest-retning.
Siktlinjene mot vest med Smedasundet og havet i det
fjerne er tydelige i byens viktigste gateløp og byrom.
Mot øst er Karmsundsgata et skille mellom den regelmessige kvartalstrukturen og den åpne byen med mer
fri struktur. Sykehuset ligger i utkanten av kvartalstrukturen på grensen til den frie byen.
Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større
og mer dominerende enn andre bygg i byen, med
unntak av de store industrihallene ved bryggekanten i
Smedasundet. Det oppstår et eget kontekstuelt forhold
mellom sykehuset med stor skala og byen med en relativt sett mindre skala. Ved utbyggingen av sykehuset er
det forutsatt at de fleste bygningene skal bestå, i skisseprosjektet har det derfor ikke vært grunnlag for å drøfte
endring av denne kontekstuelle og byformingsmessige
sammenheng. Sykehuset funksjonelle utvidelsesbehov
og behov for å fornye deler av bygningsmassen gir et
betydelig utbyggingsbehov som gir begrensete muligheter for en tradisjonell tilpasning til byens skala ved å
etablere mindre bygninger.
Sykehuset er av samfunnets viktigste funksjoner, og
det er et tydelig ønske i byen om å opprettholde den
sentrale plasseringen fremfor å flytte sykehuset til

Haugesund Sjukehus
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Arkitektonisk kvalitet
Grunnlagt i tydelige og forståelige formmessige ideer.

Festiviteten

|

Arkitektur som begrep knytter seg til følgende hovedelementer:

7.3
Kontekst Sykehuset i byen

7

7.2
Arkitektur

en annen tomt utenfor byen. Denne sammenhengen
mellom viktighet og nærhet gir en alminnelig aksept
for størrelse og dominans i bybildet.
I utbyggingen har man så langt det er mulig valgt å
følge kvartalsstrukturen, samtidig videreføres bygninger i en stor skala.
Det bymessige adkomstrommet inn fra Litlasundsgata
til sykehuset har en klar retning nord syd med en tydelig visuell akse mot vest som etterstrebes videreført i
utbyggingen. Denne visuelle aksen vender seg mot
Smedasundet og havet i vest, og knytter sammen
sykehusområdet og Høgskolen. Utsikten mot vest,
både fra uterom og inne i bygget, er prioritert i utformingen av de ulike alternativene.

Sykehusområdet ligger på en liten høyde, med en
høydeforskjell på 5-6 meter ned til høgskolen og rådhuset. Rådhusparken ligger ytterligere noen meter
lavere. For at sykehusets nybygg skal være i balanse
med omkringliggende bygninger etterstrebes det
å bygge lavere mot nord i retning rådhuset og høgskolen, mens man kan bygge høyere mot sør og i området
nær eksisterende bygninger. Det er også ønskelig at
nybygg trappes ned i høyde mot boligområdet vest for
eksisterende vestblokk.
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Prinsippskisser for tomten

LAVT

HØYT

HØYT

7
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Visuell akse

Byrom

Kvartaler i utbyggingen av sykehuset

Bevegelsesakse nord/ sør

Trafikkbasis

HØYSKOLE

HELSE
FRAMTIDIG

Kunnskapskvartalene
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Byggehøyder

Trinn 1 består av to ulike deler, en tyngre del med blant
annet akuttmottak og operasjon, og en lettere del
med akuttpsykiatri og avrusning. I begge alternativer
brukes psykiatridelen for å skape en bygningsmessig
overgang til eneboligområdet i vest. Denne bygningsdelen er lavere og smalere slik at bygningsstrukturen
trapper seg ned mot vest.
Trinn 2 inneholder enkelte behandlingsfunksjoner,
men i hovedsak lettere funksjoner som sengeområder,
poliklinikker og kontorarealer. I de nederste etasjene
er det en bred rygg mot vest der behandlingsfunksjonene ligger, mens mer publikumsrettede funksjoner
som poliklinikker og dagområder ligger inn mot adkomstplassen i øst. Sengeområdene ligger i tverrgående fløyer i øst/vest-retning i de øverste etasjene.
I både vest- og nordalternativet trappes bygningsstrukturen ned mot nord for at sykehuset form skal fremstå
balansert i forhold til omkringliggende bygninger.
Hovedelementene som vest- og nordalternativet er
bygget opp av er like, men på grunn av ulike forutsetninger i forhold til tomt og program vil alternativene
likevel fremstå som ulike. En av de store forskjellene
mellom alternativene er at nordalternativet kun har ett
«koblingspunkt» med adkomst vertikalt og horisontalt
til eksisterende bygg, mens vestalternativet også kan
knytte seg til behandlingsaksen i sør.

må rive psykiatribygget i første byggetrinn i nordalternativet og dette fører med seg store kostnader.
Eksisterende bygg har relativt lave etasjehøyder med
tanke på behovet for tekniske føringer i himling og det
er derfor valgt ikke å videreføre de samme høydene
i nybygg. Nybygg får en brutto etasjehøyde på 4,5
meter, dette er en høyde som gir god fleksibilitet og
robuste tekniske løsninger.
Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende
tas opp i ulike «koblingspunkter» der heiser, trapper
og ramper ivaretar gode forbindelser. Det er valgt å
etablere nybyggstrinnene et stykke fra eksisterende
bygg slik at man får avstander som er lange nok til at
man kan etablere ramper i etasjer med mye senge
transport. Disse punktene gir oversikt og bedrer
orientering i bygget, og de understreker de visuelle
siktaksene.
Forskning viser at det har helende verdi å inkorporere
naturlige elementer i våre omgivelser. I begge alternativer er det derfor lagt stor vekt på grønne, frodige
og lyse uteområder, i form av blant annet atrier og
takhager. I trinn 1 er de grønne uteområdene etablert
i forbindelse med psykiatridelen, der uteområder for
akuttpsykiatri samt en grønn buffersone mot eneboligområdet i vest er prioritert. Trinn 2 er utformet som
en kamstruktur med lameller i øst/ vest-retning. Dette
gir mye sollys inn i atriene samtidig som man sikrer
god utsikt mot vest fra fellesområdene i de øverste
etasjene. De grønne takhagene og atriene er godt
synlige fra de områdene i sykehuset der pasientene
oppholder seg og de bidrar til et helsefremmende
miljø for pasientene.
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De ulike funksjonene til sykehuset har
behov for ulike typer bygningsstrukturer.
Tyngre behandlingsfunksjoner som opera
sjon og laboratorier har behov for brede
bygningskropper med store spenn og mu
lighet for å lage større sammenhengende
rom. Funksjoner som sengerom, polikli
nikker og kontorer kan med fordel ligge i
smalere bygningsstrukturer som gir gode
lysforhold og dimensjoner til små rom.

I både vest- og nordalternativet er funksjons
fordelingen i byggetrinnene slik at trinn 1 i hovedsak
inneholder tyngre behandlingsfunksjoner, mens trinn 2
for det meste rommer sengeområder, poliklinikker og
kontorarealer. Dette kommer til uttrykk i bygningsformen til de to byggetrinnene.

|

7.4
Arkitektonisk konsept

7

“

I både vest- og nordalternativet er funksjonsfordelingen i byggetrinnene slik at
trinn 1 i hovedsak inneholder tyngre behandlingsfunksjoner, mens trinn 2 for det
meste rommer sengeområder, poliklinikker og kontorarealer.

Programforutsetningene må også bli forskjellige ved at
de man får bygget mindre areal i trinn 1 i nordalternativet enn i vestalternativet. Årsaken til dette er at man

29

Perspektiv Nord

7
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Perspektiv Vest
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Bygningsstruktur nordalternativ

7
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Byggetrinn 1:

Byggetrinn 2:

Siktlinjer fra publikumsakse

Bygningsstruktur vestalternativ

Behandlingsfunksjoner
Publikumsfunksjoner og
fellesarealer

Byggetrinn 1:
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Byggetrinn 2:

Siktlinjer fra publikumsakse

Senger, dagbehandling og
poliklinikker

LITLASUNDGATA

LITLASUNDGATA

BESØKENDE

BESØKENDE

HOVEDINNGANG
PLAN 1

AKUTTMOTTAK
PLAN 1
AKUTTMOTTAK
PLAN 1

Haugesund sjukehus ligger sentralt i Haugesund
sentrum mellom den trafikkerte Karmsundsgata i øst,
Litlasundsgata i nord, Stavangergata i sør og en kommunal gangvei i vest. Besøkende kommer i hovedsak til sykehuset via Litlasundsgata, men gående og
syklende kan også benytte seg av gangveien vest for
sykehuset. Ambulansetrafikk og varetransport kommer
via Stavangergata sør for sykehuset med avkjøring fra
Karmsundsgata.
Adkomstsituasjonen for besøkende, akutt og vare
transport er lik i både vest- og nordalternativet.

Innganger nordalternativ

7.4.2

Innganger

Innganger vestalternativ

Vestalternativet:

Se planskisser ovenfor som viser situasjon med de
ulike inngangene.

Akuttinngangen ligger på plan U1, vest for ny
økonomigård.

Hovedinngang

Nordalternativet:

Dagens hovedinngang er sentralt plassert helt nord
i M-blokk i eksisterende sykehus. Ved tilbygg både
mot nord og mot vest vil hovedinngangen ligge i nær
tilknytning til koblingspunktet mellom nybygg og eksisterende sykehus. Det foreslås derfor at hovedinngangen beholder sin plassering i eksisterende bygg både
i vest- og nordalternativet.

Akuttinngangen ligger på plan 1, med rampe opp fra
Stavangergata som ligger på U1-nivå.

Akuttinngang
Ny, felles akuttinngang for somatikk og psykiatri er en
del av trinn 1 for begge alternativer. Mottak for akutt
somatikk og akutt psykiatri legges på samme etasje
med felles inngang mellom.

Varemottak
I eksisterende sykehus er varemottaket plassert
sør i S-blokk med innkjøring fra Stavangergata.
Økonomigården ved varemottaket er liten og større
biler blokkerer gata ved avlessing. I både vest- og
nordalternativet forslås det derfor at varemottaket
flyttes til sør i vestblokk i plan U1 med økonomigård
vendt mot vest.
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Adkomst

Adkomst vestalternativ

VAREMOTTAK
PLAN U1

|

Adkomst nordalternativ

VAREMOTTAK
PLAN U1

STAVANGERGATA

7

AKUTT OG
ØKONOMI

STAVANGERGATA

7.4.1

KARMSUNDGATA

GANGVEG

KARMSUNDGATA

ØKONOMI

AKUTT

GANGVEG

HOVEDINNGANG
PLAN 1
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Plan 1 nordalternativet
FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD

Patologi

ARBEIDSTEGNING

1164 m²

DOKUMENTASJON

Immunologi og blodbank
483 m²

7.3 Næringsvirksomhet

Lab biokjemi

238,7 m2

+ 27

1135 m²

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Lab mikrobiologi

165,1 m2

545 m²

Lab felles inkl. kontor

7.6 Pasientinformasjon

523 m²

159,5 m2

Ventesone Lab
37 m²

P SYKKEL

+ 27
S
BUS

7
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8.5 UIB
172,6 m2
P SYKKEL

TAXI

REV

SIGN

KONT
REVNR:

A.057.111

374,6 m2
+ 27

DATO

TEGNINGSNR:

2A.10 Pol. ONK dag

+ 27

TEKST

2A.5 Laboratorier ØNH
215,6 m2
HOVEDINNGANG

+ 22

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

849,7 m2

7.8 TOALETTER

Senger avrusn.
2A.5 Laboratorier ØNH

197 m²

299,1 m2

INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

Akuttmottak
1595 m²

Senger akuttpsyk.

12.1 Ikke i bruk

+ 27

912 m²

1 715,4 m2

+ 27

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
3.2 Apotekutsalg
191,9 m2
UTEOMRÅDE
PSYK.
+ 27

OPPDRAGSGIVER

12.1 Ikke i bruk
534,9 m2

+ 22

PROSJEKTNR: 15501

TRINN 1
2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

GSPublisherEngine 579.10.10.100
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20

30

40

50 m

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 1

+ 22

10

4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

VARELEVERING/
ØKONOMIINNGANG

0

Helse Fonna HF

1 639,8

m2

DATO: 04.01.16

Ikke i bruk

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

1 377,5 m2

267,7 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.111

REV.DATO:

REVNR:

Plan 1 vestalternativet
FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD

IGANGSETTINGSØKN
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

7.3 Næringsvirksomhet
242,2 m2

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

TRINN 2

165,1 m2

Dagpl. dagkir.

7.6 Pasientinformasjon

410 m²

148,8 m2

Oppvåkning dagkir.
245 m²

231 m²

8.5 UIB
172,6 m2

Dagkirurgi

REV

TAXI

1535 m²

Pol. gastro

TEGNINGSNR:

Kliniske kontorer

+ 22

304 m²

374,6

Pol. endoskopi

A.057.112

m2

2A.5 Laboratorier ØNH

+ 27

192 m²

215,6 m2
+ 22

HOVEDINNGANG

+ 27

TEKST

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 030
Tlf +47 22 55 85 00 - post@mo

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesun
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vik

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.swe

Kontor op.

1

7.8 TOALETTER

Sluse
uren
(inn)
Eksp.

128 m²

Sluse
ren
(ut)

2

299,1 m2

3

1979 m²

Kontor akutt psyk./rus

+ 22

200 m²

4

12.1 Ikke i bruk

5

+ 22

TERRASSE

Kontor akuttm.
91 m²

1 715,4 m2

6

Kontorer/møterom
328,5 m2

TAKHAGE
7
Sluse
uren
(inn)

8

9

+ 22

7

2A.5 Laboratorier ØNH

Operasjon
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849,7 m2

Sluse
senger
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+ 27

Kontor gastro

P SYKKEL

P SYKKEL

193 m²

S
BUS

Kontor Dagkir.

Sluse
ren
(ut)

PROSJEKT

Haugesund sjukehu
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

12.1 Ikke i bruk

10

534,9 m2

Helse Fonna HF
4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

TEGNING:

Vest-alternativet, by
Plan 1
PROSJEKTNR: 15501

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi
1 635,9 m2

D

3.2 Apotek

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

F

1 245,3 m2

267,7 m2

SIGN:

ASA

K

TRINN 1
TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

2A.11 Røntgen lab.
50,0 m2

A.057.112

GSPublisherEngine 579.10.10.100
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7.4.3

Hovedforbindelser besøkende

7
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Ko n s e p t f o r v e s t- o g n o r d a lt e r n at i v e t

For besøkende til et sykehus kan det være en utfordring å finne frem dit man skal, det er derfor viktig
å lage enkle og lett synlige hovedforbindelser for å
gjøre det lett å orientere seg i anlegget. I Haugesund
sjukehus er hovedforbindelsene for besøkende plassert sentralt i anlegget med rette bevegelsesakser
som har sitt utgangspunkt i hovedinngangen helt nord
i eksisterende vestblokk. Publikumsrettede funksjoner
som prøvetakning og blodbank samt ekspedisjoner til
de ulike kliniske sentrene og trapper/heiser er plassert
langs disse aksene.

PLAN 6
PLAN 4

PLAN 6
PLAN 4

PLAN 5
PLAN 3

PLAN 5
PLAN 3

Nord, trinn 1

Vest, trinn 1
PLAN 4
PLAN 2

PLAN 4
PLAN 2

Hovedinngang

Hovedinngang

PLAN 3
PLAN 1

PLAN 3
PLAN 1

Akuttinngang

Nordalternativet:
Koblingspunktet mellom nytt og gammelt helt nord i
eksisterende vestblokk er et viktig punkt for å knytte
de ulike bygningsdelene sammen, her tas høydeforskjellene mellom nybygg og eksisterende bygg
opp ved bruk av ramper, trapper og heiser. Fra dette
punktet går det en hovedakse for besøkede mot vest
i trinn 1 som kobler seg på behandlingsfløyen og en
hovedakse for besøkende mot nord i trinn 2. I dette
koblingspunktet finner man også den vertikale hovedkommunikasjonen som heiser og trapper.

PLAN 2

PLAN 2

Nord, trinn 2

PLAN U1

Hovedinngang

Vest, trinn 2

PLAN U1

Hovedinngang

Vestalternativet:
I trinn 1 videreføres publikumsaksen i øst/vest-retning
fra eksisterende bygg gjennom hovedinngangen og
knytter seg på behandlingsfløyen og psykiatrifløyen.
Fra hovedinngangen og nordover ligger publikums
aksen i trinn to.

PLAN U2
PLAN 1

PLAN U2
PLAN 1

PLAN U1

PLAN U1

Akuttinngang

Koblingspunkter mellom eksisterende vestblokk og
nybygg både i vest og i nord tar opp forskjellene i
etasjehøyder samtidig som at de fungerer som hovedknutepunkt med tanke på vertikal kommunikasjon
for besøkende.
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PLAN 6
PLAN 4

PLAN 5
PLAN 3

Hovedforbindelser behandling

Mens de interne forbindelsene for besøkende ligger
inn mot adkomstrommet med nærhet til hovedinngangen, er forbindelsene for behandlingsfunksjonene
orientert slik at de ligger i ytterkanten av anlegget
med god kontakt med akuttinngangen. Eksisterende
sykehus har en kompakt struktur med en bevegelsesakse for behandling i sør som strekker seg i øst/
vest-retning. I nybyggsalternativene er det etterstrebet
å videreføre denne forbindelsesaksen for å skape god
kontakt mellom behandlingsfunksjonene.
Både i vest- og nordalternativet flyttes akuttfunk
sjonene som akuttmottak, fødestuer og operasjon i
trinn 1. Disse funksjonene legges over hverandre på
ulike etasjer og dedikerte heiser er med på å ivareta
gode forbindelser.

Nord, trinn 1

PLAN 4

Vest, trinn 1

PLAN 2

Hovedinngang

7.4.5 Ulikhet mellom Nord og Vest
PLAN 2

Hovedinngang

PLAN 3
PLAN 1

PLAN 1

Akuttinngang
Akuttinngang på plan U1

Nordalternativet:
Nord, trinn 2

PLAN 2

PLAN 2

Vest-alternativet gir bedre funksjonelle forbindelser,
bedre utnyttelse av tomten og et bedre utbyggingsmønster i et langsiktig perspektiv.

|

PLAN U1

Hovedinngang

Hovedinngang

PLAN 1
PLAN U2

Vestalternativet:

Vest, trinn 2

Vest-alternativet utnytter tilgjengelig tomteområde mot
syd bedre enn nord. I Vest-alternativet er det mulighet for et senere byggetrinn mot nord, noe det ikke
er i Nord-alternativet. På lang sikt er det et fremtidig
utvidelsesområde i øst hvor dagens Øst- og Sydblokk
ligger. I Vest-alternativet kan det etableres gode forbindelse og god nærhet til dette området.

7

Premissene for nordalternativet gjør at behandlings
funksjonene blir plassert lenger mot nord enn i
vestalternativet, dette gjør det mer utfordrende
å videreføre behandlingsaksen sør i eksisterende
bygg. Nordalternativet har kun et naturlig «koblingspunkt» mot eksisterende bygg og for å skille mellom besøkendetrafikk og behandling er det foreslått
å legge en gangbro langs fasaden til eksisterende
vestblokk for at behandlingstrafikk kan gå uforstyrret
og skjermet fra publikum.

Vest-alternativet gir hensiktsmessige forbindelseslinjer
mellom de nye byggetrinnene og eksisterende anlegg.
Det etableres en generell publikumsakse øst-vest i
nordre del av byggetrinn 1, og intern behandlingsakse
øst – vest i søndre del. Nord-alternativet knytter seg til
eksisterende anlegg i hjørnet mot nordøst. I prinsippet
vil all trafikk passere gjennom dette punktet, enten i ny
del eller i eksisterende bygning.

Ko n s e p t f o r v e s t- o g n o r d a lt e r n at i v e t

7.4.4

PLAN 1

Akuttinngang
Akuttinngang på plan U1

Vestalternativet har i trinn 1 to naturlige koblings
punkter mot eksisterende sykehus, der koblingen
lengst mot nord er en del av publikumsaksen og koblingen lengst mot sør er en del av behandlingsaksen
fra sør i eksisterende bygg. En ny behandlingsakse i
nord/sør-retning forbinder nybygg trinn 1 og 2.
PLAN U1

fremtidig utvidelsesområde
forbindelsesakser
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PLAN U2

8 | Funksjonell
beskrivelse
8.1
Scenarier

8

Som grunnlag for å vurdere en ny funksjonell hoveddisposisjon av sykehuset for utbyggingen ble det utarbeidet en rekke scenarier. Scenariene ble illustrert ut
fra kliniske funksjonelle forbindelser, nærhetsbehov,
kommunikasjonslinjer, kvalitet og standard på eksisterende arealer for de ulike funksjonene mv. Rekkefølge
i byggetrinn ble også vurdert. Videre ble scenariene
vurdert ut fra kostnad for nybygg og ombygging og
disse kostnadene ble holdt opp mot prosjektets økonomiske rammer.

|
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Metoden med scenariene ga grunnlag for å styre prosjektet i henhold til de gitte økonomiske rammene.
I tillegg ga scenariene grunnlag for arbeidet med
skisseprosjektet.

Eksempler på scenarier

Etasje ny Vest

ny nord 1

ny nord 2

Vest

7
6
5

Helikopterland.pl.
Lab/pat
Dialyse

Tegnforklaring
eksisterende / fullført
nybygg
tømmes

38

Senger
nevro/slag
HEI/ONK
dag
Senger
gastro
urol.

4

Lab/pat

3

Føde Føde
OBS

Barn
Barneint.

2

SOP

1

Akuttm.
Ak.m psyk
Ak.m.rus
OBS senger
AMK

flyttes / ombygging
ikke i bruk

Adm.
Pol.klin

U1
(bakkepl
an)
U2

midt

Syd

teknisk

Vaskeri

øst

g-blokk

ny øst

Psykiatri

Etasje ny Vest

ny nord 1

ny nord 2

Vest

midt

Syd

teknisk

8.2
Ulikheter i alternativ Nord
og Vest
Alternativ Nord medfører at eksisterende bygg for psykiatri må rives for å etablere byggetrinn 1, eksisterende
parkeringshus må rives for å etablere byggetrinn 2.
Dette medfører følgekostnader for midlertidige løsninger for psykiatri og underjordisk parkeringsanlegg som
erstatning for parkeringshuset. Kommunen krever at
nye parkeringsplasser ikke etableres som parkeringsanlegg på bakken. Disse forholdene er ikke gjeldende
i alternativ Vest.
Kostnadene for disse forholdene i alternativ Nord skal
inkluderes i prosjektkostnaden og er del av kostnadsrammen. Konsekvensen er at omfang av nybygg og
omfang av midler til ombygging er mindre i alternativ
Nord enn Vest.

Vaskeri

øst

g-blokk

Helikopterland.pl.
Kjøkken

7
6

Helikopterland.pl.

Adm.
Pol.klin

Kjøkken

Senger
Gastro/nefr
o geriatri
Dialyse

5

Lab/pat
Dialyse

Senger
Gastro/nefr
o geriatri

Kontorer

4

Lab/pat

Senger
nevro/slag
HEI/ONK
dag
Senger
gastro
urol.

Pol.kl. øye

3

Føde
Føde OBS

Barn
Barneint.

Senger
ortop.
kar.mamma
e
Gyn/
barsel

2

SOP

MIO/Hjerte
Intensiv

Dagkir.

Tom

Kontorer

Tøyhåndt.

1

Akuttm.
Ak.m psyk
Ak.m.rus
OBS senger

Radiologi

Kir.pol.
Gastrolab.

Tom

Tekn.

Kontorer

Tom

Med.tek
Sentr.l.
Drift

Sengeh.
Kjøkken
lager

Sterilsent.

Tekn.
Gard.

Kontorer

Apotek

Lager
Tekn.

Tekn.

Kontorer

Senger
ortop.
kar.mamma
e
Gyn/
barsel

Føde

Pol.kl. øye

MIO/Hjerte
Intensiv

Dagkir.

Operasjon

Kontorer

Tøyhåndt.

Radiologi

Kir.pol.
Gastrolab.

Akuttm.

Tekn.

Kontorer

Akutt.
Lab.

Med.tek
Sentr.l.
Drift

Sengeh.
Kjøkken
lager

Sterilsent.

Tekn.
Gard.

Kontorer

Pat.lab.
Apotek

Lager
Tekn.

Tekn.

Pol.kl. barn
Pol.kl.
kardio
lunge
ØNH
post/arkiv/U
IB

Pol.kl.
fertilitet
Hab.
Senger
lunge
Pol.kl.ØNH

Tekn.
Lager

Revet

U1
(bakkepl
an)
U2

ny øst

Psykiatri

Tom

Tom

Pol.kl. barn
Pol.kl.
kardio
lunge
ØNH
post/arkiv/U
IB

Pol.kl.
fertilitet
Hab.
Senger
lunge
Pol.kl.ØNH

Tekn.
Lager

Erstattet av
trinn 1

Hjerte og lunge

•

Gastromedisin og gastrokirurgi

•

Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og
kar/mammae

SENGER

SENGER

Nybygg trinn 2 er i både vest- og nordalternativet
SENGER
utformet på en slik måte at man kan løse sengeområder, dagbehandling, poliklinikker og kontorarealer
innenfor en felles bygningsstruktur. Strukturen består
av tre fløyer i øst/vest-retning som er dimensjonert
for 2 sengetun per fløy. En langsgående fløy i nord/
sør-retning binder sammen sengefløyene og inneholder
fellesfunksjoner,
poliklinikker og kontorer.
POLIKLINIKK
+ DAGBEHANDLING
Bygningsbreddene i trinn 2 er ca. 12 meter, noe som
gir gode dimensjoner på alt fra sengerom til undersøkelsesrom og kontorer. Strukturen er generell slik at
man står fritt til å plassere funksjoner på ulike steder i
de forskjellige fløyene og etasjene.

SENGER

POLIKLINIKK + DAGBEHANDLING

Sengeområdene er bygget opp av 4 sengetun med
9 senger i hvert tun, totalt 36 senger. Bygningsstrukturen
i trinn 2 kan romme opptil 6 tun, noe som gjør at man har
frihet til å plassere sengeområdene på ulike steder i de
forskjellige kliniske sentre.
Det er lagt opp til et tosengsrom, et isolat, seks
 nsengsrom, en arbeidsstasjon og et nærlager i hvert
e
FELLES EKSPEDISJON
tun. Andre støtterom som for eksempel desinfekARBEIDSSTASJON
sjonsrom,
medisinrom, spiserom og kjøkken er felles
for et sengeområde. I den integrerte modellen med
sengeområder, dagbehandling, polikliniske funksjoner
og kontorer er det også lagt opp til et visst sambruk
av enkelte støtterom som for eksempel ekspedisjon,
renholds- og avfallsrom.

SENGER

SENGER

POLIKLINIKK + DAGBEHANDLING

Funksjonell beskrivelse

•

POLIKLINIKK + FELLESFUNKSJONER + KONTORER

Nevrologi og nevropsykologisk testlab

Vest

POLIKLINIKK + FELLESFUNKSJONER + KONTORER

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psykiatri integreres med somatikk, flere av de kliniske sentrene går derfor på tvers av somatiske og psykiatriske
delfunksjoner. Mange av pasientene har sykdomsbilder som går på tvers av fagområder og man ser det
som hensiktsmessig med nærhet mellom aktuelle
avdelinger. Eksempler på slike kliniske sentre er akuttmottak både for somatikk og psykiatri, felles enhet for
alderspsykiatri og geriatri mv..

•

POLIKLINIKK + FELLESFUNKSJONER + KONTORER

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene.
Kliniske sentre samles på en etasje og består av sengeområde, poliklinikk, dagbehandling og kontorer med
felles ekspedisjon. Publikumsfunksjoner som poliklinikker og dagbehandling ligger nærmest publikumsaksen
mens sengeområder ligger mer skjermet. Det legges
vekt på nærhet, samarbeide og god logistikk innenfor
hvert klinisk senter.

Nord

Eksempler på andre kliniske sentre:

|

8.3
Klinisk sentermodell

8

“

Det ligger en betydelig driftsmessig og kvalitativ
effekt i å etablere kliniske sentre

FELLES EKSPEDISJON
ARBEIDSSTASJON

Eksempel på planutsnitt av kliniske sentre

39

Sengetun 1

ENSENGSROM

ENSENGSROM

TOSENGSROM

NISJE
ISOLAT

SLUSE

ENSENGSROM

ENSENGSROM
8
|
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ARBEIDSSTASJON
ENSENGSROM

ENSENGSROM

Planutsnitt av sengefløy
Bad
4.95 m²

Bad
6.79 m²

Bad
4.95 m²

Bad
4.95 m²

Bad
4.95 m²
Heis

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Bad
4.95 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Arbeidsstasjon
18.46 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Bad
4.95 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Sluse
6.79 m²

Isolat
15.91 m²

Arbeidsstasjon
18.46 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Bad
4.95 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Sengerom 1 pers
16.80 m²

Lager utstyr
9.20 m²

Trapp

Trapp

Nisje
2.09 m²
Sengerom 1 pers
15.85 m²

Bad
4.95 m²

Sluse
5.41 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Isolat
15.91 m²

Nisje
2.09 m²

Bad
6.79 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Bad
4.95 m²

Sengerom 1 pers
15.85 m²

Sengerom 1 pers
16.80 m²

Lager rent
9.20 m²

Balkong

Bad
4.95 m²

SENGETUN 1
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Sengerom 2 pers
27.96 m²

Bad
4.95 m²

Bad
6.79 m²

SENGETUN 2

Sengerom 2 pers
27.96 m²

Bad
4.95 m²

Bad
4.95 m²

Desinfeksjon
11.40 m²

Teknisk

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til to alternativene kan påvirke den funksjonelle sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt ulike disposisjoner.
Forskjellen som vises er ulikheter i følgekonsekvenser, omfang av nybygg og rehabilitering samt egnethet i løsning.

Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Eksisterende

Plan U1

Støttefunksjoner og teknikk

Parkering

Støttefunksjoner, sentrallager, varemottak, mm.

Plan 1

Akuttmottak somatikk og psykiatri

Laboratorier

Billeddiagnostikk, lab, div pol.klinkker

Plan 2

Operasjon

Dagoperasjon, div kontorer

Intensiv, lunge, kardiologi

Plan 3

Observasjon, fødestuer

Gyn/føde, ortopedi, kar/mammae

Barneintensiv, habilitering

Plan 4

Dialyse, gastro

Urologi, nefro, generell med.,
ØNH/Øye

Plan 5

Geriatri, alderspsykologi

Nevro/slag, HEI/ONK

Plan 6

Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

Plan 7

Helikopterlandingsplass

Funksjonell beskrivelse

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyttes til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon
når det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle
sammenhenger. Bla. ligger det en betydelig driftsmessig og kvalitativ effekt i å etablere kliniske sentre.
Dette gir at utgangspunktet for de to alternativene i
nord og vest er det samme, det vil si at man har de
samme funksjonelle behov som skal løses i begge
alternativer.

Funksjoner i nybygg alternativ Nord er:

|

8.4
Hoveddisposisjon

8

“

Man har ikke sett at ulikheter i egenskapene til
to alternativene kan påvirke den funksjonelle
sammensetningen i sykehuset og gi to prinsipielt
ulike disposisjoner.

Funksjoner i nybygg alternativ Vest er:
Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Eksisterende

Plan U2

Støttefunksjoner og teknikk

Plan U1

Akuttmottak somatikk og psykiatri

Patologi, støttefunksjoner og teknikk

Støttefunksjoner, sentrallager, varemottak, mm.

Plan 1

Operasjon

Dagoperasjon, div kontorer

Billeddiagnostikk,div pol.klinkker

Plan 2

Intensiv, oppvåkning

Gastro, div kontorer

Lunge, Hjerte/MIO, alderspsyk. og
geriatri

Plan 3

Føde, observasjonspost

Gyn/føde, infeksjon

Plan 4

Laboratorier

Dialyse, ortopedi

Plan 5

Laboratorier

Hema/endo

Utvidet barneintensiv, barneavdeling, habilitering
Urologi, nefro, generell med.,
ØNH/Øye
Nevropsyk / nevro slag,

Plan 6

Nevro/slag, adm., kjøkken, kantine

Plan 7

Helikopterlandingsplass
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I både vest- og nordalternativet er nærhet til
oppvåkning, akuttmottak og fødestuer prioritert.
TRINN 1

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 2

VEST

TRINN 1

8.5
Kliniske funksjoner
8.5.1

TRINN 2

Nord:
VEST

Akuttmottak for somatikk og psykiatri

8
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Akuttmottaket mottar alle akutte pasienter som kommer til sykehuset og har fasiliteter for triage, traumebehandling og undersøkelses- og behandlingsrom mm.
Akuttmottaket er en av de mest sentrale funksjonene i
sykehuset og er derfor gitt høy prioritet med en sentral
plassering i anlegget.
NORD
I Haugesund sjukehus er det valgt å samlokalisere
akuttpsykiatri/avrusning og somatisk akuttmottak.
Denne løsningen vil kunne bidra til bedre samarbeid
og pasientflyt, samt et mer helhetlig pasientforløp.
Pasientgruppen på akuttpsykiatri og avrusningspost
har ofte behov for nærhet til somatiske funksjoner derfor er akuttfunksjoner for somatikk og psykiatri lagt på
samme etasje, med felles inngang.

Det er viktig med nærhet mellom akuttmottak for somatikk og andre funksjoner i akuttkjeden som operasjon,
billeddiagnostikk og intensiv. Disse funksjonene ligger
i ulike etasjer, det legges derfor opp til dedikerte heiser
mellom avdelingene for å ivareta rask og enkel transport.

Akuttpsykiatri flyttes til Haugaland DPS i 2017 for å klar
gjøre for riving av eksisterende psykiatribygg før bygge
trinn 1 kan starte. Avdelingen flyttes senere inn i nybygg
når trinn 1 står ferdig. Øvrige funksjoner i psykisk helsevern flyttes inn i andre eksternt leide lokaler.
TRINN 1

PLAN 1

TRINN 2

PLAN 1

I nordalternativet er akuttmottaket plassert på plan 1 i
trinn 1 med inngang fra sør. Denne plasseringen gir god
kontakt med billeddiagnostikk som ligger på plan 1 i eksisterende vestblokk. Operasjon og intensiv/oppvåkning
ligger i etasjen over i eksisterende bygg og dedikerte
heiser mellom etasjene samt gangbroer mellom nybygg
og eksisterende
bygg ivaretar forbindelseslinjene.
TRINN 1
TRINN 2
Vest:

Akuttmottaket flyttes til trinn 1 i nybygg i begge
alternativer.

TRINN 1

TRINN 2

VEST

PLAN U1

PLAN U1

I vestalternativet TRINN
ligger
akuttmottaket på plan U1 TRINN
i trinn
1
1
2
med inngang sør i ny vestblokk. Operasjon og billeddiagnostikk ligger på plan 1 og intensiv/oppvåkning på plan 2.
Det er korte horisontale avstander mellom disse funksjonene og dedikerte heiser sikrer gode forbindelser.
NORD
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8.5.2 Føde, gynekologi, barsel og barn,
barneintensiv og kar/mammae

Nord:

Føde, gynekologi, barsel og barn, barneintensiv og
kar/mammae er planlagt som et klinisk senter og nærhet mellom funksjonene er viktig med tanke på effektiv
og god drift. Sambruk av rom og personale, samt korte
avstander for trafikk av både pasienter og leger er
NORD
prioritert i løsningene.
Barneintensiv og barneavdelingen forblir i plan 3 i eksisterende vestblokk i både vest- og nordalternativet.
Det er derfor etterstrebet å flytte føde, gynekologi,
barsel og kar/mammae til plan 3 i de ulike nybyggstrinnene for å opprettholde nærhet mellom funksjonene.
Det er også viktig med nærhet mellom fødestuene og
operasjon ved blant annet hastekeisersnitt. Operasjon
og fødestuer ligger på ulik etasje og det er derfor lagt
til rette for dedikerte heiser som ikke kan brukes av
andre i akuttsituasjoner.

PLAN 3

PLAN 3
TRINN 1

TRINN 2

Vest:
TRINN 1

TRINN 2

VEST

Det er planlagt 6 fødestuer med tilhørende støttearealer. Disse er en del av akuttkjeden og flyttes i begge alternativer til plan 3 i trinn 1, mens gynekologi, barsel og
barn, barneintensiv og kar/mamme blir liggende igjen
i plan 3 i eksisterende vest- og M-blokk. I trinn 2 flyttes
gynekologi, barsel og kar/mammae til plan 3 i nybygg
trinn 2 i både vest og nordalternativet. I begge alternativer opprettholdes god nærhet mellom funksjonene
gjennom begge byggetrinn, men avstanden mellom
funksjoner i nybygg og i eksisterende bygg er noe
NORD
lenger i nordalternativet.

PLAN 3

PLAN 3

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 1

VEST

Vest:

Nord:
TRINN 1

Vest:

Dagkirurgisk enhet består av blant annet 8 operasjonsstuer, oppvåkning,
dagplasser og kontorfunksjoner,
TRINN 1
TRINN 2
nærhet mellom disse funksjonene er viktig. Pasienter
mottas og forberedes til dagkirurgisk inngrip, inngrep
VEST
foretas og pasientene våkner opp og hviler etter innTRINN 1
TRINN 2
grepet. Nærhet mellom dagkirurgi og sentraloperasjon
er hensiktsmessig med tanke på fleksibel utnyttelse av
ulike ressurser.
Dagkirurgi flyttes til nybygg i trinn 2 i begge alternativer, dette medfører at dagkirurgi blir liggende igjen i
M-blokk plan 2 i trinn 1.

TRINN 2

NORD 2
TRINN

TRINN 1

TRINN 1

PLAN 2

TRINN 2

PLAN 1

I vestalternativetTRINN
flyttes
dagkirurgi til plan 1 i nybygg
1
TRINN 2
trinn 2. Sentraloperasjon ligger på samme plan men i
trinn 1 slik at man får god kontakt mellom avdelingene.

Funksjonell beskrivelse

I både vest- og nordalternativet er nærhet til oppvåkTRINN 1
2
ning, akuttmottak
og fødestuer prioritert. TRINN
Nærhet
til
sterilsentralen er også viktig, denne blir liggende igjen
i S-blokk i begge alternativer. Det er lenger avstand
TRINN
TRINN 2
mellom operasjon
og1 sterilsentralen i begge alternativer i forhold til dagens situasjon, men avstanden er
noe lenger i nordalternativet. Økt lagerkapasitet i den
nye operasjonsavdelingen bidrar til å lette vareflyten.
Behandlingsfløyene der operasjon ligger har en bredde
VEST
på ca. 21-23 meter, noe som gir mulighet for rasjonelle
og gode planløsninger for behandlingsfunksjoner.

8.5.4 Dagkirurgi

|

Sentraloperasjon er en viktig del av akuttsøylen
og flyttes til nybygg i trinn 1 i begge alternativer.
Operasjonsenheten består av 10 operasjonsstuer med
tilhørende støttefunksjoner og ivaretar operasjoner for
inneliggende pasienter og akutte pasienter som ankommer via akuttmottak. I operasjonsenheten mottas
pasientene, de forberedes til operasjon og operasjon
gjennomføres.

nybygg har større avstand til behandlingsfunksjonene
som blir liggende igjen i eksisterende enn det man har
i vestalternativet. Man har også kun et naturlig koblingspunkt mot eksisterende bygg noe som kan være
en utfordring når det gjelder å skille intern trafikk fra
publikumstrafikk. Det er derfor foreslått en gangbro
dedikert til intern trafikk langs eksisterende vestblokk
som knytter sammen blant annet operasjon som ligger
i nybygg og intensiv/oppvåkning som ligger i eksisterende vestblokk. Akuttmottaket ligger på plan 1 og
fødestuer på plan 3 i nybygg trinn 1, det leggesVEST
derfor
til rette for dedikerte heiser mellom avdelingene for å
TRINN 1
TRINN 2
ivareta nærhet.

8

8.5.3 Sentraloperasjon

TRINN 2

NORD
PLAN 1

PLAN 1

Nord
TRINN 1

TRINN 2

NORD

Sentraloperasjon er plassert på plan 1 i trinn 1 med
nærhet til akuttmottak
TRINN 1 på plan U1, intensiv/oppvåkning
TRINN 2
på plan 2 og fødestuer på plan 3, alle i samme fløy.
Dedikerte heiser mellom funksjonene ivaretar god kontakt. Sentraloperasjon har god forbindelse til sterilsentralen via behandlingsaksen helt sør i anlegget.

PLAN 2

PLAN 2

I Nordalternativet flyttes dagkirurgi til plan 2 i nybygg
trinn 2. Sentraloperasjon ligger på samme plan, men i
trinn 1.

NORD

PLAN 2

PLAN 2

Sentraloperasjon er plassert på plan 2 i trinn 1 med
forbindelse til intensiv og oppvåkning som ligger igjen
i eksisterende vestblokk på samme plan. Premissene
til nordalternativet gjør at behandlingsfunksjonene i
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TRINN 1

8.5.5 Postoperativ oppvåkning, intensiv
og observasjonspost

8

Intensivenheten ivaretar behandling av alle sykehushusets intensivpasienter og postoperativ oppvåkning
ivaretar pasienter som er operert på sentraloperasjon. Dagkirurgi har en egen oppvåkningsenhet.
Oppvåkning
og intensiv er plassert sentralt
i behandTRINN 1
TRINN 2
lingsfløyer med nærhet til blant annet akuttfunksjoner
og operasjon.

|
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VEST

Akutte pasienterTRINN
som
opp1 trenger observasjon eller
TRINN
2
hold for utredning og om mulig utskrivning legges i
observasjonsposten. Observasjonspost er ikke like
avhengig av nærhet til andre avdelinger som oppvåkVEST
ning og intensiv. Det etableres 25 observasjonssenger
i vestalternativet og 30 observasjonssenger i nordalternativet.
Nord:
TRINN 1

TRINN 2

NORD

NORD

PLAN 2

PLAN 2

I nordalternativet flyttes ikke intensiv og oppvåkning
til nybygg men blir værende igjen i plan 2 i eksisterende vestblokk. Det er foreslått å legge en gangbro
langs vestsiden av eksisterende vestblokk for å knytte
sammen behandlingsfunksjonene som operasjon og
akuttmottak med de behandlingsfunksjoner som blir
liggende igjen i eksisterende bygg.
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På grunn av nordalternativets plassering blir avstandene her lenger enn i vestalternativet, men gangbroen
ivaretar at intern trafikk for behandlingsfunksjoner kan
gå uforstyrret og skilt fra publikumsområder.
De to byggetrinnene vil ikke medføre ombygginger av
intensiven i V-blokk utover de tiltak som må gjøres for
å sikre kobling til ny gangbro. Intensiv kan om nødvenTRINN 1
TRINN 2
dig utvides inn i S-blokken.
Vest:
VEST
TRINN 2

TRINN 1

8.5.6 Gastromedisin og gastrokirurgi

Vest:

Gastromedisin og gastrokirurgi behandler inneliggende og
akutte pasienter med sykdommer
i nedre
TRINN 1
TRINN 2
og øvre del av fordøyelsessystemet. Enhetene er
samlokalisert i et klinisk senter og har nærhetsbehov
VEST
til akuttmottak, intensiv, isolater, radiologi, operasjon,
TRINN 1
TRINN 2
oppvåkning og endoskopienheten.
I både vestog
nordalternativet er funksjonene plassert i smale bygningskropper med en bredde på ca 12 meter, som
egner seg godt til funksjoner som senger, dagplasser,
poliklinikker og kontorer. Funksjonene er plassert nær
hovedkommunikasjonsårer og vertikalkommunikasjon
slik at nærhet til andre avdelinger er ivaretatt.
Nord:
NORD
TRINN 2

TRINN 1
PLAN 2+3

PLAN 2+3

I vestalternativet flyttes postoperativ oppvåkning og
1
TRINN 2
intensiv til plan 2TRINN
i nybygg
trinn 1. Operasjon ligger
på
NORD
plan 1 og akuttmottak på plan U1 i samme behandlingsfløy og dedikerte heiser mellom avdelingene ivaretar
god nærhet. Observasjonspost ligger i plan 3 i nybygg
trinn 1, på samme etasje som fødestuene. I tiden mellom trinn 1 og trinn 2 er 5 av sengene på observasjonsposten dedikert til føde. Disse 5 observasjonssengene
til føde bygges i trinn 2, etter dette vil alle sengene i
trinn 1 være ordinære observasjonssenger.

PLAN 5

PLAN 4

TRINN 2

PLAN 4

I nordalternativet flyttes ikke gastromedisin og gastrokirurgi før i trinn 2. I trinn 2 flyttes hele enheten
inkludert gastrolab til plan 4 i nybygg, alle funksjoner
er plassert på samme plan og med god nærhet til hovedkommunikasjonsårer.

PLAN 4

TRINN 1

TRINN 2

PLAN 5

PLAN 2

PLAN 1

I Vestalternativet blir gastromedisin og gastrokirurgi
liggende i plan 4TRINN
og 1 5 i henholdsvis vestblokk TRINN
og 2
midtblokk i eksisterende bygg frem til trinn 2. I trinn 2
flyttes enhetene til plan 2 i nybygg med unntak av gastrolab som ligger på plan 1 med nærhet til hovedinngangen. God vertikalkommunikasjon ivaretar nærhet
mellom funksjonene.

TRINN 1

Alderspsykiatrisk enhet behandler personer over 65
år med alvorlig sinnslidelse og personer med mistanke
om eller påvist demens. Denne pasientgruppen har et
spesielt behov for helhetlig tilnærming da mange også
TRINN 1
TRINN 2
lider av ulike somatiske lidelser.

Nevropsykologisk seksjon kan måtte flytte til eksterne
leide lokaler frem til nye lokaler er klare i M-blokk
etter
VEST
at byggetrinn 2 er ferdigstilt dersom det ikke er tilstrekkelig arealer å leie i Revmatismesykehuset.
Før trinn 1 bygges flyttes alderspsykiatri som sagt til
leide lokaler i HSR, mens geriatri blir værende i plan 5 i
M-blokk frem till trinn 2. I trinn 2 flyttes både alderspsykiatri og geriatri til plan 5 i nybygg. Senger, poliklinikker og kontorfunksjoner legges på samme etasje med
nærhet til publikumsaksen i nord/sør-retning og knute1
TRINN 2
punktet TRINN
mellom
eksisterende bygg og nybygg.

8.5.8 Ortopedi
TRINN 1

Ortopedi flyttes til nybygg i trinn 2 i både vest- og
nordalternativet, frem til trinn 2 er enheten plassert i
plan 4 i M-blokk. Nærhet til oppvåkning, sentraloperasjon og dagkirurgi er viktig. Da avdelingene er plassert
på ulike etasjer er det viktig med god og effektiv vertikal kommunikasjon for å ivareta nærhet.
Nord:
TRINN 1

TRINN 2

NORD

Vest:
TRINN 1

TRINN 2

Nord:

PLAN 4
TRINN 1

TRINN 2

PLAN 3

TRINN 2

I nordalternativet flyttes ortopedi til plan 3 i nybygg
trinn 2. Operasjon, dagkirurgi og oppvåkning ligger på
etasjen under. Oppvåkning ligger igjen i eksisterende
TRINN
1
TRINNtil
2 ortopedi
vestblokk
noe
som fører til lenger avstand
enn i vestalternativet.

UTLEIELOKALER
VEST

PLAN 2

NORD

PLAN 5

I nordalternativet må psykiatribygget rives før byggetrinn 1 kan bygges, dette medfører at alle sykehusenhetene for psykisk helsevern må flyttes ut i eksterne
NORD
lokaler. Det er planlagt flytting av akuttmottak, ruspoliklinikk, ROP-post og behandlerkontor til Haugaland
DPS (HDPS). HDPS bygges om for tilfredsstille krav til
disse lukkede funksjonene. ROP-post og ruspoliklinikk
blir værende igjen permanent etter ferdigstillelse av
byggetrinn 1. Alderspsykiatri, allmenn psykiatri 1 og 2 og
psykiatrisk poliklinikk flytter midlertidig til leide lokaler i

PLAN 2

I vestalternativet rives ikke psykiatribygget før i trinn
1
TRINN
2
2, dette gjør detTRINN
mulig
å etablere nye lokaler for
deler
av psykiatri i eksisterende bygg før trinn 2 bygges.
Alderspsykiatri og geriatri flyttes til plan 2 i ny østblokk og deler av G-blokk, med god kontakt til hovedVEST
aksen for besøkende som går i øst/vest-retning gjennom G-blokk og videre inn i nybygg trinn 1. Alle senger,
poliklinikker og kontorfunksjoner samles på et plan.
Det er noe avstand mellom geriatri og alderspsykiaktri
til ortopedi og nevrologi.

Vest:

PLAN 4

TRINN 1

|

VEST

Geriatrisk medisin er en spesialitet som konsentrerer
seg om sykdommer
hos eldre, dette omfatter blant
TRINN 1
TRINN 2
annet problemstillinger knyttet til demensutredning,
funksjonskartlegging og funksjonstrening, urininkontinens, ernæring, falltendens og akutt forvirring. I både
vest- og nordalternativet samlokaliseres geriatrisk
medisin med alderspsykiatri som et klinisk senter med
sambruk av støttefunksjoner. Nærhet til ortopedi og
nevrologi er ønskelig.

Haugesund revmatismesykehus. Disse funksjonene flytter inn i nybygg etter at byggetrinn 2 er ferdigstilt.

Funksjonell beskrivelse

Alderspsykiatri og geriatri

8

8.5.7

TRINN 2

TRINN 2

PLAN 4

I vestalternativet flyttes ortopedi til plan 4 i nybygg trinn
2. Operasjon og TRINN
dagkirurgi
ligger på plan 1 og oppvåk1
TRINN 2
ning på plan 2, alle funksjoner i nybygg. Den horisontale
avstanden mellom funksjonene er liten og effektiv vertikalkommunikasjon ivaretar nærhetsbehovet.

NORD
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TRINN 1

TRINN 2

TRINN 1

TRINN 2

VEST

8
|
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8.5.9 Dialyse

8.5.10 Onkologi, Hematologi og Endokrinologi

Dialyse er en type dagbehandling og pasienter som
går til dialyse går til behandling tre ganger hver uke,
hele året. Det er derfor viktig at lokalene til dialysen er
imøtekommende, lyse og med utsikt. I begge alternativenes byggetrinn 1 blir dialyse liggende igjen med
TRINN 1
dagens plassering
i 5 etg. M-blokk. Det er
medtatt
en
TRINN
2
utvidelse av arealet på 185m2 for å imøtekomme fremtidige behov.

Onkologisk enhet består av dagplasser for medikamentell kreftbehandling og er i hovedsak kjemoterapi.
Behandlingen varierer i tid og noen pasienter benytter
dagplassen hele dagen. Enheten har nærhetsbehov
til hematologisk/endokrinologisk/infeksjonsmedisinsk
NORD
sengeområde og poliklinikk. Disse funksjonene er derfor i vest-alternativet planlagt som et klinisk senter og
plassert på samme etasje.

For dialyse er det viktig med nærhet til nefrologisk
sengeområde og poliklinikk som ligger i plan 4 i eksisterende vestblokk.

Hematologisk og endokrinologisk enhet består av
dagbehandling, sengeområder, poliklinikker og kontorfunksjoner. Dagbehandling omfatter utredning/
behandling av pasienter, som ikke krever overnatting
i sykehuset. Pasientene oppholder seg på sykehuset
i noen timer i løpet av dagen, og går til konsultasjon/
undersøkelse og eventuelt behandlingstiltak i løpet av
oppholdet. I den forbindelse har pasienten behov for
et fast tilholdssted i form av en seng eller hvileplass
under oppholdet. Dette tilholdsstedet er dagplassen.

TRINN 1

VEST

TRINN 2

I både vest- og nordalternativet flyttes dialysen til plan
4 i trinn to, med plassering lengst mot eksisterende
vestblokk der nefrologi ligger.
Nord:
TRINN 1

TRINN 2

VESTog
Hematologi diagnostiserer, behandler og gir pleie
omsorg ved blod- og kreftsykdommer. Hovedoppgaven
er ikke-kirurgisk behandling (cellegift, immunterapi og
7eller annen medikamentell behandling) samt lindrende
behandling. Endokrinologisk medisin omhandler pasienter med diabetes, sykdommer omkring thyroidea, osteoporose og hypofyse/binyre/gonader.

NORD

PLAN 4

PLAN 5
TRINN 1

TRINN 2

Vest:

TRINN 1

PLAN 5

TRINN 2

PLAN 5

I nordalternativet flyttes hverken onkologisk enhet
eller Hema/Endo til nybygg, men blir liggende med
VEST
dagens plassering i eksisterende bygg.
TRINN 1

TRINN 2

Vest:

Infeksjonsmedisin utreder og behandler pasienter med
infeksjons- og andre indremedisinske sykdommer, som
lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hjernehinnebetennelse ogTRINN
diverse
hudinfeksjoner. MangeTRINN
av 2pasientene
1
har behov for isolering på grunn av smitterisiko.
Infeksjonsposten flyttes til nybygg kun i vest-alternativet der den plasseres
på plan 3 i byggetrinn 2,
på2
TRINN 1
TRINN
samme etasje som gyn/føde senger og kar/mammae.
På grunn av smitterisiko er enheten plassert i fløyen
lengst mot nord for å hindre gjennomgangstrafikk.
Egen heis i enden av denne fløyen gjør at man lett kan
frakte pasienter fra andre avdelinger uten å gå gjennom sengeområdene for gyn/føde og kar/mammae.
Nord:

TRINN 1

TRINN 2
TRINN 1

TRINN 2

NORD
PLAN 5

PLAN 5

I vest-alternativet byggetrinn 1 beholder onkologisk
TRINN 1
TRINN 2
dagbehandling sin
plassering i vestblokk plan 5,
men enheten flytter til plan 5 i nybygg i byggetrinn 2.
Hema/Endo flyttes også til plan 5 i nybygg trinn 2 slik
at man får nærhet mellom funksjonene for sambruk av
personale og funksjonsrom.

PLAN 1

PLAN 1

TRINN 1

TRINN 2

Vest:

NORD
TRINN 1

TRINN 2

VEST

TRINN 1

TRINN 2

VEST

PLAN 5

PLAN 4

TRINN 1

4 6NORD

8.5.11 Infeksjon

Nord:

PLAN 3

PLAN 1

TRINN 2

TRINN 1

NORD

TRINN 2

8.5.13 Nevrologi og nevropsykologisk testlab

8.5.14 ØreNeseHals/ øye

Hjerte- og lungeavdeling samlokaliseres i begge alternativene. Med utgangspunkt i sentermodellen ønskes
polikliniske funksjoner og sengeområder i nærheten
av hverandre.

Nevropsykologisk testlaboratorie har de fleste av
sine pasienter tilhørende nevrologisk seksjon. En har
derfor tilstrebet en samlokalisering av disse funksjonene. Nevrologi har behov for ytterligere nærhet til
medisinsk intensiv for rask trombolysebehandling.
Avstanden mellom disse blir som i dag da begge enheter beholdes i eksisterende bygg.

Poliklinikk og laboratorier for ØNH er i dag i 1 etg. i
NØ-blokk og G-blokk, mens poliklinikk øye er i 4 etg.
i G-blokk. I begge utbyggingsalternativene vil disse
funksjonene opprettholde sin nåværende plassering.

Nord:

8.5.15 BHM

Avdelingen vil opprettholde sin lokalisering i 5 etg. og
6 etg. i V-blokk i begge byggetrinnene, mens det blir
etablert nye lokaler for nevropsyk-lab i ledige lokaler i
M-blokk, etter byggetrinn 2 og ny opparbeidet investeringsevne.

Tjenesten for behandlingshjelpemidler innbefatter
innkjøp og utlevering av utstyr og forbruksmateriell, at
utstyret fungerer, at nødvendig service og vedlikehold
blir gjennomført og at pasienten/helsepersonell/ pårørende har nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold
av utstyr og materiell. En økende del av driften er veiledning og opplæring til pasienter og helsepersonell.

Vest:
For vestalternativet legges de to funksjonene til renoverte lokaler i 2 etg. i V-blokk. Sengeområdene
som er arealkrevende betinger at det også bygges ut
sengeområder i deler av S-blokk for å ivareta arealbehovet. Poliklinikkene legges langs publikumsaksen, og
strekker seg fra G-blokk og vestover til koblingspunktet for nybygg. Renovering vil gjøre mulig en økning i
Noninnovasiv behandling (NIV)
I trinn 2 utvides areal for sengeområde hjerte/MIO inn
i M-blokk, og man har da oppnådd et sammenhengende klinisk senter som ligger rundt atriet mellom
M-blokk og V-blokk.

Vest:
I byggetrinn 1 opprettholdes plasseringen av avdelingens funksjoner i 5 etg. og 6 etg. i V-blokk.
Nevropsykologisk seksjon vil samlokaliseres med
nevrologi i 5 etasje i M-blokk i byggetrinn 1. Etter byggetrinn 2 vil sengeområde for onkologi bli flyttet til
nybygg, og nevrologisk/nevropsykologisk klinisk senter vil overta disse lokalene. Det vil da bli frigitt plass
for poliklinikk og kontorer nært publikumsaksen.

|

I nordalternativet er det begrensede midler til omrokering av funksjoner i eksisterende bygg. Lungeavdeling
blir i begge byggetrinn liggende med sin nåværende
plassering, med poliklinikk i G-blokk og sengeområde
i NØ-blokk. Hjerteavdelingen vil fortsatt ha sin poliklinikk i G-blokk og M-blokk, men det vil bli bygget nytt
sengeområde for avdelingen nord i V-blokk.

I begge alternativ etableres senger for disse funksjonene i eksisterende bygg etter byggetrinn 2.

Behandlingshjelpemidler holder til i en av eneboligene
mot vest. Funksjonen flyttes til vaskeribygget, med
publikumsrettet aktivitet i 1 etg. og lager i 2 etg.

8

Nord:

Funksjonell beskrivelse

8.5.12 Hjerte og lunge

Denne lokaliseringen er lik i begge utbyggings
alternativ, og vil bli utført før oppstart av byggetrinn 1.
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TRINN 1

8.6
Kliniske støttefunksjoner
8.6.1

TRINN 1

TRINN 2

8.6.2 Patologi

Vest:
TRINN 1

TRINN 2

Laboratorium og blodbank
VEST

8

Laboratoriemedisin omfatter medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmediTRINN 1 fellesfunksjoner og kontorfunksjoner.
sin, patologi,
TRINN 2

PLAN 4+5

PLAN 4+5

|
Funksjonell beskrivelse

VEST

Det er viktig med nærhet mellom medisinsk biokjemi
og immunologi og transfusjonsmedisin særlig med
TRINN 1
TRINN
tanke på vaktberedskap.
Blodbanken er en del
av2
immunologi og transfusjonsmedisin og må ligge
nær produksjon og lett tilgjengelig for besøkende.
Laboratoriet har totalt sett et areal på ca. 3000 kvm,
dette er så pass stort at det å fordele arealet på
ett
NORD
plan ikke nødvendigvis er fordelaktig med tanke på
avstander og nærhet. Det er vist ulike løsninger på
dette i de to alternativene.

I vestalternativet flytter laboratoriet til plan 4 og 5 i
nybygg trinn 1. Effektiv
vertikalkommunikasjon TRINN
ivaretar
TRINN 1
2
nærhet mellom de ulike funksjonene i laboratoriet.
Prøvetakning og blodbank er plassert nær hovedåren
for besøkendetrafikk som går i øst/vest-retning i forlenVEST
gelse av G-blokk.

Vest:

I både vest- og nordalternativet flyttes patologi i
TRINN 1 medfører behov for oppgradering
TRINN 2
trinn 2. Dette
og
utvidelse av dagens lokaler i gammel østblokk i tiden
frem til trinn 2 står ferdig i ca. 2030.
TRINN 1
For å kunne opprettholde
denne virksomhetenTRINN
ved2
helseforetaket frem til ferdigstillelse av byggetrinn 2 vil
det for begge utbyggingsalternativene måtte bygges
midlertidige arealer for obduksjon i S-blokk.

Seremonirom og morsrom er lagt i tilknytning tilNORD
patologi i byggetrinn 2.
Nord:
TRINN 1

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 2

NORD
NORD

PLAN U1
PLAN 1
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PLAN 1

PLAN 1

For nordalternativet vil laboratorier bli flyttet etter at
byggetrinn 2 er ferdigstilt. Arealene som disponeres i
Ø-blokk er knappe i fohold til behovet, og det må derfor tilstrebes til midlertidige laboratorielokaler i 1 etg. i
S-blokk. I trinn 2 flyttes laboratoriet til plan 1 i nybygg
på samme etasje som patologi. Prøvetakning og blodbank plasseres i tilknytning til publikumsaksen nært
hovedinngangen.

TRINN 1

Patologi består av histologiske og cytologiske laboratorier, en obduksjonsenhet og laboratorier for spesialundersøkelser. Avdelingen har ikke behov for å ligge i
direkte nærhet til de øvrige laboratoriefunksjonene.
VEST

Nord:

TRINN 2

I nordalternativet flyttes patologi sammen med resten
av laboratoriet til plan 1 i trinn 2. Eksisterende arealer
for patologi (U1 etg. Ø-blokk) har utfordringer med
dagens kapasitet når det gjelder ventilasjon, særlig
knyttet til obduksjon. Denne løsningen med hele laboratoriet og patologi på samme etasje er som løsning
hensiktsmessig, men det er en utfordring at alle disse
funksjonene må bli værende i eksisterende helt frem
til trinn 2 står ferdig.

PLAN U1

TRINN 2

PLAN U1

I vestalternativet flyttes patologi til plan U1 i trinn 2.
TRINN 1 på samme etasje men i trinn
TRINN
Akuttmottaket ligger
1. 2
Øvrige deler av laboratoriet ligger i plan 4 og 5 i trinn 1.
Det er noe avstand mellom patologi og de øvrige laboratoriefunksjonene, men med gode interne forbindelser.

Avdeling for billeddiagnostikk vil i de to alternativene bli
opprettholdt i 1 etg. i vestblokk. Nukleærmedisin med
støttefunksjoner er plassert i U1 etg. i S-blokk. Disse
funksjonene har en god plassering i anlegget i dag.
Innslagspunkt for forbindelseskorridor (sør) i vestalternativet vil berøre eksisterende lab. Erstatningsareal på
ca. 50m2 for denne er legges til S-blokk.

Administrasjon

Administrasjon og stabsfunksjoner har i begge alternativ fortsatt sin eksisterende plassering i 6 etg. i
vestblokk. Det er ikke forutsatt behov for mer areal i
prosjektet, men det vil etterhvert som eksisterende
funksjoner flyttes over i nybygg bli ledige arealer som
kan konverteres til administrative arealer dersom det
er behov for det.

8.7.2

Forskning og undervisning

Sykehuset har pr. i dag hovedsakelig to større undervisningslokaler. Auditorium ligger i U1/U2 etg. i
M-blokk. I 6 etg. i M-blokk er det et generelt undervisningslokale på ca. 200 m2. Disse arealene vil ikke bli
berørt av utbygging.
I vestalternativet er det lagt opp til store arealer for forskning, undervisning og simulatorsenter i 4 og 5 etg i
M-blokk som siste fase av utbyggingen. I nordalternativet
vil de økte kostnadene for nybygg begrense muligheten
for å realisere slike arealer i de eksisterende bygningene.

8.7.3

Drift og IKT

Lokaler for drifts- og IKT personell er i dag hovedsakelig i 2 etg. i T-blokk og i 1 etg. i vaskeribygningen. For
begge utbyggingsalternativene vil disse funksjonene
måtte flyttes for å gi plass til Behandlingshjelpemider
(BMH) i vaskeribygningen som start på det første byggetrinnet. Funksjonen vil måtte flyttes til midlertidige
lokaler, for så å kunne ta i bruk arealer som står ledige i
eksistende bygg etter at første byggetrinn er tatt i bruk.

Sentralkjøkken

Sentralkjøkken er plassert i 6 etg. i M-blokk. Mottak av
leveranser, kjølelagre etc. er plassert i U1 etg. i S-blokk.
Disse funksjonene vil bli opprettholdt med samme
plassering og areal i begge alternativene.

8.7.5

Kantine

Kantine for ansatte vil bli beholdt i 6 etg. i M-blokk.
Kapasiteten på denne vurderes som god, og er plassert sentralt i anlegget.

8.7.6

Seremonirom

Dette vil bli opprettholdt i Ø-blokk til ferdigstillelse av
byggetrinn 2. Flytter så inn i nybygg trinn 2 i begge
alternativer.

Funksjonell beskrivelse

8.6.4 Billeddiagnostikk

8.7.1

8.7.4

|

Eksisterende sterilsentral i U1 etg. S-blokk vil bli opprettholdt i de to alternativene i begge byggetrinn. Utvidelses
mulighetene er begrenset hvis det ikke skal foretas omfattende omrokkeringer for tilstøtende funksjoner.

8.7
Stabs- og støttefunksjoner

8

8.6.3 Sterilsentral

8.7.7

Garderober

Eksisterende garderober for ansatte i U1 etg. i
psykriatribygget vil bli revet i forbindelse med byggetrinn 1 i begge alternativene. Disse arealene vil bli
erstattet med nye garderober i U1/U2 etg. i nybygg.
Eksisterende garderober i V-blokk, U1 etg, vil kunne
opprettholdes men er foreslått omdisponert til sentrallager, denne omdisponeringen bør gjennomføres etter
byggetrinn 1 er ferdig slik at man unngår midlertidige
løsninger for garderobe.
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8.8
PLAN 4
Viktige transportakser | Føde – operasjon – gyn/ barsel sengeområde

Gyn. / barsel

PLAN 3

Føde

8
|
Funksjonell beskrivelse

Operasjon

PLAN 3

Føde

PLAN 2

PLAN 2

Operasjon

nordALTERNATIVET
byggetrinn 1

nordALTERNATIVET
byggetrinn 2

PLAN 1
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Gyn. / barsel

PLAN 4

PLAN 1

VEST T

Viktige transportakser | Føde – operasjon – gyn/ barsel sengeområde

PLAN 3

PLAN 3

Føde

Gyn. / barsel
Føde

PLAN 2

|

PLAN 2

Funksjonell beskrivelse

Gyn. / barsel

8

VEST

PLAN 4

PLAN 4

Operasjon

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 1

PLAN 1

PLAN 1

Operasjon

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 2
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8.8
PLAN 3
Viktige transportakser | Akuttmottak – billeddiagnostikk
– operasjon – intensiv/ oppvåkning

Operasjon

PLAN 2

Operasjon

Intensiv

PLAN 3

PLAN 2

Intensiv / oppvåkning

8
|
Funksjonell beskrivelse

Akuttmottak

PLAN 1

Akuttmottak

Billeddiagnostikk

Billeddiagnostikk

nordALTERNATIVET
byggetrinn 1

PLAN 1

nordALTERNATIVET
byggetrinn 2

PLAN U1
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PLAN U2

PLAN U1

PLAN U2

PLAN 3
Viktige transportakser | Akuttmottak
– billeddiagnostikk – operasjon – intensiv/ oppvåkning

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 2

PLAN 1

Billeddiagnostikk

Billeddiagnostikk

8

|

Operasjon

PLAN 1

Operasjon

Funksjonell beskrivelse

Intensiv / oppvåkning

Intensiv / oppvåkning

Akuttmottak
PLAN U1

PLAN U1

Akuttmottak

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 1

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 2
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PLAN U2

PLAN U2

8.8
Viktige transportakser | Sengeområder – billeddiagnostikk

PLAN 2-5

8

PLAN 2-5

|
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Sengeområder

Sengeområder

Billeddiagnostikk
Billeddiagnostikk

nordALTERNATIVET
byggetrinn 1
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PLAN 1

nordALTERNATIVET
byggetrinn 2

PLAN 1

PLAN 2-5
PLAN 2-5

Sengeområder

8

|

Sengeområder

Funksjonell beskrivelse

Viktige transportakser | Sengeområder – billeddiagnostikk

Billeddiagnostikk

PLAN 1
PLAN 1

Billeddiagnostikk

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 1

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 2
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8.8
Viktige transportakser | Sengeområder – operasjon – oppvåkning – sengeområder

PLAN 3-5

PLAN 3-5

Sengeområder

Oppvåkning

8

Sengeområder

|
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Oppvåkning

Operasjon

nordALTERNATIVET
byggetrinn 1
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PLAN 2

Operasjon

nordALTERNATIVET
byggetrinn 2

PLAN 2

Viktige transportakser | Sengeområder – operasjon – oppvåkning – sengeområder

PLAN 3-5

PLAN 3-5

Sengeområder
Oppvåkning
PLAN 2

PLAN 2

8

|

Oppvåkning

Funksjonell beskrivelse

Sengeområder

Operasjon
PLAN 1

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 1

Operasjon

PLAN 1

VESTALTERNATIVET
byggetrinn 2
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I arbeidsmiljøloven og arbeidsforskriften § 2-4 er
krav til tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt
funksjonsevne beskrevet, her stilles det også krav til
universell utforming av både arbeidsplasser og fellesarealer.
Byggteknisk forskrift og arbeidsmiljøloven vil bli lagt til
grunn for videre prosjektering og fokus på universell
utforming vil bli prioritert i alle faser.

58

Da konseptet ikke følger TEK 10 (Teknisk forskrift
2010) sitt krav om avstand mellom de ulike komponentene i et baderom må det søkes om dispensasjon.
Tidligere godkjennelser fra Arbeidstilsynet og brev fra
Helsedirektoratet åpner for slike løsninger, en slik dispensasjonssøknad antas å kunne bli godkjent.
I Haugesund sjukehus er det lagt til grunn en sengetunsløsning der 7 av 8 bad er ergonomisk utformet,
grunnet god funksjonalitet. Baderom til isolat er universelt utformet.
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Funksjonell beskrivelse

Dette gir plikt til universell utforming av alle rom,
ikke minst gjelder dette rom som inngår i prosjektets
hovedløsning. Løsning for sengerom med bad kommer
inn under denne definisjonen. Merk også at offentlig
virksomhet har et spesielt ansvar for å arbeide aktivt
og målrettet med universell utforing. I praksis innebærer nye regler at det ikke lenger er tilstrekkelig med
tilrettelagte løsninger for enkelte grupper. Det skal
være én løsning, hovedløsningen, og den skal være
brukbar for alle som omfattes av begrepet publikum,
dvs pasienter.

Mi
n.
9

1030

|

«Universell utforming av byggverk tilsier at hovedløs
ningene skal være utformet slik at de kan brukes av
flest mulig på en likestilt måte.»
(Byggteknisk forskrift § 12-1)

Et ergonomisk bad har hev- og senkemekanismer på
vask og toalett, og nøye planlagte håndtak å holde seg
i. Man kan snu rullestol og oppnå samme funksjonalitet
på et mindre areal, hvilket er kostnadsbesparende. I
tillegg viser nyere forskning at mennesker med bevegelseshemning ofte også har dårlig balanse, i tillegg til
at det er mange eldre uten bevegelseshemning som
har dårlig balanse. I et ergonomisk bad, hvor avstanden mellom komponentene er mindre, er det lettere
å nå gripehåndtak og andre steder å støtte seg til.
Undersøkelser viser at dette medfører at fallskader
reduseres.

980

30 300 10

8

«Med universell utforming menes utforming eller tilret
telegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene,
herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan
benyttes av flest mulig.» (Diskriminerings- og tilgjenge
lighetsloven § 9)

Et alternativ til universelt utformede baderom kan
være baderomskonseptet til produsenten Bano. Da
det nødvendigvis ikke kun finnes én leverandør av
denne typen bad har vi her valgt å kalle løsningen «ergonomisk bad».
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Myndighetskrav

850

550
2260
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8.9.1

8.9.2 Ergonomisk bad

2300

8.9
Universell utforming

Universelt utformet bad

9 | Tomt og ny
reguleringsplan

Vi har vurdert at tiltaket, uavhengig av valg av utbyggingsalternativ, faller direkte inn under skal-kravet til
konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger § 2 Planer som alltid skal behandles etter
forskriften, pkt. f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I.
I vedlegg I under Industri, bygg og anlegg m.m. står
det under 1):
«Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som
omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»

Tomt og ny reguleringspl an

Haugesund kommune har stilt krav om at det skal utarbeides ny reguleringsplan for Haugesund sykehus, jfr.
PBL § 12-1. Denne skal gjennomføres som en detaljregulering med konsekvensutredning. Krav om denne type
regulering er hjemlet i PBL § 12-3, jfr. §§ 4-1 (Planprogram)
og 4-2 (Planbeskrivelse og konsekvensutredning).

9.2
Tomt og beliggenhet
Haugesund sykehus har adresse Karmsundgata 120
og ligger sentralt i Haugesund, rett syd for og i tilknytning til selve bykjernen. Hovedadkomst er fra
Litlasundgata via Breidablikgata. Sykehusområdet avgrenses av Karmsundgata (fv. 47) i øst, Stavangergata
i syd og Litlasundgata i nord. Mot vest mot går en av
hovedsykkeltraseene ( jfr. KDP for Haugesund sentrum
2014-2030) som deler sykehuset fra boligbebyggelsen
i Bjørnsons gate/ Årvikgata og Høgskolen Stord og
Haugesund. Nordvest har vi rådhuset med rådhusparken/ -plassen. Hele sykehusområdet omkranses av
den eldre ensartete helhetlige bevaringsverdige småhusbebyggelsen (trevillaer). Gatestrukturen for denne
bebyggelsen er tydelig.
Haugesund sykehus ligger relativt høyt og dominerende i landskapet, med utsikt mot Smedasundet og
Risøy. Tomta er relativt flat (på ca. kote +26) mot nord,
øst og syd, men heller mot vest mot Høgskolen og
rådhusparken. Mot sydvest ligger sykehuset delvis inn
mot en markant kolle (kote +32). Dagens g/s-vei går
mellom sykehuset og denne kollen.

|

I arbeidet med skisseprosjektet og som
oppfølging av programmkrav i Overordnet
teknisk program for prosjektet er det søkt
å avklare reguleringstekniske og trafikkog vegtekniske forhold som gjelder og
som må tas hensyn til ved gjennom
føringen av prosjektet. Det har følge
lig blitt avholdt innledende møte med
Haugesund kommune om dette.

Arbeidet med detaljreguleringen er startet opp og
går parallelt med skisseprosjektet og vil fortsette
iht arbeidsplan, kfr fremdriftsplan under. Dette paralelle arbeidet med detaljregulering og konseptrapport /skisseprosjekt er nødvendig for å kunne
holde prosjektets overordnete fremdrift i forhold til
HaugesundBygg2020 fremdriften.

9

9.1
Reguleringskrav

Oversiktsfoto/ flyfoto (Kilde: Google)

Haugesund sykehus er definert som bygg for offentlig
tjenesteyting.
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Bruksnavn

Areal (m2)

Annet

40/576

Bjørnsons gate 57

1023

Bolig

40/578

Bjørnsons gate 61

Ikke angitt (punktfeste)

Bolig

40/579

Bjørnsons gate 63

Ikke angitt (punktfeste)

Bolig

40/581

(Årvikgata 9)

2141

Del av psykiatri/ p-hus

40/660

Rådhusgata 51

1172

Del av psykiatri

40/662

Rådhusgata 57

5094

Del av psykiatri/ p-hus

40/671

Breidablikkgata 51

688

40/672

Breidablikkgata 53

498

40/673

Breidablikkgata 55

503

Familieambulatoriet

40/674

Breidablikkgata 57

502

NKS

40/675

Breidablikkgata 59

691

40/676

Breidablikkgata 60

868

Del av p-hus

40/1112

Karmsundgaten 120

23106

Haugesund sykehus

40/1113

Karmsundgata 134

7357

Revmatisme sykehus

40/1199

Uadressert

989

Fortau/ veigrunn

9

Gnr/Bnr

|
Tomt og ny reguleringspl an

9.3
Eiendomsoversikt
Figuren ovenfor viser en oversikt over de eiendommene som helt eller delvis vil inngå i ny reguleringsplan.
Veigrunn er ikke tatt med i oversikten med unntak for
g/s-trasé øst for høgskolen. Planavgrensningen tar
med seg et større areal enn det samlede arealer for
eiendommene.
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Overordnede planer
Plan ID
Kommuneplan
Kommunedelplan

RL1699
Kommunedelplan*

Planens navn
Kommuneplan 2014-2030
Haugesund kommune
Kommunedelplan for
Haugesund sentrum 20142030
Kommunedelplan for
Fv. 47 Karmsundgata –
Tittelsnesvegen mellom
E134 «Opelkrysset» og
Kringlehaugvegen

Vedtaksdato/ dato for ikrafttredelse

Merknader

09.09.2015

Offentlig bebyggelse- tjenesteyting samt noe boligformål

02.12.2014

Offentlig bebyggelse- tjenesteyting samt noe boligformål

25.02.2015

Veiformål forbi sykehustomta

*KDP for Fv. 47 Karmsundgata – Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og Kringlehaugvegen Her ligger det ikke planer
for fullt kryss med Stavangergata. Reguleringsplanarbeid for Karmsundgata forbi sykehuset vil trolig ikke starte opp før 2018.
Sweco/ HF poengterte viktigheten av at sykehusets transportbehov ivaretas i detaljplanlegging av kryss med Stavangergata.
Ambulansen må kunne kjøre alle svingebevegelser i krysset. Det må ses på alternativer for kryssløsning. HF med rådgivere
ønsker å være informert og involvert i Statens vegvesens videre planlegging av krysset.

9.4
Reguleringsmessige
forhold og prosess
Det vil i tillegg være andre temaplaner tilknyttet
kommuneplanen/ kommunedelplanen for sentrum
som vil innvirke på reguleringen. Disse er det ikke
direkte henvist til her, men vil bli vurdert i den videre
planprosess.

Reguleringsplan RL786

Området mellom
Salhusvegen - Dr. Eyes
gate - Karmsundgata –
Storesundgata

21.06.1972

Offentlig bebyggelse og frittliggende småhusbebygg.
Utgjør mesteparten av sykehustomta

Reguleringsplan RL1122

Karmsundgata fra
Storasundgata til
Stavangergata

25.04.1988

Eldre plan. Grenser til sykehustomta. Regulerer ikke
sykehustomta.

Reguleringsplan RL1123

Karmsundgata fra
Stavangergata til K. Knutsen
Osa gate

25.01.1989

Berørt del av planen Offentlig bygg - institusjon

11.12.1996

Offentlig bebyggelse –
annen kontorbygning. En
liten del av sykehustomta i
nord inngår i denne planen.

22.06.1994

Offentlig bebyggelse.
Høgskolen Stord/
Haugesund.
Grenser til sykehusområdet.

Reguleringsplan RL1141

Dr. Eyes gate

Reguleringsplan RL1193

Reguleringsplan for
Breidablikk og tomt sør for
rådhusplassen

Reguleringsplan RL1388

Reguleringsplan for stenging
av Litlasundsgata ved høgskolen

23.11.2003

Berørte del av planen Kjøreveg.
Grenser til sykehustomta i
nord.

Reguleringsplan RL1375

Jonas lies gate 10, gbnr.
40/770

28.01.2004

Flere formål.
Planen grenser til sykehustomta i sør.

Andre pågående planer

Utsnitt KDP for Haugesund sentrum 2014-2030
(Kilde: Haugesund kommune)

Norconsult er i gang med å regulere en lengre strekning av g/s-veien som passeres sykehuset i vest mellom sykehuset og høgskolen. Traseen inngår som del
av hovedsykkelveinettet i kommunen.

|

Merknader

Planens navn

9

Vedtaksdato/ dato for
ikrafttredelse

Plan ID

Tomt og ny reguleringspl an

Gjeldende reguleringsplaner i området

Det anbefales at prosjektet tar ansvar for å regulere
denne i forbindelse med reguleringsplanen for sykehuset, da dette også må sees i sammenheng med omlegging av annen teknisk infrastruktur. Pr. des. 2015 er
ikke ansvaret for reguleringen av g/s-veien avklart.
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Nabobebyggelse og hensyn

9
|

Det er tydelige skiller i bebyggelsesstruktur sør
for Stavangergata, øst for Karmsundgata, nord for
Litlasundgata og vest for g/s-trasé vest for sykehustomta, noe flyfoto over viser. Disse områdene er i
all hovedsak angitt med hensynssoner bevaring av
kulturmiljø i gjeldende KDP for Haugesund sentrum
(sentrumsplanen) og bør hensyntas.

Tomt og ny reguleringspl an

Reguleringsplanens ulike faser
Arbeidet er delt opp i 4 faser hvor fase 1 omhandler formelt oppstartsmøte med kommunen og utarbeidelse av planprogram, fase 2 utarbeidelse av
konsekvensutredningen og fase 3 utarbeidelse av
reguleringsplanen (detaljregulering). Fase 4 beskriver
arbeid etter offentlig ettersyn, herunder behov for evt.
revisjoner.
Fasene vil være noe overlappende. Enkelte tema i
fase 2, konsekvensutredningen, bør gis en overordnet
vurdering som grunnlag i fase 1. Likeledes vil fase 2 og
3 kunne utarbeides parallelt.

Tentativ fremdriftsplan (sist rev. des. 2015):
Aktivitet/ fase

Periode/ tidsrom

Kommunal behandling

Oppstartsmøte i kommunen

Medio nov. 2015

Enhet for byutvikling

Utarbeidelse forslag til planprogram

Des.-15 – jan.-16

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring og
forslag planprogram til offentlig ettersyn

Jan. 2016

Høringsfase

Jan. – mars. 2016

Gjennomgang høringsuttalelser/ innkomne
merknader til hhv. planarbeidet/ planprogram

Mars – april

Fastsetting (evt. mindre rev.) planprogram

April

Utarbeidelse konsekvensutredning (KU)

Mars – mai

Utarbeidelse områderegulering m/ KU

April – juni

1.gangsbehandling detaljregulering m/ KU

Okt.

Offentlig ettersyn

Okt. – nov.

Gjennomgang høringsuttalelser/ innkomne
merknader

Des.

Bearbeiding av områderegulering m/ KU

Des.

2.gangsbehandling områderegulering m/ KU

Jan. 2017

Planutvalget/
Formannskapet

Sluttbehandling/ vedtak av områderegulering
m/ KU

Feb. 2017

Bystyret

Reguleringsplanens ulike faser

Det henvises for øvrig til kapittel nedenfor om
Myndighetsbehandling.
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Kommentar/ annet

Min. 6 uker (lovpålagt)

Planutvalget/
Formannskapet

Planutvalget/
Formannskapet
Min. 6 uker (lovpålagt)

10 | Trafikk, Adkomst
og landskap
Haugesund sykehus og følgelig prosjektet har som en
forutsetning at det etableres adskilte trafikkområder
for ambulanse- og varetrafikk og for pasient-, besøkende- og personaltrafikk slik at kryssende trafikk mellom disse grupper unngås. Dagens prinsipp med klart
adskilt ambulanse/økonomitrafikk og trafikk til hovedinngang må derfor opprettholdes.

10.2
Vegnett og adkomst
Haugesund sykehus ligger i direkte tilknytning
til, og rett vest for fv. 47 Karmsundgata mellom
Stavangergata i sør og Litlasundgata i nord.
Karmsundgata er en meget viktig transportåre i
Haugesund med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 25 000 og 30 000 kjøretøy per døgn. Krysset
Karmsundgata x Litlasundgata er et T-kryss regulert
som rundkjøring med 3 armer. Krysset Karmsundgata
x Stavangergata er et X-kryss regulert med vikeplikt
for trafikken i Stavangergata. Fra Stavangergata er
det kun tillatt med høyresving for trafikk som skal ut i
Karmsundgata.
Hovedinngangen til Haugesund sykehus har adkomst via de kommunale gatene Litlasundgata og
Breidablikkgata. Litlasundgata har videre forbindelse
vestover til de kommunale gatene Haraldsgata og
Strandgata som går nord – sør i sentrumsområdet parallelt med Smedasundet.
Ambulanse- og økonomiinngangen ved Haugesund
sykehus har adkomst via Stavangergata som er en
blindvei mot vest. Det er mulige vegforbindelser fra

Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sykehus planlegges derfor også i fremtiden med adkomst
fra vegnettet som i dagens situasjon. Dette gjelder
for begge alternativer. Dvs. at ambulansetrafikk, økonomi/varelevering, vaskeri og kapell har adkomst via
Stavangergata vest for Karmsundgata. Persontransport
for pasienter, ansatte og besøkende skjer via
Litlasundgata og Breidablikkgata.
Kommunedelplan for fv. 47 Karmsundgata –
Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og
Kringlehaugvegen (RL1699), er vedtatt (25.02.2015).
Strekningen i Karmsundgata forbi Haugesund
sykehus er en del av den vedtatte planen.
Reguleringsplanlegging for strekningen forbi sykehuset forventes ikke å starte opp før tidligst i 2018.
I vedtatt kommunedelplan for Karmsundgata ligger
grunnprinsippet om en 4-felts veg med ett bilfelt og ett
kollektivfelt i hver retning, med et fysisk skille mellom
kjøreretningene. Det planlegges sykkelveg med fortau
på begge sider av vegen.
Vedtatt kommunedelplan for Karmsundgata legger
opp til å opprettholde rundkjøringen i krysset med
Litlasundgata. Det ligger imidlertid ikke inne planer for
fullt kryss med Stavangergata i vedtatt kommunedelplan.
I den videre planlegging av adkomstløsningene til

Adkomst til sykehuset er et sentralt forhold i den nye
utomhusplanen for sykehuset.
Forholdene for persontransport inn til hovedinngangen
er i dag uoversiktlig og utfordrende. Mange trafikantgrupper er samlet på et lite areal og det er for dårlig
tilrettelagt for myke trafikanter.
Ved planlegging av hovedadkomsten for fremtidig
løsning har det vært fokus på å utnytte de relativt begrensede arealene på en best mulig måte. Utviklingen
i samfunnet med stor fokus på å tilrettelegge for miljøvennlig transport har vært viktig også her. Biltrafikk
inn mot hovedinngangen bør begrenses, samtidig som
det er viktig med tilgjengelighet og fleksible løsninger
for de som er avhengig av biltransport. Det har derfor
vært fokus på å få til en løsning der det legges til rette
for områder hvor pasienter og besøkende kan stige
av- og på i nærhet til hovedinngangen. Dette gjelder
både offentlige tilrettelagte transporter som f.eks.
Helseekspressen, samt privat transport tilrettelagt
med såkalt «kiss & ride». Det er også behov for venteområde for taxi. Gode og sikre arealer for gående og
syklende, inklusive sykkelparkeringsplasser under tak
er forsøkt prioritert.

og arealet innlemmet i atkomstområdet. Arealet er vist
disponert til sykkelparkering og holdeplass/ventesone
for buss.
Hele atkomstsonen er gitt en nøktern opparbeidelse
med asfalterte fortaus- og kjørearealer, kantstein i
granitt, buskfelt langs fasadene og enkeltstående trær
ved buss/sykkelparkering. Høydeforskjell mellom sykkelparkering og Revmatismesykehuset tas opp av en
langsgående granittmur.
Noen parkeringsplasser i området mellom Haugesund
sykehus og Revmatismesykehuset foreslås bevart.
Her må HC-plasser prioriteres. Gateparkering langs
Breidablikkgata foreslås fjernet.

T r a f i kk , A d k o m s t o g l a n d s k a p

Vegnett og trafikksituasjonen rundt
Haugesund sykehus er utfordrende og
viktig for tilgjengelighet og god funksjon
for sykehuset som akuttsykehus. I henhold
til kravene i OTP har derfor skisseprosjek
tet behandlet disse forholdene særskilt.

Haugesund sykehus må det holdes tett dialog med
Statens vegvesen og Haugesund kommune slik at
sykehusets transportbehov ivaretas gjennom den
aktuelle vegmyndighets fremtidige planlegging.
Hovedadkomst

|

Stavangergata via Jonas Lies gate i sør og Årvikgata
i vest. Begge disse forbindelsene er imidlertid stengt
med bom i dagens situasjon.

10

10.1
Adkomst og utomhusanlegg

Det er vist et forslag til ombygging av hovedatkomsten til sykehuset som er felles for begge alternativer.
Bevaring av eksisterende store løvtrær har vært en
premiss for utformingen av området.
For å gi bedre plass til de ulike trafikantgruppene,
sykkelparkering, buss, taxi og «kiss & ride», er den innerste sykehusboligen i Breidablikgata foreslått revet
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“

Ca. 50 % av de ansatte sier at et av de beste tiltakene for at flere skal
reise miljøvennlig til jobb er at det tilrettelegges med parkeringsplasser
for sykkel under tak og nær inngangen.

10.3
Ambulanse- og
økonomiadkomst
Akuttmottaket har i dag adkomst fra Karmsundgata via
Stavangergata til mottaket på sørsiden av sykehuset.
10
|
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Det er i dag til dels svært vanskelige tilkomstforhold for
kjørende trafikk, spesielt store kjøretøy. Akuttmottaket
har lite uteareal, og det er meget begrenset plass til
oppstilling og manøvrering av ambulanser. Adkomst for
ambulansetrafikk og transportforhold som kan oppstå
i en beredskaps og katastrofesituasjon bør forbedres.
Videre er logistikk og tilkomst for varelevering i dagens
situasjon vanskelig og lite effektiv.
Det er i dag etablert en økonomiinngang for varer og
tjenester. Denne ligger i dagens sydfløy som del av
eksisterende bygningsmasse.
Avfallstransport foregår i dag fra eksisterende container
utkjøring mot øst. Areal som gir mulighet for sikre og effektive bevegelser for avfallstransporter skal ivaretas.
I fremtidig løsning opprettholdes akuttmottak og økonomiadkomst på sørsiden av sykehuset med adkomst
fra Stavangergata.
Det er en forutsetning for løsningen at det er fysisk
mulig for ambulansen å kunne kjøre alle svingebevegelser i krysset Karmsundgata x Stavangergata.
Det er også viktig å ha gode alternative traseer (backup-løsninger) for utrykningskjøretøyer hvis det skulle
oppstå hendelser der Karmsundgata blokkeres.
Aktuelle traseer er Jonas Lies gate, Årvikgata, samt
ny trasé nordover mot Litlasundgata (felles med g/straseen vest for sykehuset). Dette er forhold som
tas inn i reguleringsplanarbeidet som et premiss for
sykehusets funksjoner.
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For begge de alternative løsningene er det lagt vekt
på adskilte løsninger for varelevering og akuttmottak. I
plassering av de nevnte funksjoner er det lagt til rette
for tilstrekkelige utearealer for manøvrering av dimensjonerende kjøretøy. Rygging av store kjøretøy bør unngås,
spesielt i områder der myke trafikanter ferdes.
I de foreslåtte løsningene er økonomiinngang og akuttinngang holdt atskilt fra omlagt gang- og sykkelveg på
sørvestsiden av sykehuset.
Akuttmottaket er lagt til rette for at 3-4 ambulanser
kan stilles opp og snu på området. Det samme gjelder en buss.
Varelevering/ økonomiinngang har samme plassering
i begge alternativer, på bakkenivå lengst sør på vestsiden av eksisterende bygg.
Vestalternativet:
Akuttmottaket er plassert på bakkenivå (nivå U1) med
inngang på vestsiden av ny behandlingsfløy. Arealet
for ambulanser er definert i en stor åpen plass adskilt
fra gang- og sykkelvegen med et grøntareal.

10.4
Biltrafikk
I tråd med gjeldende klimamål skal det legges særskilt
vekt på at økt persontrafikk til sykehuset skal forsøkes
dekket gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det
ble i desember 2015 gjennomført en reisevaneundersøkelse for de ansatte og besøkende ved Haugesund
sykehus. I følge undersøkelsen reiser ca. 50 % av de
ansatte med bil til jobb i sommersesongen, mens ca.
60 % av de ansatte benytter bil til jobb i vintersesongen. Mange er imidlertid positive til å benytte seg av
andre transportformer, og da er det kollektivtrafikk og
sykkel som nevnes som mest aktuelt. Blant de besøkende reiser de aller fleste med bil, enten som sjåfør
eller passasjer.
I løpet av januar 2016 vil det med bakgrunn i en grundigere analyse av reisevaneundersøkelsen utarbeides
en mobilitetsplan som vil gi innspill til tiltak for å øke
andelen av miljøvennlige reiser. Mobilitetsplanen vil
også være førende for fremtidige parkeringsbehov.
Denne planen vil inngå som del av det videre prosjektarbeidet.

Nordalternativet:
Akuttmottaket er plassert på nivå for plan 1 med inngang på sørsiden av ny behandlingsfløy og på ett plan
over sydområdets bakkeplan. Arealet for ambulanser
er definert i en stor åpen plass definert av sykehusbygget i øst og nord, grøntareal mot vest og en mur mot
sør. Oppramping fra bakkenivå i sør til akuttmottaket er
plassert lengst vest på området. Dette gir god adskillelse fra vareleveringen. Rampen til akuttmottaket er
bred nok til at 2 busser kan møtes.

10.5
Kollektivtrafikk
I følge reisevaneundersøkelsen for Haugesund sykehus er det mindre enn 5 % av de ansatte som reiser
med kollektivtrafikk til jobb. Samtidig bor ca. 60 % av
de ansatte under 0, 5km fra en kollektivholdeplass.
38 % av de ansatte sier at kollektivtrafikk er det mest
aktuelle alternativet til å benytte egen bil. 34 % av de
ansatte sier at et av de beste tiltakene for at flere skal
reise miljøvennlig til jobb er at arbeidsgiver oppretter
et organisert kollektivtilbud.

Holdeplassene «Haugesund sykehus» i Karmsundgata
(begge retninger) og ”Revmatismesykehuset» i
Litlasundgata (retning mot sentrum) ligger i kort gangavstand til sykehuset. Begge holdeplassene betjener
flere busslinjer med hyppige avganger.
Løsningen for hovedadkomsten er identisk i begge
løsningsalternativer, og dermed også like i forhold til
tilgjengelighet til kollektivsystemet.
Løsningen for hovedadkomsten er lagt til rette for
egen busstopp i Breidablikkgata rett ved hovedinngangen. Denne kan bl.a. benyttes ved et eventuelt
organisert busstilbud for de ansatte.

10.6
Gang- og sykkeltrafikk
Forholdene for persontransport inn til hovedinngangen
er i dag uoversiktlig og utfordrende. Mange trafikantgrupper er samlet på et lite areal og det er for dårlig
tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er relativt få sykkelparkeringsplasser i området
rundt hovedinngangen.
I følge reisevaneundersøkelsen for Haugesund sykehus er det ca. 30 % av de ansatte som sykler til jobb i
sommersesongen. Tilsvarende andel i vintersesongen
er ca. 15 %. Det er ca. 12 % av de ansatte som går til
jobb hele året. Ca. 50 % av de ansatte sier at et av
de beste tiltakene for at flere skal reise miljøvennlig
til jobb er at det tilrettelegges med parkeringsplasser
for sykkel under tak og nær inngangen. 35 % sier at
tilgang på trygg gang- og sykkelvei mellom hjem og
jobb er et annet godt tiltak. Ca. 40 % av de ansatte bor
under 4 km fra sykehuset.
Foreslått fremtidig løsning for gang- og sykkeltrafikk er
lik i begge alternativene.

Traseen er en del av hovedsykkelvegnettet til
Haugesund kommune og forventes derfor å få stor
gang- og sykkeltrafikk.

10.7
Bilparkering
Det er i dag ca. 450 p-plasser ved Haugesund sykehus. Ca. 200 av disse plassene er lokalisert i parkeringshuset i tilknytning til hovedadkomsten, sørvest for
krysset Litlasundgata x Breidablikkgata, med adkomst
fra Breidablikkgata. Ca. 150 p-plasser er lokalisert øst
for Karmsundgata, med adkomst via Stavangergata
og Wergelandsgate. Ca. 70 p-plasser er lokalisert i et
parkeringshus vest for sykehuset med adkomst via
Stavangergata. De resterende plassene er stort sett
fordelt i området i tilknytning til hovedadkomsten, med
noen plasser spredt rundt på resten sykehusområdet.

Nordalternativet:
Nye parkeringsarealer etableres på kjellernivå under
det nye sykehusbygget vest for Breidablikkgata med
nedkjøring fra Breidablikkgata. Parkeringen her forbeholdes pasienter og besøkende.

T r a f i kk , A d k o m s t o g l a n d s k a p

Gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og høgskolen må legges om som følge av sykehusutbyggingen.
Det legges vekt på å etablere denne som en grønn
forbindelse med trær i tråd med kommunedelplan for
Haugesund sentrum.

Parkeringshuset i Breidablikkgata beholdes som i dag.
Parkeringen her forbeholdes pasienter og besøkende.

I begge alternativene vil de ansatte ved sykehuset
benytte parkeringsarealet øst for Karmsundgata. Noen
parkeringsplasser i området mellom Haugesund sykehus og Revmatismesykehuset foreslås bevart. Her må
HC-plasser prioriteres.
Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at
de kan overvåkes og belyses for å redusere tyveri,
skade og hærverk. Det skal etableres strømuttak for
el-biler. Parkering for ansatte bør tildeles etter en
behovsvurdering.
Haugesunds parkeringsstrategi er en del av gjeldende
kommuneplan. Det ligger ikke konkrete føringer
for antall p-plasser for bil og sykkel for Haugesund
sykehus i p-strategien. Det skal utarbeides en mobilitetsplan for transport til sykehuset i januar 2015.
Mobilitetsplanen vil gi supplerende føringer for valg av
parkeringsløsning og tilrettelegging for miljøvennlig
transport som sykkel, gange og kollektiv.
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Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at de
kan overvåkes og belyses for å redusere tyveri, skade
og hærverk. Det bør etableres strømuttak for el-sykler
på en del av plassene.

Vestalternativet:

10

Det er foreslått å etablere en stor sykkelparkeringsplass innerst i Breidablikkgata, der den innerste sykehusboligen er foreslått revet og arealet innlemmet i
atkomstområdet. Det forutsettes at sykkelparkeringen
opparbeides med tak over. Det bør også etableres
sykkelparkering i forbindelse med øvrige innganger
rundt bygget.

God kontakt inne/ ute ved St-Olavs hospital.
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For å øke det grønne fotavtrykket til sykehuset,
etableres det grønne tak på de fløyene som ikke har
takterrasser.

10.8
Landskap
10.8.1 Landskapskonsept
10
|
T r a f i kk , A d k o m s t o g l a n d s k a p

Motiv og premiss for landskapsutformingen på syke
huset er sterkt forankret i at brukere av disse anleggene er pasienter som i sterk grad påvirkes av de omgivelsene de oppholder seg i. Utforming av uterealer
på sykehus vet vi er viktig for å skape harmoniske
og beroligende rammer. Vitenskapelige studier viser
at tilgang til eller utsyn over utearealer med grønne
elementer har en helende effekt på pasienter og en
stressdempende virkning på så vel pasienter som ansatte. Vann som element i utearealer har også en positiv virkning. Det gir variasjoner i lys og lyd og gir ro og
ettertanke. Belysning vil bidra til å sikre trygghet og
lesbarhet i utearealene på kveld, natt og i mørketida.
Bruk av effektbelysning skaper stemningsfulle uterom
som kan benyttes også på kveldstid.

gis ulik karakter og ulike innhold slik at arealene
samlet sett gir de ulike pasientgruppene et godt tilbud. Vi foreslår videre at gårdsrommene gis en organisk karakter for å skape variasjon og kontrast til den
stramme bygningsmassen.
I og med begrensede arealer på bakkeplan, etableres
det takhager/ takterrasser som kan benyttes til terapeutisk behandling og uteopphold for pasienter, besøkende og ansatte ved tilstøtende avdelinger.
For å øke det grønne fotavtrykket til sykehuset, etableres det grønne tak på de fløyene som ikke har takterrasser. De grønne takene vil sikre utsyn til grønne
arealer for flest mulig av pasientrommene. Grønne tak
bidrar til å fordrøye regnvann og vil forsinke avrenningen fra takene. Dette reduserer vannmengden som
skal slippes på overvannsledningene.

I arbeidet med konseptet har vi hentet forbilder fra
St.Olavs hospital. Hvor ikke annet er oppgitt, er bildene som illustrer teksten hentet fra rapporten «Grønt
sykehus, utemiljø i særklasse ved St.Olavs hospital»,
utarbeidet av Asplan Viak og Helsebygg Midt-Norge.

Grønne gårdsrom og takhager,
St-Olavs hospital.

10.8.2 Om løsningen
Gårdsrommene (atriene) mellom byggene etableres
med grønne elementer i form av trær, busker og andre
bunndekkevekster, gangstier, sitteplasser og vannarrangementer. Uterommene skal kunne benyttes av
pasienter, ansatte og besøkende. Selv om mange av
pasientene ikke vil kunne gå ut i uterommene vil de
kunne se ut på de grønne gårdsrommene fra pasientrommene og fellesarealene. De ulike gårdsrommene
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Det reserveres utearealer for psykiatri og rus i tilstøtning til akuttmottaket.
Grønne tak ved Statoils hovedkvarter Fornebu,
foto: Romerikes blad

I utformingen av hovedatkomsten har bevaring av eksisterende trær vært en premiss. Det grønne preget
styrkes av treplantning i tilknytning til ny sykkelparkering i Breidablikgata og grøntrabatter langs fasadene i
byggetrinn 2.
Det etableres en åpen, offentlig og solrik forplass ved
akuttinngangen psykiatri/rus for begge alternativer,

med atkomst fra gang-/sykkelveien og gatenettet
rundt Høgskolen vest for sykehuset.
Prosjektet legger opp til en styrking av den grønne
karakteren til gang- og sykkelvegen i tråd med kommunedelplanen for Haugesund sentrum.

Vestalternativet:
Grønne gårdsrom etableres på bakkeplan i trinn 1 og
trinn 2. Avtrapping av bygningene i begge trinn bidrar
til brukbare solforhold i gårdsrommene.

T r a f i kk , A d k o m s t o g l a n d s k a p

Alternativet gir mulighet for et innelukket, skjermet
uterom for psykiatri og rus.
Det etableres en åpen, offentlig gangsone i form av
et trappeanlegg, mellom trinn 1 og trinn 2. Med dette
grepet styrkes de overordnede forbindelseslinjene
i området, mellom sykehuset og kvartalene i vest
rundt Høgskolen. Trappeanlegget gir en fleksibilitet
i bevegelsesmønsteret mellom de ulike byggene.
Høydeforskjellene mellom plan U1 og Plan 1 forhindrer
en universelt utformet løsning her.
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Grøntsonen mellom byggene i trinn 1 og gang-/sykkelvegen bidrar til å dempe virkningen av byggene og
skjerme akuttmottaket sett fra boligene i vest.

Nordalternativet:
Grønne gårdsrom etableres på bakkeplan i trinn 1 og
på dekke over p-kjeller i trinn 2. Det nordligste gårdsrommet i trinn 2 har åpen kjørerampe ned til P-kjeller.
Det reelle bruksarealet i atriet halveres og kjøringen til
P-kjelleren vil gi støy til uterommet.
Det etableres et solrikt uterom/parkområde for psykiatrien på bakkenivå (plan U1). Arealet er imidlertid ikke
innelukket og skjermet som i vestalternativet. Arealet
er vanskelig å skjerme mot rampen som går opp til
ambulansemottaket på plan 1.
Alternativet har ingen åpen, offentlig forbindelse
mellom øvre nivå med hovedinngang og nedre nivå
ved akuttinngang for psykiatri/rus. Denne bevegelsen
må skje innomhus.

Skisse utomhusanlegg Nordalternativet

Skisse utomhusanlegg Vestalternativet
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11 | Infrastrukturanlegg
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Infrastrukturanlegg

11.1
Vannforsyning

11.3
Strømforsyning

Sykehuset har i dag tosidig vanntilknytninger fra nord
og sør i tillegg til eget sprinklerinlegg. Det legges
nytt vanninlegg for BT1 for både alternativ Nord og
Vest. Vannledning tilkobles eksisterende vannledning
i Stavangergata og legges i gata og opp til undersentral i BT1. For BT2 etableres nytt vanninlegg fra
Breidablikkgata. Det betyr at alternativ vest og nord
begge vil få tosidig vanntilførsel. Lendingsnettet har
tilstrekkelig kapasitet til å dekke brannvannskrav.

Iflg Haugaland kraft er de to eksisterende nettstasjonene forsynt fra Hemmingstad understasjon.
Høyspenningskabelen fra denne har ikke kapasitet til
ytterligere belastning og det pågår samtaler med nettleverandøren får å få etablert en ny høyspenningsring fra
Flotmyr understasjon til de nye nettstasjonene på sykehuset. For å sikre strømforsyningen dersom Flotmyr,
eller Hemmingstad understasjon skulle falle ut, har
en foreslått for nettleverandøren at det legges opp en
tverrforbindelse mellom de to høyspenningsringene på
sykehusets område, slik at alle nettstasjonen i en krisesituasjon vil kunne forsynes fra den ene ringen.

11.2
Avløp
Sykehuset har i dag to avløpsuttrekk tilknyttet kommunalt
ledningsnett. Dette er ett spilvannsuttrek PVC 180 og ett
overvannsuttrekk PVC 200. Påkoblingspunkt for disse er
i Stavangergata rett sør-øst for sykehusets vestfløy.
Nytt uttrekk for spillvann og overvann legges fra nybygg sørover mot kommunal ledning i Stavangergata.
Eksisterende uttrekk fra sykehuset vil ikke berøres og
beholdes i full drift i byggeperioden.

Dagens høyspenningskabel mellom nettstasjonen
51070 (FIH Vaskeriet) og Høgskolen går i veien
forbi Energisentralen og langs gangveien mot
P-huset på oversiden av Høgskolen. I forbindelse
med utbyggingenvil det bli behov for omlegging av
nevnte kabel.

Prinsippene for infrastruktur er vist i tegning VVSinfrastruktur Nye installasjoner i grunnen som viser
planlagte nye traseer og tilkoblingspunkter mot eksisterende avløpsnett.

Infrastruktur høyspent, eksisterende og ny løsning. Grøfter for
el.tekn infra kombineres med VVS
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12 | Energikonsept
12.1
Forskriftskrav

12.2
Prosjektkrav

Byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav
til energibruk i bygninger. Det finnes ulike
måter å tilfredsstille kravene til samlet
energibehov. Rammekravet er et krav som
relaterer seg til at bygget beregnes med
Oslo-klima, og med normerte driftsdata
som innetemperaturer, driftstider, intern
varmetilskudd, energibehov til varmtvann,
belysning og elektrisk utstyr for aktuell
bygningskategori.

I retningslinjene til Grønt sykehus er det spesifisert at nybygg skal tilfredsstille kravene i passivhusstandarden
NS 3701 samt oppnå energimerke A og grønn oppvarmingskarakter.
I henhold til den nevnte rapporten er målene og ambisjonene for perioden 2013-2020 følgende:

Energibruk
Materialbruk

Arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg
Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg
Redusere energiforbruket vesentlig i eksisterende bygningsmasse
Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest mulig klimagassutslipp og
med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer
Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for rive- og byggavfall

Ledelse og kompetanse

Spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og et forbilde i byggenæringen

12
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Rive- og byggavfall

En erg ikonsept

Klimagassutslipp

Rammekravet er fordelt på ulike bygningskategorier ut
fra brukstype. Kravet gjelder totalt netto energibehov
og tar ikke hensyn til hvordan energien produseres
(for eksempel ved bruk av varmepumpe eller gasskjel).
I henhold til TEK 10 skal sykehus ha et normert forbruk
mindre eller lik 300 kWh/m² oppvarmet BRA per år.
For arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft
medfører risiko for spredning av forurensning/smitte er
rammekravet mindre eller lik 335 kWh/m² oppvarmet
BRA per år.
I endringene til byggteknisk forskrift som trer i kraft 1.
januar 2016 er energirammekravet til sykehus innskjerpet til 225 kWh/m² oppvarmet BRA per år (265 kWh/
m² oppvarmet BRA per år for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte).
I tillegg til rammekravet inneholder byggteknisk forskrift en del andre energikrav som vil være relevante
for dette prosjektet, men i denne fasen er det i første
hånd rammekravet man må forholde seg til.

Passivhusstandarden stiller følgende krav til sykehusbygg
(noen av kravene er avhengige av størrelse og lokasjon til det spesifikke bygget) :
Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap

0,40 W/m2K

Oppvarmingsbehov

20 kWh/m2 BRA per år

Netto spesifikt energibehov til kjøling

9,3 kWh/m2 per år

Energibehov til belysning

29,1 kWh/m2 per år

Dessuten finnes det noen minstekrav knyttet til enkelte bygningsdeler og tekniske systemer.
Kravene til passivhusstandard og energimerke A samsvarer som regel, men avhengig av energiforsyning vil det
være forskjeller i hvilket av kravene som vil være mest utfordrende å tilfredsstille. I dette prosjektet, siden det brukes varmepumpe som grunnlast, vil det sannsynligvis være enklere å tilfredsstille kravet til energimerke A enn til
passivhuskravet. For sykehusbygg er kravet for energimerke A til sykehus 175 kWh/m2 BRA per år.
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De nye bygningene planlegges som passivhus

For å kunne tilfredsstille kravene i passivhusstandarden
vil det videre i prosjektet være svært viktig for alle fag
å finne energieffektive løsninger. Siden mye av energi
forbruket i sykehus er koblet til ventilasjon og teknisk
utstyr er det viktig å fokusere på disse områdene. Noen
generelle tiltak vil være sentrale i energikonseptet for
dette prosjektet, og som skal være del av den mer detaljerte planleggingen i neste fase, dersom man skal
klare å nå målet for passivhusstandard:
12

Kravene for Grønt sykehus kan bare gjøres gjeldende for de nye bygningene. For eksisterende
bygg vil alle tiltak måles mot den overordnete økonomiske bærekraften.

•

Bygningsutforming med fokus på en energieffektiv
areal- og funksjonsplanlegging, for eksempel plassering av funksjoner på en måte som bidrar til et
redusert varme- og kjølebehov.

|

•

En erg ikonsept
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•

Fokus på løsninger som kombinerer god utnyttelse
av dagslys og redusert behov for solskjerming.

•

Tiltak på bygningskroppen, for eksempel lave
U-verdier i alle konstruksjoner inkl. vinduskonstruksjoner.

•

Fokus på løsninger som gir lite infiltrasjon (tette
løsninger).

•

Minimering av kuldebroer.

•

Bruk av energieffektivt utstyr, for å få lave internlaster og et lavt kjølebehov. Dette inkluderer sykehusspesifikt utstyr, der man ved innkjøp bør stille
krav på lave effekter og lite standby-forbruk.

•

Utstrakt bruk av frikjøling.

•

Tiltak som gir energieffektiv ventilasjon, for eksempel energieffektive vifter og motorer, korte
føringsveier og høy varmegjenvinningsgrad til varmevekslere.

•

Vurdere behovsstyring av ventilasjon, lys, varme
og kjøling, med soneinndeling så langt dette er
mulig ift medisinsk virksomhet og sikkerhet

•

Varmegjenvinning av gråvann (har effekt på reelt
energibruk og bidrar til langsiktig mål om plusshusnivå, men bidrar ikke til måloppnåelse av passivhuskravene).

•

Automatikk og styringssystemer på alle nivå, med
oppfølging gjennom brukervennlige SD- og EOSprogram. Det skal arbeides med teknisk integrasjon av kommunikasjonssystemer og tekniske
systemløsninger for varme- og kjølesystemer, slik
at systemene «spiller på lag» med hver andre, og
dette gjøres ift overordnete Helse Vest målsettinger på IKT integrasjon..

•

Eventuell egenproduksjon av energi, for eksempel
ved bruk av solceller (har effekt på reelt energibruk og bidrar til langsiktig mål om plusshusnivå,
men bidrar ikke til måloppnåelse av passivhuskravene). Dette er til nå ikke tatt inn i skisseprosjektfasen, men vil vurderes ift kost/nytte og muligheter i
neste fase.

Med skissert løsning på energisentralen vil man kunne
tilfredsstille kravene til lysegrønn oppvarmingskarakter,
som er like med en andel el og fossilt brensel på under
47,5 % av det totale oppvarmingsbehovet. Dette er i
tråd med retningslinjene til Grønt sykehus.

Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakter med skissert løsning på energisentralen vil kunne bli lysegrønn, noe som betyr at el og fossilt
brensel vil dekke under 47,5 % av totalt oppvarmingsbehov.

I forhold til kravene til oppvarmingskarakter i Grønt
sykehus er man helt på grensen. Dersom det i avveininger mot økonomisk bærekraft skulle vise seg at man
ikke klarer å oppfylle passivhuskravene vil dette også
kunne medføre avvik i forhold til oppvarmingskarakter
og energimerke. For oppvarmingskarakteren vil man
isolert sett kunne klare kravene, gjennom å bytte ut el
eller naturgass som energibærer for spisslasten med for
eksempel biogass.
Det understrekes at oppvarmingskrakter her forholder
seg til sammensetning av energikilder og estimerte
energileveranser fra den nye energisentralen.Effektog energibudsjett
Ved utforming av energisentralen og energikonseptet
er det tatt utgangspunkt i følgende tall for energi- og
effektbehov. Videre i prosjektet må prosjekterte løsninger kvalitetssikres mot disse tallene.

Energi og effektbehov
Energibehov

Effektbehov

GWh/år

kWh/m2år

MW

W/m2

Eksisterende bygg i drift

5,3

108

3,2

65

Eksisterende bygg tomt

0,1

20

0,0

5

Nybygg

0,6

20

1,1

35

Ekstern leveranse

0,6

-

0,6

-

SUM

6,6

Oppvarming

4,8

30

0,2

4

Eksisterende bygg tomt

0,0

0

0,0

0

Nybygg

0,9

30

0,1

4

SUM

2,4

0,3

Damp
Eksisterende bygg i drift

0,7

14

0,4

9

Eksisterende bygg tomt

0,0

0

0,0

0

Nybygg

0,0

0

0,0

0

SUM

0,7

0,4

SUM Varme

9,6

5,6
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1,5
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Eksisterende bygg i drift

En erg ikonsept

Tappevann

Komfortkjøling
Eksisterende bygg i drift

0,8

17

1,7

34

Eksisterende bygg tomt

0,0

0

0,0

0

Nybygg

0,3

9

0,9

30

SUM

1,1

2,6

Teknisk kjøling
Eksisterende bygg i drift

0,9

18

0,4

9

Eksisterende bygg tomt

0,0

0

0,0

0

Nybygg

0,3

10

0,3

9

Ekstern leveranse

0,3

-

0,5

-

SUM

1,5

1,2

SUM Kjøling

2,6

3,8
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13 | Bygg og tekniske anlegg
13.1
Bygningsmessig

13
|
Bygg og tekniske an legg

Som utgangspunkt for prosjektet er det
lagt til grunn at det benyttes konstruk
sjoner og materialer som er kjente,
robuste og har lang levetid. I alle synlige
overflater etterstrebes bruk av natur
materialer. De materialer som er beskre
vet her vil bli bearbeidet og utviklet videre
i neste fase hvor beslutningene tas.
Tekniske forskrifter og energiforskrifter setter strenge
krav til bygninger, og Helse Vest sin veileder Grønt syke
hus gjør det samme. Det er etterstrebet et fremtidsrettet
anlegg også i bruk av materialer og energiløsninger.

13.1.1

I de ulikene delene av sykehuset vurderes benyttet både
gummi, og stein tre som gulvbelegg avhengig av funksjon.
Vegger bygges generelt som lette innvendige gipsplatevegger. Himlinger utføres i det vesentligste som modulære
akustisk regulerende stålkassetter eller systemhimlinger
med mineralullplater. Innvendige dører utføres generelt
med pulverlakkerte stålkarmer og med laminat dørblad.
Fast inventar utføres i forhold til funksjon i rustfritt stål,
tre, laminat eller stål.

13.2
Konstruksjoner

Utvendige bygningsdeler og materialer

Bygningens fasader er foreslått med hovedkledning
av metallplater aluminium og med vindusfelt av metall,
større glassfelt som systemfelt i metall og glass. Byggets
nedre partier foreslås mot vest å kles med forblendet tegl
eller stein. På takflater anvendes takpapp og på synlige
takflater utformes disse med takvekster som gir grønne
tak. Terrasser utføres med dekke av egnete tresorter.
Vinduer, glasspartier og ytterdører utføres med pulverlakkerte metallprofiler

13.1.2 Innvendige bygningsdeler og materialer
På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til
hensiktsmessig drift og vedlikehold, renholdsvennlighet og sklisikkerhet.
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I vestibylen og hovedkorridorer legges hardt belegg
som naturstein eller tilsvarende. Glasspartier, vinduer og
dører utføres i pulverlakkerte stål- eller aluminiumspartier. Trapper og heiser utføres med steingulv og rekkverk
mv. utføres i stål og glass. Himlinger under synlige dekker utføres som lydabsorberende kassetter. Det må tas
spesielle hensyn til de akustiske forhold i fellesarealene.

13.2.1 Generelt
Eksisterende bygningsmasse har en systematisk
akseinndeling som videreføres for begge alternativene for utbygging.
Bæresystem inndeles i «lett» og «tung» konstruksjon.
«Lett» konstruksjon i smale bygg med fellesfunksjoner,
sengearealer og kontorer. «Tung» konstruksjon i brede
bygg med akuttmottak, patologi, operasjon, dagkirurgi,
intensiv, oppvåkning, fødestuer og laboratorier.
Det vil benyttes to stk. innvendige bærelinjer for
«tung» konstruksjon, og en stk. innvendig bærelinje for
«lett» konstruksjon, i prinsipp som for korridorer.
Både for «lett» og «tung» konstruksjon er det foreslått
utstrakt bruk av prefabrikkerte bygningsdeler.

13‑1 Skisse konstruksjon Vest-alternativ

13‑2 Skisse konstruksjon Nord-alternativ

Byggetomt for begge alternativene klargjøres ved
fjerning av tynt vegetasjonsdekke over fjell. For begge
alternativene må bebygd kolle i vest sprenges og kjøres bort. Byggegrop etableres ved utsprengning i fjell.
Det er ikke påregnet behov for støttekonstruksjoner i
grunnen. Byggene gis direkte fundamentering til fjell/
undersprengt fjell. Drenering etableres for U1 og U2
i begge alternativer, og byggegroper antas å bli selv
drenerende med åpning mot sør-vest.

Søyler for «lett» bæresystem utføres av stål i innvendige
bærelinjer og yttervegger, og brannisoleres. Søyler for
«tungt» bæresystem utføres av betong i alle bærelinjer.
Bjelker for «lett» bæresystem er foreslått utført av stål
hatteprofiler som brannisoleres. Bjelker for «tungt» bæresystem er foreslått utført med utstøpte hatteprofiler
av stål eller tynnflens-bjelker av prefabrikkert betong.

Som avstivende konstruksjoner benyttes trapperom
og heissjakter for begge alternativene. Avstivning tilpasses inndeling av bygninger med gjennomgående
fuger. Fuger tilpasses brannseksjonering.

13.2.4 Vegger
For begge alternativer benyttes bærende yttervegger
av betong mot grunn i U2 og U1. Bærende innervegger av betong rundt trapperom og heissjakter.

13.2.5 Dekker
Fritt bærende dekker for «lett» bæresystem er foreslått utført med prefabrikkerte hulldekkeelementer av
betong. Fritt bærende dekker for «tungt» bæresystem
er foreslått utført med «plattendekker» med påstøp.
I laveste underetasje benyttes gulv på grunn for begge
alternativene.

Bygg og tekniske an legg

13.2.3 Bæresystem og avstivende konstruksjoner
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13.2.2 Grunn og fundamenter
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I alle synlige overflater etterstrebes bruk av
naturmaterialer.

13.2.6 Yttertak
13‑4 Byggegrop Nord-alternativ
12‑5 Eks utstøpte hatteprofil av stål

Alle tak bygges som kompakte varme tak med innvendige nedløp. Primærkonstruksjon som bæring i
etasje under. Taktekking med to lags papptekking
eller tilsvarende.
Takhager og terrasser utføres uten justering av høyde
på primærkonstruksjon med ramper for universell utforming, og takhager som tak med plantekasser.

13.2.7 Trapper og balkonger m.m.
Alle innvendige trapper utføres i prefabrikkert betong.
13‑3 Byggegrop Vest-alternativ

13‑6 ”Tynnflens” hatteprofil betong

Det må etableres ramper mellom eksisterende og nye
utvidelser for begge alternativer.
Det er ikke foreslått bruk av balkonger og verandaer.
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13.2.8 Andre bygningsmessige deler
Eksisterende tilfluktsrom T1 og T2 rives henholdsvis i
trinn 1 og trinn 2 for begge alternativ til utbygging. Nye
tilfluktsrom med tilsvarende kapasitet reetableres.
For Vest-alternativ etableres utendørs trapp mellom
nivå U1 og 1. et. i byggetrinn 2.
13
|

For Nord-alternativ etableres støttemurer og ramper
for akuttmottak og akutt psyk/rus.
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13.2.9 Helikopterlandingsplass
I skisseprosjektet er det ikke tatt inn en ny helikopterlandingsplass. Den eksisterende landingsplassen på
tak M-blokk beholdes i denne fasen. I neste fase vil
dette vurderes på nytt og som grunnlag for dette er
det utarbeidet et notat som viser muligheter og konsekvens for en ny landingsplass. Denne vil da etableres
med landingsmulighet for et større helikopter som inngår i Redningstjenestens transportkjede.

13‑8 Nytt helikopter AW101

For Nord-alternativet plasseres standard plattform på
tak over 4. et. byggetrinn 1. Søyler prosjekteres for ekstra last fra plattform og helikopter. Heis og trapperom
må gå en ekstra etasje over tak.
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13.4
Akustikk

13.3.1 Generelt

13.4.1 Innledning

De bygningsfysiske løsningene vil for nye bygg
baserespå å tilfredsstille krav til passivhus, som er
fastlagte målsetting for alle nye bygg innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette gjelder følgelig i hovedsak for alternativene Vest og Nord. For 0-alterantivet vil rammene for økonomisk bærekraft måtte overstyre hovedombygging som fanger opp krav i henhold
til «Grønt sykehus» slik at dette ikke rommer oppgradering til passivhus standard, det vil si til energimerke
B som er anbefalingen for totalrehabiliterte bygg.

Overordnede krav som gjelder lyd- og vibrasjonsforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor
bygninger er gitt i ”Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)” (TEK 10). Kravene gjelder
for nybygg og andre byggemeldingspliktige arbeider
(herunder rehabilitering).

13.3.2 Prosjektets løsning iht. rapporten
Grønt sykehus
Hovedelementer i Grønt sykehus» rapporten tas hensyn til i forhold til alle operasjonelle krav i byggefasen,
ref. Byggavfallsortering, riveprosjekter, materiaklklassifisering m.v.

Ny helikopterlandingsplass vil i henhold til notatet
kunne etableres ved at en standard plattform plasseres som påbygg på tak med opplegg på bygningenes
søylepunkter, dimensjonert for nytt helikopter AW101.
For Vest-alternativet plasseres ny standard plattform, som eksisterende, på dekke over 6. et.
Eksisterende landingsplass må stenges for ombygging. Eksisterende påstøp må rives. Heis og trapperom
må ombygges og påbygges. Eksisterende tak over 6.
et. gis ny isolering og tekking.

13.3
Bygningsfysikk

13‑7 Eksempel standard plattform

Avvik vil i hovedsak gjelde den bygningsmessige energimerkestandarden for eksisterende bygningsmasse
som påpekt over. Tekniske anlegg vil her oppgraderes
innenfor rammer for økonomisk bærekraft og ved
denne oppgraderingen løses i henhold til nye energistandarder.
Det vises for ytterligere dokumentasjon i forhold til
«Grønt sykehus» til kapittel for Energikonsept og til
kapittel 2.11 over.

Aksepterte grenseverdier for lydforhold i byggverk er
gitt i lydklasse C gitt i NS 8175:2012. Lydklasse C ansees som minimumskrav for å tilfredsstille funksjonskravene i TEK. Krav til universell utforming for lydforhold
ansees å være ivaretatt ved å benytte grenseverdier i
NS 8175:2012.

13.4.2 Bygningstekniske forhold
Etasjeskillere
Det planlegges et generelt byggesystem med stålbæring og hulldekker for bygningskategori senge/kontorfløy og plass-støpte konstruksjoner («plattendekke»)
for bygningskategori behandlingsbygg. Forutsatt bruk
av minimumstykkelse på HD 265 vil krav til luftlydisolasjon for de fleste rom kunne møtes uten spesielle tilleggskonstruksjoner.
For rom som vil kreve høyere lydisolasjon kan det etableres tilleggskonstruksjoner på over- eller undersiden
av dekket. Dette kan bli situasjonen for enkelte rom i
psykiatridelen av sykehuset.

Trinnlyd
Krav til trinnlyddemping kan ivaretas med bruk av
trinnlyddempende belegg. Dersom nederste plan ligger på gulv-på-grunn må topplaten brytes mellom rom
med lydkrav. Dog er dette avhengig av tykkelsen på
topplaten samt nivået på lydkravene.
Spesialrom (f.eks laboratorier) med høye krav til vibrasjonsisolering må etableres på egne frittbærende
dekker eller flytende tunge gulv med spesialdimensjonerte isolatorer.
Akustisk regulering, rom
Det vil være behov for lydabsorberende løsninger i
alle oppholdsrom. Rom med spesielle behov for taleoverføring må vurderes spesielt i forprosjektfasen.
I slike rom kan det være behov for å erstatte deler av
himlingen med lydreflekterende flater i hygieneutførelse samt benytte veggflater til lydabsorbenter.
Tekniske tårn
Det planlegges å benytte vertikalt plasserte tekniske
rom for etasjen i form av «tekniske tårn» som etableres i bygningenes perimeter (på gavlvegger). Disse
vurderes også bygget som prefabrikerte elementer

13.4.3 Tekniske installasjoner
Tekniske anlegg ligger i hovedsak i kjelleretasjene U2
og U1 i begge utbyggingsalternativene med nybygg og
er her godt skjermet ift støypåvikrkning til somatiske
areal i sykehuset. I etasjene ligger ventilasjonstekniske anlegg, kfr tekniske tår over, og støyskjerming
av disse skal møte krav til maksimalt støynivå i rom iht
standarder, Støy fra ventilasjonskanaler ivaretas følgelig med tilstrekkelig bruk av lydfeller og ivaretas av RIV
innenfor kvalitetskrav satt av akustisk rådgiver. Dette
detaljeres i senere fase av prosjektet.
Støy fra heis ivaretas av RIE/leverandør. Dersom støyfølsomme rom etableres mot sjaktvegg må tilleggskonstruksjon i rom vurderes.
I eksisterende bygg beholdes de tekniske anleggene
i hovedsak slik de er i dag og de akustiske kravene er
ivaretatt i disse installasjonene.

13.4.4 Isolering mot utendørs støy
Sykehusets beliggenhet i bymiljø og nær hovedinnfartsåre (Karmsundgt), samt helikopterstøy fra akutt
transporter skal hensyntas og må beregnes for å
kunne dimensjonere lydisolerende tiltak i fasader. For
vegtrafikk vil det normalt kun være behov for å dimensjonere lydkrav til vinduer.

13.5
VVS-tekniske anlegg
13.5.1 Prinsipiell oppbygning av
VVS-tekniske anlegg
De tekniske anleggene er kategorisert i basisinstallasjoner, primærinstallasjoner og sekundærinstallasjoner.
Denne kategoriseringen benyttes for å tydeliggjøre at
disse anleggsdelene skal behandles forskjellig i forhold til kapasiteter, levetid, investeringsnivå/kvaliteter.
Med basisinstallasjoner menes her termisk energisentral, hovedføringer i kulverter og tekniske rom. Med
primærinstallasjoner menes hovedføringsveier i korridorer og sekundærinstallasjoner beskriver utstyr på
romnivå. Denne oppdelingen sees skjematisk utført i
figur på side 77.

13.5.2 Energisentral for VVS anlegg
Eksisterende sykehus har en teknisk sentral for produksjon av termisk energi i en frittstående bygning på
den sørlige delen av tomten. Bygget er forbundet med
resten av sykehuset gjennom plan U2. Eksisterende
energisentral opprettholdes og kapasiteten utvides til
å dekke nye arealer.

Alt teknisk utstyr i sentralen skal oppgraderes. Dette
skal utføres på en måte som sikrer at sykehuset kan
være i drift under hele byggeprosessen.
Konseptet for termisk energiproduksjon baseres på
utskifting og utvidelse av eksisterende kompressorer i
varmepumpeanlegget og disse tilknyttes eksisterende
sjøvannsledning for sentral varme og kjøleproduksjon.
I tillegg installeres både elektrisk og gassfyrt backup
og spisslastkilder. Sjøvannet vil også utnyttes til frikjøling når sjøvannstemperaturen er lav nok.
Energisentralen inkluderer også produksjon av varmt
forbruksvann ved hjelp av en dedikert tappevannsvarmepumpe. Tappevannsanlegget utvides i kapasitet
for å dekke nye areal i samme lokalisering som i dag
i eksisterende energisentral. Det vil i tillegg etableres
salmonella kontrollsystem i tappevannsanlegget.
Det er lagt opp til noe sentral dampproduksjon i energisentralen, for å dekke behovet til eksisterende arealer.
Energisentralen leverer i dag varme og kjøling til
Høgskolen Stord og Haugesund (HSH). Denne leveransen skal opprettholdes, men det legges ikke opp til
utvidelse av eksterne leveranser til andre.
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Det vil være områder med behov for terskelfri dør. Det
må i disse tilfellene benyttes slepelister med lavtbyggende gummiterskel eller heve- og senke terskel dersom dørforbindelsen har lydkrav. Ved høye lydkrav må
det benyttes terskel, eller to dører med dempet sluse.

Isolering mot helikopterstøy medfører behov for gode
lydisolerende løsninger i takkonstruksjonene. I situasjoner hvor det er kort avstand mellom fasade og helikopter (plattform eller innflygningsakse) må innendørs
lydnivå dimensjoneres med hensyn til maksimalt lydnivå i pasientrom og støyfølsomme arbeidsrom. Dette
skal analyseres i detalj i neste fase av prosjektet.

|

Veggtyper dimensjoneres med utgangspunkt i lydkravene. I vegger med høye lydkrav (R’w > 48 dB) bør det
ikke være tekniske gjennomføringer (ventilasjonsrør,
vannrør eller el-kanaler).

som bygges i høyden. Disse tårnene vil inneholde alt
av tekniske anlegg for hvert bygg. Støy fra eventuelle
prefabrikerte tårn til bygningen for øvrig må begrenses ved å nærmere vurdere hvordan tårnene festes til
bygningskroppen. Normalt vil det kun være nødvendig
å vibrasjonsisolere de tekniske anleggene. Vegg mot
tårn dimensjoneres med utgangspunkt i forventet lydnivå i de tekniske rommene.
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Vegger

Sykehuset skal være i drift under ombyggingen av energisentralen. Det er lagt opp til løsninger for å minimere
nedetid og behov for midlertidige forsyningsløsninger.
Det er utarbeidet et eget notat som beskriver detaljer
rundt energisentralen (notat T05 Termisk energisentral)
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Driftspersonale kan utføre rutineservice på VVSkomponenter uten å gå inn i behandlings- eller sengefløyer

Tekniske tårn er i kategorien sekundæranlegg og plasseres i byggenes perimetre, utenfor somatiske funksjonsarealer. Se også sammendrag kapittel 1.12 og kap
4.2 Generalitet vedrørende tekniske tårn. Dette er em
sentral del av teknisk struktur og prinsipp i prosjektet.
Løsningen åpner for mulig økt prefabrikasjon og industrialisert bygging.

13.5.3 Hovedføring for røranleggene
og undersentraler
Basisanlegg – systemforklaring

13
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All produksjon av varme og kjøling vil primært foregå
i termisk energisentral. Ledningsnett ut til under
sentraler i nybygg legges via eksisterende kulvertsystem og i nye kulverter under nybygg. Figuren til høyre
viser hvordan denne traseen er planlagt for de ulike
byggealternativene.

Ett teknisk tårn består av moduler for tekniske rom
som betjener ulike arealer i en sykehusetasje. Det tekniske rommet inneholder komplette luftbehandlingssystemer, elektro og automatikktavler samt vertikal
føringstrase for rør. I plan U2 vil det være rørteknisk
undersentral med plass til varmevekslere, pumper og
andre VVS-komponenter. Rør fra denne undersentralen føres vertikalt opp i sjakt i det tekniske tårnet.
legges opp til ett felles luftinntakskammer for alle luftbehandlingssystemer i ett teknisk tårn. Rister plasseres
for hver etasje, men selve plenumskammeret er i prinsippet åpent mellom hver etasje. Luftavkast løses ved
hjelp av egne avkastkanaler i bakkant av tårnet med
separate jethetter på tak.

Det etableres undersentraler på henholdsvis U2 (Vest
alt.) og U1 (Nord alt.) nivå og under alle tekniske tårn.
Primæranlegg - systemforklaring
Fra undersentraler fordeles hovedkurser for varme
og kjøling til etasjefordelinger. Hovedkurser og underkurser deles opp med varmeveksler for å ivareta
driftssikkerheten. For hver underkurs etableres det
egne vannbehandlingsanlegg. Alle kurser etableres
som mengderegulerte systemer, for å sikre størst mulig
temperaturdifferanse og optimal drift.

Det er lagt opp til å skille mellom egne tekniske tårn
for behandlingsfløyer og for sengefløyer. illustrasjonen
viser en skjematisk fremstilling av flere tekniske rom
for hver etasje i ett teknisk tårn. Et teknisk rom kan
inneholde ett stort eller flere mindre luftbehandlingsenheter. Dette gir større grad av fleksibiliteten ved at
ulike arealer eller avdelinger kan holdes adskilt ventilasjonsteknisk. Dersom det skal settes inn flere aggregater i undersentralen kan disse enten plasseres oppå
hverandre. I Figuren ovenfor er en behandlingsfløy
betjent av to tekniske tårn.

Hovedkursen for varme deles opp i egne kurser for
ventilasjonsvarme og radiatorvarme. Kjølekursen deles
opp i egne kurser for ventilasjons- og prosesskjøling
og lokal komfortkjøling.
I tillegg etableres det sprinklersentral, gassentral og
system for produksjon av RO vann.
Underkursene føres vertikalt opp gjennom tekniske tårn.

Hovedtraseer for rørføringer fra energisentral til nybygg.
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Skjematisk framstilling av tekniske tårn med
tekniske primærtraseer.

Figuren over viser en enkel skisse av en primær
føringssone i korridor og føringer fra denne og ut til
generelle rom. (Skissen er prinsipiell og ikke basert
på dimensjonerte løsninger). Her ligger ventilasjonskanaler, røranlegg og føringsveier for el. Den tekniske
primærtraseen dimensjoneres slik at den kan oppta
endringer i sekundærinstallasjoner uten å måtte endre
primærtraseen.

For luftbehandlingsanleggene skal det legges spesiell
vekt på gjenvinningsgrad og SFP-faktor for å tilfredsstille krav til passivhus. Det legges opp til behovsstyrt
ventilasjon i størst mulig grad.
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•

•

Behovet for tekniske rom eller vertikale sjakter
sentralt i etasjearealet i behandlingsfløyer/sengefløyer reduseres til et minimum.

•

•

Maksimal generalitet da funksjonsarealet i etasjen
ikke låses av flere store vertikale sjakter. Dette
øker frihetsgrad/generalitet for endring av funksjonsareal. Teknisk elastisitet øker da alle endringer i tekniske føringer til rom knyttes til etasjens
primærføring i teknisk himling.

|

Det er flere grunner til at tekniske tårn er en god
løsning for VVS-tekniske løsninger. Under følger en
kort oppsummering:
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•

•

•
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Ventilasjonsteknisk fleksibilitet.
Stor grad av valgmuligheter om det ønskes å
plassere ett eller flere ventilasjonssystemer i en
teknisk undersentral. Det er dermed lagt opp til at
sykehusdriften, dvs den enkelte avdeling i større
grad kan ha individuelle ventilasjonskrav med separate luftbehandlingssystemer. Dette gir vesentlig bedre kontroll ift smittespredning (luftbåret) og
øker driftsikkerhet da rengjøring og validering ift
smitteutbrudd kan begrenses til en avdeling/sone
og ikke stanse drift (les:inntjening) i større areal.
Standardiserte løsninger
Venilasjonssystemene i tårn vil i hovedsak være
like og med standardiserte ventilasjonsaggregater i mindre størrelseklasser der kostnadene er
vesentlig lavere enn i store sentrale og spesialtilpasssede aggregater. Dette oppveier i stor grad
kostnader ved økt antall enheter. Optimalisering av
dette forholde gjøres i neste fase.
Driftspersonale kan utføre rutineservice på VVSkomponenter uten å gå inn i behandlings- eller
sengefløyer da heiser og trapper legges naturlig i
samme posisjoner som tekniske tårn.

Lik og enhetlig løsning for alle VVS-installasjoner i
sykehuset. Gjør installasjon, vedlikehold og reservedelshold enklere.
Korte kanalføringsveier gjør det enklere å oppfylle
krav til SFP-faktorer.

13.5.4 Øvrige systemer for VVS.
Sekundæranlegg
Varme
Varmeanleggene etableres som mengderegulerte
lavtemperaturanlegg. med radiatorer i alle rom i nybygg. Alle radiatorer vil være i hygieneutførelse for
lett rengjøring. Radiatorer gir større fleksibilitet ved
ombygging og bedre reguleringsevne enn gulvvarme.
For rom med spesielle behov (f.eks. garderober) vil det
kunne bli installert lokale gulvvarmeanlegg.

Det er flere grunner til at tekniske tårn er en god
løsning for VVS-tekniske løsninger.

Sprinkler
Det legges opp til fullsprinkling av alle nybygde arealer. Tilstrekkelig trykk og mengde må avklares. I datarom, serverrom og andre spesialrom skal det benyttes
lokale slokkeanlegg uten vann.
Gass og teknisk/medisinsk trykkluft
Eksisterende sentral for lystgass og oksygen benyttes
videre med nye føringsveier gjennom eksisterende
kulvert til nybygg. Det må videre analyseres hvorvidt
eksisterende gassentral må oppgraderes.
Det legges opp nye sentraler for trykkluft. Behovs- og
kapasitetsanalyser for trykkluft må utføres i senere fase.
Damp
Det er ikke medtatt sentral produksjon av damp til
arealer i nybygg. Dette løses lokalt ved behov.

Ventilasjon
Ventilasjonsanleggene vil dekke grunnventilasjonsbehov og romklimastyring. Kjølebehov for ventilasjonsluft
skjer via vannbårne kjølebatterier i ventilasjonsaggregatene.
Romkjøleanlegg
For rom som har større kjølebehov enn basis ventilasjonsanlegg kan dekke uten at trekkproblemert oppstår vil få lokale romkjøleenheter. Dette vil i utgangspunktet være kjøleflater, men detaljering av disse elementene kan ikke gjøres før i forprosjektfasen.

13.5.5 Spesialrom og spesielle anlegg
Detaljeringer for spesielle anlegg og spesialrom
vil gjøres i forbindelse med RFP-romfunksjons
programmeringen i forprosjektet. Konsept- og skisse
prosjektet vil i neste fase detaljeres i forhold til bygge
rinnsutivklingen, dvs at anleggsdeler som tilhører
byggetrinn 2 ikke er hensiktsmessig å bearbeide i den
fasen for nybygg.
Kostnader for disse anleggene er dekket i den
generelle enhetskostnaden for arealene

13.6
Elektrotekniske anlegg
13.6.1 Generelt
Skisseprosjektet er basert på arkitekttegninger,
prosjekterings- og arbeidsmøter, samt særmøte med
driftsteknisk avdeling.
De elkrafttekniske installasjoner vil bli prosjektert i
henhold til Forskrifter for lavspenningsinstallasjoner og
NEK 400:2014 og andre relevante forskrifter, normer
og standarder.

13.6.2 Primærinstallasjoner for elkraft
Det avsettes reservekapasitet i føringsveiene for
event. senere behov. Vertikale føringer av stigeledninger gjøres i egne elektro-sjakter i forbindelse med
«Tekniske tårn». I sjaktene er det avsatt brannteknisk
adskilte føringsveier for nettkraft og nødkraft. Med
tekniske tårn menes egne vertikale elementer som er
etablert i tilknytning til bygget, gjerne i endene, hvor
el. og vvs sine faste installasjoner er samlet(se nærmere redegjørelse i kap. 12.3. Der det er behov for
redundant forsyning til f.eks Gruppe 2-romstavler, tas
dette i fra underfordelinger i to separate Tekniske tårn.
Horisontal fremføringer til sjaktene etableres i forskjellige branntekniske soner, for normalkraft og nødkraft .
Dette i form av gangbare tekniske kulverter, alternativt
innstøpt røranlegg.

For enkelte rom kreves særskilte romkjøleuniter, f.eks
for utstyr på laboratorier.

Horisontale hovedføringer av kursopplegg utføres
med kabelbroer montert over himlinger i korridorsoner,
for enkel adkomst ved utvidelser.

Alle rørføringer for slike sekundærsystemer i rom tilknyttes primærssytem i tkenisk korridorhimlinger.

Beskyttelsesjording medtas i henhold til forskriftskrav.
I Gruppe-1 og -2 rom medtas utjevningsjord for hvert

13.6.3 42 Høyspent
Nettstasjon
Sykehuset har i dag to nettstasjoner nr 51070
(FIH Vaskeriet) og nr: 51022 (Nord/ Fylkessjukehuset).
Anlegget er basert på 11kV spenning. Begge
har transformatorer for 230V IT og 400V TN-S
spenningssystem. I forbindelse med utbyggingen vil
det bli behov for ytterligere en nettstasjonfor 400V
TN-S i forbindelse med installasjon av kjølemaskin i
B.trinn 2, samt en ny nettstasjon i hver av byggetrinnene 1 og 2 for 400V TN-S. Ny el.kjele (5MW) forsynes
direkte med høyspenning.

Stigeledninger for heis utføres med funksjonssikker
kabel, det legges separat stigeledning til hver heis.
I teknisk tårn monteres underfordelinger i form av stålplateskap med sikringskurser til forbrukskurser i de
omkringliggende rommene, samt avgang for underfordelinger montert sentralt inne i avdelingene. Det vises
til illustrasjon av tekniske tårn og primærinstallasjoner i
etasjene i kapittel 12.
Kursopplegg for lys og stikk utføres generelt som skjult
installasjon, montert over himlinger og inne i vegger. For
styring av lys monteres lokale brytere, samt automatikk
tilkoblet BUS systemet. Rom vil også bli utstyrt med kun
bevegelsessensor, ikke bryter (f.eks lager, wc, rom uten
dagslys eller uten behov for regulering av lysnivået).

13.6.4 43 Lavspent forsyning
I bygget vil det være en del installasjoner med behov
for nødkraft. For disse anleggskategoriene etableres
egne sjakter, inkl hoved- og underfordelinger som
er brannteknisk adskilt fra den normale nettkraften. I
Forprosjektet vil en gjennomgå strømforsyningssituasjonen nærmere og det vil bli utarbeidet en risikoanalyse i samarbeide med brukere, medisinskteknisk
personell og driftsteknisk avdeling.
Hovedfordelingen utføres i Form 4, montert med rygg
mot vegg. Alle stigeledninger sikres med motoriserte
effektbrytere for fjernbetjening. Det monteres jordfeilovervåkning, med varsel pr. underfordeling, overspenningsvern og digitalt instrument for avlesning av
elektriske størrelser.
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Horisontal føring av stigeledninger føres frem på kabelbro i kulverter, og føres deretter opp i respektive
el.sjakter/tekniske tårn. For sikker nødkraftforsyning
føres stigeledninger for nødkraft i separate innstøpte
rør eller via kulvert, fra nødstrømsfordelingene og frem
til vertikale sjakter i tekniske tårn. Vertikal sjakt i teknisk tårn deles inn i tre brannseksjonerte deler, UPS/
NØD 1, UPS/NØD2 og NETT/AGG.
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Hovedfordelingene for normal- og nødkraft forutsettes
betjent av sakkyndig betjening.
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enkelt rom, avsluttet på jordingsskinne i el.kanal ved korridordør, i boks under servant eller i boks over dør/himling. Utjevningsjorden forbindes med hovedjord i korridor.
I rom hvor det legges delvis ledende gulvbelegg, vil dette
bli tilknyttet utjevningsjorden for aktuelt rom.

For VVS-tekniske installasjoner forutsettes underfordelinger plassert inne i tekniske rom i teknisk tårn.
Fordelingene utføres som gulvmonterte stålplateskap.
Inne i fordelingene monteres sikringer og automatikkkomponenter for VVS-utstyr.
Vertikalføringer via teknisk tårn og tverrsnitt i horisontalplan.

Kursopplegg for tekniske anlegg utføres etter generelle retningslinjer i kapitel 433. I tekniske rom, i kulvert
o. lign, benyttes åpen kabelforlegning på kabelbroer
og lignende.
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Oppvarming av bygget skal utføres med vannbåren varme.

13.6.5 44 Lys
Belysningsanlegget planlegges for å gi gode synsforhold
og bidrag til et stimulerende og godt miljø, tilpasset byggets arkitektur og innredning. For planlegging og dimensjonering av anlegget benyttes anbefalinger fra Lyskultur.
13
|
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Det vil bli lagt vekt på drift og vedlikehold av lysanlegget ved å benytte lysarmaturer med høy virkningsgrad
og lyskilder med lang levetid. I lysrørarmaturer benyttes primært LED lyskilder, alternativt elektronisk forkobling og T5-rør/kompaktlysrør.
I enkelte møte- og undervisningsrom, forutsettes
lysdemping.
Det er valgt et nødlysanlegg med sentralisert nødstrømsforsyning og sentral overvåkning av anlegget,
med overvåking av hver armatur. I lede- og markeringslysene nyttes LED-lyskilder.
Kursopplegg til nødlys utføres med funksjonssikker
kabel der det stilles krav til dette. For øvrig nyttes vanlig installasjonskabel.
Nødlysanlegget vil bestå av lede- og markeringslys i
rømningsveier, samt antipanikkbelysning i store forsamlingsarealer og hvor rømningsveiene ikke er entydig definert. Antipanikkbelysning vil for eksempel bli
installert i felles vrimleareal ved hovedinngangen. Det
monteres også en ledelysarmatur inne i hvert sengerom, samt undersøkelsesrom og HCWC.
For tilfluktsrommet nyttes de ordinære lysarmaturene
som nødbelysning, forsynt med nødkraft via eget nødstrømsaggregat.

13.6.6 45 Elvarme
Oppvarming av bygget skal utføres med vannbåren
varme.
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Elektriske varmekabler vil derfor kun bli nyttet i helt
spesielle situasjoner hvor vannbåren varme ikke lar
seg fremføre eller dette blir uforholdsmessig kostbart.
Dette gjelder for eksempel garderober og dusjer.
Byggets tak skal utføres som flatt tak med taksluk og
innvendig nedføring av takvann. For å hindre isdannelse
i og rundt slukene er det medtatt varmekabler innvevd i
en matte rundt slukpotten (Aiwell eller tilsvarende).

13.6.7 46 Reservekraft
I hver av byggetrinnene monteres to nødkraftaggregat
for bruk ved nettutfall. Aggregatene skal forsyne prioriterte anleggsdeler med nødkraft. Generell komfortkjøling etc vil ikke bli forsynt med nødkraft. I tillegg til forsyning av anleggsdeler som iflg normen skal forsynes
med nødkraft, skal aggregatene forsyne generelle lys
og stikk-kurser med reservekraft, slik at en kan opprettholde tilnærmet full drift.
I forprosjektet vil en se nærmere på aggregat
kapasitet/-størrelsen, basert på de belastninger som
blir beregnet for hvert enkelt byggetrinn.
Det etableres en sentralisert UPS-løsning med to UPS
i hvert byggetrinn, hvor den ene kan stå i reserve for
den andre. Det legges til grunn en batterikapasitet for
1t drift.
Byggrelatert utstyr som for eksempel nødlyssentral,
brann-, innbrudd- og adgangskontrollsentral, forutsettes levert med integrert strøm-/batteriforsyning tilpasset det enkelte utstyr.
For tilfluktsrommet regnes med at det må etableres et
eget nødstrømsaggregat.

13.6.8 51 Tele og automatisering

Porttelefonene kobles opp mot telefonsystemet.

Bæresystemer for teleanlegg er felles med elkraft.

Det er medtatt kostnader for utvidelse av eksisterende
trådløse personsøkersystem inn i de to nye byggetrinnene. Det medtas nye antenner som gir dekning
i samtlige etasje i nybygget. Det er medregnet dekningsprøve og oppgradering av eksisterende programvare/utstyr for og kunne ta hånd om denne utvidelsen.
Det er ikke regnet med bærbare enheter(brukerutstyr).

Signalreferansejord medtas ikke, da den teknologiske
utviklingen tilsier at tele- og automatiseringsutstyr ikke
skal være tilknyttet eget jordingspunkt.
Det er ikke medregnet at nybygget tilkobles direkte
til det offentlige nettet, men at kommunikasjonskabler
tilkobles eksisterende sentralutstyr i hovedbygget.
I hver av byggetrinnene etableres eget hovedkommunikasjonsrom, samt eget hovedfordelingsrom for annet
teleteknisk utstyr(brannalarmanlegg, talevarsling, ITV,
personsøk, sentraluranlegg etc).

13.6.9 52 Integrert kommunikasjon

IKT-anlegget kobles opp til hovedkommunikasjonsrom
i hovedbygget via fiberkabler. For nettet etableres redundante forbindelser. I forprosjektet vurderes om en
skal ha et eget driftsteknisk nett for å unngå problemer
med at nett er nede ved oppgradering av programvare, utstyr etc. For sentralutstyr til AMK-sentralen er det
regnet med et eget teknisk rom for dette.

Det er også tatt med kabling for trådløst nettverk, info
skjermer, til det tekniske utstyret som krever dette,
samt til ett uttak ved hver seng(for pasientterminaler, TV
el.lign) og TV-posisjoner i pauserom oppholdsrom etc.

For å ivareta standardens krav til maks kabellengde,
vil det bli etablert etasjefordelere i hvert byggetrinn
basert på 19” rack montert i egne rom. I forprosjektet vil en se nærmere på en løsning med å samle
kablingen fra uttakene i noen få etasjefordelere/rom
i hvert byggetrinn.

13.6.10 53 Telefoni og personsøk

Det er tatt med kostnader for utvidelse av eksisterende telefonsentral, samt apparater og basestasjoner
for samme.

For personsøkeranlegget er medtatt nye antenner for
å sikre dekning i kjellerlokalene. Ved sentrale posisjoner er regnet med å montere posisjonssendere, slik at
vakter, eller andre brukere av systemet, kan gi alarm
via bærbar enhet.

For AMK regnes overflyttet eksisterende utstyr inn i de
nye lokalene sammen med Akuttmottaket.
Porttelefoner(uten bilde) monteres ved hovedinngangen, parkeringsinnkjøringen og vareinngangene,
samt ved publikumsdører inn til respektive avdelinger.

Det leveres et uskjermet anlegg for tele og data i
sambandsklasse EA (cat 6A)

Aktivt nettverksutstyr forutsettes å være brukerutstyr.
Kostnader for dette er ikke medtatt i skisseprosjektet.

Det er medtatt utvidelse av eksisterende telefonsentral, med nye utskutte enheter i Byggetrinn 1 og 2. Det
er også medtatt nye apparater. Kommunikasjonsutstyr
for AMK regnes overflyttet fra eksisterende sentral.

Oppkallsapparater i porttelefonanlegget utføres i solid
utgave, med digitalt display og med et menyvalg som
gjør at en kan ”bla i en telefonkatalog”..

I bygnings- og etasjefordelere for IKT nyttes røykdetektor med ekstra stor følsomhet. I hovedfordelinger
monteres røykdetektorer innvendig i stålplateskapene.
Nytt brannalarmanlegg forutsettes å kommunisere
med eksisterende brannalarmanlegg. Brannmanns
paneler monteres i hver etasje på sentrale steder.
Som varslingsorgan er tenkt nyttet talevarsling med
forhåndsinntalte meldinger. I tillegg suppleres med
blitslys der dette er et krav i henhold til bestemmelsene om UU.
Ytterdører og innvendige dører tilkoblet adgangskontroll i rømningsvei utstyres med elektrisk sluttstykke
tilkoblet brannalarmanlegget, og med nødutløser (KAC)
ved dør. Dører i korridorer tilknyttes anlegget med holdemagneter eller holdefunksjon i dørpumper..
Det etableres et adgangskontrollanlegg, basert
på berøringsfrie lesere. Lesere monteres på alle
ytterdører(med mindre de er kun for rømning, eller har
en helt spesiell funksjon) og alle avdelingsdører fra
publikumsområder, samt medisinrom og enkelte typer
tekniske rom hvor mange skal ha adgang og/eller en
ønsker å registrere hvem som har vært der.
Anlegget forutsettes å integreres med et adresserbart

Det er regnet med et IP-basert sykesignalanlegg.. I
korridorer monteres display som angir oppkall/ tilstedeværelse. I noen avdelinger er medtatt sykesignalanlegg basert på samtale, forriglet med det trådløse
telefonanlegget.. For psykiatrisk avdeling regnes det
med mulighet for tilkobling av kalleknapp ved seng og
avstillingspaneler montert i korridor for hvert rom.

I ekspedisjoner er regnet med teleslyngeanlegg
(”skranke-slynge”) og i tillegg er det regnet med teleslyngeanlegg i inntil 5 rom i hvert byggetrinn.

13.6.13 56 Automatisering
Automatikk for VVS omfatter styring av sentrale
installasjoner for sanitær, varmeanlegg, ventilasjon
og kjøling, fra fordeling i termisk energisentral og
ventilasjonsrom.

For påkalling av forskjellige team(hjertestans etc) er
det medtatt et antall trykknapper på sentrale steder
i korridorene, forriglet med personsøkeranlegget via
alarmmoduler tilkoblet bus-kabel for nevnte. Til samme
alarmmodul er også regnet med tilkobling av ransalarm (trykknapp oppunder benkeplaten) i ekspedisjoner i de enkelte etasjer.

I tillegg til VVS-tekniske anlegg tilknyttes også elektrotekniske anlegg til anlegget. Dette gjelder blant annet
signaler fra el-målere og digitalt instrument i hovedfordeling, alarmer fra jordfeilovervåkning, nødlyssentral,
brannalarmsentral og andre aktuelle anlegg.

Det er regnet med et sentraluranlegg bestående av programmerbart hovedur og tilhørende biur. Hoveduret har
automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid. Til
grunn for kostnadsoverslaget er lagt støysvake analoge
biur med time- og minuttviser. Biur monteres i senge-,
og undersøkelsesrom, fellesarealer, kantine mm.

Det legges opp til automatisering av lysstyring-, persienne- og romkontrollanlegg. Fordelingsanleggene baseres
på buss-kommunikasjon. I forprosjektet vil en i samarbeide med sykehusets tekniske avdeling vurdere om en
skal gå for separate buss-anlegg (men hvor de er samlet
i et felles toppsystem), for hver av anleggene, eller om en
skal ha et fullintegrert anlegg med en felles buss-kabel.

13.6.12 55 Lyd- og bildeanlegg
Det er ikke medtatt kostnader knyttet til TV-apparater,
eller pasientterminaler på sengerommene, med unntak
av ett datapunkt(kostn medtatt i kap 52) i hvert sengerom, venteværelse, oppholdsrom, personalrom etc.
Det er medtatt kameraovervåking av inngangsdører,
akuttmottak, varemottak, samt enkelte fasader med
ITV-kameraer, basert på IP-teknologi. Ved enkelte

Romkontrollanlegget integreres med sentral driftskontroll.

13.6.14 62 Person- og varetransport
I byggetrinn 1 monteres seks heiser og i byggetrinn 2
monteres tre heiser for å dekke behovet for vertikal
transport i byggene. Kupestørrelse: 1500x2700 (bxd)
mm/ 2000kg.
Heisene utføres som maskinromløse heiser med maskin plassert inne i sjakt. Det er regnet med solide kupeer, dører og omklamringskarmer i rustfritt stål.

13.6.15 63 Transportanlegg for småvarer
For interntransport av medisiner, blodprøver etc er
det medtatt et anlegg med 110mm rør og tilhørende
aggregat, stasjoner og patroner. Anlegget kan også
transportere dokumenter, men når det meste er digitalisert, har behovet for dette blitt sterkt redusert. I
kostnadsoverslaget er det medtatt 5 stasjoner i hvert
byggetrinn. Det er lagt til grunn at stasjonene fortrinnsvis plasseres over hverandre(dvs røret går rett igjennom stasjonen), slik at behovet for penser reduseres
til et minimum. Det er ikke forutsatt at anlegget kan/
skal kobles sammen med eksisterende anlegg(selv om
innvendig rørdiameter og svingradius skulle være den
samme, er trolig styringssystemet og automatikken i
hver enkelt stasjon/pens basert på to helt forskjellige
teknologiske generasjoner). I forprosjektet vil en se
nærmere på plassering/antall stasjoner, samt vurdere
behovet/mulighetene for sammenkobling med eksisterende anlegg.

Bygg og tekniske an legg

Det benyttes generelt optiske røykdetektorer, samt
termiske detektorer i rom med stor fuktighet dersom
standarden tilsier dette. Aspirasjonsdetektor er medtatt i glasstaket ved hovedinngangen. Det er medtatt
en hvis mengde multikriteriedetektorer i rom hvor det
naturlig er partikler i luften som kan forveksles med
brannlignende fenomener.

posisjoner er regnet med Domekamera. Det er regnet
med solide kameraer med hus i IP67.
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Det er medtatt et fulldekkende brannalarmanlegg
i bygget iht. regelverket i NS3960.

innbruddsalarmanlegg. Det er ikke medtatt kostnader
for kortproduksjonsutstyr, da det forutsettes at sykehuset har dette fra tidligere. Generell skallsikring er ikke
medtatt, med unntak av glassbrudd-detektorer eller
bevegelsesdetektorer i spesielt utsatte/attraktive rom.
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13.6.11 54 Alarm og signalanlegg

Med et kompakt sykehus og en eksisterende bygningskropp som ikke er lagt til rette for kjøring med
AGV (Automated Guided Vehicles) er det ut fra en totalvurdering besluttet at det ikke er mulig å gjennomføre i eksisterende sykehusbygninger og det følgelgi
ikke er lønnsomt å gjøre i nye bygg alene. Det er følgelig ikke tatt med kostnader for dette i kostnadsoverslaget for AGV

13.6.16 74 Utendørs elkraft
Det er medtatt utvendig parkbelysning festet til fasaden og belysning langs den nye gangveien som går
langs byggetrinn 1 og 2. For høyspenningsanlegget
er det medtatt en ny høyspenningsring fra Flotemyr
undersentral (se også avsnitt 13.6.3, Høyspenning).
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14 | Brann
14.1
Innledning

14
|
Brann

Sykehus plasseres i den høyeste risiko
klasse (risikoklasse 6) og brannklasse 3
(ved 5 eller flere etasjer) som stiller høye
krav til både verdisikkerhet og person
sikkerhet. En av de primære forskjellene
mellom sykehus og andre type bygg, er
den høye graden av assistert rømning.
Det er sengeliggende pasienter i varier
ende våkenhetsgrad og en stor andel
av de som oppholder seg på et syke
hus kan ikke bringe seg selv i sikkerhet.
Bygningene må derfor utføres med sikre
områder, som kan være andre siden av en
seksjoneringsvegg, slik at man raskt kan
evakuere de mest kritiske områdene selv
med lav bemanning og senere få hjelp av
rednings- og slokkemannskaper.

14.2
Hovedprinsipper for
branntekniske løsninger,
nybygg og eksisterende
bygg
14.2.1 Formelle forhold i nybygg
Nybygg reguleres av Teknisk Forskrift (TEK10) med
tilhørende veiledning (VTEK). Veiledningen er et
dynamisk dokument, men utgaven som benyttes i det
videre ble sist oppdatert 01.07.15.

14.2.2 Formelle forhold eksisterende bygninger
Eksisterende bygningsmasse er regulert av
Forebyggendeforskriften. Det innebærer at bygninger
som er bygd i henhold til byggeforskriftene av 1969 eller
tidligere forskrifter, skal oppgraderes innenfor en praktisk
og økonomisk forsvarlig ramme til samme sikkerhetsnivå
som gjelder for nye bygninger. Bygninger som er bygd
i henhold til byggeforskrift av 1985 eller senere, skal
opprettholde sikkerhetsnivået som er forutsatt i byggetillatelsen. Imidlertid kan det være aktuelt å oppgradere
personsikkerheten i bygninger oppført før 1997 i henhold
til skjerpende ytelsesnivåer i veiledningen til TEK.
Det er viktig å presisere at når Forebyggende
forskriften henviser til «dagens nivå», menes TEK85
med strengere ytelser i henhold til TEK97, ikke TEK10.1
Haugesund sykehus består av flere byggetrinn, men i
dispensasjonssøknad av 14. juni 2001 fremkommer det
at bygningsmassen skal oppgraderes i henhold til TEK97,
innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.
Selv om en eksisterende bygningsmasse som helhet
vurderes mot TEK97, skal alle nye søknadspliktige
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tiltak prosjekteres i henhold til TEK10. Dette innebærer
at eventuelle dispensasjoner som er gitt av bygningsmyndigheter ikke nødvendigvis er gyldige lengre. Nye
tiltak må prosjekteres av ansvarlig foretak som blir
ansvarsbelagt. Dersom TEK10-nivå ikke kan oppnås,
må dette avviket (dispensasjon) søkes om til myndigheter på nytt.
Skille mellom nye tiltak og forhold som ikke berøres i
eksisterende bygningsmasse avgrenses med branncellebegrensende eller seksjoneringskonstruksjoner.
Siden man ikke er på romfunksjonsnivå i denne fasen,
er det usikkerhet knyttet til hvordan nye forhold vil
treffe eksisterende brannskiller. Det vil derfor knytte
seg en usikkerhet til omfang av areal i grensesnitt mellom nye tiltak og eksisterende uberørte forhold.
I det videre angis generelle krav til sykehusbygninger i
henhold til TEK10. Disse er gjeldende for nybygg, men
vil også være gjeldende for søknadspliktige tiltak i
eksisterende bygning.

14.3
Kravspesifikasjon TEK10
14.3.1 Risikoklasser og brannklasser
Sykehus defineres som risikoklasse 6. Selv om avgrensende områder som personalareal, tekniske rom osv.
kan defineres som risikoklasse 2 og således få noen
lempelser internt, er det den høyeste risikoklassen
som legges til grunn for byggets brannklasse.
Alle bygg i risikoklasse 6 med flere enn 4 etasjer defineres som brannklasse 3.
Den videre vurderingen er basert på at bygningen ikke
har flere enn 8 tellende etasjer. Dersom underetasjer

inneholder hoveddel eller på annen måte defineres
som tellende, vil flere ulike krav slå inn (>8. tellende
etasjer). Disse er kort oppsummert under;
•

Krav til bæring av etasjeskillere økes fra R 60 A2s1,d0 til R 90 A2-s1,d0.

•

Krav til trapperom Tr3. Dette innebærer overtrykksventilerte trapperom. Kan bli aktuelt uansett
hvis øverste etasjes dekke ligger høyere enn 23 m
fra brannvesenets oppstillingsplass.

•

Luftesluse foran heissjakter (gjelder ikke heissjakter som ligger i samme branncelle som trapperom.

•

Brannmannsheis og stirerør (tørropplegg). Kan
uansett bli krav dersom øverste etasje dekke ligger høyere enn 23 m fra brannvesenets oppstillingsplass.

14.4
Bæreevene og stabilitet
Bærende bygningsdeler under øverste kjeller, samt
seksjoneringskonstruksjoner og eventuelle brannveggskonstruksjoner, skal tilfredsstille R 120 A2-s1,d0.
Bærende hovedsystem skal tilfredsstille R 90 A2-s1,d0.
Sekundærbærende bygningsdeler, etasjeskillere og
takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresystemet eller stabiliserer dette, skal minst tilfredsstille R 60
A2-s1,d0.
Alle trappeløp skal ha bæring som minst tilfredsstiller R
30 A2-s1,d0
1 http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/
Forebyggendeforskriften--2-1-gir-ikke-hjemmel-for-kravom-oppgradering-til-sikkerhetsnivaet-etter-byggtekniskforskrift-2010-/

14.5
Tiltak mot spredning mellom
byggverk

14.6
Brannseksjoner
Avstand til eksisterende bygningsmasse med tilsvarende funksjon (eksisterende sykehusbygg) skal som
utgangspunkt skilles tilsvarende som andre byggverk,
men her omtales skillet som seksjoneringskonstruksjon. Den skal fortsatt oppføres i tunge materialer og
tilfredsstille REI 120-M A2-s1,d0, men kan ha gjennomføringer og persontrafikk gjennom.
I areal med sengepasienter må disse kunne forflyttes
horisontalt til annen side av seksjoneringsvegg. Her
kan det vurderes alternative løsninger. Blant annet
kan det tilrettelegges for horisontal evakuering via
gangbroer til eksisterende bygg, eller via flere brannskiller som i sum gir tilsvarende brannmostand som et
seksjoneringsskille.
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Avstand til eksisterende bygningsmasse med tilsvarende funksjon (eksisterende sykehusbygg) skal som
utgangspunkt skilles tilsvarende, men her omtales skillet som seksjoneringskonstruksjon. Den skal fortsatt
oppføres i tunge materialer og tilfredsstille REI 120-M
A2-s1,d0, men kan ha gjennomføringer og person
trafikk gjennom.

Brann

Avstand til eksisterende byggverk skal være minst
8 m. Alternativt må det gjøres tiltak. Tiltak kan
avhenge av avstanden som faktisk er mellom bygg,
men som en preakseptert ytelse er det brannvegg
i tunge materialer (M) som gjelder. Dette innebærer
REI 120-M A2-s1,d0.

Prinsippskisse Tr2. 1) EI 60 A2-s1,d0-vegg 2)
Dør E30-CSa
Krav til overflater i RKL 6 BKL 3

14.7
Brannceller
Alle branncellebegrensende konstruksjoner skal tilfredsstille minst EI 60 A2-s1,d0. Mot eventuelle større
parkeringsareal må det påberegnes minst brannmostand EI 90 A2-s1,d0.

Trapperom som går over mer enn 8 etasjer, eller betjener bygg som har øverste dekke høyere enn 23 m
over brannvesenets innsatsplan, må utformes som Tr3.
Forskjellen mellom Tr2 og Tr3 er at Tr3 må trykksettes
og ha trykkavlastning i innenforliggende branncelle.

Det må forventes en høy grad av branncelleinndeling.
Alle rom med ulik bruk og/eller brannbelastning skal
som utgangspunkt skilles ut som egne brannceller.
Spesielt viktig er det å opprettholde et gjennomgående korridorsystem som sikrer tilkomst til minst 2 ulike
uavhengige trapperom.

Da det er krav til sprinkleranlegg i sykehusbygg er
det ikke nødvendig med kjølesone i fasade for å
hindre vertikal brannsmitte mellom ulike brannceller.
Tilsvarende er det ikke behov for skjerming i innvendig
hjørne med mindre det er mot rømningsvei.

Trapperom skal minst utføres som Tr2, noe som innebærer rom utført som egen branncelle mellom de rom
det evakueres fra og trapperommet. Dette rommet kan
være korridor som vist på prinsippskissen.

14.8
Materialer og produkters
egenskaper ved brann
Det henvises til tabellen under, der kolonne markert i
rødt er relevant. Det er høye krav til overflater og kledninger i bygg i sykehusbygg. Blant annet er det krav
til overflate på gulv i alle areal, ikke kun i rømningsvei
som gjelder for andre bygg i risikoklasse 1-5.
Tekniske installasjonerVentilasjonsanlegg:
Noe av det som kjennetegner bygninger i risikoklasse
6, er lang evakueringstid. Dette innebærer høy grad av
involvering av RIBr i forbindelse med valg av strategier
ved styring av ventilasjonsanlegg. Det må forventes
høy grad av brannisolering av ventilasjonskanaler uansett hvilken strategi som velges.
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Sjakter:
Sjakter og eventuelle «vertikale tekniske rom» skal
utføres som egne brannceller og røykventileres.
Alternativ til røykventilering av sjakter er at disse
branntettes i dekkene.
Automatisk slokkeanlegg:
Hele bygningsmassen skal ha automatisk slokkeanlegg.
Dette kan være sprinkleranlegg i henhold til NS-EN
12845. Det skal da benyttes hurtigutløsende (QR) sprinklere for beboelsesrom og tilhørende rømningsveier.
14
|
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I områder med sensitivt utstyr eller andre områder der
sprinkleranlegg ikke er hensiktsmessig, kan alternative gasslokkeanlegg eller inert luft vurderes. Det skal
være branncellebegrensende konstruksjon mellom
ulike typer slokkeanlegg.
Brannalarmanlegg:
Hele bygningen skal ha heldekkende brannalarm
anlegg utført i henhold til NS3960. Det er viktig at RIBr
har en aktiv rolle i forhold til å planlegge alarmorganiseringen og styring av tiltak som aktiveres av brann
alarmanlegget.
Røykventilering trapperom:
Alle trappehus skal røykventileres. Normalt kan dette
løses med luke i toppen på 1 m² som brannvesenet
kan åpne ved behov. For trapperom i bygg med mer
enn 8 etasjer og/eller som betjener bygg med øverste
dekke mer enn 23 m over brannvesenets oppstillingsplass må trapperom trykksettes. Trykksetting starter
automatisk på deteksjon og er et tiltak som i vesentlig
grad øker tilgjengeligheten til trapperommet og dermed øker personsikkerheten.
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Røykventilering sjakter/«vertikale tekniske rom»:
Alle sjakter skal røykventileres. Røykventilering starter automatisk på deteksjon. Gjelder også heissjakter
som ikke inngår i samme branncelle som trapperom.
Lukeareal kan dimensjoneres av RIBr.
Ledesystem:
Bygningen skal utstyres med ledesystem. Ledesystem
i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i
form av lavtsittende komponenter på gulv eller vegg
som oppfattes kontinuerlig.
Ad brann og el.teknisk kabling.
Bruk av halogenfritt utstyr isteden for PVC i elektro
installasjonene kan bidra til å bedre brannsikkerheten
i bygget, da dette avgir mindre giftig røyk, samt at det
ikke utvikles korrosive gasser under brann. I en bygning vil det være mange andre installasjoner, utstyr
og møbler som også inneholder PVC. Her må også
nevnes at halogenfrie kabler utgjør en større brannbelastning (ant. kJ/lm) enn vanlige PVC-isolerte kabler
utgjør. Halogenfrie kabler har bedre motstandsevne
mot brann og opprettholder funksjonen lengre enn
vanlig PVC-kabel. Det er derfor i kostnadsoverslaget i
skisseprosjektet lagt til grunn halogenfrie kabler.
Der kabelbroer/føringsveier er ført over himling i rømningsveier, vil disse bli sprinklet. I el.tekniske rom vil
det bli nyttet gass-slukkeanlegg el.lign, til erstatning
for sprinkler.

Maksimal avstand på blindkorridor

14.9
Rømning
Hovedprinsippet for rømning er utgang til egen korridor utformet som egen branncelle/rømningsvei, som
gir tilkomst til to uavhengige utganger. Dette kan være
utgang til det fri, via seksjoneringsvegg (til sikkert sted)
eller til trapperom. Korridor med sammenfallende rømningsretning (blindkorridor) kan være maksimalt 7 m
lang. Total lengde på korridor skal være maksimalt 30
m før den må deles opp med røykskillende dører.

Det er begrensninger på hva som kan inngå som en
del av korridor;
•

Små bemannede resepsjoner og vaktrom på
maksimalt 20 m² kan inngå som del av rømningsvei når møbleringen er slik at den ikke vanskeliggjør rømning

•

Oppholdsrom på inntil 50 m² kan inngå som del
av rømningsvei når bygget er sprinklet og skilt fra
rømningsvei med konstruksjoner som tilfredsstiller
minst E 30.

Alle rømningsveier skal dimensjoneres for samtidig
rømning for de to etasjene over hverandre som i sum
har høyeste personbelastning.
Utgang fra trapperom skal tilrettelegges direkte til det
fri. Rømning via resepsjonsareal eller andre arealer der
sikkerhetsnivået er lavere enn i trapperommet man
kommer fra, skal unngås. Alternative løsninger kan
utarbeides i samråd med RIBr.
Alle dører i og til rømningsvei skal kunne åpnes med
maksimalt 30 N åpningskraft. Dette innebærer normalt
dørautomatikk. Da denne skal fungere også ved lokalt
nettutfall, må automatikken være tilknyttet UPS med
strømforsyning minst 60 min.

Som et supplement kan det i tekniske rom eller andre
rom med sensitivt utstyr benyttes egnede håndslokkeapparat. Dette er et supplement, og skal ikke kompensere for manglende dekningsgrad.

Behovet for kjørbar atkomst til og rundt bygningsmassen og oppstillingsplasser må avklares med
Haugesund brannvesen med hensyn til veiens minste
kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde,
svingradius og akseltrykk osv.
Oppsamlingsplasser og rutiner ved horisontal evakuering (sengepasienter) må også gjennomgås i detalj i
samråd med brannvesenet.
Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt
50 m slangeutlegg. Det kan derfor være fornuftig å
vurdere stigerør (tørr-rør) for påkobling i forbindelse
med trapperom.

Brann

Sengeliggende pasienter skal kunne evakueres horisontalt til midlertidig sikrere områder. Dette skal primært foregå via seksjoneringsvegger med brannmotstand minst REI 120-M A2-s1,d0, eller via gangbro til
annen bygningsmasse som defineres som annen seksjon. Alternative løsninger kan også vurderes av RIBr.

Hele bygningsmassen skal som utgangspunkt ha full
dekning av brannslanger. Avstand til nærmeste brannslange skal ikke overstige 25 m, og maksimalt uttrekk
på slanger skal ikke overstige 30 m. Slanger må være
plassert slik at dekningsgraden er tilfredsstillende uten
å gå via seksjoneringsvegg, og skal heller ikke være
plassert i trapperom.

14.11
Tilrettelegging
for rednings- og
slukkemannskap

|

Brannceller må ha minst ett vindu som kan åpnes for
å ivareta behovet for friskluft i et branntilfelle.

14.10
Tilrettelegging for manuell
slokking

14

Bredden på dører i rømningsvei, samt i korridor, må
være minst 1,2 m, men må samtidig tilpasses sengeliggende pasienter (universell utforming krever henholdsvis 1,5 og 1,8 m). Det bør derfor også være fokus
på terskelfrie løsninger. Dører i rømningsvei må kunne
åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel
eller KAC-boks. Utgang til rømningsvei skal være minst
0,9 m bred.

Byggverk inntil 8 etasjer eller 23 m opp til høyeste gulv
fra brannvesenets oppstillingsplass vurderes normalt
å være tilfredsstillende tilgjengelig for brannvesenets
høyderedskap. Høyere enn dette vil normalt innebære
krav til brannheis. Alternativer til brannheis kan normalt vurderes i bygningsmasser som består av flere
brannseksjoner. Løsningen krever uansett aksept fra
brannvesenet.
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15 | BIM (BUILDING
INFORMATION MODeling)
15.1
Bakgrunn
15
|
BIM ( BUILDING INFORMATION MOD e l i n g )

Byggherren har en klar og uttalt
ambisjon om at prosjektet skal benytte
BIM for å oppnå miljø-, kvalitets-, tids og kostnadseffekter i prosjektet, og det
er en målsetting for prosjektet at BIM
skal øke nytteverdien for leietakere og
brukere, og redusere bygge- og drifts
kostnader samt byggskader vesentlig
gjennom bruk av BIM.
BIM skal bidra til økt kvalitet, mer effektiv prosjektering og kommunikasjon på tvers av fag og mellom de
prosjekterende og byggherre. Videre skal det føre til
kvalitetssikring av arbeidsgrunnlaget før bygging og
en mer effektiv byggeprosess. I forvaltningsfasen skal
modellen inneholde definert informasjon om bygg og
utstyr som skal effektivisere forvaltningsverktøyene
som skal brukes i driftsfasen.
Gjennom bruk av åpne internasjonale standarder og
utveksling av BIM på IFC-formatet, skal alle involverte
aktører i prosjektet kunne nyttiggjøre seg informasjon i
BIM. Ved generering, oppdatering og informasjonsberikelse av BIM skal prosjektet kontinuerlig utvikles frem
til overlevering til byggherre ved prosjektets sluttføring
og leveranse av «som bygget BIM» egnet for overføring til forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU).
Det er en målsetning for prosjektet å bli et referanseprosjekt for god bruk av BIM og et viktig fokusområde er å utarbeide gode arbeidsprosedyrer og å dokumentere disse
til gagn for etterfølgende prosjekter og bransjen forøvrig.
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15.2
Krav og retningslinjer for
bruk av BIM
Prosjektet er inntil videre underlagt retningslinjene i
Helse Sør-Øst RHFs BIM-strategi og skal etterfølge
krav i til enhver tid gjeldende versjon av Statsbyggs
BIM-manual. Håndboken vil for senere formål tilpasses særskilte overordnete retningslinjer fra Helse Vest
RHF når disse foreligger.

løsningene. Videre får en gjennom modellene mulighet til å effektivt trekke ut informasjon med en høy
grad av nøyaktighet.
For en god arbeidsflyt ved bruk av BIM er det avgjørende at målsettinger for anvendelse av BIM i prosjektet og
prosessen for gjennomføring så tidlig som mulig fastsettes, slik at alle involverte parter har forståelse for:
•

Informasjons- og detaljnivå på modellene ved de
ulike leveransene.

For effektiv gjennomføring er det en forutsetning at
alle involverte fagdisipliner benytter BIM-kompatibel
programvare i sitt arbeid, og det stilles krav til at BIMsertifisert programvare benyttes i prosjektet dersom
ikke annet er avtalt og godkjent av byggherre.

•

Avhengighetsforhold på leveranser og beslutninger mellom prosjektets ulike aktører.

•

Struktur og oppbygning av modellen

•

Formål og fremtidig bruk av modellen

Videre skal det av prosjekteringsgruppen (PG) utarbeides en prosjektspesifikk BIM Gjennomføringsplan for å
entydig definere hva BIM skal benyttes til i prosjektet,
og synliggjøre behovet for detaljering av BIM både hva
gjelder geometri og informasjon.

BIM Gjennomføringsplanen har som formål å kartlegge
disse prosessene og de ulike avhengighetsforholdene,
og videre være prosjektets kjøreplan for samhandling
og kommunikasjon med BIM som verktøy og metode.

15.3
BIM Gjennomføringsplan
BIM Gjennomføringsplanen skal benyttes aktivt gjennom hele prosjektet, og den skal detaljert beskrive
prosessen for gjennomføring av prosjektet med bruk
av BIM som verktøy og metode.
Implementering av BIM som verktøy og metode i
prosjekteringen bidrar til bedre resultater i prosjekteringsfasen. BIM-prosessene legger til rette for god
kommunikasjon, samhandling og kontroll i prosjektet
og visualiseringen av byggets geometri fører til en
bedre forståelse for prosjektet blant alle involverte
parter og bidrar til en omforent forankring av de valgte

Ved oppstarten av hver prosjektfase skal BIM
Gjennomføringsplanen berikes med informasjon i henhold til gjeldende krav til leveranser i prosjektfasen.
Videre skal BIM Gjennomføringsplanen forankres med
byggherre og eventuelle avvik fra Statsbyggs BIMmanual avklares. Som et minimum skal følgende deler/
kapitler inngå i BIM gjennomføringsplanen:

Eksempel fra BIM-modellen til nye Kirkenes sykehus

16 | Arealoversikt
Arealtabell 03.12.15
Iht. tegninger datert 27.11.15

Arealtabell 03.12.15
Iht. tegninger datert 27.11.15

Brutto

Tegnet brutto

Avdeling

Sum

0

0

0

6

Sum

5

Sum
Ald. Psyk. ventesone

0

0

173
29

5

Sum
Kontorer geriatri
Psyk alder senger
Psyk alder pol.kl.
Geriatri senger
Geriatri pol.kl.
Kontorer alderspsyk
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

Teknisk
Tverrgående trafikkareal

145

Sum
Gastro ventesone

0

0

Teknisk
Tverrgående trafikkareal
3

Sum
Fødestuer
Gyn/føde obs-senger
Observasjonspost
Kontor obs.post
Gyn/føde ventesone

Sum
Sentraloperasjon
Kontor sentralop.
Akutt psyk kontor
Kontor Fødestuer
Kontor Føde OBS-senger
Dagkirurgi ventesone
Kontor akuttmottak

?

1 250
300
143
750
35
22

1,7
1,6
1,6
1,6
1,7

2 032
510
229
1 200
56
37

2 631
511
227
1 152
52
37

1,8
1,8
1,5
1,7
1,6
1,7
1,7

2 510
1 980
128
201
51
22
37
90

3 153
1 981
128
178
51
23
37
102

redusert

U1

U2

?

1 632
920

1,7

2 705
1 564

3 428
1 597

556
134
22

1,6
1,6
1,7

890
214
37

912
197
37
130
554

927

2 252

1,5

927

927
820
505

0

0

Sum

618

Støttefunksjoner
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

618

Sum
Sum trinn 1 areal

2

653

Sum
Akuttmotttak
Akutt psyk senger
Akutt rus senger
Lab ventesone
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

3

653
1 424
1 100
71
134
30
14
22
53

Teknisk
Tverrgående trafikkareal
1

4

145

Teknisk
Tverrgående trafikkareal
2

173
29

0
4 924

2,40

11 811

1

U1

U2

Sum
Gastro senger
Gastro pol.kl.
Gastro dag
Dialyse
Kontor dialyse
Gastro endo
Kontorer gastro
Teknisk
Tverrgående trafikkareal
Sum
Gyn/føde senger
Gyn /føde pol.kl.
Senger kar/mammae
Kar/mammae pol.kl.
Senger ortop
Ortopedi pol.kl.
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

Kap

Netto

B/N
0

14

1 136
63
420
90
429
30
104

33+4

3

6
29

1 881
400
210
172
70
829
200

2 359
285
686
400
321
668

Sum trinn 2 areal

0

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5

1 808
101
672
144
686
48
157

1 946
108
680
147
689
52
156

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

2 987
1 739
304
24
480
48
192
200

3 158
1 740
297
25
479
49
195
202

6

Sum

5

Sum
Lab immunologi og blodbank
Lab mikrobiologi
Lab kontorer og fellesfunksjoner

16.1
Arealtabell alternativ Nord

Vest trinn 2
Netto

B/N

Brutto

0

1 006
285
321
400

1,7
1,7
1,7

Tegnet brutto

Avdeling

4

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

3 010
640
336
275
112
1 326
320

3 158
641
326
280
111
1 318
311

1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7

3 415
1 496
245
408
194
254
147
328
251
92

3 589
1 503
245
406
194
250
151
328
250
92

Sum
Lab kontorer og fellesfunksjoner
Lab Biokjemi

668

Sum

1 710
485
546
680

1 480
474
546
227

5

Sum
Senger hema/endo
Hema/endo pol.kl.
Hema/endo dag
Kontor hema/endo
Onko dag
Kontor onko
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

920
343
130
15
146
260
26

Sum
Dialyse
Kontor dialyse
Kontor Ortopedi
Senger ortop
Ortopedi pol.kl.
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

1 136

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
3

Sum
Fødestuer
Kontor fødestuer
Observasjonspost

1 811
453
1 124

4

31
202
1 130
300
30
800

1,7
1,7
1,6

1 841
510
51
1 280

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
2

170

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

110
110

4 010
485
1 165
680
546
1 135

4 094
483
1 165
527
545
1 135
69
170

0

5 616
4 571
166
641
238

0

0

1,5

0
9 398

2,29

21 561

14 322

2,33

33 371

1

1 853
538
48
991

3

31
245

Sum
Intensiv
Oppvåkning
Kontor intensiv
Kontor obs.post
Kontor oppvåkning
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

1 009
602
272
57
35
43

1 743
1 023
490
97
56
77

2 157
1 037
490
103
107
94
31
294

2

1,7
1,8
1,7
1,6
1,8

Sum
Sentraloperasjon
Kontor sentralop.
Akutt psyk kontor
Kontor akuttmottak

1 358
1 100
71
134
53

2 399
1 980
128
201
90

2 808
1 979
128
200
91

1

1,8
1,8
1,5
1,7

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
U1

31
378

Sum
Akuttmotttak
Akutt rus senger
Akutt psyk senger
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

1 610
920
134
556

2 668
1 564
214
890

3 161
1 577
167
898
160
359

U1

1,7
1,6
1,6

Sum
Støtterealer nybygg
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

324
324

486
486

1 351
492
753
106

U2

1,5

7 105

2,06

Sum trinn 1 areal

B/N

6

1 136
1,7

Netto

0

31
202

668

Kap

0

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

U2
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Kap

170

Sum
Lab immunologi og blodbank
Patologi
Lab kontorer og fellesfunksjoner
Lab mikrobiologi
Lab Biokjemi
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

Sum total

0

Avdeling

170

2 045
880
144
240
114
159
92
205
157
54

Sum

Tegnet brutto

113
1 867
1 087
190
15
300
30
120
125

Sum
Dagkirurgi
Dagkirurgi oppv.
Dagplasser
Kontorer dagkirurgi
Kontorer gastro
Kontor kar/mammae
Kontor gyn/føde
Kontor ortopedi
Lab kontorer og fellesfunksjoner
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

Sum
Parkering
Støttefunksjoner
Teknisk
Tverrgående trafikkareal

Brutto

14 621

Brutto

0

Tegnet brutto
0

0

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

1 472
549
208
24
234
416
42

1 727
564
258
24
235
418
42
0
186

1 516
300
30
157
829
200

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

2 426
480
48
251
1 326
320

2 673
480
48
251
1 331
320
0
243

1 458
172
70
543
210
372
30
61

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

2 333
275
112
869
336
595
48
98

2 644
275
109
867
357
588
48
156
0
243

1 554
1 087
15
140
220
92

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

2 486
1 739
24
224
352
147

2 726
1 721
24
223
366
149
0
243

Sum
Dagkirurgi
Dagkirurgi oppv.
Dagplasser
Kontorer dagkirurgi
Gastro pol.kl.
Kontorer gastro
Gastro endo
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

1 832
880
144
240
114
190
144
120

1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6

3 069
1 496
245
408
194
304
230
192

3 546
1 519
245
411
193
192
231
304
208
243

Sum
Støtterealer nybygg
Patologi

1 010
324
686

1,5
1,7

1 651
486
1 165

2 450
486
1 164

29

Sum
Senger kar/mammae
Kar/mammae pol.kl.
Gyn/føde senger
Gyn /føde pol.kl.
Infeksjon senger
Infeksjon pol.kl.
Kontor infeksjon
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
Sum
Gastro senger
Gastro dag
Kontorer gastro
Kontor gyn/føde
Kontor kar/mammae
Teknisk
Tverrgående trafikkaeral

6

33+4

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
Sum

614
186
0

0

Teknisk
Tverrgående trafikkaeral
Sum trinn 2 areal

Sum total

Are aloversikt

B/N

6

4

Vest trinn 1

nord trinn 2

Netto

|

Kap

16

nord trinn 1
Avdeling

0
0
0

8 290

1,90

15 766

15 395

1,97

30 387

16.2
Arealtabell alternativ Vest
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Eksisterende bygninger. nord trinn 1
Blokk Kl.nr.
7

Avdeling

Kap

Netto

Sum
Teknikk
Teknikk

B/N

Tiltak

490
311
179

Blokk Kl.nr.

Avdeling

Kap

9.1
9.1

V
V
V
V
M
M
M
G

Sum
2A.10 Poliklinikk nevro/slag
9.1
Teknikk
5.4
Sentraladministrasjon
5.4
Møterom
8.5
Undervisning
6.5
Kantine
4.10 Sentralkjøkken
9.1
Teknikk

V
V
M
M
M
M
M
G
G

1A.9
1A.3
2A.4
1A.9
1A.9
2A.10
3.2
2A.10
1A.3

Sum
Sengeområde nevrologi/slag
Dagområde onkologi/HEI
Utvidet dialyse (185m2 utvidelse)
Sengeområde gastromed/nefro
Sengeområde geriatri
Poliklinikk geriatri
FAMED
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk dagbehandling

4 546
609
986
578
1 089
273
121
53
603
234

Ingen
Ingen
Middels
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

V
V
M
M
M

Sum
1A.9 Sengeområde nevrologi/slag
1A.3 Dagområde onkologi/HEI
2A.4 Utvidet dialyse
Nevropsyklab
Ikke i bruk

G
G

2A.10 Medisinsk poliklinikk
1A.3 Medisinsk dagbehandling

V
V
M
M
M
G
G

1A.9
1A.9
2A.5
1A.9
1A.9
2A.10
5.1

Sum
Sengeområde urologi
Sengeområde gastrokirurgi
Klin. støttefunksj. kir. klinikk
Sengeområde ortopedi
Sengeområde karkirurgi
Poliklinikk øye
Kontorer øyeklinikk

4 546
914
986
128
816
865
506
331

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

V
V
M
M

Sum
1A.9 Sengeområde urologi
1A.9 Sengeomr. nefro/gener./ØNH/Øye
2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Ikke i bruk

G
G

2A.10 Poliklinikk øye
5.1 Kontorer øyeklinikk

6 276
720
533
320
757
1 489
163
327
34
912
335
10
676

5

3 684
509
186
739
51
198
264
1 262
475

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Netto

B/N

Sum
Teknikk
Teknikk

M
M
6

Eksisterende bygninger. Vest trinn 1

Eksisterende bygninger. nord trinn 2
Brutto

M
M

9.1
9.1

V
V
V
V
M
M
M
G

Sum
2A.10 Poliklinikk nevro/slag
9.1
Teknikk
5.4
Sentraladministrasjon
5.4
Møterom
8.5
Undervisning
6.5
Kantine
4.10 Sentralkjøkken
9.1
Teknikk

Brutto

Blokk Kl.nr.

Tiltak

490
311
179

7

3 684
509
186
739
51
198
264
1 262
475

6
Ingen
?
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

4 549
609
986
578
389
1 150

Ingen
Ingen
Ingen
Middels
Ingen
Ingen
Ingen

9.1
9.1

V
V
V
V
M
M
M
G

Sum
2A.10 Poliklinikk nevro/slag
9.1
Teknikk
5.4
Sentraladministrasjon
5.4
Møterom
8.5
Undervisning
6.5
Kantine
4.10 Sentralkjøkken
9.1
Teknikk

4 546
914
986
128
1 681

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

3
V
V, S
S
M
M
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
S

1A.2
1A.9
2A.5
2A.10
1A.4
5.6
1A.5
2A.10
5.6
2A.5
12.1

Sum
Barneavdeling
Barneintensiv
Kliniske støttefunksjoner
Poliklinikk barn
Gyn/barsel
PPU/ECT
Kliniske kontorer
Habilitering
Poliklinikk fertilitet
Kliniske kontorer habilitering
Klin. støttefunksjoner habilitering
Tom

V
V
S
M/V
M
M
G
G,NØ
NØ
VA
T
S
S

1A.6
1A.9
12.1
5.5
2A.9
2A.10
2A.10
2A.10
1A.9
4.2
9.1
1A.9
3.4

Sum
Intensiv
Sengeområde kardiologi
Tom
Merkantile kontorfunksjoner
Operasjon dagkirurgi
Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk lunge
Sengeområde lungemed
Behandlingshjelpemidler
Teknikk
Sengeområde
Midlertidige obduksjonslokaler i S-blokk

7 190
970
841
528
258
1 598
156
348
390
965
287
268
431
150

2A.10
2A.5
2A.5
3.3/4
12.1
4.2
9.1
3.4

Sum
Billeddiagnostikk/radiologi
Næringsvirksomhet
Tom
Kliniske spes.lab. Gastrolab
Kirurgisk poliklinikk
Kliniske kontorfunksjoner
Pasientinformasjon
Apotek
Toaletter
Poliklinikk onkologi, dagområde
UIB
Poliklinikk ØNH
Laboratorier ØNH
Laboratorier ØNH
Laboratorier/blodbank
Tom
Behandlingshjelpemidler
Teknikk
Midlertidig laboratorier

9 108
1 638
239
535
522
904
140
149
192
92
375
172
850
216
299
1 254
464
599
268
200

V
V
V
V
V
V
V
V
V,S
S
S
S
S, M
M
M
M
M
M
M
M
Ø
Ø
NØ
NØ
NØ
VA
T
T

4.8
1A.3
4.6
2A.8
9.2
4.4
6.4
4.11
4.11
4.10
9.1
4.13
2A.8
4.15
4.4
4.9
9.1
4.8
8.5
6.8
3.2
12.1
4.6
9.1
4.6
9.1
9.1
4.4

Sum
Husøkonomi
Dag. Orto
Journalarkiv
Nukleær/PET
Teknikk
FDVU
Garderobe
Sentrallager
Sentrallager
Sentralkjøkken
Teknikk
Sterilsentral
Nukleær/PET
Tøyhåndtering
FDVU
Sengelager/sengevask
Teknikk
Renhold
Undervisning
Toaletter
Apotek
Tomt
Journalarkiv
Teknikk
Journalarkiv
Teknikk
Teknikk
FDVU

8 300
119
61
119
62
78
66
535
193
436
348
150
591
166
87
55
1 084
170
284
190
51
642
1 283
209
115
73
775
188
170

T,S
S

Sum
9.2 Teknikk
4.11 Sentrallager

1 620
900
720

Sum

45 760

2

16
1

|

V
V
S
M
M
M
M
G
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
Ø
Ø
VA
T
S

Are aloversikt

2A.11
7.3
12.1
2A.4
2A.10
5.6
7.6
3.2
7.8
2A.10

U1

U2

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tung
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lett
Tung
Tung
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Middels
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lett
Tung
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

V
V, S
S
M
M
G
G
G,NØ
NØ
NØ
S
V
V
S
M/V
M
M
G
G,NØ
NØ
VA
T
S

V
V
S
M
M
M
G
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
Ø
VA
T

1A.2
1A.9
2A.5
2A.10

1A.5
2A.10
5.6
2A.5
12.1
1A.6
1A.9
12.1
5.5
2A.10
2A.10
2A.10
1A.9
4.2
9.1
1A.9

Sum
Barneavdeling
Barneintensiv
Kliniske støttefunksjoner
Poliklinikk barn
Ikke i bruk
PPU/ECT/LAR
Habilitering
Poliklinikk fertilitet
Kliniske kontorer habilitering
Klin. støttefunksjoner habilitering
Tom
Sum
Intensiv
Sengeområde kardiologi
Tom
Merkantile kontorfunksjoner
Ikke i bruk
Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk lunge
Sengeområde lungemed
Behandlingshjelpemidler
Teknikk
Sengeområde

Sum
2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi
7.3 Næringsvirksomhet
12.1 Tom
Tom
5.6
7.6
3.2
7.8
2A.10

Kliniske kontorfunksjoner
Pasientinformasjon
Apotek
Toaletter
Poliklinikk onkologi, dagområde
UIB
2A.10 Poliklinikk ØNH
2A.5 Laboratorier ØNH
2A.5 Laboratorier ØNH
12.1 Tom
4.2 Behandlingshjelpemidler
9.1 Teknikk

Sum
Husøkonomi
Dag. Orto
Journalarkiv
Nukleær/PET
Teknikk
FDVU
Garderobe
Sentrallager
Sentrallager
Sentralkjøkken
Teknikk
Sterilsentral
Nukleær/PET
Tøyhåndtering
FDVU
Sengelager/sengevask
Teknikk
Renhold
Undervisning
Toaletter
Apotek
Tomt
Journalarkiv
Teknikk
Journalarkiv
Teknikk
Teknikk
FDVU

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

490
34
912
335
10
676

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

6 936
970
841
528
258
1 494
156
348
390
965
287
268
431

140
149
192
92
375
172
850
216
299

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

1 715
599
268

ingen
ingen

8 181
119
61
119
62
78
66
535
193
436
348
150
591
166
87
55
1 084
170
284
190
51
642
1 283
209
115
73
775
188
170

Ingen

4.8
1A.3
4.6
2A.8
9.2
4.4
6.4
4.11
4.11
4.10
9.1
4.13
2A.8
4.15
4.4
4.9
9.1
4.8
8.5
6.8
3.2
12.1
4.6
9.1
4.6
9.1
9.1
4.4

Ingen

T,S
S

Sum
9.2 Teknikk
4.11 Sentrallager

1 620
900
720

Sum

45 137

Ingen
Ingen
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

578
1 535
603
234

Middels
Ingen
Ingen
Ingen

V
V
V
M
M
M
G
G

1A.9
1A.9
2A.3
5.6
1A.9
1A.9
2A.10
2A.5

Sum
Sengeområde urologi
Sengeområde gastrokirurgi
Ergo- fysioterapi
Kliniske kontorer
Sengeområde ortopedi
Sengeområde karkirurgi
Poliklinikk øye
Klin. støttefunksj. terapeut spes.

4 545
439
986
71
676
741
795
506
331

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

V
V
S
M

1A.2
1A.9
2A.5
2A.10

Sum
Barneavdeling
Utvidet barneintensiv
Kliniske støttefunksjoner
Poliklinikk barn

6 746
720
1 111
213
728

Middels
Tung
Lett
Ingen

1.A4 Gyn/barsel
PPU/ECT
5.6 Kliniske kontorer
1A.5 Habilitering
2A.10 Poliklinikk fertilitet
5.6 Kliniske kontorer habilitering
2A.5 Klin. støttefunksjoner habilitering
12.1 Tom

1 517
163
327
34
912
335
10
676

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

7 244
842
1 790
528
1 446
257
455

Tung
Tung
Ingen
Ingen
Middels
Lett

V
V
S
S
M
M
M
M
G
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
Ø
VA
T
S

1A.9
1A.9
12.1
2A.9
2A.10
2A.10

2A.11
7.3
12.1
2A.11
2A.4
2A.10
5.6
7.6
3.2
7.8
2A.10
2A.10
2A.5
2A.5
12.1
4.2
9.1
3.4

U1
V
V
V
V
V
V
V
V
V,S
S
S
S
S, M
M
M
M
M
M
M
M
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
NØ
NØ
NØ
VA
T
T

Ingen
Ingen

Ingen

Sum
Sengeområde hjerte/MIO
Sengeområde lungemedisin
Tom
Operasjon dagkirurgi
Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk lunge

U2
T,S
S

4.11
1A.3
4.6
2A.8
9.2
4.4
6.4
4.7
4.11
4.10
9.1
4.13
2A.8
4.15
4.4
4.9
9.1
4.8
8.5
6.8
3.2
6.4/8
4.6
3.5
4.1
4.6
9.1
4.6
9.1
9.1
4.4

203
104
167
409
488
287
268

Sum
Billeddiagnostikk/radiologi
Næringsvirksomhet
Tom
Laboratorie røntgen
Kliniske spes.lab. Gastrolab
Kirurgisk poliklinikk
Kliniske kontorfunksjoner
Pasientinformasjon
Apotek
Toaletter
Poliklinikk onkologi, dagområde
UIB
Poliklinikk ØNH
Laboratorier ØNH
Laboratorier ØNH
Tom
Behandlingshjelpemidler
Teknikk
Midlertidige obduksjonslokaler i S-blokk

8 978
1 638
110
535
50
526
904
140
149
192
92
375
172
852
216
296
1 714
599
268
150

Sum
Varemottak
Dag. Orto
Journalarkiv
Nukleær/PET
Teknikk
FDVU
Garderobe
Medisinsk teknikk
Sentrallager
Sentralkjøkken
Teknikk
Sterilsentral
Nukleær/PET
Tøyhåndtering
FDVU
Sengelager/sengevask
Teknikk
Renhold
Undervisning
Toaletter
Apotek
Personalservice
Journalarkiv
Ambulansetjeneste
Kapell
Avfallshåndtering
Journalarkiv
Teknikk
Journalarkiv
Teknikk
Teknikk
FDVU

8 248
193
61
119
62
78
66
535
120
436
348
150
591
166
87
55
1 084
170
284
190
51
608
335
186
424
91
221
209
115
73
782
188
170

Sum
9.2 Teknikk
4.11 Sentrallager

1 620
900
720

Sum

46 090

Middels
Ingen
Lett
Ingen
Lett
Lett

Ingen
Ingen
Ingen
Tung
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Middels
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lett
Tung
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
?
Ingen
Ingen

Ingen

Blokk Kl.nr.

Avdeling

Kap

Netto

B/N

Brutto

Tiltak

M
M

9.1
9.1

Sum
Teknikk
Teknikk

V
V
V
V
M
M
M
G

2A.10
9.1
5.4
5.4
8.5
6.5
4.10
9.1

Sum
Poliklinikk nevro/slag
Teknikk
Sentraladministrasjon
Møterom
Undervisning
Kantine
Sentralkjøkken
Teknikk

3 674
509
186
729
51
198
264
1 262
475

V
V
V
M

5.1
1A.9
2A.10
8.2

Sum
Kontorer nevro
Sengeområde nevrologi/slag
Poliklinikk nevropsyk/nevroslag
Simulatorsenter

4 549
489
792
489
504

Lett
Ingen
Middels
Middels

M
G

8.2/5 Undervisning/forskning
5.6 Kliniske kontorfunksjoner

1 437
838

Lett
Lett

V

Sum
1A.9 Sengeområde uro/nefro/gen/ØNH

4 546
1 595

Middels

M
M
M
G
G

5.6
2A.10
8.2
2A.10
2A.5

670
512
932
506
331

Ingen
Middels
Lett
Ingen
Ingen

V
V
S
M
M
M
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
S

1A.2
1A.9
2A.5
2A.10
2A.3
5.6

V,M
V
S

1A.5
2A.10
5.6
2A.5
12.1

Sum
Barneavdeling
Utvidet barneintensiv
Kliniske støttefunksjoner
Poliklinikk barn
Fysio/ergoterapi
Kliniske kontorer
LAR
PPU/ECT
Habilitering
Poliklinikk fertilitet
Kliniske kontorer habilitering
Klin. støttefunksjoner habilitering
Tom

Sum
1A.9 Sengeområde hjerte/MIO
1A.9 Sengeområde lungemedisin
12.1 Tom

M
M
M
G
G
G
NØ
NØ
VA
T

2A.10
2A.10
5.1
1B.4/7
2B.5
2A.10
1A.9
1B.4/7
4.2
9.1

V
V
S
S
M
M
M
M
G
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
Ø
VA
T

2A.11
7.3
12.1
2A.11
3.2

V
V
V
V
V
V
V
V
V,S
S
S
S
S, M
M
M
M
M
M
M
M
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
NØ
NØ
NØ
VA
T
T

4.11
1A.3
4.6
2A.8
9.2
4.4
6.4
4.7
4.11
4.10
9.1
4.13
2A.8
4.15
4.4
4.9
9.1
4.8
8.5
6.8
3.2
6.4/8
4.6
3.5

T,S
S

Kliniske kontorer
Poliklinikk uro/nefro
Kontorer/forskning
Poliklinikk øye
Kliniske støttefunksjoner

5.6
7.6
3.2
7.8
5.6
2A.10
2A.5
2A.5
12.1
4.2
9.1

4.1
4.6
9.1
4.6
9.1
9.1
4.4

490
311
179
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

6 718
720
1 111
213
728
891
598
327
163
34
912
335
10
676

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lett
Lett
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

7 129
1 652
1 790
528

Middels
Ingen
Ingen

Poliklinikk kardiologi
Poliklinikk lunge
Kontorer klin. Avdelinger
Skjermingsenhet
Poliklinikk alderspsyk
Poliklinikk geriatri
Sengeområde geriatri
Sengeområde alderspsyk
Behandlingshjelpemidler
Teknikk

257
455
521
203
104
167
409
488
287
268

Sum
Billeddiagnostikk/radiologi
Næringsvirksomhet
Tom
Laboratorie røntgen
Aptotek
Kontorer/møterom
Kliniske kontorfunksjoner
Pasientinformasjon
Apotek
Toaletter
Kliniske kontorfunksjoner
UIB
Poliklinikk ØNH
Laboratorier ØNH
Laboratorier ØNH
Tom
Behandlingshjelpemidler
Teknikk

8 536
1 638
110
535
50
810
328
140
149
192
92
375
172
852
216
296
1 714
599
268

Sum
Varemottak
Dag. Orto
Journalarkiv
Nukleær/PET
Teknikk
FDVU
Garderobe
Medisinsk teknikk
Sentrallager
Sentralkjøkken
Teknikk
Sterilsentral
Nukleær/PET
Tøyhåndtering
FDVU
Sengelager/sengevask
Teknikk
Renhold
Undervisning
Toaletter
Apotek
Personalservice
Journalarkiv
Ambulansetjeneste
Kapell
Avfallshåndtering
Journalarkiv
Teknikk
Journalarkiv
Teknikk
Teknikk
FDVU

8 248
193
61
119
62
78
66
535
120
436
348
150
591
166
87
55
1 084
170
284
190
51
608
335
186
424
91
221
209
115
73
782
188
170

Sum
9.2 Teknikk
4.11 Sentrallager

1 620
900
720

Sum

45 510

16.4
Arealtabell ombygging i eksisterende bygg
alternativ vest
P:\15501 Haugesund sjukehus konseptfase\01 Prosjektadminstasjon\15 Arealer\2016 01 12 Arealtabell Eksisterende med Tiltak.xls
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Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Utvidet dialyse (185m2 utvidelse)
Sengeområde gastromed/nefro
Medisinsk poliklinikk
Medisinsk dagbehandling

1

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen

2A.4
1A.9
2A.10
1A.3

G
1B.4/7 Skjermingsenhet
G
2B.5 Poliklinikk alderspsyk
G
2A.10 Poliklinikk geriatri
G,NØ 1A.9 Sengeområde geriatri
NØ 1B.4/7 Sengeområde alderspsyk
VA
4.2 Behandlingshjelpemidler
T
9.1 Teknikk

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

3 674
509
186
729
51
198
264
1 262
475

M
M
G
G

V
V, S
S
M
M
M

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Tiltak

490
311
179

Ingen
Ingen
Ingen

2

Mindre ombygginger, men rehab. av heis

Eksisterende bygninger. Vest trinn 2
Brutto

4 545
147
670
778

M
G
G
G
G,NØ
NØ
NØ
S

Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

B/N

Sum
2A.3 Ergo- og fysioterapi
1A.9 Sengeområde nevrologi/slag
1A.9 Sengeområde onkologi/HEI

3

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

8 856
1 638
239
535
1 377

V
V
V
V
V
V
V
V
V,S
S
S
S
S, M
M
M
M
M
M
M
M
Ø
Ø
NØ
NØ
NØ
VA
T
T

16.3
Arealtabell ombygging i eksisterende bygg
alternativ nord
P:\15501 Haugesund sjukehus konseptfase\01 Prosjektadminstasjon\15 Arealer\2016 01 12 Arealtabell Eksisterende med Tiltak.xls

506
331
6 275
720
533
320
757
1 488

Netto

V
V
V

4
4

Kap

Sum
Teknikk
Teknikk

M
M

5

603
234

Avdeling

Ingen
Ingen
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
?

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Middels
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lett
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
?
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen

Siste utskrift 29.09.2015
Opprettet 28.09.2015

17 | Kostnadskalkyle
Kalkylen er utarbeidet i samarbeid mellom OEC,
SWECO, Momentum og Bygganalyse.

Forutsetninger

•

hovedentreprenøren utfører de bygningsmessige
arbeider selv eller med egne underentreprenører

Kalkylen følger oppsettet i NS 3453:1987, Spesifikasjon
av kostnader i byggeprosjekt. Hovedkonti, det vil si
kapittel 2-7, følger underinndelingen fra NS 3451:2009,
Bygningsdelstabellen.

•

utendørsarbeidene (post 7) utføres som under
entreprise

•

de tekniske arbeidene (postene 3–6) utføres som
sideentrepriser

Kalkylen i post 2-7 inneholder både de elementer
og kvadratmeterpriser som er beregnet, det vil si
«Grunnkalkyle», samt en andel for uspesifisert
(«vi vet vi har glemt noe, men ikke hva») for å oppnå
«Basiskostnad». Denne andelen varierer for de ulike
fagene avhengig av kalkylemetode. Typisk er det lagt
inn en prosentsats på grunnkalkylen for de disipliner
som mengdeberegner elementer, mens der arealpriser
basert på erfaringer er benyttet antas uspesifisert å
ligge i disse.

Det bemerkes imidlertid at det, bl.a. grunnet konkurransehensyn, allikevel kan bli aktuelt å dele opp bygningsmassen i flere entrepriser. Dette bør ivaretas i usikkerhetsanalysen og den videre prosjektutviklingen.

Postene 1, 8 og 9, samt brukerutstyr, riving, finans
kostnader og kunst er også medtatt i kalkylen.

Riving av bygninger og klargjøring av tomt er medtatt
i konto 92. Lokalisering og fjerning av eksisterende
kabler og ledninger på tomta er inkludert i kostnads
overslaget. Det forutsettes ingen forurensede masser
på tomten.

Det er ikke lagt inn andeler for usikkerheter i mengder og enhetspriser eller usikkerheter i forhold til
marked, entrepriseform, etc («forventede tillegg»,
se illustrasjon). Dette ivaretas i usikkerhetsanalysen.
Forutsetninger for dette er derfor ytterligere beskrevet
i usikkerhetsanalysen.

Kostnadsk a lk y le

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres
i to byggetrinn. Det er valgt prisnivå for juni 2015.
I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres
med en hovedentreprisemodell der:

|

Kalkylen følger Finansdepartementets
begrepsapparat for kvalitetssikring av
kostnadsoverslag.

17.1.1

17

17.1
Generelt kostnader

Rigg og drift er lagt til konto 1 (entreprenørens
administrasjon, stillaser, gjerder, brakker, mm).
Bygningsmessige hjelpearbeider for postene 3–6
er medtatt i post 18, det skilles på fag. Branntetting er
skilt ut i egne poster.

Figur basert på Finansdepartementets «Felles begreps
apparat for kostnadsoverslag»

Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert
Hovedprogram utstyr (HPU).
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17.1.2

Metode

Estimatet er basert på:
•

Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder

•

Estimerte enhetskostnader for kalkulerte mengder

17

Mengdegrunnlaget er utledet av tegninger og skisser
for de respektive fag. Med bakgrunn i denne er kostnadsestimatet utarbeidet fra ulike innfallsvinkler:

|
Kostnadsk a lk y le

•

Iht. Prisboka 2015 / Calcus

•

Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske
systemer)

•

Enhetsbaserte estimater

17.1.3

Inndeling av kalkyle

Prosjektet inneholder to alternative kalkyler, vest og
nord. Både vest og nord er delt i to byggetrinn.
Inndeling vest
Byggetrinn 1

Forklaring til NS 3451 og NS 3453

21 Grunn og fundamenter
Grunnarbeider/sprenging/fundamentering er fordelt utover pr. bygning og tilpasset tomtens faktiske forhold.

Disse kapitlene har nummerering i henhold til nevnte
standarder

22 Bæresystemer
Bæresystemer, inkl. ytter- og innervegger i betong,
dekker og betongtrapper er beskrevet i skisseprosjektrapporten og tilhørende notat, og er følgelig ikke
ytterligere beskrevet her.

Behandlingsbygg

0 Forventede tillegg og usikkerhetsavsetning

•

Psykiatri

•

Grensesnitt mot eksisterende

Forventede tillegg og usikkerhetsavsetning skal ikke
beregnes som en del av basisestimatet. Dette håndteres av usikkerhetsanalysen. Dette er derfor satt til 0.

Byggetrinn 2
•

Behandlingsbygg

•

Senger og poliklinikk

•

Ombygging eksisterende

•

Inndeling nord

•

Behandlingsbygg

•

Psykiatri

•

Grensesnitt mot eksisterende

•

Midlertidig psykiatriløsning

Byggetrinn 2
•

Behandlingsbygg

•

Senger og poliklinikk

•

Ombygging eksisterende

Parkering

2 Bygning

I dette kapitlet forklares hva som er tatt med, og ev.
presiseringer av hva som ikke er tatt med for kapitlene
1-9 i henhold til NS 3451 og NS 3453.

•

Byggetrinn 1
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17.1.4

1 Felleskostnader
Alle felleskostnader er lagt inn som et påslag på
prisene for kapittel 2-7 (ikke ”andel av”).
Kapittel 1, Felleskostnader, er delt inn på følgende
måte med påfølgende prosentsats:
11: Rigging, osv.:
Det er differensiert på delprosjekt og fag. I hovedsak
er 9% benyttet for konto 2, 1% for konto 3-6 og 9% for
konto 7.
12: Drift av byggeplass:
Det er differensiert på delprosjekt og fag. I hovedsak
er 19% benyttet for konto 2, 8% for konto 3-6 og 19%
for konto 7.
18: Hjelpearbeider for tekniske installasjoner:
Branntetting 3% av konto 3-6. Øvrige hjelpearbeider
4-5% av konto 3-6 noe differensiert på fag og delprosjekt.

23 Yttervegger
Yttervegger er beskrevet i skisseprosjektrapporten
og tilhørende notat, og er følgelig ikke ytterligere
beskrevet her.
Klimavegger er generelt utført med bindingsverk i
tre og mineralullisolasjon. Primært tykkelse 350 mm.
Aluminiumsmantlede lavenergivinduer. Antatt ca. 5%
av vinduene har behov for akustikktiltak. Omfattende
behov for solavskjerming for å nå ønskede energimål.
Fasadematerialer: fibersement (ev. andre rimelige platematerialer), og enkle metallkassettkledninger samt
noe tegl.
24 Innervegger
Noen betonginnervegger, øvrige vegger primært lette
bindingsverksvegger. Lyd og brannkrav er ikke definert
i detalj for alle rom. Representative utsnitt er tatt ut for
å vurdere omfanget av ulike brann og lyd krav til lette
innervegger. Tilsvarende er dører kalkulert basert på
representative utsnitt for å beregne antall, størrelser
og krav til egenskaper.
Overflater er primært malt gips. Noe flis, vinyl og akustikktiltak i de ulike delprosjektene.
Komplementeringer som Bygningsdelen omfatter også
glassfelter, innerdører, branngardiner, håndlister, fendring og hjørnebeskyttere.

Diverse kompletteringer som takterrasser, fallsikringer,
adkomstsystemer og røykluker.
27 Fast inventar
Medtatt mini- og tilberedningskjøkkener, oppbevaring,
sittemøbler (benker og auditoriestoler), skilting, garnityr og resepsjonsdisker.
28 Trapper, balkonger m.m.
Alle trapper er beregnet som betongtrapper. Medtatt
belegg, rekkverk og håndlister.

9 Spesielle kostnader

Følgende forutsetninger for kostnadsoverslaget påpekes:

Generelle kostnader er delt inn på følgende måte.

I forbindelse med kjøle- og fryserom er det kun medtatt kostnader for selve kuldeanleggene i konto 3 VVS.
Vegger , himling og gulv er medtatt i konto 2.

82, Prosjektering:
Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, komplettering, kontrahering, kontroll o.l.: Det er tatt med normale
kostnader for konto 82 basert på antatt timeforbruk for
hvert enkelt fag.

91 Inventar (løst) og utstyr.
Kostnader for brukerutstyr er hentet fra oppdatert
Hovedprogram utstyr (HPU).

Rørpost og maskiner for kjøle- og fryserom er medtatt.
Det er medtatt kostnader for utvidet behovsstyring av
luftbehandlingsanlegg for å ivareta energikrav i passivhusstandarden.
4 Elkraft
Konto 4 omfatter komplette installasjoner som beskrevet i skisseprosjektrapporten. Basisinstallasjoner for
bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP-utstyr) og
installasjoner for brukerutstyr og utstyr for virksomhet
er inkludert i generelle m2-priser. Spesielle kostnader
må eventuelt vurderes i tilknytning til forprosjekt på
grunnlag av detaljert utstyrsprogram og forutsettes i
skisseprosjektet inkludert i utstyrsbudsjettet.
5 Tele og automatisering

I tillegg medtatt innvendige og utvendige rekkverk
samt utvendige skjermtak/baldakiner og fotskraperister. Gruber/brønner som underlag for fotskraperister
medtatt i bygningsdel 22.

Konto 5 omfatter komplette installasjoner som
beskrevet i skisseprosjektrapporten.

29 Andre bygningsmessige deler
Posten inkluderer komplett patio/loggia i adkomstområdet. Kostnaden er lagt inn under administrasjonsbygget. Malerarbeider er medtatt i konto 29.

I konto 62 er det medtatt heisanlegg. Videre er det
medtatt basisinstallasjoner for lys, lyd og bilde i større
møterom og rom for telemedisin i kapittel 64.

6 Andre installasjoner

83, Administrasjon:
Egen og engasjert byggherreadministrasjon (for eksempel prosjektledelse, byggeledelse, forretningsførsel, juridisk bistand o.l.): Det er tatt med normale kostnader for konto 83 fordelt på prosjektledelse, byggherrens ledelse og byggeledelse.
84, Bikostnader:
Mangfoldiggjøring, reiser og dietter, telefon, modeller
o.l. som ikke henføres til post 82 og 83: Det er tatt med
normale kostnader for konto 84.
85, Forsikring, gebyrer o.l.:
Byggherrebetalte forsikringer, garantistillelse av byggherren, anleggsbidrag, gebyrer og avgifter, for eksempel i forbindelse med situasjonskart/riss o.l., kart og
oppmålingsforretning, påvisning, rivning, vanntilknytting, elkrafttilknytning, teletilknytninger, heiskontroll.
Det er tatt med normale kostnader for konto 85.
89 Diverse:
Ikke tatt med.

92 Tomt:
Tomtepris/tomteverdi: Ikke tatt med.
Riving av hele bygg er medtatt. Lokalisering og fjerning
av eksisterende kabler og ledninger er inkludert i kostnadsoverslaget.
93 Finansieringskostnader:
Renter og provisjon av byggelån og renter av egen
kapital frem til overtagelse.
94 Salgskostnader:
Kostnader i forbindelse med salg eller utleie. Ikke tatt med.
95 Merverdiavgift inn:
Ikke tatt med.

Kostnadsk a lk y le

26 Yttertak
Kompakt tak ekskl. betongdekker. Over tekniske rom lett
takoppbygging med korrugerte plater. Gesimser med
utvendig overflate som yttervegger for øvrig tatt med.

8 Generelle kostnader

|

Gulvbelegg og himlinger beregnet med som prosentfordeling ut i fra BTA på de ulike delprosjektene. Hvor
stor andel av BTA som er dekket av gulvbelegg og
himling, samt produktmiks som er tilpasset hvert enkelt
delprosjekt.

3 VVS-installasjoner

17

25 Dekker
Bærende dekker en kombinasjon av plass-støpte
dekker og hulldekker.

96 Merverdiavgift ut:
Det er lagt til 25% på alle kostnader i postene 1-9 med
unntak av rivearbeider og finansieringskostnader.
97 Investeringsavgift:
Ikke tatt med.
98 Utestående:
Ikke tatt med.
99 Diverse:
Det er lagt inn 0,5 % av entreprisekost (kapittel 1-7) til
kunstnerisk utforming

7 Utendørs
Kostnader utomhus er beregnet for hele anlegget.
Kostnadene fordeles pr. m2 BTA nybygg.

91

17.1.5

Investeringskostnader

Kostnadene her er estimert basiskostand uten tillegg av margin
og usikkerhet som fremkommer i usikkerhetsanalysen.

17
|
Kostnadsk a lk y le

92

93

17

|

Kostnadsk a lk y le

18 | Kuttliste
Det er ikke utarbeidet kuttliste da
utviklingen av prosjektet er styrt fra
starten av etter kostnadsrammen. Alle
løsninger er basert på økonomisk bære
evne og prosjektets definerte rammer.

18
|
Kuttliste

94

Det må utarbeides ny reguleringsplan og
dette arbeidet er igangsatt, bakgrunn og
forhold for ny reguleringsplan er beskre
vet i eget kapittel.

valg av parkeringsløsning og tilrettelegging for miljøvennlig transport som sykkel, gange og kollektiv.
•

•

Må få til et helhetlig grep for adkomstsituasjonen
og i forhold til de fire bygg ved hovedinngang
(Breidablikkgata). Det må skaffes full oversikt over
alle typer kjøretøy (ansatte, taxi, publikum, tjenestebiler, varetransport, utrykning, barnehagetransport,
behandlingshjelpemidler osv.) og deres mønster
sett i forhold til behov.

•

Kommunen er skeptisk til foreslåtte plassering av
vestligste fløy nær eksisterende nabobebyggelse
(innerst i Bjørnsons gate), og vil ha tydeligere grønn
buffer (grunnet store høydeforskjeller). Kommunen
foreslår at denne fløy dreies 90o og det etableres
lameller mot nabobebyggelsen. Nytt hovedbygg
som foreslås der kollen ligger i dag, bør trekkes
nærmere dagens bygg. Høyder i utgangspkt.et ok.

•

For nordalternativet og da byggetrinn to er de
skeptiske til høyder og til byggeavstand mot
Litlasundsgata.

Viktig med en tett dialog med kommunen og byantikvaren slik at alle krav og innspill fra kommunen
er med når reguleringsplanen leveres.

Byantikvaren påpekte følgende:
•

Klare skiller i bebyggelsesstruktur sør for
Stavangergata, øst for Karmsundgata, nord for
Litlasundgata og vest for g/s-trasé vest for sykehustomta. Disse områdene bør unngås.

Det er avholdt til nå (des.2015) to møter med Haugesund
kommune v/ Enhet for byutvikling (plan-myndighetene).
Det første møte ble avholdt 17.09.15 og var et innledende
møte for å få avklart hvorvidt det ville bli stilt krav om regulering av sykehusområdet. I møte ble det drøftet noen
sentrale reguleringsmessige og trafikale problemstillinger. Tilstede i møte var også Byantikvaren og Statens
vegvesen. Hovedtrekk fra møtet:

•

Det ligger ingen konkrete føringer (hensynsforhold) for de fire bygg i Breidablikkgata (vest for
Revmatismesykehuset).

•

Det er heller ingen forbehold når det gjelder de
3 bolighusene på kollen sørvest i aktuelt utbyggingsområde.

•

Viktig at nybygg til sykehuset trappes ned mot
vest slik at overgangen mot bebyggelse i vest blir
så naturlig som mulig.

19.2
Byggesak

•

Viktig å tenke på grøntstrukturen og høyder ved
planlegging av nytt sykehus.

Det ingen kjente spesielle forhold annet enn reguleringssaken som knyttet til prosjektet i forhold til byggesaken.
Det er ingen bygninger på sykehuset som er vernet.

•

Det er viktig å ha gode alternative traseer (backupløsninger) for utrykningskjøretøyer

•

Viktig at man planlegger for robuste og trafikksikre
løsninger også under anleggsperioden, med spesiell fokus på myke trafikanter.

•

Haugesunds parkeringsstrategi er en del av gjeldende kommuneplan. Det ligger ikke konkrete
føringer for antall p-plasser for bil og sykkel for
Haugesund sykehus i p-strategien. Kommunen
oppfordret til å se på liknende prosjekter og parkeringsdekning på disse.

•

Krav om at det utføres en reisevaneundersøkelse
(RVU) og utarbeides en mobilitetsplan (MP) for transport til sykehuset. Mobilitetsplanen vil gi føringer for

Det andre møte den 19.11.15 var det formelle oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet.
Hovedtrekk fra møtet:
•

19

Arbeidet med reguleringsplanen av sykehusområdet/
tomten gjennomføres av Sweco Norge AS. Vedtatt
detaljreguleringsplan vil være det formelle plangrunnlaget for å kunne foreta den nødvendige utbyggingen.

|

19.1
Reguleringsplan

M y n d i g h e t s b e h a n d l i n g

19 | Myndighets
behandling

Etter at forprosjektet er ferdigstilt må det på vanlig
måte søkes rammetillatelse med senere igangsettings
tillatelser for selve byggearbeidene med tilhørende
tredjepartskontroller.

Tillates ingen ny overflateparkering, og ingen nye
p-hus på terreng. RVU/ MP vil gi svar på parkeringsbehov. Det må mobiliseres for å flere over til å benytte kollektiv/sykkel/gange. Forslag om parkeringsprinsipper vil trolig bli tatt opp som en egen politisk
sak. Areal til sykkelparkering må også huskes på.

95

20 | Vedlegg
A.057.104

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan U1

A.057.114

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 01

A.057.124

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 02

20.1.1 Tegninger

A.057.134

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 03

L101

Nordalternativet Landskapsplan

A.057.144

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 04

L102		

Vestalternativet Landskapsplan

A.057.154

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 05

A.057.164

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 06

A.057.174

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan 07

20.1
TRYKTE VEDLEGG

20
|
Vedlegg
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A.057.093

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan U2

A.057.103

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan U1

A.057.113

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 01

A.057.092

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan U2

A.057.123

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 02

A.057.102

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan U1

A.057.133

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 03

A.057.112

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 01

A.057.143

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 04

A.057.122

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 02

A.057.153

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 05

A.057.132

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 03

A.057.163

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 06

A.057.142

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 04

A.057.173

Nord-alternativet, byggetrinn 1 Plan 07

A.057.152

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 05

A.057.162

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 06

A.057.172

Vest-alternativet, byggetrinn 2 Plan 07

20.2
EGNE VEDLEGG
20.2.1 Overordnet teknisk program datert 4.11.2015
20.2.2 Kalkyle datert 30.11.2015
20.2.3 Grunnlagsnotater
Haugesund sjukehus Klimagassberegning datert 30.12.2015

A.057.091

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan U2

A.057.101

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan U1

A.057.111

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 01

A30-01 		

Snitt A

A.057.121

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 02

A30-02

Snitt B

A.057.131

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 03

A.057.141

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 04

A40-01 		

Vestalternativet oppriss Nord/ Vest

A.057.151

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 05

A40-02

Vestalternativet oppriss Sør/ Øst

A.057.161

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 06

A40-03

Nordalternativet oppriss Nord/ Vest

A.057.171

Nord-alternativet, byggetrinn 2 Plan 07

A40-04

Nordalternativet oppriss Sør/ Øst

A.057.094

Vest-alternativet, byggetrinn 1 Plan U2

Miljøoppfølgingsplan datert 12.1.2016
Notat RI-001 T05 Termisk Energisentral datert 12.1.2016
Notat RI-002 Helikopterlandingsplass datert 11.1.2016

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

+27

+27

P - sykkel

Taxi
25m

Buss
20m
REV

Sedumtak

+27

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

+27

KONT
REVNR:

L101
PROSJEKTTEAM:

+22

Hovedinngang

Inngang
Inngang
akutt psyk/rus personal

Kiss & Ride

PL

OEC
postadresse
Tlf +47 telefon - epost

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
postadresse
Tlf +47 telefon - epost

Inngang akuttmottak
og akutt psyk/rus
+27
+27

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

+22

Helse Fonna HF

+22

Uteområdet
psyk.

Varelevering/
økonomi-inngang

TEGNING:

Nordalternativet
Landskapsplan
Informasjon om tegning

+22
+22

PROSJEKTNR: 15501

DATO: 15.12.15

MÅLESTOKK:

1:1000

FORMAT: A3

SIGN:

NOHAUS

KONT: NOBIRO

TEGNINGSNR:

L101

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING

Eksisterende
P-hus

DOKUMENTASJON

P - sykkel
+22

Taxi
25m

Buss
20m
REV

Sedumtak

+22

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

L102
Inngang
akutt psyk/rus

Hovedinngang
Trapp

+27

Kiss & Ride

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC
postadresse
Tlf +47 telefon - epost

+22

+22

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
postadresse
Tlf +47 telefon - epost

+22

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
Inngang
akuttmottak og
akutt psyk/rus

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

+22

Inngang
økonomi

Vestalternativet
Landskapsplan
Informasjon om tegning
PROSJEKTNR: 15501

DATO: 15.12.15

MÅLESTOKK:

1:1000

FORMAT: A3

SIGN:

NOHAUS

KONT: NOBIRO

TEGNINGSNR:

L102

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.093
PROSJEKTTEAM:

8.5 UNDERVISNING
144,1 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
4.11 Sentrallager
720,0 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan U2
PROSJEKTNR: 15501
MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

902,3 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

9.2 Teknikk

A.057.093

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING

P SYKKEL

DOKUMENTASJON

+ 22

REV

8.5 Undervisning

6.4 Garderobe
322,0 m2

192,4 m2

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.103
4.8 Renhold

9.1 Teknikk

284,1 m2

169,8 m2

4.9 Sengelager/sengevask
PROSJEKTTEAM:

1 082,6 m2

P SYKKEL

4.8 Husøkonomi

9.1 Teknikk

INNGANG
PERSONAL

TEKST

214,5 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

119,2 m2

4.6 Journalarkiv

6.8 TOALETTER
50,6 m2

209,3 m2

Støttefunksjoner
925 m²

Tilfluktsrom 1
344 m²

Teknisk Felles

Tilfluktsrom 2
395 m²

679 m²

3.2 Apotek

9.1 Teknikk

608,4 m2

115,2 m2

6.4/8 Personalserv.
335,4
4.4 FDVU
65,6 m2

4.4 FDVU
55,5 m2

9.2 Teknikk

4.6 Journalarkiv
118,8 m2

m2

435,8

4.11 Sentrallager (varemottak/avfallshåndtering)

m2

192,7 m2
30

40

50 m

4.10 Sentralkjøkken
347,6 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

4.13 Sterilsentral

TEGNING:

585,2 m2

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan U1

774,8 m2

4.11 Sentrallager

PROSJEKTNR: 15501

9.1 Teknikk

20

2A.8 Nukleær/PET
166,0 m2

1A.3 Dag. orto
61,4 m2

9.1 Teknikk
6.4 Garderobe
535,2

10

423,5 m2
m2

4.1 Avfallshåndtering
227,5 m2

UTEOMRÅDE PSYK.

0

3.4 Patologi
91,0

9.1 Teknikk
150,1 m2

+ 22

4.6 Journalarkiv
72,8 m2

4.6 Journalarkiv
189,9 m2

4.15 Tøyhåndtering
88,6 m2

78,3 m2 2A.8 NUK/PET
62,3 m2

m2

188,3 m2

4.4 FDVU
170,0 m2

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.103

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

7.3 Næringsvirksomhet
238,7 m2

5.6 Kliniske kontorfunksjoner
165,1 m2

7.6 Pasientinformasjon

Ventesone Lab

148,8 m2

37 m²

3.2 Apotek

P SYKKEL

+ 27
S
BUS

191,9 m2

8.5 UIB
172,6 m2
TAXI

P SYKKEL

REV

2A.5 Laboratorier ØNH
215,6 m2
HOVEDINNGANG

+ 22

SIGN

KONT
REVNR:

A.057.113

374,6 m2
+ 27

DATO

TEGNINGSNR:

2A.10 Pol. ONK dag

+ 27

TEKST

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

849,7 m2

7.8 TOALETTER

92,4 m2

Senger avrusn.
197 m²

2A.5 Laboratorier ØNH
INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

Akuttmottak
1595 m²

Senger akuttpsyk.

299,1 m2

12.1 Ikke i bruk
461,4

+ 27

912 m²

m2

3.3/4 Lab.med. og blodbank
1 254,0 m2

+ 27

PROSJEKT

2A.10 Kirurgisk Poliklinikk

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

903,7 m2
UTEOMRÅDE
PSYK.
+ 27

OPPDRAGSGIVER

12.1 Ikke i bruk
534,9 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

VARELEVERING/
ØKONOMIINNGANG

+ 22

+ 22

3.4 Midlertidige laboratorier
2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

10

20

30

40

50 m

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 01

202,6 m2

0

Helse Fonna HF

1 639,8 m2

2A.4 Kliniske spesiallaboratorier
Gastrolab

9.1 Teknikk

522,2 m2

267,8 m2

PROSJEKTNR: 15501

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.113

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV
10

9

2A.10 Pol. kardiologi

258,1 m2

156,6 m2

2A.10 Pol. kardiologi
347,6 m2

1A.9 Sengeomr.
lungemed
964,8 m2

6

389,8

Operasjon
1

KONT
REVNR:

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5

2A.10 Pol. lunge
1979 m²

SIGN

A.057.123

7

4

DATO

TEGNINGSNR:

5.5 Merk.
kontorfunksj.

8

3

TEKST

m2

2

Kontor Fødestuer
51 m²

Kontor, op.
128 m²

Kontor Føde OBS-senger
23 m²

2A.9 Operasjon dagkirurgi

Kontor akuttm.

1 597,7 m2

101 m²

Kontor akutt psyk./rus
178 m²

12.1 Ikke i bruk
527,5 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
287,2 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 02

1A.9 Sengeomr.
430,8 m2

3.4 Midlertidig patologi
240,6 m2

1A.6 Intensiv
970,0 m2

0

10

20

30

40

50 m

1A.9 Sengeomr. kardiologi
841,2 m2

9.1 Teknikk
267,8 m2

PROSJEKTNR: 15501

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.123

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

Ventesone Gyn/Føde

Fødestuer

REV

37 m²

TEKST

DATO

SIGN

KONT

511 m²

TEGNINGSNR:

Senger Obs føde

A.057.133

1A.5 Habilitering

227 m²

REVNR:

34,2 m2

Kontor Obs-post

PROSJEKTTEAM:

52 m²

2A.10 Pol. barn

Senger Obs-post

757,3 m2

1150 m²

5.6 Kliniske kontorer
327,1 m2

2A.10 Pol. fertilitet
912,0 m2

5.6 Kliniske kontorer
habilitering
335,3 m2

PPU/ECT

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

163,2 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
habilitering
TAKHAGE

10,1 m2

1A.4 Gyn/barsel
1 488,5 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

12.1 Ikke i bruk
676,4 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
320,5

m2

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 03
PROSJEKTNR: 15501

1A.2 Barneintensiv
533,3 m2

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

718,1 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

1A.9 Barneavdeling

A.057.133

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.143

Ventesone gastro

2A.10 Pol. øye

28.94 m²

PROSJEKTTEAM:

506,1 m2

5.1 Kontorer øyeklinikk

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

331,3 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
kirurgisk klinikk
127,7 m2

1A.9 Sengomr. ortopedi
815,7 m2

1A.9 Sengomr. karkirurgi/
mammae
865,5 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 04
PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Sengomr. Urologi
914,3 m2

1A.9 Sengeomr. Gastrokir
986,2 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.143

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.153

Venteone Alderspsyk.
28.94 m²

2A.4 Utvidet dialyse

2A.10 Medisinsk pol.

578,3 m2

603,1 m2

PROSJEKTTEAM:

1A.3 Medisinsk
dagbeh.
234,3 m2

3.2 FAMED
53,0

m2

2A.10 pol. geriatri

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

120,9 m2

1A.9 Sengomr. geriatri
273,0 m2

PROSJEKT

1A.9 Sengeomr.
gastromed./nefro

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

1 088,6 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 05
PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Sengeomr. nevro/slag
608,7 m2

1A.3 Dagomr. HEI/ONK
986,2 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.153

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

5.4 Møterom
51,1 m2

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.163
8.5 Undervisning
198,6 m2

PROSJEKTTEAM:

6.5 Kantine
263,7 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

9.1 Teknikk
474,8 m2

4.10 Sentralkjøkken
1 262,6 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

9.1 Teknikk
186,2 m2

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 06
PROSJEKTNR: 15501

2A.10 Poliklinikk nevro/slag
509,0 m2

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

739,0 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

5.4 Sentraladministrasjon

A.057.163

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.173
9.1 Teknikk

PROSJEKTTEAM:

310,9 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
9.1 Teknikk
178,5 m2

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 1
Plan 07
PROSJEKTNR: 15501
1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.173

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.094
PROSJEKTTEAM:

Fellesfunksjoner

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

Tilfluktsrom 1: 355 m²

492 m²

8.5 UNDERVISNING
144,1 m2

Teknisk Felles
577 m²

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
4.11 Sentrallager
719,9 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan U2
PROSJEKTNR: 15501

9.2 Teknikk
901,1 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

GSPublisherEngine 579.10.10.100

10

20

30

40

50 m

DATO: 12/15/15

MÅLESTOKK:

A.057.094

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

INNGANG
AKUTT
PSYK/RUS

192,4 m2

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.104
4.8 Renhold

9.1 Teknikk

4.9 Sengelager/ sengevask

284,1 m2

169,8 m2

1 083,5 m2

9.1 Teknikk
302,2 m2

+ 22

REV

8.5 Undervisning

6.4 Garderobe
322,0 m2

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

4.7 Med. Teknikk

59,4 m2

119,2 m2

4.6 Journalarkiv

UTEOMRÅDE PSYK.

6.8 TOALETTER
50,6 m2

Senger akuttpsyk.
898 m²

Akuttmottak

209,3 m2

3.2 Apotek

9.1 Teknikk

608,4 m2

115,2 m2

+ 22

6.4/8 Personalserv.
335,4 m2
+ 22

1577 m²

4.4 FDVU
65,6 m2

4.4 FDVU
55,5 m2

Senger avrusn.
169 m²

9.2 Teknikk
78,3 m2

4.6 Journalarkiv
118,8 m2

INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

4.1 Avfallshåndtering
227,5 m2

+ 22

535,2

m2

435,8

192,7 m2
0

10

20

30

40

50 m

347,6 m2

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

585,2 m2

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan U1

774,8 m2

m2

4.10 Sentralkjøkken

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

4.13 Sterilsentral

9.1 Teknikk
4.11 Sentrallager

PROSJEKTNR: 15501

9.1 Teknikk
4.11 Varemottak

2A.8 Nukleær/PET
166,0 m2

1A.3 Dag. orto
61,4 m2

INNGANG
ØKONOMI

6.4 Garderobe

423,5 m2
91,0 m2

9.1 Teknikk
150,1 m2

+ 22

72,8 m2

3.4 Patologi

4.6 Journalarkiv
189,9 m2

4.15 Tøyhåndtering
88,6 m2

2A.8 NUK/PET
62,3 m2

4.6 Journalarkiv

188,3 m2

4.4 FDVU
170,0 m2

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.104

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

1B.4 Normalsengeområde
1 174,6 m2

7.3 Næringsvirksomhet

727,9 m2

109,6 m2

5.5 Merkantile kontorfunksjoner
959,1 m2

5.6 Kliniske kontorfunksjoner
165,1 m2

7.6 Pasientinformasjon
148,8 m2

3.2 Apotek

P SYKKEL
S
BUS

191,9 m2

8.5 UIB
172,6 m2
TAXI

REV

2A.5 Laboratorier ØNH
215,6 m2

+ 27

SIGN

KONT
REVNR:

A.057.114

374,6 m2

+ 22

DATO

TEGNINGSNR:

2A.10 Pol. ONK dag
+ 27

TEKST

HOVEDINNGANG

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

852,3 m2

Sluse
senger

Kontor op.

1

Eksp.

128 m²

Sluse
uren
(inn)

7.8 TOALETTER

92,4 m2

Sluse
ren
(ut)

2

2A.5 Laboratorier ØNH

Operasjon

296,5 m2

3

1979 m²

+ 22

Kontor akutt psyk./rus

4

200 m²

12.1 Ikke i bruk

5

TERRASSE

Kontor akuttm.
91 m²

+ 22

1 715,4 m2

2A.10 Kirurgisk Poliklinikk

6

TAKHAGE

903,7 m2

7
Sluse
uren
(inn)

8

9

+ 22

Sluse
ren
(ut)

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

12.1 Ikke i bruk

10

534,9 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

3.4 Midlertidig patologi

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 01

235,0 m2
PROSJEKTNR: 15501

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi
1 637,8 m2

2A.11 Røntgen lab.
50,0 m2

0

10

20

30

40

50 m

2A.4 Kliniske spesiallaboratorier
Gastrolab
522,2

m2

DATO: 04.01.16

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

267,7 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.114

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

2A.10 Pol. kardiologi

REV

TEKST

DATO

SIGN

KONT

257,0 m2

2A.10 Pol. lunge
455,3

m2

2A.10 Pol. alderspsyk
103,8

m2

1A.9 Sengeområde
geriatri
409,4 m2

TEGNINGSNR:

REVNR:

A.057.124
PROSJEKTTEAM:

1B.4/7 Skjermingsenhet
203,1 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

2A.10 Pol. geriatri

Kontor Obs-post

166,8 m2

107 m²

Kontor, oppvåkning innlagte

1B.4/7 Sengeområde
alderspsyk

94 m²

Kontor, intensiv

TAKHAGE

488,6 m2

103 m²

Intensiv
1037 m²

PROSJEKT

Oppvåkning innlagte

2A.9 Operasjon dagkirurgi

490 m²

1 445,9 m2

12.1 Ikke i bruk
527,5 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
287,2 m2

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 02
PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Sengeomr. lungemed.
1 789,8 m2

0

10

20

30

40

50 m

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

267,8 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

1A.9 Sengeomr. Hjerte/MIO
842,6 m2

DATO: 04.01.16

9.1 Teknikk

TEGNINGSNR:

A.057.124

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.134

1A.5 Habilitering
34,2 m2

PROSJEKTTEAM:

2A.10 Pol. barn
728,5 m2

5.6 Kliniske kontorer
327,1 m2

2A.10 Pol. fertilitet
912,0 m2

TAKHAGE

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5.6 Kliniske kontorer
habilitering

Kontor Fødestuer

335,3 m2

PPU/ECT

48 m²

163,2 m2

2A.5 Kliniske støttefunksj.
Habilitering

Fødestuer
538 m²

10,1 m2

Senger Obs-post
991 m²

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
1A.4 Gyn/barsel
1 517,3 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

12.1 Ikke i bruk
676,4 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
213,3

m2

TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 03
PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Utvidet barnintensiv
1 112,2 m2

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

720,1 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

1A.2 Barneavd.

A.057.134

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.144
PROSJEKTTEAM:

5.6 Kliniske kontorer

2A.10 Pol. øye

676,1 m2

506,1 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Terapeut spes.

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

331,3 m2

Lab biokjemi
1124 m²

Lab felles inkl. kontor
453 m²

1A.9 Sengeomr. Ortopedi
740,8

m2

PROSJEKT

1A.9 Sengeomr. karkirurgi
795,3 m2

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 04
PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Sengeomr. Urologi
439,4 m2

2A.3 Ergo- og fysioterapi

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

986,2 m2

71,5 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

1A.9 Sengeomr. gastrokir

A.057.144

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.154
2A.4 Utvidet dialyse

2A.10 Medisinsk pol.

578,3 m2

603,1 m2

PROSJEKTTEAM:

1A.3 Medisinsk dagbeh.
234,3 m2

1A.9 Sengeomr.
Gastromed./nefro

Immunologi og blodbank

1 536,1 m2

474 m²

Lab mikrobiologi

1A.9 Sengeomr.
nevrologi/slag

Lab felles inkl. kontor
227 m²

TAKHAGE

546 m²

670,5 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 05
PROSJEKTNR: 15501

2A.3 Ergo- og fysioterapi
147,1 m2

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

778,4 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

1A.9 Sengeomr. onk/HEI

A.057.154

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

5.4 Møterom

198,6 m2

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.164

51,1 m2

8.5 Undervisning

TEKST

PROSJEKTTEAM:

6.5 Kantine
263,7 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

9.1 Teknikk
474,8 m2

4.10 Sentralkjøkken
1 262,6 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

9.1 Teknikk

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 06

186,2 m2
PROSJEKTNR: 15501

2A.10 Poliklinikk nevro/slag
509,0 m2

5.4 Sentraladministrasjon
729,4 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.164

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.174
9.1 Teknikk
310,9 m2

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
9.1 Teknikk
178,5 m2

TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 1
Plan 07
PROSJEKTNR: 15501
1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.174

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.091
PROSJEKTTEAM:

8.5 UNDERVISNING

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
4.11 Sentrallager
719,9 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan U2
PROSJEKTNR: 15501

TRINN 1

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

902,2 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

9.2 Teknikk

A.057.091

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD

Parkering

IGANGSETTINGSØKNAD

18

44 m²

ARBEIDSTEGNING

Parkering
4527 m²

DOKUMENTASJON
43

53

76

65

32

Teknisk Felles
285 m²

Teknisk Felles
312 m²

Støttefunksjoner
166 m²

149
114

138

90

162

P SYKKEL

REV

170

+ 22

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

193,8 m2

KONT
REVNR:

A.057.101

178

4.8 Renhold

9.1 Teknikk

4.9 Sengelager/sengevask

284,1 m2

170,2 m2

877,5 m2

PROSJEKTTEAM:

P SYKKEL

9.1 Teknikk

INNGANG
PERSONAL

TEKST

8.5 Undervisning

6.4 Garderobe
322,0 m2

214,5 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

4.8 Husøkonomi
184,8 m2

6.8 TOALETTER
50,7 m2

4.6 Journalarkiv

Støttefunksjoner

209,3 m2

925 m²

Tilfluktsrom 1
344 m²

Teknisk Felles

Tilfluktsrom 2
395 m²

679 m²

9.1 Teknikk

3.2 Apotek

115,2 m2

643,3 m2

4.6 Journalarkiv
72,8 m2

12.1 Ikke i bruk
2A.8 Nukleær/PET
166,0 m2

4.15 Tøyhåndtering
88,6 m2

2A.8 NUK/PET
62,3 m2

PROSJEKT

1 064,2 m2

4.4 FDVU
55,5 m2

4.1 Avfallshåndtering
227,5 m2

4.13 Sterilsentral
582,8 m2

9.1 Teknikk
150,1 m2

9.1 Teknikk
774,8 m2

UTEOMRÅDE PSYK.

4.11 Sentrallager

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan U1

489,9 m2
+ 22

PROSJEKTNR: 15501

4.11 Sentrallager (varemottak/avfallshåndtering)

TRINN 1

886,5 m2

4.10 Sentralkjøkken

9.1 Teknikk

347,6 m2

188,3 m2

4.4 FDVU
170,0 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.101

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD

Patologi

ARBEIDSTEGNING

1164 m²

DOKUMENTASJON

Immunologi og blodbank
483 m²

7.3 Næringsvirksomhet

Lab biokjemi

238,7 m2

+ 27

1135 m²

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Lab mikrobiologi

165,1 m2

545 m²

Lab felles inkl. kontor

7.6 Pasientinformasjon

523 m²

159,5 m2

Ventesone Lab
37 m²

P SYKKEL

+ 27
S
BUS

8.5 UIB
172,6 m2
P SYKKEL

TAXI

REV

2A.5 Laboratorier ØNH
215,6 m2
HOVEDINNGANG

+ 22

SIGN

KONT
REVNR:

A.057.111

374,6 m2
+ 27

DATO

TEGNINGSNR:

2A.10 Pol. ONK dag

+ 27

TEKST

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

849,7 m2

7.8 TOALETTER

Senger avrusn.
197 m²

2A.5 Laboratorier ØNH
INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

Akuttmottak
1595 m²

Senger akuttpsyk.

+ 27

912 m²

299,1 m2

12.1 Ikke i bruk
+ 27

1 715,4 m2
PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
3.2 Apotekutsalg
191,9 m2

UTEOMRÅDE
PSYK.
+ 27

OPPDRAGSGIVER

12.1 Ikke i bruk
534,9 m2

VARELEVERING/
ØKONOMIINNGANG

+ 22

10

20

30

40

50 m

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 1

+ 22

PROSJEKTNR: 15501

TRINN 1
0

4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

Helse Fonna HF

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi
1 639,8 m2

DATO: 04.01.16

Ikke i bruk

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

1 377,5 m2

267,7 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.111

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD

Kontor ortopedi

IGANGSETTINGSØKNAD

250 m²

ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

Dagpl. dagkir.
406 m²

Oppvåkning dagkir.

TAKHAGE

244 m²

Lab felles inkl. kontor
91 m²

Dagkirurgi

Kontor dagkir.

1503 m²

194 m²

Kontor gastro
250 m²

Kontor Kar/Mammae
151 m²

Kontor Gyn/Føde
328 m²

5.5 Merk.
kontorfunksj.

REV

258,1 m2

2A.10 Pol. kardiologi

9

156,6 m2

2A.10 Pol. kardiologi
347,6 m2

1A.9 Sengeomr.
lungemed
964,8 m2

8

6

389,8

Operasjon
1

KONT
REVNR:

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5

2A.10 Pol. lungemed
1979 m²

SIGN

A.057.121

7

4

DATO

TEGNINGSNR:

10

3

TEKST

m2

2

Kontor Fødestuer

Ikke i bruk

51 m²

1 494,0 m2

Kontor, op.
128 m²

Kontor Føde OBS-senger
23 m²

Kontor akuttm.

PROSJEKT

101 m²

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

Kontor akutt psyk./rus
178 m²

4.2 Behandlingshjelpemidler

12.1 Ikke i bruk

287,2 m2

527,5 m2

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 2
1A.9 Sengeomr.
430,8 m2

1A.6 Intensiv

TRINN 1
0

10

20

30

40

50 m

969,6 m2

1A.9 Sengeomr.
kardio/lunge
841,7

m2

PROSJEKTNR: 15501

DATO: 04.01.16

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

267,8 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.121

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

Senger ortopedi
1318 m²

Pol. ortopedi
310 m²

Senger Gyn/Føde
641 m²

Senger Kar/Mammae

TAKHAGE

280 m²

Pol. Kar/Mammae
111 m²

Pol. Gyn/Føde
326 m²

Ventesone Gyn/Føde

Fødestuer

REV

TEKST

DATO

SIGN

KONT

37 m²

511 m²

TEGNINGSNR:

1A.5 Habilitering

Senger Obs føde

A.057.131

34,2 m2

227 m²

Kontor Obs-post
52 m²

2A.10 Pol. barn

PPU/ECT/LAR

Senger Obs-post

757,3 m2

491,0 m2

REVNR:

PROSJEKTTEAM:

2A.10 Pol. fertilitet
911,4 m2

1150 m²

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5.6 Kliniske kontorer
Habilitering
335,3 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Habilitering
TAKHAGE

12,5 m2

Ikke i bruk
1 488,5

m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

1A.2 Barneintensiv
533,3 m2

12.1 Ikke i bruk

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

676,4 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
320,5

m2

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 3
PROSJEKTNR: 15501

TRINN 1

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

718,1 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

1A.9 Barneavdeling

A.057.131

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

Senger gastro
1739 m²

Dagpl. gastro
25 m²

Pol. endoskopi
195 m²

Kontor dialyse
49 m²

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

Dialyse

KONT
REVNR:

A.057.141

479 m²

Pol. gastro

PROSJEKTTEAM:

297 m²

2A.10 Pol. øye

Kontor gastro

506,1 m2

202 m²

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5.1 Kontorer øyeklinikk

Ventesone gastro

331,3 m2

29 m²

2A.5 Kliniske støttefunksj.
127,7 m2

Ikke i bruk
1 681,2 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 4
1A.9 Sengomr. Urologi/
generellkir.
914,3 m2

TRINN 1

1A.9 Sengeomr. nefro/generell
med./ØNH/Øye

PROSJEKTNR: 15501
MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

986,2 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

A.057.141

DATO: 04.01.16

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING

TAKHAGE

DOKUMENTASJON

Kontor geriatri
105 m²

Senger Geriatri
689 m²

Pol. Geriatri
52 m²

TERRASSE

Pol. Alderspsyk.
147 m²

Senger Alderspsyk.
645 m²

REV

TERRASSE

Senger Alderspsyk.
35 m²

Kontor alderspsyk.

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.151

156 m²

PROSJEKTTEAM:

2A.10 Medisinsk pol.

Venteone Alderspsyk.

2A.4 Utvidet dialyse

29 m²

578,3 m2

603,1 m2

1A.3 Medisinsk
dagbeh.

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

234,3 m2

Nevropsyklab
388,6 m2

Ikke i bruk
1 149,5 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 5
1A.9 sengeomr. nevro/slag
608,7 m2

TRINN 1

PROSJEKTNR: 15501

1A.3 dagomr. HEI/ONK
986,2 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.151

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

5.4 Møterom
51,1 m2

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.161
8.5 Undervisning
198,6 m2

PROSJEKTTEAM:

6.5 Kantine
263,7 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

9.1 Teknikk
474,8 m2

4.10 Sentralkjøkken
1 262,6 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

9.1 Teknikk
186,2

m2

2A.10 Poliklinikk nevro/slag
509,0 m2

TRINN 1

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 6
PROSJEKTNR: 15501
MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

739,0 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

5.4 Sentraladministrasjon

A.057.161

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.171
9.1 Teknikk

PROSJEKTTEAM:

310,9 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
9.1 Teknikk
178,5 m2

TEGNING:

Nord-alternativet, byggetrinn 2
Plan 7
PROSJEKTNR: 15501
1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.171

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT

TRINN 2

DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

REV

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.092
PROSJEKTTEAM:

Fellesfunksjoner

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

Tilfluktsrom 1: 355 m²

492 m²

8.5 UNDERVISNING

Teknisk Felles
577 m²

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
4.11 Sentrallager
738,7 m2
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan U2
PROSJEKTNR: 15501

9.2 Teknikk

TRINN 1

902,4 m2

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:
0

GSPublisherEngine 579.10.10.100

10

20

30

40

50 m

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

A.057.092

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

TRINN 2

Fellesfunksjoner
486 m²

Patologi
1164 m²

Teknisk Felles

+ 22

Tilfluktsrom 2: 448 m²

571 m²

REV

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

192,4 m2

KONT
REVNR:

A.057.102
4.8 Renhold

4.9 Sengelager/sengevask

284,1 m2
INNGANG
AKUTT
PSYK/RUS

TEKST

8.5 Undervisning

6.4 Garderobe
322,0 m2

PROSJEKTTEAM:

1 083,5 m2

9.1 Teknikk
170,2 m2

9.1 Teknikk

+ 22

214,5 m2

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

4.8 Husøkonomi
184,8 m2
6.8 TOALETTER
50,6 m2

4.6 Journalarkiv
209,3 m2

Akuttmottak
UTEOMRÅDE PSYK.

1577 m²

Senger akuttpsyk.
898 m²

9.1 Teknikk
115,2 m2

+ 22

12.1 Ikke i bruk

+ 22

1 702,1 m2

169 m²

2A.8 Nukleær/PET
166,0 m2

4.15 Tøyhåndtering
88,6 m2

2A.8 NUK/PET
62,3 m2

72,8 m2
PROSJEKT

4.4 FDVU
55,5 m2

Senger avrusn.

4.6 Journalarkiv

4.1 Avfallshåndtering
227,5 m2

INNGANG
AKUTTMOTTAK OG
AKUTT PSYK/RUS

4.13 Sterilsentral
585,2 m2

9.1 Teknikk
150,1 m2

9.1 Teknikk
774,8 m2

+ 22

+ 22

INNGANG
ØKONOMI

0

10

20

30

40

4.11 Sentrallager (varemottak/avfallshåndtering)
TRINN 1
885,5 m2
50 m

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan U1
PROSJEKTNR: 15501

4.11 Sentrallager
485,8 m2

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

4.10 Sentralkjøkken

9.1 Teknikk

347,6 m2

188,3 m2

4.4 FDVU
170,0 m2

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.102

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

7.3 Næringsvirksomhet
242,2 m2

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

TRINN 2

165,1 m2

Dagpl. dagkir.

7.6 Pasientinformasjon

410 m²

148,8 m2

Oppvåkning dagkir.
245 m²

+ 27

Kontor gastro

P SYKKEL

P SYKKEL

193 m²

S
BUS

Kontor Dagkir.
231 m²

8.5 UIB
172,6 m2

Dagkirurgi

REV

TAXI

1535 m²

Pol. gastro

+ 22

304 m²

2A.5 Laboratorier ØNH

+ 27

215,6 m2
+ 22

HOVEDINNGANG

+ 27

SIGN

KONT
REVNR:

A.057.112

374,6 m2

192 m²

DATO

TEGNINGSNR:

Kliniske kontorer

Pol. endoskopi

TEKST

2A.10 Poliklinikk ØNH

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

849,7 m2

Sluse
senger

Kontor op.

1

Eksp.

128 m²

7.8 TOALETTER

Sluse
uren
(inn)
Sluse
ren
(ut)

2

2A.5 Laboratorier ØNH

Operasjon

299,1 m2

3

1979 m²

Kontor akutt psyk./rus

+ 22

200 m²

4

5

TERRASSE

Kontor akuttm.
91 m²

12.1 Ikke i bruk

+ 22

1 715,4 m2

6

TAKHAGE

328,5 m2

7
Sluse
uren
(inn)

8

9

+ 22

Kontorer/møterom

Sluse
ren
(ut)

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

12.1 Ikke i bruk

10

534,9 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
599,4 m2

TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan 1
PROSJEKTNR: 15501

2A.11 Billeddiagnostikk/radiologi

TRINN 1
0

10

20

30

40

50 m

1 635,9 m2

9.1 Teknikk

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

1 245,3 m2

267,7 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

2A.11 Røntgen lab.
50,0 m2

DATO: 04.01.16

3.2 Apotek

A.057.112

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

TRINN 2

Senger gastro
1720 m²

Dagpl. gastro
24 m²

Kontor gastro
223 m²

2A.10 Pol. kardiologi

Kontor Gyn/Føde

REV

TEKST

DATO

SIGN

KONT

257,0 m2

366 m²

Kontor kar/mammae

2A.10 Pol. lunge

149 m²

555,8

m2

2A.10 Pol. alderspsyk
103,8

m2

1A.9 Sengeområde
geriatri
409,6 m2

TEGNINGSNR:

REVNR:

A.057.122
PROSJEKTTEAM:

1B.4/7 Skjermingsenhet

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

203,1 m2

2A.10 Pol. geriatri

Kontor Obs-post

166,8 m2

107 m²

Kontor, oppvåkning innlagte

1B.4/7 Sengeområde
alderspsyk.

94 m²

Kontor, intensiv

488,4 m2

TAKHAGE

103 m²

Intensiv

5.1 Kontorer
kliniske avd

1037 m²

Oppvåkning innlagte

521,3 m2

490 m²

12.1 Ikke i bruk
524,6 m2

4.2 Behandlingshjelpemidler
286,5 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan 2
9.1 Teknikk
267,8 m2

1A.9 Sengeomr. lungemed.

TRINN 1
0

10

20

30

40

50 m

1 789,7 m2

PROSJEKTNR: 15501

DATO: 04.01.16

1A.9 Sengeomr. hjerte/MIO

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

1 652,3 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.122

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

Pol. infeksjon
47 m²

Kontor infeksjon
170 m²

TRINN 2

Senger infeksjon

TERRASSE

588 m²

Pol. Kar/Mammae
109 m²

Senger Kar/Mammae
275 m²

REV

Senger Gyn/Føde
867 m²

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

Poli. gyn/føde

34,2 m2

PROSJEKTTEAM:

2A.10 Pol. barn
758,0

m2

REVNR:

A.057.132

1A.5 Habilitering

357 m²

KONT

2A.10 Pol. fertilitet

LAR

912,0 m2

327,1 m2

TAKHAGE

5.6 Kliniske kontorer
Habilitering
335,3 m2

Kontor Fødestuer

PPU/ECT

48 m²

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

163,2 m2

Fødestuer

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
Habilitering

538 m²

12,5 m2

Senger Obs-post
991 m²

5.6 Kliniske kontorfunksjoner
597,7 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

2A.3 Fysio/ergoterapi
890,9 m2

12.1 Ikke i bruk

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF

676,4 m2

2A.5 Kliniske støttefunksjoner
213,3

m2

TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan 3
PROSJEKTNR: 15501

1A.2 Utvidet barneintsiv

TRINN 1
0

10

20

30

40

50 m

1 112,0 m2

DATO: 04.01.16

1A.9 Barneavdeling

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

714,8 m2

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.132

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

TRINN 2

Senger ortopedi
734 m²

TERRASSE

Poli. ortopedi
313 m²

Senger ortopedi
588 m²

Kontor ortopedi
251 m²

REV

Dialyse

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

480 m²

KONT
REVNR:

A.057.142

Kontor dialyse
48 m²

PROSJEKTTEAM:

2A.10 Pol. øye
506,1 m2

5.1 Kontorer Uro/nefro

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

2A.5 Kliniske støttefunksj.
331,3 m2

Lab biokjemi
1124 m²

5.6 Kliniske kontorfunksjoner

Lab felles inkl. kontor

669,7 m2

453 m²

8.2 Kontor/forskning
932,4 m2

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt
OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan 4
PROSJEKTNR: 15501

2A.10 Pol.URO/nefro
512,3 m2

TRINN 1
0

10

20

30

40

50 m

1A.9 Sengeomr. URO/nefro/
generell .../generellkir./ØNH/Øye
1 594,5 m2

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.142

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

TRINN 2

TAKHAGE

Dagpl. hema/endo
24 m²

Pol. hema/endo
258 m²

Senger hema/endo
564 m²

TERRASSE

REV

Kontor hema/endo
235 m²

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.152

Kontor onk. dag
42 m²

PROSJEKTTEAM:

Dagpl. onk.
418 m²

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

503,6 m2

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no

8.2/8.5 Undervisning/
forskning

RI

Sweco AS
Box 80 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf +47 67 12 80 00 - www.sweco.no

5.6 Kliniske
kontorfunksjoner
837,5 m2

8.2 Simulatorsenter

Immunologi og blodbank
474 m²

1 436,8 m2

Lab mikrobiologi

PROSJEKT

Haugesund sjukehus
Skisseprosjekt

Lab felles inkl. kontor
227 m²

TAKHAGE

546 m²

OPPDRAGSGIVER

Helse Fonna HF
TEGNING:

Vest-alternativet, byggetrinn 2
Plan 5
5.1 Kontorer nevro
488,9 m2

PROSJEKTNR: 15501

1A.9 Sengeomr. nevro/slag
2A.10 Pol. nevropsyk/nevro slag
TRINN 1
488,7 m2
0

10

20

30

40

50 m

792,1 m2

DATO: 04.01.16

MÅLESTOKK:

1 : 1000

FORMAT: A3

SIGN:

ASA

KONT: SRH

TEGNINGSNR:

A.057.152

REV.DATO:

REVNR:

FORELØPIG
SKISSEPROSJEKT
FORPROSJEKT
DETALJPROSJEKT
RAMMESØKNAD
IGANGSETTINGSØKNAD
ARBEIDSTEGNING
DOKUMENTASJON

TRINN 2

REV

5.4 Møterom

TEKST

DATO

SIGN

TEGNINGSNR:

KONT
REVNR:

A.057.162

51,1 m2

8.5 Undervisning

6.5 Kantine

198,6 m2

263,7 m2

PROSJEKTTEAM:

PL

OEC Gruppen AS
Postboks 173, 1366 Lysaker
Tlf +47 67 51 96 00 - firmapost@oec.no

ARK

Momentum Arkitekter AS
Postbok 5216 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf +47 22 55 85 00 - post@momentumark.no

ARK

Vikanes Bungum AS
Postboks 358, 5501 Haugesund
Tlf +47 52 70 76 00 - post@vikanes-bungum.no
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