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2.  Sammendrag

2.1 
Innledning

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalgene fra skis-
seprosjektet. Konsekvensene er utredet på en rekke 
områder, alternativer er vurdert og det er tatt beslut-
ninger vedrørende planløsninger, konstruksjoner, 
tekniske strukturer, videre hovedvalg for bruk av ma-
terialer, fasadeløsninger, adkomst mv. 
 
I forprosjektfasen er prosjektet utviklet med ut-
gangspunkt i Helse Fonnas kommentarer til skis-
seprosjektet og delfunksjonsprogrammet (DFP) for 
de enkelte avdelingene. Fasen har omfattet valg 
av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske 
strukturer og en avklaring av prosjektets endelige 
form og størrelse. 
 
Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å 
gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse og 
varsle andre berørte myndigheter.  

2.2 
Styrende dokumenter

Forprosjektet er utviklet i samsvar med Helse 
Fonna HF sitt prosjektdirektiv for prosjektet 
Haugesundbygg2020. De prosjekterendes arbeide 
er utført etter organisering og mandater definert i 
Prosjektadministrativ håndbok.

2.3 
Program

Som programgrunnlag har vært benyttet:

• Hovedfunksjonsprogrammet HFP 
 (fra skisseprosjektet).

• Delfunksjonsprogrammet DFP.

• Hovedprogram utstyr HPU.

• Overordnet teknisk program OTP.

2.4 
Arkitektonisk beskrivelse

Haugesund sjukehus har en sentral plass i bybil-
det. Beliggenheten karakteriseres av nærhet til 
sentrumsaktiviteter og gode utsiktsforhold over 
store deler av byen og havet i vest. Høgskolen Stord/
Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den 
trafikkerte Karmsundgata i øst og et rolig enebolig-
område i sør utgjør de nærmeste naboene.

Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større 
og mer dominerende enn andre bygg i byen, med 
unntak av bygningsmassen til verftet på Risøy. Dette 
gir et skille i bystrukturen, der sykehusets store 
skala og byens relativt sett mindre skala er tydelig 
forskjellige.

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 skisseprosjek-
tet ble det valgt å følge kvartalsstrukturen i størst 

mulig grad, samtidig som tomtens begrensninger 
medførte at det må bygges i høyden. Disse overord-
nete betraktningene er videreført i forprosjektet.

2.4.1 Tilpasning til byen

Ny behandlingsfløy oppføres som en lamell vest 
for eksisterende vestblokk. Volummessig har den 
et klart slektskap til vestblokk og midtblokk og 
fremstår som en naturlig utvidelse av eksisterende 
sykehusanlegg. Nytt bygg for psykisk helsevern og 
rus (sidefløyen) er gitt en annen utforming med en 
slankere bygningskropp. Med sine to etasjer over 
bakkeplan er dette bygget nærmere høyskolebyg-
gets størrelse når det gjelder utstrekning og høyde. 

Sidefløyen og ny teknisk sentral blir de nærmeste 
naboene til villabebyggelsen i vest. Skalamessig er 
det stor forskjell mellom villaene og de nærmeste 
sykehusbyggene, det planlagte parkbeltet med gang- 
og sykkelvei vil dempe dette forholdet.

2.4.2 Nye og eksisterende bygninger 
i sykehuset

Eksisterende bygg har relativt lave etasjehøyder og 
det er vanskelig å videreføre de samme høydene i ny-
bygget. For å gi plass til tekniske føringer i himling er 
nybygget gitt en brutto etasjehøyde på 4,5 meter, dette 
gir plass til tekniske føringer og nødvendig fleksibilitet.

Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende 
bygg tas opp i «koblingspunkter» mot nord og sør. 
Hvert koblingspunkt har heiser, trapper og ramper. 
Nybygget er plassert med avstand til eksisterende 
bygg slik at man får lengder som er lange nok til 
at man kan etablere ramper i etasjer med senge-
transport. Koblingspunktene er visuelt åpne og gir 

oversikt over byen utenfor og bedrer orienterings- 
mulighetene i bygget.

2.4.3 Teknisk bygg

Tekniske hovedinstallasjoner til byggetrinn 1 er lagt til 
et eget bygg mot sørvest. Dette er et lavt bygg som dan-
ner en avslutning av sykehusanlegget mot den lavere 
villabebyggelsen. Bygget definerer også kjøreområdet 
og plassene for økonomitrafikk og ambulanse gården. 

2.4.4 Adkomst 

Dagens adkomst til hovedinngangen fra 
Litlesundsgata via Breidablikkgata oppretthol-
des, men adkomstplassen fornyes med bedre 
forhold for alle trafikantgrupper. Sykehusets villa 
i Breidablikkgata rives for å gi mer areal til ad-
komstplassen. Det etableres ny holdeplass for 
Helseekspressen pluss plasser for sykkelparkering. 
Intensjonen er å etablere et veldefinert plassrom, - 
torg, med bymessige kvaliteter. Torget skal rammes 
inn av store trær og gis en helhetlig utforming som 
understøtter opplevelsen av plass.  

Adkomst til det nye akuttmottaket vil fortsatt bli inn 
Stavangergata fra Karmsundgata. Nytt akuttmottak 
legges i underetasje i byggetrinn 1 og det etableres 
en ambulansegård med plass til flere ambulanser og 
buss for katastrofetilfeller. 

Det foreslås å flytte økonomitrafikken til en ny 
økonomigård syd for byggetrinn 1 og med varemot-
tak i eksisterende vestblokk.  Det foreslås å gjøre 
Stavangergata sør for Jonas Lies gate til del av syke-
husets interne trafikkområde, på denne måten kan 
man bedre ivareta trafikksikkerheten og skille am-
bulansetrafikk og økonomitrafikk.

2. Sammendrag
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2.4.5	 Gang,	sykkel-	og	kollektivtrafikk

Adkomst til fots og med sykkel vil benytte 
byens gater og gang- og sykkelveier som i dag. 
Hovedtyngden vil fortsatt gå via Litlesundsgata og 
inn hovedinngangen. 

Adkomst via kollektivtrafikk vil primært være via 
buss som har holdeplass i Karmsundsgata, samt 
holdeplass nedenfor Høgskolen. Gang- og sykkelvei-
en som passerer sykehuset på vestsiden vil bli lagt 
om for å gi plass til byggetrinn 1. Det vil bli etablert 
personalinngang fra denne på underetasjeplan i 
byggets nordre ende.

2.4.6 Videre utbygging

Som forutsatt i skisseprosjektet er byggetrinn 1 som 
beskrives i forprosjektet disponert slik at det kan 
tilpasses et senere byggetrinn mot nord hvor psykisk 
helsevern-bygget ligger i dag. Det vil også være na-
turlig å vurdere en utvidelse mot øst hvis den gamle 
østblokken rives.

2.4.7 Arkitektonisk konsept - bygningen

Nybygget er knyttet til eksisterende bygg i forlengel-
sen av de eksisterende hovedkorridorer som går i øst-
vest retning. Den nordre korridoren fungerer i dag som 
“publikumsakse” gjennom anlegget, mens den sørlige 
korridoren er å betrakte som en ”behandlingsakse” 
som knytter de sykehusinterne funksjonene sammen. 
Disse prinsippene er ført videre, via den nordre korri-
doren kommer man til de allmenne inngangene til av-
delingene i nybygget, mens man i den søndre kommer 
inn i de interne sentrale delene av avdelingene. 

I hver ende av behandlingsfløyen er det satt av 
areal til tekniske rom. Disse ligger over hverandre 

i alle etasjer og er å betrakte som tekniske tårn. 
Utgangspunktet er at hver etasje får teknisk forsy-
ning av ventilasjon og elektro mm. fra disse, dette 
gir sammenhengende funksjonsarealer uten store 
innvendige vertikale tekniske sjakter. I tillegg gir 
det korte føringsveier, spesielt for ventilasjon er det 
energibesparende.

For sidefløyen, med sine lettere sykehusfunksjoner, er 
det valgt å legge de tekniske rommene på U2 etasje.

Strukturen er lagt til rette for å knytte seg til et frem-
tidig byggetrinn i nord.

2.4.8 Fasader

De eksisterende bygningene er alle ganske typiske i 
uttrykk fra den tiden de ble bygget. 

Det er valgt å gi nybyggene et selvstendig arkitekto-
nisk uttrykk som tar hensyn til tilpasning på et mer 
overordnet nivå i form av volumoppbygging og en av-
dempet bruk av virkemidler i fasadene. Nybyggenes 
fasader har to hovedelementer i sin oppbygging; 
Slanke horisontale bånd som er knyttet til etasje-
skillene og en systemglassfasade med elementer 
som gir et vertikalt uttrykk. Det er valgt å følge dette 
systemet i størst mulig grad, også for gavlene med 
de tekniske tårnene. Der vil det bli en rekke rister for 
inntak av luft til ventilasjonsaggregater som tilpas-
ses inndelingen av fasaden.

Ved at bånd definerer etasjeskillet og hele fasade-
elementer spenner mellom disse, vil man lese hver 
enkelt etasje som en visuell enhet Dette vil visuelt 
bidra til å redusere byggets massive virkning og  
målestokk.
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2.4.9 Takhager

Tomten har begrensede arealer på bakkeplan for 
uteopphold. For barn som er innlagt på sykehus er 
det pålagt at disse skal kunne være ute og ha tilgang 
på lekeplass. Nybygget er godt egnet for takhager 
hvor ansatte og pasienter kan få tilbud om utendørs 
opphold. Det er planlagt tre takhager alle med gode 
sol- og utsiktsforhold. 

Friområder og ”grønne” områder har en helende  
effekt på pasienter og en stressdempende virkning 
på så vel pasienter som ansatte. Dette premisset har 
vært styrende for videre bearbeiding av takhager og 
atrier i. Takhagene kommer i tillegg til det nye ute-
området i sør-vest hvor barnehagen lå.

2.4.10 Ombygging av eksisterende arealer

Ombyggingsarealene har vært gjennom den samme 
brukerprosessen som avdelingene i nybygg, denne 
delen hadde ikke et romprogram (DFP) da man star-
tet. Romprogrammet ble utviklet i samarbeid med 
brukerne etter at man gjennom planløsningsstudier 
fant ut hva man kunne få plass til i de aktuelle om-
rådene. 

Gjennom brukerprosessen i forprosjektet har man 
optimalisert og redusert omfanget av ombygging for 
å redusere kostnader, men også for å redusere følge-
konsekvenser for omkringliggende avdelinger i drift. 

Det største og mest omfattende ombyggingsarealet 
ligger i plan 02 i vest- og S-blokk, der operasjon, in-
tensiv, post operativ og MIO ligger i dag. Arealet skal 
bygges om til sengeområder for hjerte/lunge/MIO 
noe som innebærer etablering av en rekke nye bade-
rom samt nye romløsninger for hele arealet. I forpro-
sjektet har man for å unngå påvirkning av radiologi i 

etasjen under flyttet den tyngste ombyggingen len-
ger mot øst slik at man tar i bruk hele S-blokk og kun 
deler av V-blokk. 

Denne bearbeidingen har vært en optimalisering 
som gitt gode funksjonelle løsninger og har ikke gått 
på bekostning av driftseffektivitet.

2.4.11 Arkitektonisk konsept – interiør 

Det er definert følgende målsetting for det nye bygget; 

Lyst og oversiktlig sykehusbygg

• Transparens, etterstrebe mye dagslys i 
 interiørene.

• Oversiktlig, enkelt å bevege seg rundt i huset.

Varme og trivsel, vennlige omgivelser

• Valg av naturlige materialer og farger.

• Lyssetting, i kombinasjon med dagslys.

• Utforming av fellesarealer så vel som i avdelinger 
 og rom.

• Kunstnerisk innslag i behandlingsområder  
 og atrier.

Byggets interiører er selvfølgelig sentrale når det 
gjelder opplevelsen av sykehuset. Her er pasienter, 
besøkende og medarbeiderne nært og tett inn på. 
Utforming av interiørene preger vår opplevelse og 
stimulerer følelser og opplevelse av behandling, 
pleie og arbeid.

Det er et ønske om at farger og materialer i interiø-
rene bidrar til at pasienter opplever trygghet, ro og 
stimuleres til helbred. Bygget skal gi uttrykk for soli-
ditet og trygghet, i tillegg til selve behandlingen skal 

pasienter og besøkende oppleve å bli tatt vare på. 
Medarbeiderne skal oppleve at bygg og interiørene 
legger til rette for og er stimulerende for arbeidet. 

For å oppnå disse målsettingene har vi valgt å gi de 
ulike rom og delområdene ulik karakter. Sammen 
med ulike karakter på materialer og farger vil moder-
ne belysning gi variasjonen og ulike kvaliteter. 

2.5 
Funksjonell beskrivelse

2.5.1 Kliniske sentre

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. 
Kliniske sentre tilhørende samme pasientforløp 
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 innen-
for hvert klinisk senter. Eksempler på slike kliniske 
sentre er Hjerte-lunge-MIO (Medisinsk Intermediær 
Overvåkning) og Kvinne-barn.

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der 
psykisk helsevern og rus integreres med somatikk. 
Flere av de kliniske sentrene går derfor på tvers av 
somatiske og psykisk helseverns-delfunksjoner. 
Mange av pasientene har sykdomsbilder som går på 
tvers av fagområder og man ser det som hensikts-
messig med nærhet mellom aktuelle avdelinger. 
Eksempler på slike kliniske sentre er felles akutt-
mottak for somatikk, psykisk helsevern og rus, og 
felles enhet for alderspsykiatri og geriatri. 

2.5.2 Brukersamarbeidet

Formålet med brukermedvirkningen har vært å ut-
vikle disposisjon og planløsningen for hver enkelt 
avdeling i nært samarbeid med de avdelingene som 
skal bruke huset når det står ferdig. Prosessen har 
foregått ved arkitekten har laget skisseforslag som 
har vært oversendt brukergruppene på forhånd, teg-
ningene ble diskutert i møtene og det ble laget nye 
tegninger på dette grunnlaget. Brukersamarbeidet 
har vært en åpen og aktiv utviklings- og samarbeids-
prosess.

I forprosjektet har det vært gjennomført 4 møtese-
rier med alle brukergruppene, på alle møtene deltok 
prosjektdirektør, representanter fra avdelingene, 
arkitekter og programmerere, ingeniører deltok etter 
behov mot slutten av prosessen. Det første møtet ble 
holdt i rett før sommerferien 2016, mens de 3 siste 
møtene ble hold høsten 2016 med et intervall på  
ca. 4-5 uker. 

2.5.3 Standardromkatalog

Definisjonen av standardrom er rom med likt areal 
og samme funksjon, og som det finnes flere iden-
tiske av. Standardrom angir standardiserte rom-
løsninger og er en mal i prosjektet. Hensikten med 
standardrommene er å sikre samme kvalitet og 
generalitet i prosjektet, samtidig som stor grad av 
standardiserte rom er fordelaktig i et rasjonelt og 
godt byggesystem. Standardromkatalogen ble ut-
viklet i skisseprosjektet og bearbeidet videre forpro-
sjektet parallelt med utviklingen av planløsningene. 
Rommene ble illustrert med romskjemaer som til 
sammen utgjør standardromkatalogen. 

2.  Sammendrag

“ Det er definert følgende målsetting for det nye bygget; 
Lyst og oversiktlig sykehusbygg [...] 
Varme og trivsel, vennlige omgivelser
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2.5.4 Funksjoner i nybygg og eksisterende 
  bygg

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som flyt-
tes til nybygg er gitt av å forbedre dagens situasjon 
når det gjelder arealbehov, standard og funksjonelle 
sammenhenger. Blant annet ligger det en betydelig 
driftsmessig og kvalitativ effekt i å etablere kliniske 
sentre som er beskrevet under kapittel 7.5.

Det er valgt å flytte de teknisk mest tyngste avdelinge-
ne til nybygg. Det innebærer blant annet akuttsøylen 
med akuttmottak, operasjon, post operativ, intensiv 
og føde, samt laboratorier og patologi med obduksjon. 
I eksisterende bygg foretas det en omrokkering av 
funksjoner samt ombygging av noen arealer for å opp-
rettholde gode funksjonelle sammenhenger mellom 
avdelinger og innad i kliniske sentre.

2.5.5 De enkelte avdelinger og rokader 

Det vises til beskrivelse i forprosjektrapporten.

2.6 
Landskap

2.6.1 Motiv

Motiv og premiss for landskapsutformingen på syke-
huset er sterkt forankret i at brukere av disse an-
leggene er pasienter som i sterk grad påvirkes av de 
omgivelsene de oppholder seg i. Utforming av utea-
realer på sykehus er viktig for å skape harmoniske 
og beroligende rammer. Vitenskapelige studier viser 
at tilgang til eller utsyn over utearealer med grøn-
ne elementer har en helende effekt på pasientene. 
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 gjennom døgnet og året.  
Gjennom dette kan utearealene bidra til at antall 
liggedøgn på sykehuset reduseres.

2.6.2 Formspråk og materialbruk 

Det er lagt opp til et formspråk og en materialbruk for 
de ytre, offentlig tilgjengelige arealene som harmo-
nerer med tilstøtende anlegg og gater. Bevisst bruk av 
beplantning og trær bidrar til å skape skala og sam-
menheng mellom boligområdene og de større byg-
ningsmassene som sykehusene og høgskolen.

I de indre utearealene som gårdsrom og takterrasser, 
har vi valgt en fri og organisk karakter for å skape 
variasjon og kontrast til de stramme formene i byg-
ningsmassen. Målet er at disse utearealene skal 
gi en positiv distraksjon fra opphold på sykehuset.  
Formene er med på å skape ulike rom og varierende 
oppholdsplasser. Det har vært viktig at uterommene 
er oversiktlige, at de har en menneskelig skala og at 
løsningene skal sikre tilgjengelige for alle bruker-
grupper. 

2.6.3 Grønt fotavtrykk

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. 
Ved å anlegge grønne tak får man en miljøgevinst. 

Overflatevann ønskes i størst mulig omfang å for-
drøyes på egen tomt før det slippes ut på kommunalt 
ledningsnett. Her benyttes løsninger som regn-
vannsbed og fordrøyningsmagasiner. 
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Etablering av vegetasjonsvolumer med løvtrær vil virke 
positivt på lokalklimaet. Trekronene skjermer for regn 
og skygger for sol og løvverket filtrerer og renser luft 

ved at løvet samler opp forurensningspartikler.

2.7 
Bygningsmessig og teknisk 
beskrivelse

Første byggetrinn i utvidelsen av sykehusanlegget 
består av en fløy på 5. etasjer som huser de store 
tunge behandlingsfunksjonen, og en lavere fløy 
som i hovedsak huser psykisk helsevern og rus. De 
to fløyene er forbundet til hverandre og fremstår 
som ett bygg. Anlegget omfatter også et teknisk 
bygg som inneholder nødvendig infrastruktur for 
nybygget. Utbyggingen omfatter hoveddelen av 
sykehusets tunge funksjoner, og utformingen av 
nybygget har i stor grad blitt styrt av sykehusets 
arealbehov og de omfattende krav til teknisk infra-
struktur som nybygget krever. 

Følgende tema har blitt utredet i forprosjektfasen:

2.7.1 Bygningsmessig beskrivelse

Generalitet,	fleksibilitet	og	elastisitet

Med fokus på hensiktsmessig drift og fremtidige 
endringer er behandlingsfløyen gitt en bred byg-
ningsform som kan oppta mange ulike funksjoner, 
mens sidefløyen for psykisk helsevern og rus, med 
sine mer kontorlignende funksjoner er smalere. 
Konstruksjonssystem av stedstøpt betong og bruk 
av fasadeelementer for begge bygningsvolumer gir 
gode muligheter for fremtidige endringer.

Nybyggets etasjeøyder er brutto 4,5 meter for de 
etasjene som er over terreng. Dette avviker fra eksis-
terende byggs etasjehøyder, men er en nødvendighet 
for å sikre gode og fremtidsrettede føringsveier for 
tekniske installasjoner.

De tekniske installasjonene legges i tekniske rom i 
hver ende av behandlingsfløyen og på kjellerplan i 
psykriatrifløyen. Fremføring av tekniske føringer vil i 
hovedsak være over demonterbare himlinger. Dette 
sikrer enkel tilgang for service og utskifting av kom-
ponenter, og man oppnår store sammenehengende 
funksjonsarealer i hver etasje.

I sidefløyen er det i etasjen for psykisk helsevern og rus 
lagt til rette for installasjoner for full somatisk drift.

Byggets konsept tillater full ombygging av en enkelt 
etasje uten konsekvenser for etasjen under og over. 
Det er videre lagt til rette for utbygging mot nord. 
 
Konstruktive prinsipper og byggets 
strukturelle planløsning

Nybygget skal romme mange ulike funksjoner som har 
ulike krav til romstørrelser. Det er derfor valgt å se pro-
sjektet som to bygninger med en noe ulik utforming. 
De to fløyene, behandlingsfløyen og psykisk helsevern 
og rus-fløyen, er integrert med hverandre slik at de i 
stor grad fremstår som én bygning.

For behandlingsfløyen, med sitt varierende og plass-
krevende romprogram er det valgt en to-korridorløs-
ning med varierende posisjon mellom etasjene, mens 
sidefløyen betjenes med én sentral korridor i alle 
etasjer. Korridorene knytter seg til sykehusets to ho-
vedkorridorer som går i øst-vest retning. Den nordlige 
korridoren som kan kalles “publikumsaksen” går fra 
inngangen fra Karmsundgata (Ny østfløy), forbi hoved-
inngangen og videre gjennom både behandlingsfløy 

og sidefløy. Denne aksen er lik i alle etasjer, og gir gode 
orienteringsmuligheter i hele anlegget.

Den sørlige korridoren er mer for intern bruk av syke-
husets ansatte og kan kalles “akuttaksen”. I dette kor-
ridorløpet vil mesteparten av sengetransporten fore-
gå. Det er også via denne korridoren at man når heiser 
som fører opp til helikopterplattformen. I hver ende 
av behandlingsfløyen etableres det trapper og heiser. 
Disse skal primært betjene nybyggene, men vil også gi 
mulighet til å forflytte seg vertikalt mellom etasjene i 
hele anlegget.

Det etableres to forbindelsesvolumer mellom nye og 
eksisterende bygninger for å håndtere horisontal-  og 
vertikal forflytning i anlegget ved bruk av en kombina-
sjon av trapper, ramper og heiser. Ved å formgi disse 
forbindelsesleddene på en annen måte enn bygnings-
massen for øvrig ønskes det å skape gode oriente-
ringspunkter i anlegget slik at både pasienter, besø-
kende og ansatte lett skal finne frem til dit de skal. 

Industrialisert bygging

For prosjektet ByggHaugesund2020 har man  
undersøkt muligheten til å prefabrikkere så mye som 
mulig av bygget, både for å spare kostnader og for 
å effektivisere byggeprosessen. Det er identifisert 
gode muligheter til å benytte seg av prefabrikkerte 
komponenter siden dette gir stor grad av fleksibilitet 
og et rikt utvalg av aktuelle leverandører. Bygging i 
seksjoner med store sammensatte bygningsdeler er 
vurdert å være mindre hensiktsmessig siden antallet 
leverandører er lavere og man risikerer en bygning 
med store begrensninger i forhold til å utføre frem-
tidige ombygginger. Så langt en kjenner vil seksjoner 
ikke kunne bygges i så mange etasjer.

Ved utstrakt bruk av prefabrikkerte komponenter i 
bygningen oppnås tidlig tett bygg i et værhardt vest-
landsklima. Den trange tomtesituasjonen er også 
utfordrende med hensyn til hvor mange personer 
som kan jobbe effektivt på byggeplass, og hvor store 
lagre man kan ha av materialer. Bruk av komponen-
ter i byggingen vil kunne redusere disse usikkerhete-
ne betydelig. 

Følgende bygningsdeler er vurdert som hensikts-
messig å få levert som prefabrikkerte elementer: 
Bære- og dekkekonstruksjoner, ytterveggselementer, 
innvendige vegger, bad og øvrige våtrom, himlinger, 
tekniske installasjoner og tekniske tårn.

Fasadeutforming

Fasadene er byggets ansikt utad mot byen samtidig 
som de skal løse en rekke funksjoner som er knyttet 
til bruken av bygningen. Fasadene er bygningens kli-
maskall, vinduer skal gi dagslys og utsynsmuligheter, 
men det må også kunne skjermes for sol og innsyn. 

For nybyggene er det valgt en systematisk inndeling 
som følger byggets og funksjonsarealenes premisser 
for generalitet og fleksibilitet. Tydelige horisontale 
bånd foran dekkeforkantene bryter opp byggets 
høyde, mens smale vertikale felt av glass og tette la-
meller bryter opp regelmessigheten i fasaden og det 
oppnås et tilsynelatende tilfeldig uttrykk innenfor et 
rigid rammeverk.

Fasadene er forslått utført som prefabrikkerte ele-
menter i et profilsystem av aluminium. Maksimale 
dimensjoner på hvert enkelt element vil ligge på 
rundt 2400 mm x 4200 mm, mens de smaleste ele-
mentene er 600x4200mm. Elementene vil tilfreds-
stilled kravene til passivhus og være en kombina-
sjon av tette felt, faste vindusfelt, åpningsvinduer, 

2.  Sammendrag
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translusente felt (GlassX/Aerogel) og ventilasjons-
rister.

For skjerming mot sol og innsyn er det foreslått bruk 
av utvendig screen-duk montert i de horsisontale 
etasjebåndene. Felt med translusent materiale vil 
likevel slippe inn dagslys i de funksjonsarealer der 
det er ønsket. Med en stor fasade vendt mot vest, 
er det viktig å skjerme mot sol og ha tilstrekkelig 
kapasitet på kjøling. Dette har vært et viktig forhold i 
prosjektet.

Takhager

Utformingen av takhagene er gjort med fokus på god 
tilgjengelighet for alle som ønsker å bruke takhage-
ne, og en optimalisering i forhold til klimaforholdene 
i Haugesund. 

Takhagene er overbygget med en kombinasjon av 
åpen pergola og felt med glass-tak. Feltene med 
glass-tak ligger over områder som utgangene innen-
fra og over områder der hovedkonsentrasjonen av 
sitteplassene ligger. For å skjerme uteplassene mot 
nordavinden er det foreslått brukt transparente 
skjermvegger der bygningen ikke fungerer som le-
vegg. 

De tre takhagene er gitt en noe ulik utforming ut i fra 
hvilken funksjon de er tiltenkt å ha. Takhagen over 
1. etasje på sidefløyen er den største, og har mulig-
heten for å vandre som hovedelement.  Takhagen i 
tredje etasje har også gode sol- og utsiktsforhold 
med behandlingsfløyens vestfasade som eneste be-
grensning for utsikten. Denne takhagen vil ha et mer 
lekent preg med noen skulpturelle elementer som 
kan inspirere til lek for barneavdelingens pasienter. 
Takhagen i femte etasje tenkes noe enklere møblert, 
og vil fungere godt som pauseområde for ansatte og 

som venteområde for pasienter som skal til labora-
torietjenestene.

Teknisk bygg

På den sør-vestlige delen av tomten etableres det 
et nytt teknisk bygg. Bygget danner en avslutning på 
sykehusets uteareal og rammer inn forplassen til 
ambulansemottaket. Bygget huser noe av den nød-
vendige infrastrukturen for nybyggene i trinn 1, slik 
som kjølemaskiner, reservekraftaggregater, nettsta-
sjoner, gassentral og hovedtavler.

2.7.2 Byggeteknisk beskrivelse

Nytt Bygg

Nytt bygg fundamenteres direkte på fjell/un-
dersprengt fjell. Fundamenter utføres som punkt-
fundamenter og banketter.

Bæresystem med søyler i stål og betong, og bjelker 
av utstøpte stål hatteprofiler. Avstivende konstruk-
sjoner er dekker og veggskiver av betong.

Bærende yttervegger av betong mot grunn og rundt 
trapp- og heissjakter. Sidefløy er delvis uten under- 
etasje og får ringmurer av betong.

Dekker utføres som plattendekker med påstøp. Det 
benyttes gulv på grunn i underetasjer.

Trapper og repos utføres i prefabrikkert betong og 
samt ståltrapper i mellombygg mot eksisterende 
bygningsmasse.

Eksisterende bygg

En mindre del av eksisterende psykisk helse-
vern-fløy, ett tilfluktsrom (tilfluktsrom 2) og parke-
ringshus vest rives for å frigjøre plass til nytt bygg. 
Generelt beholdes eksisterende bærekonstruksjoner 
ved ombygging i eksisterende arealer.

2.7.3 Teknisk infrastruktur

Utviklingen av tomten for de nye byggene i 
ByggHaugesund2020 prosjektet, medfører omleg-
ging av eksisterende infrastruktur vest for dagens 
bygninger. Disse må legges om til en trasé som går 
syd-vest for de nye bygningene.

For at full drift skal kunne opprettholdes for syke-
huset, må infrastrukturen som betjener eksis-
terende sykehus legges om før tomtearbeidene 
starter. Dette er i detalj redegjort for i vedlegg til 
forprosjektetet i notatet  ”Tomteopparbeidelse, rigg 
og transport fra tomt”.

2.7.4 VVS-tekniske løsninger

Anleggene er utviklet i henhold til programforutset-
ningene i Overordnet Tekniske Program (OTP); Høy 
grad av fleksibilitet og generalitet i basis, primær,- 
og sekundærinstallasjoner, investeringsøkonomi. 
Hovedorganiseringen i nybyggene er tekniske tårn 
(basisanlegg) i hver ende av behandlingsfløyen, med 
ventilasjonsaggregater tilpasset avdelingsstruk-
turen så langt som mulig. Bærende prinsipp er ge-
neralitet, kontroll på smittespredning, og optimale 
driftstekniske forhold. Tekniske føringsveier i eta-
sjene, for alle installasjonsfagene vvs og el, har en 
klar struktur og er prinsipielt bygget likt i alle etasjer. 
Denne primærdelen av anleggene skal gi maksimale 

endringsmulighet på romnivå (sekundærinstallasjo-
ner) uten kostbare ombygginger av primæranlegg. 
Det er etablert kulvertløsninger på U2 nivå som 
binder sammen nye bygg, nytt teknisk bygg, og ek-
sisterende bygg for alle VVS tekniske installasjoner, 
vann, gass og varme. Kjølesystemene for nybyggde-
lene har et eget sentralt kjøleanlegg i nytt teknisk 
bygg.

I eksisterende bygninger er tilpasninger av tekniske 
anlegg begrenset til de arealene som skal endre 
funksjoner og bygges om. Det er ikke noen endringer 
i eksisterende sentrale tekniske anlegg. Dette er 
anlegg som ligger i ordinære vedlikeholdsplaner og 
budsjetter i forhold til oppgraderinger. Dette gjelder 
også eksisterende teknisk sentral.

Energikonsept

I henhold til anbefalingene i ”Grønt sykehus” skal 
nybygg tilfredsstille energimerke A og passivhus-
standarden NS 3701:2012. Rehabiliterte bygg skal 
tilfredsstille energimerke B. Dessuten tilrås det i 
”Grønt sykehus ” at energiforsyningen skal tilfreds-
stille kravene til grønn oppvarmingskarakter i ener-
gimerkeordningen.

 For å møte energimerke A og passivhusstandarden 
kreves det at både bygget og energiproduksjonen 
tilfredsstiller kriteriene.  I nybyggene møter vi passiv-
huskravene ved at det er valgt løsninger som gir en 
godt isolert bygningskropp med gode solskjermings-
løsninger samt lavt behov til oppvarming og kjøling. 
Det er også valgt tekniske løsninger som gir lavt 
energibehov til ventilasjon og belysning, blant annet 
ved valg av energieffektive lyskilder og utstrakt bruk 
av styringssystemer.

Vi må imidlertid hente varmeenergi til nybygget fra 
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dagens energisentral og denne tilfredsstiller ikke 
«Grønn oppvarmingskarakter». Ved å bruke gjen-
vinning av overskuddsvarme fra eksisterende bygg 
til oppvarming av de nye arealene klarer man like-
vel å oppnå grønn oppvarmingskarakter for de nye 
arealene, men ikke uten videre energimerke A. Med 
en mindre omlegging av systemet i eksisterende 
energisentral, som man vil planlegge i neste fase, vil 
gjenvinningsvarmen prioriteres fra varmepumpen i 
energisentralen og nybyggene vil tilfredsstille ener-
giklasse A fullt ut. 

2.7.5 Elektrotekniske anlegg

Elektrotekniske anlegg vil i hovedsak bygges opp 
som autonome anlegg for det nye behandlingsbyg-
get. Ny nettstasjon etableres i nytt teknisk bygg, 
sammen med dieselaggregater. Her blir det også 
etablert en egen nettstasjon for kjølemaskinen til 
det nye behandlingsbygget. Elektroanlegg for eksis-
terende bygg er nylig oppgradert (2013-15) med tra-
foer, hovedtavler, nødstrøms- og reservekraftanlegg 
og denne delen forutsettes beholdt uforandret. For 
ombyggingsarbeidene i etasjeplanene er det  
regnet med en blanding av supplering av eksis-
terende el.anlegg, og til komplett nytt anlegg der det 
blir stor endring i planløsningen. 

Det er medtatt en egen 22kV høyspenningskabel for 
høyspent elementkjele i eksisterende energisentral.

Basisdelen av anleggene legges med hovedtavler, 
nødstrømsanlegg (UPSer) og sentralutstyr for el.tek-
niske anlegg i plan U2.  Reservekraftaggregatene 
etableres i plan U1, i nytt teknisk bygg og med 
overføring via strømskinner til hovedfordelingene 
i behandlingsbygget. Primæranleggene med fø-
ringer fra basisanlegg opp i etasjene termineres i 

underfordelinger i tilknytning til tekniske tårn som 
ligger ved siden av vvs-tekniske tårn og fordeles der-
fra i etasjens horisontale primæranlegg i tekniske 
korridorhimlinger.

For teletekniske anlegg blir det etablert egne an-
legg med sentralutstyr i plan U2 som kommuniserer 
med tilsvarende eksisterende anlegg. Det etableres 
eget hovedkommunikasjonsrom som tilkobles ek-
sisterende anlegg via redundante fiberforbindelser. 
Sentralutstyr for nødnett overflyttes fra eksis-
terende posisjon, alternativt anskaffes nytt.

For vertikal transport etableres det tre person-/
sengeheiser i hver ende av behandlingsbygget. I 
tillegg etableres en egen sterilheis, samt en småva-
reheis imellom de to lab-etasjene. For transport av 
blodprøver frem til lab-avdelingen, er det medtatt 
et spesielt transportanlegg basert på 25mm rør og 
avsenderstasjoner i totalt 4+5 posisjoner(nybygg+ 
eksisterende bygg).

Automatisering

Nytt automatikk og SD-anlegg ved Haugesund sy-
kehus omfatter integrasjon av alle tekniske anlegg i 
nybygget. Tekniske anlegg i eksisterende bygnings-
masse og ombygde arealer planlegges ikke integrert 
i denne fasen. Fokus er å etablere et energieffektivt, 
skalerbart og innovativt anlegg som i fremtiden kan 
utvides til å omfatte hele bygningsmassen.

I prosessen planlegges ITB standard NS3935 benyt-
tet for å oppnå god koordinasjon og kvalitetssikring 
av grensesnittene fagene imellom.

Eksisterende teknisk sentral/energisentral og 
øvrige deler av eksisterende bygningsmasse opp-
graderes i henhold til mulige tiltak i budsjetter for 

vedlikeholdsarbeider og prioriteres der.

2.7.6 Akustikk

Uteoppholdsarealer i prosjektet ligger godt skygget 
for veitrafikkstøy, og det er ikke nødvendig med sær-
skilte støyskjermingstiltak. 

Støy mot omgivelser fra tekniske installasjoner iva-
retas med lyddempende tiltak på utstyr i fasader.

I nybygg vil vanlige isolerglass vinduer være tilstrek-
kelig for å ivareta krav til veitrafikkstøy innendørs. 
Fasadene er ikke særskilt støydempet i nybyggene 
på grunn av helikopterstøy, men har generelt god 
støydemping på grunn av passivhuskravet (tykkere 
vegger). Helikopterstøy er ikke fokusert som et sær-
skilt problem i dagens driftssituasjon og denne vur-
deringen er tatt med videre for nye bygg. 

2.8 
Tomteopparbeidelse

Tomten for nybyggene består hovedsakelig av en 
liten kolle med noe løsmasser og stort sett berg. 
Grunnarbeidene på tomten vil bestå av omfattende 
sprengningsarbeider og massetransport svært nær 
eksisterende sykehus i nord-øst og boligbebyggelse i 
sør-vest. Totalt skal det kjøres bort omtrent  
40.000 m3 faste masser. I forkant av, og underveis, i 
grunnarbeidene må det gjøres betydelige omleggin-
ger av teknisk infrastruktur som krysser fremtidig 
byggegrop. For noe dette må det etableres nye fø-
ringsveier i sør-vestlig del av byggegropen, før disse 
kan legges om. I forbindelse med grunnarbeidene 
må også et parkeringshus og sykehusets lavdel mot 
psykisk helsevern-bygget rives.

Byggegropen skal stort sett etableres ned til ut-
sprengt nivå for eksisterende sykehus, med noen 
dypere partier for nybyggets U2 og kulverter. Det må 
forventes å utføre sprengningsarbeidene meget for-
siktig og med store begrensninger i forhold til sprut 
mot sykehus og naboer, strukturlyd for sykehuset og 
luftoverført støy fra boring mot både sykehus i drift 
og naboer. Særskilte tiltak gjennomføres i anleggs-
perioden i forhold til informasjon og styring om når 
sprengning og støyende arbeider gjennomføres.

I forbindelse med sprengning må det tas spesielt 
hensyn til mye vibrasjonssensitivt utstyr på syke-
huset som hovedsakelig er i full drift ut mot bygge-
gropen. Dette gjelder spesielt radiologisk avdeling.

I bygge og anleggsperioden blir anleggstrafikken lagt 
til Stavangergata og ned til riggområdet som etable-
res på tomten til Espira Bråsteintunet barnehage. 
Totalt vil trafikken på Stavangergata reduseres så 
fremkommelighet for ambulanse vil bli bedre. Gang 
og sykkelveien som i dag krysser tomten må stenges 
i anleggsperioden av sikkerhetsmessige hensyn.

For nybyggene er det nødvendig med en eller to byg-
gekraner. Disse blir stående i store deler av byggepe-
rioden og vil hindre helikoptertrafikken da disse blir 
stående direkte i innflygningssonen.

2.  Sammendrag
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2.9 
BIM
Prosjektet har fra begynnelsen av prosjektet hatt 
en egen funksjon i organisasjonen som BIM koordi-
nator (BIMK). Koordinatoren har etablert BIM gjen-
nomføringsplaner, BIM håndbok og har utarbeidet 
meldingsrutiner og rapportering for respektive fag 
sine BIM ansvarlige. Alle fag har arbeidet i en felles 
modell, og all prosjektering er lagt inn i denne fel-
les modellen. Det er holdt jevnlige arbeidsmøter for 
avrapportering på utvikling av modellen, og det er 
utarbeidet rapporter fra BIMK til prosjektets leder-
gruppe.

Fra modellen er det tatt ut informasjon for kalkyle-
arbeidet, og modellen er samkjørt med programme-
ringsdatabasen dRofus for alt utstyr.

Modellen skal være grunnlaget for alt arbeid videre i 
senere faser av prosjektet. Man vil også benytte mo-
dellen til å generere 3D-illustrasjoner for å illustrere 
de enkelte delfunksjoner i samarbeidet med bruker-
gruppene.

Oppsummering BIM-leveranse, nybygg

Alle fag som har utarbeidet modeller i forprosjekt-
fasen overleverer proprietært og åpen-BIM format 
(IFC), BIMK sammenstiller modellene i Solibri og 
leverer ferdigstilt sammenstillingsmodellen med 
utført regelsjekk samt tilhørende presentasjon med 
resultatenes viktigste forhold.

BIM-leveranse, eksisterende bygg

BIM for eksisterende bygg er utarbeidet på grunn-
lag av tegninger samt innmålingsarbeid. Det er 

utarbeidet en egen rapport for overlevering av denne 
modellen. 

Eksisterende modell er utformet som to model-
ler og sammenstilt i modelleringsverktøyet Revit. 
Hensikten med sammenstillingen er for å kunne ha 
et dokumentert materiale som viser avviket mellom 
tidligere tegningsgrunnlag og den faktiske situasjo-
nen. Denne modellen benyttes da i videre prosjekte-
ring rettet mot ombygging og rivningsarbeider. 

Fag som leverer modell for eksisterende er ARK og 
RIB. ARK modell er inneholder eksisterende byg-
ningsmasse og romarealer, mens RIB modell viser 
nye søyler prosjektert i eksisterende modell. ARK og 
RIB modell er sammenstilt og vist i den tverrfaglige 
sammenstillingsmodellen.

Modellene leveres i likhet med nybygg modellene 
som proprietært og åpent-BIM format (IFC).

2.10 
Sikkerhet, helse og arbeids- 
miljø (SHA)

Prosjektet har utarbeidet et SHA plandokument. 
Dokumentet gir bakgrunn, regelverk og overordnet 
krav til prosjektets utarbeidelse og oppfølging av SHA 
i alle faser av prosjektet. Dette SHA plandokumentet 
er vedtatt av byggherren som grunnlagsdokument for 
videre utvikling av SHA i prosjektet. I denne forpro-
sjektrapporten gis status for SHA, slik dette er bear-
beidet og rapportert i forhold til, i løpet av forprosjekt-
prosessen.

2.11 
Miljø

I henhold til mål og krav i ”Grønt sykehus” er det 
gjort flere grep i forprosjektet for å redusere 
miljøpåvirkning. I tråd med miljøprogrammet fra 
skisseprosjektet er det utarbeidet en omfattende 
miljøoppfølgingsplan. I forprosjektet er det fokusert 
på tiltak som har til hensikt å redusere energibruk i 
driftsfasen av ny bygningsmasse. Det er også fokusert 
på tiltak som vil kunne redusere klimagassutslipp fra 
energibruk i driftsfasen, materialbruk i byggefasen 
og transporter i driftsfasen. Miljøoppfølgingsplanen 
spesifiserer også at det videre i prosjektet skal 
gjennomføres tiltak innenfor temaene ”materialbruk” 
og ”rive- og byggavfall”.

2.12 
Universell utforming

Prosjektering av Haugesund Sjukehus skal følge og 
ivareta gode prinsipper for universell utforming. 

Det presiseres at det ikke bare er mål og minimum-
skrav som er viktige. Det er også den helhetlige ideen 
om at bygget skal være et godt sted for alle å være og 
å bevege seg i. 

Alle rom og korridorer skal utformes med hensyn til 
universell utforming med tilstrekkelig dimensjone-
ring, tilgjengelighet og bruk av kontraster.

Alle beplantningstyper er tilpasset universell utfor-
ming (UU) ihht. krav om at det ikke benyttes trær, gress 
eller urter som kan fremkalle allergiske reaksjoner. 

Det er tilrettelagt for HC-parkeringsplasser i 

eksisterende parkeringsanlegg i parkeringskjeller 
under terreng mot nord. Det er lagt til rette for av/
påstigning i nærhet til hovedinngang.

2.13 
Myndighetsbehandling

Ny reguleringsplan er sendt til Haugesund kommune 
og denne forventes godkjent i oktober 2017.

Ved tiltak (bygg) som er søknadspliktige etter plan- 
og bygningsloven, må det innhentes tillatelse fra 
kommunens bygningsmyndighet. Tillatelsen søkes i 
form av byggesøknad, den som sender inn søknaden 
skal ved bygg av denne størrelsen være en profesjo-
nell ansvarlig søker med ansvarsrett i tiltaksklasse 
3. Byggesøknad i form av rammesøknad kan be-
handles ferdig når ny reguleringsplan er godkjent.

2.14 
Arealoversikt

Nybygget 

Tegnet nettoareal som funksjonsareal  7.578 m2 
Brutto areal    20.130 m2 

Eksisterende arealer 

Delvis ombygging   608 m2 
Total ombygging    6.151 m2 
Ny bruk uten ombygging   5.758 m2
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2.15 
Kostnadskalkyle

Kalkylen følger Finansdepartementets begrepsap-
parat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag og 
oppsettet i NS 3453:2016, Spesifikasjon av kostna-
der i byggeprosjekt. 

Kalkyleprosessen har i dette prosjektet vært en 
integrert del av prosjekteringsprosessen. Det har 
vært gjennomført fire komplette kostnadskalkyler i 
forprosjektet, hvorav tre har vært i forbindelse med 
usikkerhetsanalyser. I tillegg har det vært utredet en 
rekke alternativvurderinger. 

Særlig for ombygging har kostnadskonsekvens vært 
benyttet aktivt for å styre løsningen mot kostnadsef-
fektive løsninger som tar høyde for byggets premis-
ser og forutsetninger. 

Estimatet er basert på:

• Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder.

• Estimerte enhetskostnader for kalkulerte 
 mengder.

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

• Iht. Prisboka 2016 / ISY Calcus. 

• Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske 
 systemer).

• Enhetsbaserte estimater.

Det vises til eget uttrykt vedlegg.

2.  Sammendrag
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3.  Innledning

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalgene fra skisseprosjektet. Konsekvensene 
er utredet på en rekke områder, alternativer er vurdert og det er tatt beslutninger 
vedrørende planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, videre hovedvalg for 
bruk av materialer, fasadeløsninger, adkomst mv. 
 
I forprosjektfasen er prosjektet utviklet med utgangspunkt i Helse Fonnas  
kommentarer til skisseprosjektet og delfunksjonsprogrammet (DFP) for de 
enkelte avdelingene. Fasen har omfattet valg av prinsipper for tekniske, 
funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige 
form og størrelse. 
 
Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet 
og søke rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter. 

3. Innledning
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4.  Arkitektonisk beskrivelse

Foto: Shutterstock.
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4.  Arkitektonisk beskrivelse

Haugesund sjukehus har en sentral plass i bybildet. Beliggenheten karakteriseres av nærhet 
til sentrumsaktiviteter og gode utsiktsforhold over store deler av byen og havet i vest. Høgskolen 
Stord/Haugesund i vest, det vernede rådhuset i nord, den trafikkerte Karmsundgata i øst og et 
rolig eneboligområde i sør utgjør de nærmeste naboene. 
 
Sykehuset som bygningsanlegg fremstår som større og mer dominerende enn andre bygg i byen, 
med unntak av bygningsmassen til verftet på Risøy. Dette gir et skille i bystrukturen, der sykehusets 
store skala og byens relativt sett mindre skala er tydelig forskjellige. 
 
Gjennom de forutgående prosjektfasene er det forutsatt at de fleste bygningene skal bestå, 
og i forprosjektet 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 opprett- 
holde 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 skisseprosjektet ble det valgt å følge kvartalsstrukturen i størst mulig grad, samtidig 
som tomtens begrensninger medførte at det må bygges i høyden. Disse overordnete betraktningene 
er videreført i forprosjektet.

4. Arkitektonisk beskrivelse
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4.1 
Arkitektonisk konsept – kontekst

6.1.1 Arkitektur

Arkitektur som begrep knytter seg til følgende 
hovedelementer:

Arkitektonisk kvalitet Grunnlagt i tydelige og forståelige formmessige idéer.  
 
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 behand-
let i ulike deler av beskrivelsen. 

4.1.2 Tilpasning til byen

Sykehusområdet ligger på et tydelig høydedrag som 
går i nord-sør retning, med en høydeforskjell på 5–6 
meter ned til høgskolen og rådhuset. Rådhusparken 
ligger ytterligere noen meter lavere. For at syke-
husets nybygg skal være i balanse med omkringlig-
gende 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.

Ny behandlingsfløy oppføres som en lamell vest 
for eksisterende vestblokk. Volummessig har den 
et klart slektskap til vestblokk og midtblokk og 
fremstår som en naturlig utvidelse av eksisterende 
sykehusanlegg. Ny psykisk helsevern-fløy er gitt en 
annen utforming med en slankere bygningskropp. 
Med sine to etasjer over bakkeplan er dette bygget 
nærmere høyskolebyggets størrelse når det gjelder 
utstrekning og høyde.

Psykisk helsevern-fløy og ny teknisk sentral blir 
de nærmeste naboene til villabebyggelsen i vest. 
Skalamessig er det stor forskjell mellom villaene og 
de nærmeste sykehusbyggene, det planlagte park-
beltet med gang- og sykkelvei danner en balansert 
overgang.

4.1.3 Nye og eksisterende bygninger  
  i sykehuset

Eksisterende bygg har relativt lave etasjehøyder og 
det er vanskelig å videreføre de samme høydene i 
nybygget. For å gi plass til tekniske føringer i himling 
er nybygget gitt en brutto etasjehøyde på 4,5 meter, 
dette gir plass til tekniske føringer og nødvendig 
fleksibilitet.

Forskjeller i etasjehøyder på nybygg og eksisterende 
bygg tas opp i «koblingspunkter» mot nord og sør. 
Hvert koblingspunkt har heiser, trapper og ramper. 
Nybygget er plassert med avstand til eksisterende 
bygg slik at man får lengder som er lange nok til 
at man kan etablere ramper i etasjer med senge-
transport. Koblingspunktene er visuelt åpne og gir 
oversikt over byen utenfor og bedrer orienteringsmu-
lighetene i bygget.
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  Fig. 4.1.3 Nye og eksisterende bygninger i sykehu-
set.
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Bygningenes innbyrdes avstand er påvirket av tre 
forhold; ulike etasjenivåer mellom eksisterende og 
nye bygninger, bygningenes høyde sett i forhold til 
behovet for dagslys og tomtens avgrensning.

Tomtesituasjonen er så pass trang for nybyggene at 
det ikke er mulig å oppnå rampeforbindelser mellom 
eksisterende bygninger og nybygg i alle etasjer. For å 
oppnå en akseptabel buffer mellom villabebyggelsen 
og nybyggene er det valgt å ha 14,8 meter avstand 
mellom sidefløy og behandlingsfløy og 16,5 meter 
mellom behandlingsfløy og eksisterende vestblokk. 
Dette gir relativt gode dagslysforhold i atriene.

4.1.4  Teknisk bygg

Tekniske hovedinstallasjoner til byggetrinn 1 er lagt 
til et eget bygg mot sørvest. Dette er et lavt bygg som 
danner en avslutning av sykehusanlegget mot den 
lavere villabebyggelsen. Bygget definerer også  
kjøreområdet og plassene for økonomitrafikk og 
ambulanse gården. 

Flere av de tekniske installasjonene har behov for 
direkte adkomst for servicebil på ukentlig basis. Det 
kan også være perioder hvor servicebiler må kunne 
stå parkert opp mot kjøreportene over lengere tid. 

Det defineres en egen plass for biloppstilling adskilt 
fra kjøresporende til ambulanse og økonomitrafikk. 
Plassen avgrenses med trær som også skaper en 
grønn fond for Stavangergata. For å komprimere 
fotavtrykket i høyest mulig grad, vil alle vegger i før-
ste etasje være utblåsningsvegger og kjøreporter. 
Rom som ikke krever direkte veggflater til friluft 
plasseres i underetasje for å minske byggets visuelle 
størrelse. Det arbeides også med å redusere høyden 
for pipeløp. Det frittliggende bygget blir en del av det 
fortettede grøntområdet syd-vest på tomten. Ut fra 
funksjon og beliggenhet gis bygget en annen  
materalitet enn resterende Trinn 1.

4.1.5  Hovedadkomst

Dagens adkomst til hovedinngangen fra 
Litlesundsgata via Breidablikkgata er trang og  
situasjonen foran hovedinngangen er uryddig med 
blanding av mange trafikantgrupper. I tillegg til ho-
vedinngangen til sykehuset er dette også adkomst 
til hovedinngangen til Revmatismesykehuset og 
gangforbindelse mellom områdene øst og vest for 
sykehuset. 

I prosjektet er det medtatt at den gamle villaen i 
Breidablikkgata nærmest hovedinngangen rives og 

at det bygges en ny adkomstplass. Den nye 
adkomstplassen skal ha:

• Enkle og oversiktlige kjøreområder, inkludert   
 muligheten til å svinge tilbake for å kjøre ut av  
 området.

• Avsetningsplass for pasienter oa. som blir kjørt 
 til sykehuset (kiss and ride).

• Holdeplass for Helseekspressen, buss som henter 
 og bringer pasienter daglig.

• Holdeplass for taxi.

• Sykkelparkering.

Intensjonen er å etablere et veldefinert plassrom, - 
torg, med bymessige kvaliteter. Torget skal rammes 
inn av store trær og gis en helhetlig utforming som 
understøtter opplevelsen av plassen.  

En ny organisering av trafikken gjør området mer 
oversiktlig for de besøkene, og fremstår mer gene-
røst med klare siktlinjer og med myke og harde trafi-
kanter godt separert. Et tilbaketrukket område med 
benker og lavere vegetasjon gir en rekreativ sone for 
besøkende og pasienter.

Den eksisterende øst-vestforbindelsen mellom 
Karmsundgata og gang- og sykkelveien syd-vest for 

sykehuset får en definert passasje. Dette er med på å 
skape en ryddig atkomstsituasjon for publikumet til 
sykehuset.

4.1.6		 Ambulanse	og	økonomitrafikk

Adkomst til det nye akuttmottaket vil fortsatt bli inn 
Stavangergata fra Karmsundgata. Det forutsettes at 
Statens Vegvesen vil tillate venstresving og krysning 
av veibanen for ambulansetrafikk inn og ut av syke-
huset. 

Nytt akuttmottak legges i underetasje i byggetrinn 
1 og det etableres en ambulansegård med plass til 
flere ambulanser og buss i katastrofetilfeller. 

Eksisterende område for vareleveranser og avfalls-
håndtering er i dag trange og med uheldig bruk av 
Stavangergata for å snu store kjøretøyer. Trailere 
blokkerer i perioden gaten, hvilket ikke minst er 
uheldig for ambulansetrafikken og trafikksikkerhet 
generelt.

Det foreslås å flytte økonomitrafikken til en ny øko-
nomigård syd for byggetrinn 1 og med varemottak i 
eksisterende vestblokk. 
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  Fig. 4.1.5  Situasjon og adkomst.

ˇˇ

  Fig. 4.1.4  Snitt gjennom teknisk bygg, og viser trinn 1 i bakgrunnen.

G/S-vei Teknisk ByggEksiterende bebyggelse



26   OEC    |    Momentum Arkitekter AS    |    Vikanes Bungum Arkitekter    |    Sweco    |    Bygganalyse

Det foreslås å gjøre Stavangergata sør for Jonas Lies 
gate til del av sykehusets interne trafikkområde, på 
denne måten kan man bedre ivareta trafikksikkerhe-
ten og skille ambulansetrafikk og økonomitrafikk. 

4.1.7	 Gang,	sykkel-	og	kollektivtrafikk

Adkomst til fots og med sykkel vil benytte byens 
gater og gang- og sykkelveier som i dagens situa-
sjon. Hovedtyngden vil fortsatt gå via Litlesundsgata 
og inn hovedinngangen.

Adkomst via kollektivtrafikk vil primært være via 
buss som har holdeplass i Karmsundsgata tett inn 
til hovedinngangen. 

Gang- og sykkelveien som passerer sykehuset på 
vestsiden vil bli lagt om for å gi plass til byggetrinn 
1. Det vil bli etablert personalinngang fra denne på 
underetasjeplan i byggets nordre ende.

Det vil bli bygget en lang rekke plasser for sykkelpar-
kering, se egen beskrivelse for disse.

4.1.8 Videre utbygging

Som forutsatt i skisseprosjektet er byggetrinn 1 som 
beskrives i forprosjektet disponert slik at det kan 

tilpasses et senere byggetrinn mot nord hvor psykisk 
helsevern-bygget ligger i dag. Det vil også være na-
turlig å vurdere en utvidelse mot øst hvis den gamle 
østblokken rives.

4.2 
Arkitektonisk konsept 
– bygningen

4.2.1 Hoveddisposisjon

Nybygget er knyttet til eksisterende bygg i forlen-
gelsen av de eksisterende hovedkorridorer som går 
i øst-vest retning. Den nordre korridoren fungerer i 
dag som ”publikumsakse” gjennom anlegget, mens 
den sørlige korridoren er å betrakte som en ”behand-
lingsakse” som knytter de sykehusinterne funksjo-
nene sammen.

Disse prinsippene er ført videre, via den nordre kor-
ridoren kommer man til de allmenne inngangene til 
avdelingene i nybygget, mens man i den søndre kom-
mer inn i de sentrale delene av avdelingene. 

Korridorsystemet og det innvendige trafikksystemet 

som blir etablert i nybyggene er tilrettelagt for videre 
tilknytning en fremtidig utbygging mot nord.  

I hver ende av behandlingsfløyen er det satt av 
areal til tekniske rom. Disse ligger over hverandre 
i alle etasjer og er å betrakte som tekniske tårn. 
Utgangspunktet er at hver etasje får teknisk forsy-
ning av ventilasjon og elektro mm. fra disse, dette 
gir sammenhengende funksjonsarealer uten store 
innvendige tekniske sjakter. I tillegg gir det korte 
føringsveier, spesielt for ventilasjon er dette energi-
besparende.

For sidefløyen, med sine lettere sykehusfunksjoner, er 
det valgt å legge de tekniske rommene på U2 nivå.

4.2.2	 Generalitet,	fleksibilitet	og	elastisitet

Følgende begreper benyttes:

Generalitet;

Arealenes evne til å benyttes til ulike funksjoner 
uten endring eller ombygging.  
 
Fleksibilitet; 

Endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner 
uten å endre basisinstallasjonene eller konstruksjoner. 

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 hovedstrukturer må være endrings- 
 dyktige i planleggingsfasen. 

• Bygningene må være endringsdyktige med hensyn 
  til bruk i driftsfasen.

I prosjektet har man søkt å etablere en bred byg-
ningsform for de tunge behandlingsfunksjonene som 
operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. 
og en smal bygningsform for psykisk helsevern og 
rus-sengeposter, poliklinikker og kontorer mv. Dette 
gir generalitet og fleksibilitet.

Når det gjelder elastisitet, eller utvidelse bør utvi-
delse i utgangspunktet være som tilbygg fremfor 
påbygg. I en trang bymessig tomt som i Haugesund 
er mulighetene for tilbygg redusert. 

Man har en hensiktsmessig utvidelse mot nord hvor 
psykisk helsevern-bygget og parkeringshuset ligger 
i dag. 

4.  Arkitektonisk beskrivelse

  Fig. 4.1.6  Kjørespor.

ˇ

  Fig. 4.1.8  Mulig fremtidig utvidelse.

ˇ
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ˇ
 Ill. 4.2.3  Aksonometri sett fra nord-vest.

“ Ved at bånd definerer etasjeskillet og hele fasadeelementer spenner 
mellom disse, vil man visuelt lese hver enkelt etasje. Dette vil visuelt 
bidra til å redusere byggets massive virkning og målestokk.

4.2.3 Fasader

De eksisterende bygningene er alle ganske typiske 
i uttrykk fra den tiden de ble bygget. Anlegget frem-
står som lite helhetlig uttrykksmessig og det har i 
forprosjektet blitt gjort ulike studier som belyser 
tematikken rundt tilpasningen til eksisterende byg-
ninger. 

De byggene som står nærmest nybyggene har en ut-
preget ”båndarkitektur” med sammenhengende vin-
dusbånd i hele fasadens lengde, og oppfattes som 
ganske avdempede i uttrykk. En direkte videreføring 
av en slik fasadeutforming har ikke blitt sett på som 
tjenlig. Med de økte kravene til etasjehøyder vil det 
oppstå andre proporsjoner der forholdet mellom tett 
vegg og vindusareal blir ulikt, noe som vil gi et mas-
sivt og uheldig uttrykk.

Det er derfor valgt å gi nybyggene et selvstendig  
arkitektonisk uttrykk som tar hensyn til tilpasning 
på et mer overordnet nivå i form av volumoppbygging 
og en avdempet bruk av virkemidler i fasadene.

Ved at bånd definerer etasjeskillet og hele fasade-
elementer spenner mellom disse, vil man visuelt lese 
hver enkelt etasje. Dette vil visuelt bidra til å reduse-
re byggets massive virkning og målestokk. 

De to nybyggene er gitt lik fasadeutforming slik at de 
fremstår som et samlet bygningskompleks. 

En videre bearbeiding av prosjektet vil kunne teste 
om det skal varieres i materialbruk eller farge mel-
lom de to byggene, det har i forprosjektet blitt vur-
dert at et likt fasadeuttrykk vil være det beste når 
man tar hele sykehusets bygningsmasse i betrakt-
ning. 

Nybyggenes fasader har to hovedelementer i sin 
oppbygging; Slanke horisontale bånd som er knyttet 
til etasjeskillene og en systemglassfasade med ele-
menter som gir et vertikalt uttrykk i koblingspunk-
tene til eksisterende bygg. Det er valgt å følge dette 
systemet i størst mulig grad, også for gavlene med 
de tekniske tårnene. Der vil det bli en rekke rister for 
inntak av luft til ventilasjonsaggregater som tilpas-
ses inndelingen av fasaden.

Som et eget fasadeelement er det vist vertikale 
paneler av et annet materiale enn glass. Disse pane-
lene går fra dekkeforkant til dekkeforkant og plasse-
res med noe variasjon mellom etasjene. Man oppnår 
da et mer tilfeldig uttrykk i en ellers så strukturert 
og regelmessig fasade. Hensikten med panelene er 
å gi et lysinslipp når solavskjermingen går ned på 
godværsdager. 



28   OEC    |    Momentum Arkitekter AS    |    Vikanes Bungum Arkitekter    |    Sweco    |    Bygganalyse

4.  Arkitektonisk beskrivelse

Fasadene må prosjekteres slik at de har lang levetid. 
Dette gjelder både den tekniske levetiden, men også 
at det velges materialer og form som i liten grad for-
ringer byggets estetiske kvaliteter over tid.

4.2.4 Takhager

Tomten har begrensede arealer på bakkeplan for 
uteopphold. For barn som er innlagt på sykehus er 
det pålagt at disse skal kunne være ute og ha tilgang 
til en lekeplass. Nybygget er godt egnet for takhager 
hvor ansatte og pasienter kan få tilbud om utendørs 
opphold. Det er planlagt tre takhager alle med gode 
sol- og utsiktsforhold. 

I 2. etasje har man tilgang til et stort uteareal på 
taket av sidefløyen. Her ønskes en ”hagemessig” 
møblering med stort innslag av vegetasjon. I 3. eta-
sje er det en uteplass som er formgitt med tanke på 
barneavdelingens brukere, og i 5.etasje etableres 
et uteområde med enkel tilkomst for alle fra ”publi-
kumsaksen” mot nord.

Friområder og ”grønne” områder har en helende  
effekt på pasienter og en stressdempende virkning 
på så vel pasienter som ansatte. Dette premisset har 
vært styrende for videre bearbeiding av takhager og 
atrier.

4.3 
Ombygging av eksisterende 
arealer

Ombyggingsarealene har vært gjennom den samme 
brukerprosessen som avdelingene i nybygg, denne 
delen hadde ikke et romprogram (DFP) da man star-
tet. Romprogrammet ble utviklet i samarbeid med 
brukerne etter at man gjennom planløsningsstudier 
fant ut hva man kunne få plass til i de aktuelle om-
rådene. 

I skisseprosjektet var omfanget av ombyggingen ca. 
4.000 m2 tung ombygging, 2.150 m2 middels ombyg-
ging og 2.400 m2 lett ombygging. Totalt utgjør det ca 
8.550 m2. Gjennom brukerprosessen i forprosjektet 
har man optimalisert og redusert dette omfanget, 
både for å redusere kostnader men også for å re-
dusere følgekonsekvenser for omkringliggende 
avdelinger i drift. Forprosjektets ombyggingsomfang 
er ca. 5.150 m2 tung ombygging og 560 m2 lett om-
bygging, det gir totalt 5.710 m2. Grunnen til denne 
arealreduksjonen er blant annet at man har skilt 
ut enkeltrom i avdelinger som skal bygges om, der 
hele avdelingen var markert som ombyggingsareal i 
skisseprosjektet. Man har også i stor grad definert 

hvilke arbeider som skal gjøres i de ulike rommene 
og områdene. 

Det største og mest omfattende ombyggingsarealet 
ligger i plan 02 i vest- og S-blokk, der operasjon, 
intensiv, post operativ og MIO ligger i dag. Arealet 
skal bygges om til sengeområder for hjerte/lunge/
MIO noe som innebærer etablering av en rekke nye 
baderom samt nye romløsninger for hele arealet. 
Ombyggingen var opprinnelig tenkt i hele Vest-blokk 
og deler av S-blokk, noe som ville medføre store inn-
grep også i radiologi som ligger i plan 01. Radiologi 
er en sentral funksjon i sykehuset og må være i drift 
under hele byggeperioden, det ble derfor gjort et valg 
om å minimere ombyggingen over de mest sensitive 
laboratoriene. I forprosjektets løsning har man av 
den grunn flyttet den tyngste ombyggingen lenger 
mot øst slik at man tar i bruk hele S-blokk og kun 
deler av V-blokk. Baderom er søkt plassert ut mot 
fasaden da laboratoriene i etasjen under ligger i 
midten av bygningskroppen. 

Denne bearbeidingen har vært en optimalisering 
som gitt gode funksjonelle løsninger og har ikke gått 
på bekostning av driftseffektivitet.
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4.4.1 Innledning

Bygget har sin markante plass i byens bilde, og frem-
står som stedet hvor man blir undersøkt og behandlet. 
Sykehus skal fremstå som pasientens sykehus og skal 
sikre langsiktige løsninger for å oppnå et godt og sam-
funns-økonomisk effektivt sykehustilbud til befolknin-
gen. Som del av midlene for å nå disse målene er det av 
betydning å skape gode miljøer i bygget, slik at alle opp-
lever sykehuset som et sted hvor det er godt å være.

Det er tidlig i forprosjektet definert følgende målsetting; 

Lyst og oversiktlig sykehusbygg 
• Transparens, etterstrebe mye dagslys i interiørene. 
• Oversiktlig, enkelt å bevege seg rundt i huset.

Varme og trivsel, vennlige omgivelser 
• Valg av naturlige materialer og farge. 
• Lyssetting, i kombinasjon med dagslys. 
• Utforming av fellesarealer så vel som i avdelinger 
 og rom. 
• Kunstnerisk innslag i behandlingsområder 
 og atrier.

Byggets interiører er selvfølgelig sentrale når det gjelder 
opplevelsen av sykehuset. Her er pasienter, besøkende 
og medarbeiderne nært og tett inn på. Utforming av 
interiørene preger vår opplevelse og stimulerer følelser 
og opplevelse av behandling, pleie og arbeid.

Det er et ønske om at farger og materialer i interiørene 
bidrar til at pasienter opplever trygghet, ro og stimuleres 
til helbred. Bygget skal gi uttrykk for soliditet og trygghet, 
i tillegg til selve behandlingen skal pasienter og besøkende 
oppleve å bli tatt vare på. Medarbeiderne skal oppleve at 
bygg og interiørene legger til rette for og er stimulerende 
for arbeidet. 

For å oppnå disse målsettingene har vi valgt å gi de ulike 
rom og delområdene ulik karakter. Sammen med ulike 
karakter på materialer og farger vil moderne belysning 
gi variasjonen og ulike kvaliteter.

4.4 
Arkitektonisk konsept – interiør

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Overordnede stemningsbilder
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De viktigste overflatene i byggets interiører er vegger, gulv 
og himlinger.

Byggets yttervegger har store sammenhengende 
vindusflater med innvendig og utvendig solavskjerming. 
Vinduene starter ca. 50 cm over gulvet og går opp til 
himlingen som er 270 cm over gulvet. Dette gir et godt 
tilfang på dagslys, et dagslys som det er et mål å bringe 
så langt inn i bygget som mulig. Dagslys reduserer bruken 
av kunstig belysning og man sparer energi. Dagslys gir, 
som det viktigste, energi og stimulans til de som bruker 
bygget, hvilket ikke er minst viktig for alle medarbeiderne. 
Det arbeides med at deler av vindusflaten kan bestå av 
et translusent materiale som retter lyset og bringer det 
lenger inn i bygget. De store vinduene vil i tillegg til gode 
dagslyskvaliteter gi utsikt vestover over byen, sundet og 
havet. Utsikt til natur er av betydning når det gjelder å 
stimulere til helbred. 

Innerveggene er primært tette vegger som bygges av gips-
plater. I spesielle rom tenkes veggene malt i farger etter 
romtype og bruk. I enkelte rom, som sengerom, vil det 
være innredningsbaserte veggelementer som også kan 
gis farge. Mange vegger vil også være nøytralt hvite.

Himlinger er viktige for å gi gode akustiske forhold, i 
sykehus er det som regel lite tekstiler som demper lyd.  

Alle typer himlinger skal utformes slik at de absorberer 
lyd og minimerer ekko. I bygget vil det bli benyttet tradisjo-
nelle akustiske himlingsplater i rom og metallkassetter i 
korridorer. Himlingene er videre basis for mange tekniske 
installasjoner som belysning, ventilasjon, brannmeldere, 
sprinklerhoder osv. For å skape gode rom er en ryddig og 
velordnet himling av betydning.

Gulvet er av de viktigste elementene for å gi rom og interiører 
preg og karakter. Det foreslås å bruke ulike typer gulv i de 
forskjellige romtypene.

Veggplater; i korridorer og rom med senge/ tralletransport 
skal det monteres veggplater i laminat for å hindre skader 
på vegg. Veggplatene skal monteres med skjulte fester.

Laminatet som foreslås benyttet er svært enkelt å holde 
rent og vedlikeholde. Spesielle typer høytrykkslaminat 
fremmer ikke mikrobiell vekst og gjør det til et perfekt valg 
for helseinstitusjoner hvor det stilles svært høye krav til 
hygiene.

Materialet er svært sterkt og kan brukes i store plater, 
som minimerer skjøter som minsker smuss og bakte-
rier. Veggplater for korridor har en høyde  på 1100 mm. 
Veggplater bak seng i sengerom går opp til himling.

4.4.2 
Materialer i vegger, gulv og himling 

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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ˇ
 Referanser: Himling.

ˇ
 Referanser: Himling.

ˇ
 Referanser: Fendring på vegg.
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Vår biologiske klokke kontrolleres av lyset. Lys er den viktig-
ste tidsgiveren for å kontrollere døgnrytmen vår. Dagslys er 
derfor et viktig bidrag til vår helbred og følelse av velvære. 
En viktig funksjon i den biologiske klokken er produksjon av 
hormonet melatonin – et såkalt “søvnhormon”. Blå bølge-
lengder i det kaldhvite lyset undertrykker melatoninutskill- 
elsen. Dette produseres i epifysen i ulik mengde avhengig 
av tiden på døgnet. Melatonin utskilles om natten og har 
minimale nivåer på dagtid. Lave melatoninnivåer forårsaket 
av lyseksponering medfører ofte en følelse av våkenhet og 
økt oppmerksomhet. På sykehus har pasienter ofte lite til-
gang til dagslys på grunn av sykdom eller nedsatt mobilitet. 
Å tilbringe lengre tid innendørs kan forstyrre søvnmønsteret. 
Særlig pasienter med forskjellige kognitive lidelser er  
utsatt ved tap av dagslys. 

Sykehus er velegnet for belysningssykluser som simulerer 
soloppgang, solnedgang og dagslys. Effekten på pasienter 
er høyere aktivitetsnivå på dagtid, bedre søvn om natten, 
kortere rekonvalesenstider og redusert inntak av anti- 
depressiva. Kunstig belysning kan kompensere for 
utilstrekkelig dagslyseksponering, og dermed stabilisere 
søvnrytmen. Det kan gi en mer restituerende søvn og slik 
forbedre den mentale og følelsesmessige tilstanden, og 
dermed pasientens helbred. Belysningen kan også ha 
positive effekter for uro, matvaner og kommunikasjon.

Fordeler for pasienter: 
• Færre stemningssvingninger og depresjoner. 
• Forbedret mental og fysisk helbred takket være bedre 
 nattehvile. 
• Reduksjon i bruken av sovemidler.

Fordeler for de ansatte: 
• Mangel på dagslys balanseres og søvnløshet 
 motvirkes. 
• Bedre velvære blant medarbeiderne. 
• Mindre personellbelastning fordi pasientenes 
 aktivitets- og hvilefaser blir mer regelmessige. 
• Mer avslappede kvelder, mindre hodepine og utmattelse.

 
De ansatte motiveres av at beboerne får individuelt til- 
passet pleie.

Løsninger for Human Centric Lighting baserer seg på 
armaturer med justerbar fargetemperatur og et styre-
system som kan justere både lysnivå og fargetemperatur 
i henhold til folks biologiske, fysiologiske og psykologiske 
behov. Human Centric Lighting handler om å ha kontroll 
på lysnivå, lys spektrum og når på døgnet disse para-
metrene skal endres. 

4.4.3 
Human Centric Lighting

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Lysets fargespekter. Fargetemperativ gjennom døgnet (illustrasjoner: Glamox Luxo).

Tid 12:00 18:00 00:00 06:00

Simulering, dagslys. Simulering, kveldslys. Døgnvariasjon, fargespekter.
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Det er lite fellesområder i nybygg trinn 1, det meste er funksjonsareal. De viktigste 
felles områdene er heisvestibylene og trapperommene i forbindelsesleddet mellom 
eksisterende og nybygg.

I trapperommet er brystningene på ramper, etasjebroer og trapper foreslått som 
en hel brystning. I broer og ramper er brystningen utført perforert, mens den i trap-
perommene er tett med utvendig perforert metallkledning. I trappene legges det inn 
belysning på innsiden av det perforerte metallet på brystningene. Metallet tenkes 
sølvfarget med et hint av dempet blå. Metalloverflaten vil forandre karakter og oppleves 
kaldere eller varmere etter solforhold og tidspunkt på døgnet.

Gulvflater og innvendig trappeløp foreslås i et støpt heldekkende materiale. 

Trapperom, alle etasjer 

4.4.4 
Fellesområder og trapperom 

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Inspirasjon: Kunst på vegg akustikk/lys 
(Kunstner: Trever Nicholas)

Referanse: Materiale, gelender Referanse: Materiale, gulv og innside, trapp

ˇ
 Inspirasjon: Kunst på vegg, akustikk/lys. 

 (Kunstner: Tara Donovan) ˇ
 Referanse: Perforering med lys.

ˇ
 Referanse: Belysning i håndløper.
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4.4.5
Behandlingsområdene

I behandlingsområdene ønsker vi at pasienter skal oppleve respekt og trygghet, 
de skal føle seg tatt vare på og trygge i en situasjon som de fleste opplever som 
påkjent. Vi har valgt grønne og blågrønne toner som gir uttrykk for og stimulerer til 
trygghet og ro. For å redusere det kjølige kliniske uttrykket som følger av alt utsty-
ret, er innredning som arkivskap, skrivebord hyller mv. vist i eik, et varmt og solid 
materiale med tekstur. Stofflige elementer, som arbeidsstoler, er vist i en dempet 
lyserød, som komplementærfarge til de grønn-blå veggfargene. Den oppleves som 
lun og gir liv til rommet. Gulvet er foreslått som massiv gummi, som både er solid 
og lett å holde rent. Fargen kan gi assosiasjoner til sand, som er nøytralt og beha-
gelig.

Plan U1 Behandling

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Inspirasjon 

Stemningsbilder og eksempler, behandling

Solid gummigulv, korridor Materialitet, arbeidstol

Solid gummigulv, behandlingsrom Materialitet: Eik

  Arbeidslampe

ˇ

ˇ
  Arbeidsstol

Fargeinnspill på veggflater, 
fast innredning og møbler

ˇ

Foliering til 
arbeidsstasjon, 
gradering 

ˇ
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Grønn er en farge som er behagelig for øynene og gir en god kontrast og hvile 
for øyet, sammenliknet med rødt (blod). Menneskenes øyne fungerer også  
naturligvis godt med grønt, siden vi er skapt for å være ute. Fargepaletten 
er i en vifte av grønnfarger.  Gulvet er elektrostatisk avledende i gummi, og 
er olje- og fettavvisende.

Plan 01 Operasjon

4.4.6 
Operasjon

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Inspirasjon 

Referanse – eksempel på fargebruk

Referanse – 
eksempel på 
fargebruk

ˇ

Fargeinnspill på veggflater, 
fast innredning og møbler

ˇ

Solid gummigulv, korridor 

Solid gummigulv, operasjonssal

Stemningsbilder og eksempler, operasjon
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I et sengerom kan man bli liggende over tid. For å gi pasientene en opplevelse av ro 
og varme har vi valgt en fargepalett som beveger seg i de blå fargetonene, dette gir 
det beste grunnlaget for søvn og avspenning, og virker beroligende i påkjente situ-
asjoner. For at rommene også skal ha varme har vi jobbet med å introdusere stoff-
lige innslag i varme farger og materialer. Besøkelsesstolen kan for eksempel være 
trukket i en dyp varm burgunder, mens benker i vindusrekken har behagelige puter 
trukket i lyst skinn. Et materiale som er lett å renholde og som får en flott patina 
over tid.

Spesielt for sengerom i psykisk helsevern og rus er det viktig å jobbe med farger 
og belysning som understøtter den behandling og de ulike pasientene har.

Plan U1 Sengerom Plan 02 Sengerom Plan 03 Sengerom

4.4.7 
Sengerom

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Stemningsbilder og eksempler, sengerom

Inspirasjon 

Solid gummigulv Materialitet, benk og nattbord

Materialitet, pute på benk

Fargeinnspill på veggflater, 
fast innredning og møbler

ˇ ˇ
  Behagelig lenestol

  Funkjsonelt nattbord

ˇ
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Laboratoriene er uten pasienter, sett bort fra i prøvemottaket, 
og utgtangspunkt har vært å skape et godt arbeidsmiljø med 
strenge krav til arbeidsflater og lysforhold. Med dette utgangs-
punktet er foreslått et relativt mørkt gummi-gulv som absorberer 
lyset i rommet, øynene vil da få hvile når man ser opp fra de 
hvite arbeidsflatene. 

Plan 04 Laboratorium Plan 05 Laboratorium

4.4.8 
Laboratorier

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Stemningsbilder og eksempler, laboratorium

Inspirasjon Referanse

Solid gummigulv

Fargeinnspill på veggflater, 
fast innredning og møbler

ˇ

Referanse i fargebruk
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I et stort og komplekst bygg er det viktig med skilting og merking som gir nødvendig 
informasjon om hvor man finner de ulike avdelingene. Skilt skal være lett å lese og 
oppfatte og skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. 
Etasjenummer skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer.

Skilting, tekst og veivisere er et supplement til den intuitive bruken av bygninger og 
omgivelser, og bør gi informasjon naturlig og direkte. Skiltene må ha tilstrekkelig 
store bokstaver og plasseres tilgjengelig. Teksten bør utføres i materialer og farger 
med kontrast og i relieff, det vil si taktile skilt.

Som del av hjelpemidlene for å finne frem i bygget skal det legges til rette for uni-
versell utforming. Ledelinjer mv. for blinde og svaksynte skal legges inn i gulv og 
det skal merkes spesielt for disse gruppene. Se for øvrig eget kapittel om univer-
sell utforming.

4.4.9 
Veivisere – skilting

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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Synlige veivisere i gulv

ˇ
 Tydelige etasjeskilt på vegg

ˇ
 Taktile veivisere i gulv
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2017

BHM
Den gamle vaskeribygningen 
bygges om til Behandlingshjelpemidler 
innen oktober 2017

Behandlingshjelpemidler 
�ytter fra huset på kollen 
og inn i nye lokaler i 
oktober 2017

2017

RIVING
Husene på kollen rives oktober 2017

RIVING
Huset ved hovedinngangen 
rives oktober 2017

4.5 
Bygningsmessig rokade

Haugesund sjukehus har en omfattende 
bygningsmasse som består av en rekke 
fløyer fra ulike tidsepoker, samt flere fritt-
stående, mindre bygninger. Etablering av 
den nye behandlingsfløyen inkludert teknisk 
bygg og utomhusarbeider medfører rivning 
av flere bygninger, omlegging av gang-  
og sykkelvei, samt omrokkering av funk- 
sjoner innad i sykehuset. I tillegg skal det 
gjennomføres omfattende ombyggings-
arbeider i deler av eksisterende sykehus. 
Denne bygningsmessige rokaden er 
beskrevet i skissene til høyre.  
 
Illustrasjonene viser de stedene der det 
foretas bygningsmessige endringer eller 
bygges nytt. Øvrige flyttinger er beskrevet 
i teksten.

 1. Dokumentsenteret i gamle medisinsk poliklinikk flytter eksternt før 
sommeren 2017. Funksjoner som holder til i det gamle vaskeriet flytter ut innen 
august 2017, de flytter eksternt og til gamle medisinsk poliklinikk. Den gamle 
vaskeribygningen bygges om til behandlingshjelpemidler (BHM) innen oktober 
2017. BHM og tilhørende MTU flytter inn i det gamle vaskeriet oktober 2017.

ˇ

 6. Høsten 2018 legges gang- og sykkelvei og teknisk infrastruktur 
i grunnen om, og resten av massene nærmest eksisterende vestblokk 
tas ut. Pågår i omtrent 6 måneder.

ˇ

 7. Etter grunnarbeidene er ferdig starter arbeidene med nybygget. Den første 
fasen varer i omtrent 12 måneder og omfatter fundamenter og råbygg. Neste fase 
varer omtrent like lenge og omfatter tett bygg, innredning, fasader, utomhusar-
beider og teknisk bygg. Varemottak og sterilsentral bygges om i samme periode. 
Ferdigstillelse av nybygg, varemottak og sterilsentral i løpet av 2020.

ˇ

 2. Rivning av boliger på kollen og hus ved hovedinngangen, samt rydding 
av tomt starter oktober 2017.

ˇ

2018 

GANG- OG SYKKELVEI
Gang- og sykkelvei legges om 
og brukes som anleggsvei 
i byggeperioden

2018-2020

VAREMOTTAK OG STERILSENTRAL
Varemottaket og sterilsentralen bygges 
om parallelt med nybygget

NYBYGG
Nybygget ferdigstilles 
i løpet av 2020.

4.  Arkitektonisk beskrivelse
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2017

UTOMHUS
Hovedadkomsten bygges om 
før årsskiftet 2017/2018

2017/2018

RIVING
Parkeringshus og del av 
psykiatribygg rives før 
årsskiftet 2017/2018

GRUNNARBEIDER
Graving, sprenging og 
masse�ytting starter 
januar 2018

2018

 3. Hovedadkomstplassen bygges om slik at Helseekspressen kan flyttes til 
utenfor hovedinngangen før årsskiftet 2017/2018. Man utbedrer samtidig de 
generelle kjøreforholdene ved hovedadkomsten, og det etableres flere sykkel-
parkeringsplasser. 

ˇ

 5. Graving, sprenging og masseflytting starter januar 2018 og pågår 
i omtrent 6 måneder. Parkeringshus, del av psykisk helsevern-bygget og 
barnehagen i sør-vest rives mot slutten av grunnarbeidsperioden. 

ˇ

2020

FUNKSJONER FLYTTER
Funksjoner �ytter fra eksisterende 
bygg og inn i nybygg

2020

OMBYGGING
Etter 2020 bygges bygges det om 
parallelt i plan 1, 2 og 3 i eksisterende bygg

OMBYGGING
Det etableres ny pasientkantine 
og ekspedisjon i plan 2 og 3

OMBYGGING
I 2021 bygges det om og 
tilrettelegges for geriatri og 
alderspsyk. i plan 2 eksisterende 

2021/2022 

OMBYGGING
I 2022 bygges det om for nevropsyk. 
testlab i plan 5 i eksisterende

 4. Funksjoner som holder til i den delen av psykisk helsevern-bygget som skal 
rives flytter ut eksternt før årsskiftet 2017/2018. ECT flytter til medisinsk poli-
klinikk. ROP-posten flytter samtidig ut som et sikkerhetstiltak. Funksjoner som 
berøres av nytt varemottak og gjennomgang til nybygg på plan U1 flyttes før års-
skiftet 2017/2018. Parkeringshus og del av psykisk helsevern-bygget rives i 2018.

ˇ

 8. Funksjoner flytter inn i nybygg i løpet av 2020. Administrasjonen flytter 
til eksisterende psykisk helsevern-bygg og frigjør plass til kontorareal for labora-
toriet og patologi i 6. etasje vest-blokk. Resterende fraflyttet areal i eksisterende 
psykisk helsevern-bygg tas i bruk til blant annet kompetansesenter, undervis-
ningsrom, treningsrom og simulatorsenter. 

ˇ

 9. Umiddelbart etter innflytting i nybygg starter ombyggingen av Radiologi, Hjerte-lunge-
MIO og nyfødtintensiv i eksisterende S-blokk. I Radiologi i plan 01 flyttes intervensjonslaben for 
å lage en god kobling mellom nybygg og eksisterende bygg. Fraflyttede lokaler i 2. etasje bygges 
om til det kliniske senteret hjerte-lunge-MIO. Nord i vestblokk flytter MIO ut og arealet skal be-
nyttes til store møterom og overnattingsrom for personal og pårørende. I 3. etasje utvides eksis-
terende nyfødtintensiv, og man får etablert et felles klinisk senter som heter kvinne-barn. Det 
kliniske senteret omfatter funksjoner som føde, barn, nyfødtintensiv, gyn og barsel. Fraflyttet 
fødeavdeling i S-blokk plan 03 tas i bruk til kontorer for gyn/barsel, mens kontorer og polikli-
nikk for barn samles i G-blokk. Det etableres en ny pasientkantine og felles ekspedisjon nord 
i M-blokk i plan 02 og 03. ECT og PPU flytter inn i ledige lokaler nord i vest-blokk plan 02. 

ˇ

 10. I 2021 tilpasses fraflyttet areal i G-blokk og ny østblokk plan 02 til Geriatri 
og alderspsykiatri, inkludert skjermingsenhet. Ny balkong etableres utenfor skjer-
mingsenheten. Forskningsenheten flytter inn i alderspsykiatris tidligere lokaler i 
eksisterende psykisk helsevern-bygg. 1 2022 tilpasses fraflyttet areal i 5. etasje 
M-blokk til Nevropsykologisk testlab, internservice flytter inn i Nevropsykologisk 
testlabs tidligere lokaler. Haugaland DPS bygges ut til å romme ROP-posten i 2023.

ˇ
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5.  Funksjonell beskrivelse

5. Funksjonell beskrivelse

I forprosjektet er funksjonsplan-
leggingen en viktig del hvor man ut-
vikler planløsningene for avdelinge-
ne i sykehuset og sammenhengen 
mellom dem. Sykehus er komplekse 
bygninger der god logistikk og gode 
planløsninger er viktig for å skape 
et driftseffektivt bygg. Det er også 
sentralt å lage et bygg som pasien-
ter, besøkende og ansatte lett kan 
orientere seg i, samt skape et godt 
miljø rundt pasienten. 

5.1 
Brukersamarbeid 
 
Formålet med brukermedvirkningen er å utvikle 
disposisjon og planløsningen for hver enkelt 
avdeling i nært samarbeid med de avdelingene som 
skal bruke huset når det står ferdig. Grunnlaget for 
prosessen er Delfunksjonsprogrammet (DFP) som 
ble utviklet i skisseprosjektet av programmererne 
i samarbeid med brukergruppene. Prosessen har 
foregått ved arkitekten har laget skisseforslag 
som har vært oversendt brukergruppene på 
forhånd, tegningene ble diskutert i møtene og 
det ble laget nye tegninger på dette grunnlaget. 
Brukersamarbeidet har vært en åpen og aktiv 
utviklings- og samarbeidsprosess.

I forprosjektet har det vært gjennomført 4 møtese-
rier med alle brukergruppene, 3 av disse møtene var 
felles med romfunksjon- og utstyrsprogrammerin-
gen. På alle møtene deltok prosjektdirektør, repre-
sentanter fra avdelingene, arkitekter og program-
merere, ingeniører deltok etter behov mot slutten 
av prosessen. Det første møtet ble holdt i rett før 
sommerferien 2016, mens de 3 siste møtene ble hold 
høsten 2016 med et intervall på ca 4-5 uker. 

For enkelte avdelinger har det også blitt gjennom-
ført ekstra møter mellom de ordinære møteseriene, 
dette gjelder blant annet laboratoriet og operasjon. 
Dette er krevende funksjoner både når det gjelder 
logistikk og teknikk samtidig som at det kom inn nye 
funksjoner som skulle flettes inn i prosjektet i løpet 
av prosessen.

Arbeidet med å utvikle standardrommene har fore-
gått parallelt med utviklingen av planløsningene. 

Det har vært gjennomført egne møter med en tverr-
gående brukergruppe der man har gjennomgått de 
tverrgående standardrommene, mens de funksjons-
spesifikke standardrommene har vært gjennomgått i 
samme møter som planløsningene. 

Mellom møteseriene har også brukerne sendt inn-
spill via mail som da har blitt innarbeidet i neste 
planløsningsforslag. 

Etter den fjerde møteserien ble de siste innspil-
lene innarbeidet i planløsningene og et siste teg-
nings-sett med planløsninger ble sendt til brukerne 
før jul 2016. 

5.2 
Standardromkatalog

Definisjonen av standardrom er rom med likt areal 
og samme funksjon, og som det finnes flere identis-
ke av i et prosjekt. 

Standardrom angir standardiserte romløsninger 
og er en mal i prosjektet. Hensikten med standar-
drommene er å sikre samme kvalitet og generalitet i 
prosjektet, samtidig som stor grad av standardiserte 
rom er fordelaktig i et rasjonelt og godt byggesystem. 
Et standardrom kan avledes til å bli et avledet stan-
dardrom og er da et unikt rom.

I DFP (delfunksjonsprogrammet) ble det etablert 
en liste med standardrom for prosjektet der noen 
var tverrgående, eksempelvis desinfeksjonsrom, 
mens andre var funksjonsspesifikke, eksempelvis 
føderom.

I forprosjektet ble denne listen bearbeidet paral-
lelt med utviklingen av planløsningene, noen rom 
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ble tatt bort og andre ble lagt til. Rommene ble il-
lustrert med romskjemaer som til sammen utgjør 
Standardromkatalogen. 

I arbeidet med forprosjektet er det i stor grad forsøkt 
å bruke rommene fra standardromkatalogen ved 
utforming av rommene slik at det ikke blir for mange 
nesten like, men unike rom. Det har også vært viktig 
å kontrollere at standardrommene tilfredsstiller 
kravene til universell utforming.

Noen rom eksisterer fremdeles som standardrom i 
programmet men er tatt ut av standardromkatalogen 
da det har vist seg at rommenes løsninger i prosjektet 
er forskjellige og ikke er standardisert på den måten 
som opprinnelig var tenkt. Dette gjelder blant annet 
operasjonsstuer og ventesoner  
(se tegning til venstre).
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5.3 
Funksjoner i nybygg og 
eksisterende bygg 
 

Sykehusets prioritering av hvilke funksjoner som 
flyttes til nybygg er gitt av å forbedre dagens 
situasjon når det gjelder arealbehov, standard og 
funksjonelle sammenhenger. Blant annet ligger 
det en betydelig driftsmessig og kvalitativ effekt i 
å etablere kliniske sentre som er beskrevet under 
kapittel 7.5.

Det er valgt å flytte de teknisk mest tyngste av-
delingene til nybygg. Det innebærer blant annet 
akuttsøylen med akuttmottak, operasjon, post ope-
rativ, intensiv og føde, samt laboratorier og patologi 
med obduksjon. I eksisterende bygg foretas det en 
omrokkering av funksjoner samt ombygging av noen 
arealer for å opprettholde gode funksjonelle sam-
menhenger mellom avdelinger og innad i kliniske 
sentre (se figur og tabell).

5.  Funksjonell beskrivelse

Etasje

Plan 07

Plan 06

Plan 05

Plan 04

Plan 03

Plan 02

Plan 01

Plan U1

Plan U2

Sydvest-blokk

Lab, Tranfu-
sjonsmedisin og 
Patologi

Lab, Biokjemi og 
mikrobiologi

Føde og  
Observasjon

Intensiv og 
Oppvåkning

Sentral- 
operasjon og 
Dagkrurgi

Felles akutt-
mottak, psykisk 
helsevern og rus

Garderober, 
Teknisk og Avfall

Vest-blokk

Kontorer, Lab
og Pol. Nevro

Senger Nevro/ 
Slag/HEI/ 
ONK dag

Senger Gastro- 
kir/ Uro

Barn og  
Nyfødt- 
intensiv

Senger Hjerte- 
Lunge-MIO

Radiologi

Varemottak, 
Sentrallager og 
Garderober

Syd-blokk

Kontorer Føde/ 
Gyn/Barsel

Senger Hjerte- 
Lunge-MIO

Radiologi og
Terapeuter, del 
av Kir. pol.

Sterilsentral, 
Lager og Avfall

Lager og  
Teknikk

Midt-blokk

Helikopter- 
landingsplass

Sentralkjøkken 
og Kantine

Senger Gastro-
med./ Nefro, 
Dialyse og Nev-
ropsyk. testlab

Senger Ortopedi 
og Kar/ 
mammae 
 
Senger og Pol. 
Gyn/Barsel

Pol. Hjerte- 
Lunge-MIO

Kirurgisk pol. og 
Gastrolab

Sengevask,  
Lager og Teknisk

Gammel-blokk

Kontorer

Pol.øye

Kontorer og pol. 
Barn

Pol. Geriatri og 
Alderspsykiatri
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Ny	østfløy

Pol.fertilitet og
habiltering
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psykiatri
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Teknisk
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Behandlings-
hjelpemidler

Teknisk
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Ikke i bruk
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Psykisk helsevern 
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VAREMOTTAK

HOVEDINNGANG

PERSONAL

BHM

KAPELL
AKUTTMOTTAK

ˇ
 3. Alle innganger.

5.4 
Innganger og forbindelseslinjer 

5.4.1 Hovedinngang

Hovedinngangen er planlagt beholdt der den er 
i dag, helt nord i M-blokk plan 01. Inngangen lig-
ger godt synlig i adkomstaksen til sykehuset via 
Breidablikgata og gjør det lett å orientere seg i ad-
komstrommet. Etter nybygg trinn 1 står ferdig vil 
hovedinngangen være plassert omtrent midt på 
publikumsaksen som går i øst/vest-retning helt nord i 
bygningsmassen (se ill. 3). 
 
5.4.2 Akuttinngang

Eksisterende akuttinngang ligger i S-blokk plan 01 
med rampe opp fra Stavangergata. I nybygg trinn 
1 flyttes akuttmottaket til plan U1 i nybygget og 

det etableres en ny og romslig ambulansegård mot 
vest. Avkjøring for ambulanser er fremdeles fra 
Stavangergata, men lenger mot vest. 

Akuttinngangen er overdekket og ligger sør/vest i ny 
behandlingsfløy. Inngangen er felles for akuttmottak 
for somatikk, psykisk helsevern og rus. Den er derfor 
plassert sentralt mellom traumerom og inngang til 
sengeområdet for akutt psykisk helsevern . 
 
5.4.3 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. Det er derfor plan-
lagt å flytte varemottaket lenger mot vest, helt sør i 
eksisterende vestblokk plan U1. 

Det etableres en ny, overdekket rampe og en økonomi-
gård med god manøvreringsplass for større kjøretøy.

“ Det foretas en omrokkering av funksjoner samt ombygging 
av noen arealer for å opprettholde gode funksjonelle sammen- 
henger mellom avdelinger og innad i kliniske sentre.
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5.  Funksjonell beskrivelse

H

HOVEDINNGANG 
PLAN 1

BHM

OVERORDNEDE BEVEGELSESAKSER
Pasienter og besøkende

H

H

ˇ
 Overordnede bevegelsesakser: Pasienter og besøkende.

5.4.4 Hovedforbindelser, besøkende

For besøkende til et sykehus kan det være en utfor-
dring 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 plas-
sert sentralt i anlegget med rette bevegelsesakser 
i øst/vest-retning i alle etasjer. Publikumsrettede 
funksjoner som prøvetakning og blodbank samt 
ekspedisjoner til de ulike kliniske sentrene og 
trapper/heiser er plassert langs disse aksene. 
Hovedforbindelsen i plan 01 har sitt utgangspunkt i 
hovedinngangen helt nord i eksisterende midtblokk. 
 

I nybygget videreføres publikumsaksen i øst/
vest-retning fra eksisterende bygg gjennom hoved-
inngangen og den knytter seg på ny behandlingsfløy 
og ny psykisk helsevern-fløy.  
 
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 kommuni-
kasjon for besøkende og internt i sykehuset (se 
illustrasjon til venstre). 
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BHM
PLAN 1

Heiser til 
avdelinger 
i nybygg

Heiser til avdelinger i eksisterende 
bygg og helikopterlandingsplass

HOVEDINNGANG 
PLAN 1

VAREMOTTAK 
PLAN U1

AKUTTINNGANG 
PLAN U1

OVERORDNEDE BEVEGELSESAKSER
Behandling

H

H

ˇ
 Overordnede bevegelsesakser: Behandling.

5.4.5 Hovedforbindelser, behandling

Mens de interne forbindelsene for besøkende ligger 
inn mot adkomstrommet med nærhet til hovedinn-
gangen, er forbindelsene for behandlingsfunksjonene 
orientert slik at de ligger i ytterkanten av anlegget med 
god kontakt med akuttinngangen og heis til helikopter-
landingsplass. Eksisterende sykehus har en kompakt 
struktur med en bevegelsesakse for behandling i sør 
som strekker seg i øst/vest-retning. I nybygget er det 
etterstrebet å videreføre denne forbindelsesaksen for 
å skape god kontakt mellom behandlingsfunksjonene.

Akuttfunksjonene som akuttmottak, fødestuer og 
operasjon flyttes til nybygg trinn 1. Disse funksjone-
ne legges over hverandre på ulike etasjer og dediker-
te heiser er med på å ivareta gode forbindelser.

Det etableres to naturlige koblingspunkter mot eksis-
terende 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 for-
binder nybygg trinn 1 og et fremtidig trinn 2 (se 
illustrasjon til venstre). 

“ 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.
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5.5 Kliniske sentre

5.5.1 Klinisk sentermodell

De ulike pasientforløp danner de kliniske sentrene. Kliniske sentre tilhørende samme 
pasientforløp samles på en etasje og består av sengeområde, poliklinikk, dagbe-
handling 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. Eksempler på slike kliniske sentre er Hjerte-lunge-MIO (Medisinsk Intermediær 
Overvåkning) og Kvinne-barn.

Det er i Haugesund sjukehus valgt en løsning der psykisk helsevern og rus integreres 
med somatikk. Flere av de kliniske sentrene går derfor på tvers av somatiske- og psy-
kisk helsevern-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 felles akuttmottak for somatikk og 
psykisk helsevern og rus, og felles enhet for alderspsykiatri og geriatri. 

5.  Funksjonell beskrivelse

“ Det legges vekt på nærhet, samarbeide og 
god logistikk innenfor hvert klinisk senter. 
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Det legges vekt på nærhet, samarbeide og 
god logistikk innenfor hvert klinisk senter. 

Foto: Shutterstock.
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PLAN U1

ˇ
  Akuttmottak plan U1: Adkomst pasienter.

AKUTTPSYKIATRI

INNGANG 
AMBULANSE 
OG POLITI 

RUS Adkomst 
gående 
pasienter

H

H

AKUTTMOTTAK

AKUTTMOTTAK PLAN U1
Adkomst pasienter

5.5.2 Akuttmottak

Felles akuttmottak er plassert sentralt i det nye 
anlegget i U1, i ny vestblokk. Det er valgt å samloka-
lisere akutt psykisk helsevern og rus/avrusning og 
somatisk akuttmottak. Målsetningen er at denne 
felles løsningen vil kunne bidra til bedre samarbeid 
og pasientflyt, samt et mer helhetlig pasientforløp. 
Det er viktig med nærhet mellom akuttmottak for so-
matikk og andre funksjoner i akuttkjeden. Operasjon 
og billeddiagnostikk ligger på plan 01 og intensiv/
oppvåkning på plan 02. Det er korte horisontale 
avstander mellom akuttmottaket og disse funksjo-
nene, og dedikerte heiser mellom avdelingene sikrer 
gode vertikale forbindelser. Forbindelsen mellom 
helikopterlandingsplassen og akuttmottaket er via 
eksisterende akuttheis i midtblokka til plan U1 og så 
en rettlinjet gangforbindelse inn i akuttavdelingen. 

AMK- sentralen er også del av felles akuttmottak.

Adkomst for gående som skal til akuttmottaket, er 
via hovedinngangen i plan 01 og så heis/ trapp ned 
til ekspedisjon og venteareal i U1. Adkomst for am-
bulanse, politibiler mm. er fra Stavangergata i sør. 
Ambulansegården er avgrenset med en mur mot vest 
med vegetasjon som både kan skjerme mot innsyn 
og gi en grønn karakter til arealet. En lett konstruk-
sjon som bæres av søyler utenfor fasadelivet gir 
overdekning.

Akuttavdelingen i behandlingsfløyen har rom for 
mottak av pasienter, sanering, triage, traumebe-
handling og undersøkelses- og behandlingsrom. I til-
legg er det et kontaktsmitteisolat og et mindre areal 

for mors og samtale for pårørende. AMK-sentralen 
er plassert mot gårdshagen for akutt psykisk helse-
vern. Sentralen er dimensjonert med 6 plasser, og 
den har egne støttefunksjoner som kontorareal, 
te-kjøkken mm. Sengelager er plassert i tilknytning 
til gangsone/ rampe som forbinder akutt til eksis-
terende vestblokk. 

Sengepost for psykisk helsevern og rus

I den lave bygningsmassen mot vest, er arealene for 
akutt psykisk helsevern og avrusning lokalisert med 
god nærhet til somatiske funksjoner. Disse pasient-
gruppene har også ofte behov for somatisk hjelp. 
En skjermet enhet med to sengerom for akutt psy-
kisk helsevern og felles oppholdsareal er plassert 
nært akuttinngangen i sør. Sengerom for avrusning 
ligger i den nordlige delen. I overgangen mellom 
disse og øvrige sengerom for akutt psykisk helse-
vern, ligger spise- og oppholdsareal for pasientene. 
Oppholdsrommene har direkte utgang til uteareal i 
gårdsrommet utenfor, denne hagen er planlagt sone-
delt i forhold til pasientgrupper.

Arbeidsstasjoner innenfor akutt er planlagt med god 
mulighet for oversikt over pasienter og behandlings-
rom. Hovedarbeidsstasjonen i nord skal kunne om-
gjøres til operasjonssentral ved akutt beredskap.

Det er planlagt totalt 4 overnattingsrom for leger ved 
akuttmottaket. To overnattingsrom ligger på planet 
ved trapp i mellombygg mot nord, og to rom ligger på 
samme sted, men i plan 01.

5.  Funksjonell beskrivelse

PLAN U1
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5.5.3 Observasjonspost

Observasjonspost ligger i plan 03 i nybygg, i samme 
etasje som fødeavdeling. Operasjon ligger på plan 01 
og akuttmottak på plan U1 i samme behandlingsfløy 
og dedikerte heiser mellom avdelingene ivaretar god 
nærhet. 

Akutte pasienter som trenger observasjon eller opp-
hold for utredning og om mulig utskrivning legges i 
observasjonsposten. Observasjonspost er ikke like 
avhengig av nærhet til andre avdelinger som oppvåk-
ning og intensiv. 

Det etableres 25 pasientplasser på posten, hvorav 7 
er stol-plasser og de resterende 18 er sengeplasser. 
5 av sengeplassene er dedikert til føde i denne fase.

Ekspedisjon i nord vil ivareta både observasjonspost 
og fødeavdeling.

Avdelingen har et to-korridorsystem, hvor østkorri-
dor fungerer som hovedkorridor hvor mindre sensi-
tive rom er plassert, som behandlingsrom, observa-
sjonsrom med stoler, pauserom for ansatte og ellers 
lette funksjoner. Hovedvekt av sengerom og isolat 
lokaliseres i korridor mot vest, med mulighet for mer 
beskyttelse, ro og oversikt.

Arbeidsstasjon med møterom ligger sentralt i midt-
kjerne og med god oversikt og kontakt til store deler 
av avdeling. 

Observasjonspost deler sterilt lager med fødeavde-
ling. Det er plassert sentralt med desinfeksjonsrom 
tilhørende de to avdelinger i hver ende.

En ny/oppgradert ekspedisjon med selvinnsjekk og 
betalingsautomat etableres helt nord i eksisterende 
M-blokk, på samme sted som eksisterende ekspe-
disjon. Denne ekspedisjonen skal betjene hele 3. 
etasje.

Ved siden av den nye ekspedisjonen etableres det 
også en ny pasientkantine til bruk for alle pasien-
tene på etasjen. Kjøkkenet legger også opp mat på 
brett til de pasienter som ikke er friske nok til å spise 
i kantinen. 

Helt nord i behandlingsfløyen i plan 03 er det utgang 
til en takhage mot vest. Takhagen er tilrettelagt for 
barn og utgangen er sentralt plassert i forlengelsen 
av publikumsaksen. 

5.  Funksjonell beskrivelse

PLAN 03PLAN 03

ˇ
  Observasjon plan 3: Pasientflyt fra akuttmottak.

E

OBSERVASJONSPOST PLAN 3
Pasient ankomst gående seng

H

Heiser for gående 
fra akuttmottak

H
Heiser for pasienter i 
seng fra akuttmottak
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ˇ
  Operasjon plan 01: Sirkulasjon, gående pasienter.

ˇ
  Operasjon plan 01: Sirkulasjon, pasienter i seng.

ˇ
  Operasjon plan 01: Sirkulasjon, personale.
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Garderobe 
pasienter

Heiser til 
senge -
områder

OPERASJON

HOVEDINNGANG 

OPERASJON PLAN 01
Sirkulasjon pasienter gående

E

V

V

H

Heiser til 

Forbindelse til et 
fremtidig trinn 2

senge-
områder

Heiser til akuttmottak, 

Prioritert inngang for akutte pasienter

fødestuer, post op., 
intensiv og observasjonspost.

OPERASJON

H

H

H H

Heiser til sengeområder

HOVEDINNGANG

OPERASJON PLAN 01
Sirkulasjon pasienter i seng

HH
H

HOVEDINNGANG 

H

Garderobe 
og sluse 
inn til 
grønn sone

OPERASJON

Nødgarderobe ved 
hastekeisersnitt

Trapp og heiser til garderober i 
plan U2

OPERASJON PLAN 01
Sirkulasjon personale

5.  Funksjonell beskrivelse
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5.5.4 Operasjon og dagkirurgi

Operasjonsenheten er plassert på plan 01 med nær-
het til akuttmottak på plan U1, intensiv/oppvåkning 
på plan 02 og fødestuer på plan 03, alle i samme 
fløy. Det er valgt å samlokalisere sentraloperasjon 
og dagkirurgi. Målsettingen er at nærhet og sambruk 
mellom dagkirurgi og sentraloperasjon vil føre til 
fleksibel og effektiv utnyttelse av ressurser og are-
aler. 

I tillegg til arealet i behandlingsfløy opptar opera-
sjonsenheten store deler av sidefløy over psykisk 
helsevern og rus-sengeområde. Hovedvekten av 
operasjonsstuer ligger i behandlingsfløyen, mens 
lette funksjoner som oppvåkning for dagkirurgi, kon-
torfunksjoner og garderober er plassert i sidefløyen.

Nærhet til post operativ oppvåkning, akuttmottak 
og fødestuer er prioritert. Nærhet til sterilsentralen 
er også viktig, denne blir liggende igjen i S-blokk. 
Billeddiagnostikk/radiologi ligger i samme etasje i 
eksisterende fløy med kort avstand for rask diagnos-
tisering.

Operasjonsenheten har 10 operasjonsstuer med 
tilhørende støttefunksjoner og ivaretar operasjoner 
for inneliggende og akutte pasienter som ankommer 
via akuttmottak, samt polikliniske dagpasienter. I 

operasjonsenheten mottas pasientene, de forbere-
des til operasjon og operasjon gjennomføres. 

Dagkirurgisk enhet består av 3 av operasjonsstuer 
og oppvåkning med tilhørende funksjoner. Enheten 
er plassert i nord med nærhet til ekspedisjon og 
garderobe for pasienter. Nærhet mellom disse funk-
sjonene er viktig. Pasienter mottas og forberedes til 
dagkirurgisk inngrep, inngrep foretas og pasientene 
våkner opp og hviler i oppvåkning, som er plassert i 
sidefløy innenfor enheten. Deretter sluses pasiente-
ne direkte ut og hjem eller videre inn i sykehussys-
temet hvis nødvendig.

De resterende 7 operasjonsstuer tilhørende sen-
traloperasjon er plassert i «klynger» fra nord og mot 
heiser i sør for nærhet til akutte funksjoner. 

Mot nord er det planlagt en ”klynge” med to ortope-
distuer, én stor stue forberedt som hybridstue samt 
én gynekologi/urologi-stue. De to ortopedistuene 
er plassert på hver sin side av et sterilt lager, med 
gjennomstikkskap mellom lager og stuene. Mot sør 
ligger det en ”klynge” med to akutt/smitte-stuer og 
én sectiostue. Den ene smittestuen har direkte inn-
gang fra korridoren utenfor grønn sone, via sluse/
forrom. Dette er for å kunne frakte smittepasienter 
inn på operasjonsstuen uten å gå gjennom grønn 

sone. Sectio-stuen er plassert nærmest trafikknu-
tepunkt i sør og med kortest mulig avstand fra heis. 
En nød-garderobe er også plassert i tilknytning til 
denne stuen.

Avdelingen har et to-korridorsystem – en sentral 
korridor hvor operasjonsstuer ligger på hver side og 
en korridor ut mot fasade i øst. Østkorridoren er til-
tenkt varetransport til de tilliggende operasjonsstu-
er, samt kirurgisk håndvask og adkomst for ansatte 
inn til stuer. Operasjonsstuene har gjennomstikk-
skap mot korridoren, med mulighet for plassering av 
utstyr og prosedyrevogner for planlagte operasjoner.

Arbeidsstasjonen er lokalisert i utkanten av opera-
sjonsenhet i nærhet til kontorer, garderobe ansatte 
(innslusing) og pauserom, men med mulighet for 
rask tilgang til operasjonsstuer.

Sterilsentralen blir liggende i plan U1 i eksisterende 
S-blokk der den er i dag, men den utvides for å 
kunne romme vask av urent utstyr fra operasjonsav-
delingen. Kun en liten andel urent utstyr skal vaskes 
inne i operasjonsavdelingen. Urent utstyr i urene 
prosedyrevogner fraktes fra operasjonsstuene og 
ut til slusen i sør der de settes inn i urene, lukkede 
transportvogner. Vognene kjøres deretter ned til 
sterilsentralen via heis i sør. Rent/sterilt utstyr fra 

sterilsentralen pakkes i rene, lukkede transport-
vogner og fraktes via heis i sør opp til operasjons-
avdelingen. I mottaksrommet for varer/utstyr tas 
de rene prosedyrevognene ut av transporttrallene. 
Prosedyrevognene fraktes da enten til gjennoms-
tikkskap på stuene eller til sterilt lager. Det er satt 
av stor lagerkapasitet innenfor enheten for å lette 
vareflyten. En egen heis for transport til og fra steril-
sentralen er etablert i sør.

PLAN 01PLAN 01
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 Operasjon, plan 01: Forsyning av varer og utstyr.
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i plan 3 
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ˇ
 Operasjon, plan 01: Hastekeisersnitt.
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STERILSENTRAL PLAN U1
Forsyning av sterilt utstyr

ˇ
 Sterilsentral, plan U1: Forsyning av utstyr.
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5.5.5 Post operativ og intensiv

Intensivenheten ivaretar behandling av alle syke-
husets intensivpasienter og postoperativ oppvåkning 
ivaretar pasienter som er operert på sentralopera-
sjon. Oppvåkning og intensiv er plassert i plan 02 i 
ny behandlingsfløy med god nærhet til operasjon på 
planet under og akuttmottaket på plan U1. Dedikerte 
heiser ivaretar god vertikal forbindelse mellom avde-
lingene.

Nærmest til heisbatteriet i sør, er arealene til post 
operativ oppvåkning. Så følger arealet til intensiv 
som opptar resten av behandlingsarealet i plan 02. 
Post operativ og intensiv er organisert med stor grad 
av felles funksjoner og åpenhet mellom avdelingene. 
Ett kontaktsmitteisolat er plassert i ytterkant av 
hver avdeling, i tillegg har intensiv et luftsmitteisolat. 
Dette skal kunne benyttes av hele sykehuset ved 
behov.

Senger for post operativ er plassert i åpne arealer 
mot øst og vest med en underdeling i et mindre 
areal som kan brukes til barn eller andre med skjer-
mingsbehov. Midtkjernen i arealet inneholder ulike 
støtterom og en arbeidsstasjon med god oversikt. 
Intensiv er organisert tilsvarende, men her er det en 

kombinasjon av pasienter på 1 og 2-sengsrom med 
store glasspartier mot gangsone og arbeidsstasjon 
for best mulig oversikt. Arbeidsstasjoner for post 
operativ og intensiv ligger på hver side av et stort, 
felles møterom med overvåkningssentral. 

To kontorer og et møte/ pauseareal ligger innenfor 
arealet. I tillegg er det kontorareal, samtalerom mm 
med god nærhet, men utenfor avdelingen mot nord-
vest. Her er det også adkomst til takterrassen i plan 
02. 

To overnattingsrom for leger ligger på planet ved 
trapp i mellombygg mot nord. 

En ny/oppgradert ekspedisjon med selvinnsjekk og 
betalingsautomat etableres helt nord i eksisterende 
M-blokk, på samme sted som eksisterende ekspe-
disjon. Denne ekspedisjonen skal betjene hele 2. 
etasje.

Ved siden av den nye ekspedisjonen etableres det 
også en ny pasientkantine til bruk for alle pasien-
tene på etasjen, med unntak av alderspsykiatri og 
geriatri da de har en egen pasientkantine. Kjøkkenet 
legger også opp mat på brett til de pasienter som 
ikke er friske nok til å spise i kantinen.

Heiser til sengeområder 
i plan 3, 4 og 5
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POST OP. OG INTENSIV PLAN 2
Pasienttransport til/fra sengeområder

ˇ
  Post op. og intensiv, plan 02: Pasienttransport til/fra sengeområder.

PLAN 02PLAN 02
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ˇ
  Plan, post op. og intensiv.

ˇ
  Aksonometri, intensiv.
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ˇ
 Fødestuer, plan 03: Pasientankomst, gående, føde.

ˇ
 Fødestuer, plan 03: Pasienttransport fra føde til nyfødtintensiv og gyn/barsel.

ˇ
 Fødestuer, plan 03: Pasienttransport til operasjon.
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5.5.6 Kvinne-barn

Føde, gynekologi, barsel, barn og nyfødtintensiv 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 av-
stander for trafikk av både pasienter og leger er prio-
ritert i løsningene. 

Nyfødtintensiv, barneavdelingen, gynekologi og bar-
sel forblir i plan 03 i eksisterende vestblokk. Det er 
derfor valgt å flytte føde, til plan 03 i nybygget for å 
opprettholde nærhet mellom funksjonene. Det er 
også viktig med nærhet mellom fødestuene og ope-
rasjon ved blant annet hastekeisersnitt. Operasjon 
og fødestuer ligger rett over hverandre i nybygget 
men på ulik etasje og det er derfor lagt til rette for 
dedikerte heiser som ikke kan brukes av andre i 
akuttsituasjoner.

Fødeavdelingen er plassert sør i behandlingsfløy, i 
samme etasje som observasjonspost, med nærhet 
til nyfødtintensiv og heiser.

Det er planlagt 6 fødestuer med tilhørende støttea-
realer. Disse er en del av akuttkjeden. 3 av stuene er 
planlagt med fødebadekar og en stue som isolat.

Ekspedisjon i nord ivaretar pasienter og besøkende 
til fødeavdeling og observasjonspost. Her henvender 
blant annet fødende seg for så å bli vist videre via ob-
servasjonsavdeling til ventesone i fødeavdeling som er 
plassert i utkanten av avdelingen. I tilknytning til ven-
tesonen er det plassert 2 behandlings- /mottaksrom.

Avdelingen har et to-korridorsystem, hvor østkorri-
dor fungerer som hovedkorridor hvor mindre sensiti-
ve rom er plassert, eksempelvis behandlingsrom og 
ventesone. Til vestkorridor er rom og funksjoner som 

behøver mer ro lokalisert. Heriblant sengerom, isolat 
og føderom hvor mer kompliserte fødsler foregår. 

Fødeavdeling deler sterilt lager med observasjons-
post. Det er plassert sentralt med desinfeksjonsrom 
tilhørende de to avdelinger i hver ende.

Arbeidsstasjon ligger sentralt i midtkjerne med god 
oversikt og kontakt til store deler av avdeling. 

Fødeavdeling benytter 5 senger tilhørende observa-
sjonspost. Disse er tiltenkt som blant annet obser-
vasjonssenger for gravide.

Nyfødtintensiv forblir på dagens plassering i eksis-
terende bygg. Avdelingen oppgraderes med et stort 
kuvøserom med 6 avlukker for mer ro for hver enkelt 
baby og pårørende. Det opprettes 6 familierom, hvor-
av ett er isolat. Eksisterende bad utvides og oppgra-
deres til bruk for familierommene. Mottaksrommet 
og melkekjøkken utvides. Eksisterende isolat for 
kuvøse videreføres.

En ny/oppgradert ekspedisjon med selvinnsjekk og 
betalingsautomat etableres helt nord i eksisterende 
M-blokk, på samme sted som eksisterende ekspe-
disjon. Denne ekspedisjonen skal betjene hele 3. 
etasje.

Ved siden av den nye ekspedisjonen etableres det 
også en ny pasientkantine til bruk for alle pasien-
tene på etasjen. Kjøkkenet legger også opp mat på 
brett til de pasienter som ikke er friske nok til å spise 
i kantinen. 

Helt nord i behandlingsfløyen i plan 03 er det utgang 
til en takhage mot vest. Takhagen er tilrettelagt for 
barn og utgangen er sentralt plassert i forlengelsen 
av publikumsaksen.

PLAN 03PLAN 03
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ˇ
 Aksonometri, nyfødt.

ˇ
 Aksonometri, føde.

“ Sambruk av rom og personale, samt korte avstander for trafikk 
av både pasienter og leger er prioritert i løsningene. 
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 Obduksjon, plan 05: Transport av mors til kjølerom.
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ˇ
 Laboratorium biokjemi, mikrobiologi, blodprøvetaking, plan 04: 

 Pasienttrafikk, gående.
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ˇ
 Blodbank plan 05, pasienttrafikk gående.
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i plan 5

AMBULANSE

 PLAN U1
Transport mors til kjølerom fra obduksjon

H

VAREMOTTAK

Kjølelager

ˇ
 Plan U1: Transport mors til kjølerom fra obduksjon..

5.5.7 Laboratoriene

Alle laboratoriefunksjoner er samlet i ny behand-
lingsfløy, på 4. og 5.etg. Tilhørende kontorer og 
møterom for lab-personell er plassert i 6.etg i eksis-
terende vestblokk og er forbundet med trapper i to 
mellombygg, henholdsvis i nord og sør.

Bindeleddet i nord er direkte rettet mot publikum, 
mens i sør er kommunikasjonen hovedsakelig for 
medisinsk personell. Dette har lagt føringer for ho-
veddisposisjonen, og plasseringen av de ulike avde-
lingene innen laboratoriemedisin. 

En sentralt plassert trapp forbinder avdelingene 
sammen, og tilrettelegger for god funksjonalitet og 
intern kommunikasjon.

Blodprøvetaking, laboratorier for medisinsk biokjemi 
(LMB) og medisinsk mikrobiologi (LMM) ligger sam-
let på 4.etg. Immunologi og transfusjonsmedisin (LIT) 
ligger sammen med laboratorier for patologi (LP) i 
5.etg, som også har egen obduksjonssal.

Avdelingene betjener pasienter innlagt på syke-
huset, polikliniske pasienter og pasienter fra ek-
sterne medisinske sentre/legekontor innenfor syke-
husets sektor. Med helautomatiserte analysemeto-
der dekker avdelingene et bredt analyserepertoar 
og tjenesterepertoar innen fagområdene medisinsk 
biokjemi, mikrobiologi, immunologi og transfusjons-
medisin og patologi. 

PLAN 04 PLAN 04

Ekspedisjon for blodprøvetaking ligger plassert godt 
synlig i 4.etg, nær heiser og sykehusets hovedgate 
i øst-vest aksen. Her ligger også åpne ventesoner i 
korridor. Onkologiske pasienter eller andre pasienter 
som behøver tilsyn og skjerming, har egne skjerme-
de ventesoner tettere på medisinsk personell. 

Et stort felles prøvemottak er plassert sentralt i 
4.etg. Her kommer prøver direkte fra blodprøvetaking 
på samme etasje, men også fra de andre avdelinge-
ne på sykehuset. Prøvene blir her samlet, sortert 
og videre transportert til analysering. Det meste av 
analyser foregår helautomatisk, og blir overvåket av 
laboratorieavdelingenes personell.

Fellesfunksjoner som lager, kjøle-/fryserom og vak-
trom er plassert sentralt, og i direkte tilknytning til 
interntrapp mellom 4. og 5.etg. En felles biobank på 
rundt 18 kvadratmeter er etablert på 5.etg sentralt i 
samme område.

To pausesoner i korridor, med mulighet for varm og 
kald drikke, etableres i nisjer på hver etasje. Disse er 
beregnet for ansatte og er skjermet fra pasienttrafikk.

 
Obduksjonssal, med egne garderober, ligger plassert 
som en egen lukket del av Laboratorium for patologi 
i 5.etg, helt sør-øst i behandlingsfløyen. Umiddelbar 
nærhet til heisene i sør, for transport av mors til 
sykehusets kapell og kjølerom i U1, er viktig i forhold 
til funksjonell transport, men også i henhold til etis-
ke retningslinjer og diskresjon. Obduksjonssalen har 
direkte tilkomst til et område for visning av organer 
til leger/klinikere. Det er estimert at det vil bli utført 
mellom 1-3 obduksjoner i uken.

PLAN 05 / 06PLAN 05/06
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“ Alle laboratoriefunksjoner er samlet i ny behandlingsfløy, i 4. og 5.etg  […] 
Avdelingene betjener pasienter innlagt på sykehuset, polikliniske pasienter og pasienter 
fra eksterne medisinske sentre/legekontor innenfor sykehusets sektor.

ˇ
 Aksonometri, laboratorier.

ˇ
 Aksonometri, patologi, plan 5.
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5.  Funksjonell beskrivelse
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 Varemottak og sentrallager, plan U1.
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5.5.8 Fellesfunksjoner

Pasientreiser

Ankomst for busser og annen pasienttransport, flyttes 
til oppgradert plass foran sykehusets hovedinngang.

Garderober

Det er etablert et nytt garderobeanlegg på plan U2 i 
nybygget, med en kapasitet på totalt 242 skap, samt 
eget tørkerom for yttertøy og sko. Dette er inklusive 
egne garderober for operasjonsavdeling som er tilknyt-
tet grønn sone med en egen sterilheis som går mellom 
plan U2 og plan 01.

Garderober ligger lett tilgjengelig i forhold til heiser og 
trapper nord i ny behandlingsfløy. 

Varemottak & Sentrallager

Nytt felles varemottak etableres på plan U1, helt sør 
i eksisterende vestblokk hvor personalinngang ligger 
i dag. Plasseringen er sentral i forhold til hovedgater i 
eksisterende vestblokk nordover, og i s-blokk østover, 
samtidig som det er direkte knyttet opp til nye heiser i 
sør på ny behandlingsfløy.

Avfallshåndtering vil bli løst i egen sone ved sentralla-
ger, og i fem ulike containere for sortering, på østside av 
varemottak.

 Varemottaket består hovedsakelig av to hoveddeler, 
ett mottakslager og ett sentrallager. Mottakslageret 
(75kvm) har en egen utpakkingssone og fungerer som 
sluse for varer som skal direkte til sentrallager, og varer 
som blir direkte transportert til de ulike avdelingene på 
sykehuset. Her ligger også kontor og mottaksvakt.

Sentrallager (470kvm) er utformet som et stort åpent 
rom, som gir god fleksibilitet i forhold til organisering.

ˇ
 Avfall, plan U2: Avfallshåndtering.
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 Garderober, plan U2.

Avfallshåndtering

Vignetter som viser logistikk for avfallshåndtering (de fra 
ROS-analyse logistikk)

I eksisterende sykehus hentes avfall fra ulike typer 
rom, eksempelvis desinfeksjonsrom, avfallsrom, urent 
rom, kjøkken mm. Avfallet hentes to ganger i døgnet og 
fraktes dels til mottaksrommet for avfall i østblokk plan 
U1 og dels direkte i containere ved varemottak. Avfall 
fra utpakking i varemottak fraktes direkte til tilliggende 
containere. 

Ordinært avfall og risikoavfall hentes på ordinær runde, 
farlig avfall håndteres på annen måte. Hovedkorridorer 
i øst/vest- og nord/sør-retning med tilstøtende heiser 
benyttes til å frakte avfall i alle etasjer, dette innebærer 
at man må frakte avfall gjennom avdelinger i mange 
tilfeller.

I nybygget er det lagt opp til 2 avfallsrom i hver etasje, 
et i nord og et i sør. Avfallsrommene er plassert i utkan-
ten av avdelingene slik at transport av avfall kan foregå 
separat fra behandlingsområdene. I hvert avfallsrom er 
det to sjakter for restavfall og tøy, samt oppsamling av 
eksempelvis spesialavfall, matavfall og papir. Sjaktene 
fører ned til to større avfallsrom i plan U2 der alt avfall 
og urent tøy samles opp og hentes med jevne mellom-
rom for transport til avfallscontainere. 

Aktivitetsrom og Møterom

I eksisterende psykisk helsevern-fløy, nord for nybyg-
get, blir det tilgjengelige arealer som skal benyttes til 
møte-/undervisningsrom. Dette er rom med ulik størrel-
se, hvor det er gitt en fleksibilitet knyttet til bruk. Et av 
de største rommene, er tilrettelagt som aktivitetsrom, 
til pasienttrening og større møter.

5.  Funksjonell beskrivelse
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5.5.9 Hjerte-lunge-MIO

Hjerte- og lungeavdeling blir samlokalisert i plan 02 
i eksisterende bygningsmasse, rundt atriet i areale-
ne i vestblokk (V), midtblokk (M) og S-blokk. Det er 
søkt å tilrettelegge for et klinisk senter for hjerte- og 
lunge med polikliniske funksjoner og sengeområder 
i nærheten av hverandre. Arealene har varierende 
grad av ombygging, fra totalombygging til ingen om-
bygging, avhengig av tilstand og kompleksitet når det 
gjelder sammenheng med øvrig bygningsmasse og 
drift/ kontinuitet ved sykehuset. 

Nytt areal for MIO (medisinsk intensiv overvåkning) 
med 1 og 2- sengsrom samt NIV-senger, etableres 
øst i eksisterende S-blokk. Hjerte og lunge har en 
kombinasjon av 1 og 2-sengsrom i arealet vest for 
MIO og i en del av eksisterende V-blokk. To kontakts-
mitteisolat etableres i sørvestre hjørne. Enkelte 
1-sengsrom er store nok til å ha plass til pårøren-
deseng. Ett bad er dimensjonert til å ha plass til 
seng, og dette skal også kunne benyttes av øvrige 
pasienter ved sykehus ved behov. Støtteareal med 
arbeidsstasjoner etableres i midtkjerner. Nordlig del 
av eksisterende V-blokk bygges ikke om og benyttes 
til kontorareal og overnattingsrom for pårørende og 
leger ved sykehuset. Eksisterende M-blokk benyttes 
til areal for poliklinikk for hjerte og lunge.

MIO er organisert med pasientrom rundt en stor 
kjerne med arbeidsstasjoner for leger, sykepleiere og 
scopvakt. Pasientrommene består av en kombina-
sjon av 1 og 2-sengsrom med store glasspartier mot 
gangsone og arbeidsstasjoner for best mulig over-
sikt. Avdelingen er planlagt med 4 NIV-senger og ett 
kontaktsmitteisolat. 

Sengeområdene for hjerte-lunge er organisert etter 
prinsipp for sengetun med 6-8 pasientsenger rundt 

en arbeidsstasjon med tilhørende støtteareal. I 
tillegg har sengetunene og MIO felles støtteareal 
som medisinrom, utstyrslager mm. Pasienter ved 
hjerte-lunge kan benytte pasientkantinen på planet 
i nord, rett utenfor avdelingen, eller få maten brakt til 
rommet. Det er to te-kjøkken i avdelingen for drikke 
og tørrmat. 

Poliklinikken er organisert innenfor eksisterende 
areal for dagkirurgi og søkt løst uten større ombyg-
ginger. Pasienter kommer til poliklinikken i nord 
og blir først møtt av en ekspedisjon i gangsonen 
utenfor poliklinikken. Venteareal, arbeidsstasjon, 
behandlingsrom og konsultasjon/ kontorer ligger i 
M-blokka. Poliklinikkens funksjoner er søkt plassert 
på best mulig måte mht. dagslys- og arealbehov. På 
vestsiden av arealet er det hovedsakelig ”enkle rom” 
som konsultasjon/ kontor grunnet eksisterende byg-
ningsstruktur og ventilasjonstekniske forhold.

En ny/oppgradert ekspedisjon med selvinnsjekk og 
betalingsautomat etableres helt nord i eksisterende 
M-blokk, på samme sted som eksisterende ekspe-
disjon. Denne ekspedisjonen skal betjene hele 2. 
etasje.

Ved siden av den nye ekspedisjonen etableres det 
også en ny pasientkantine til bruk for alle pasien-
tene på etasjen, med unntak av alderspsykiatri og 
geriatri da de har en egen pasientkantine. Kjøkkenet 
legger også opp mat på brett til de pasienter som 
ikke er friske nok til å spise i kantinen. 

Helt nord i nybygget er det utgang til en takhage på 
plan 02, utgangen er sentralt plassert i forlengelsen 
av publikumsaksen.

5.  Funksjonell beskrivelse
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 Plan, Hjerte-lunge-MIO.

ˇ
 Aksonometri, MIO.

“ MIO er organisert med pasientrom rundt en 
stor kjerne med arbeidsstasjoner for leger, 
sykepleiere og scopvakt.
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5.5.10 Alderspsykiatri og geriatri

Innen alderspsykiatri utredes og behandles 
personer over 65 år med mistanke om demens 
og/ eller alvorlig sinnslidelse. Pasientgruppen 
har et spesielt behov for helhetlig tilnærming 
da mange også lider av ulike somatiske lidelser. 
Geriatrisk medisin dreier seg om sykdommer hos 
eldre, dette omfatter blant annet problemstillin-
ger knyttet til demensutredning, funksjonskart-
legging og funksjonstrening og ernæring. 

Alderspsykiatri og geriatrisk medisin samlo-
kaliseres som et klinisk senter med sambruk 
av støttefunksjoner i plan 02 i eksisterende 
bygningsmasse i G-blokk og ny øst-blokk. 
Hovedtyngden av pasientrom vil være i ny øst-
blokk og poliklinikk i G-blokk. 

Arealene i ny øst-blokk er av bygningsmes-
sig god kvalitet og ytterst få bygningsmessige 
endringer gjøres her. I dette arealet vil det være 
en kombinasjon av 1 og 2-sengsrom samt ett 
kontaktsmitteisolat. I tillegg er det planlagt et 

mottaksrom, samtalerom, opphold/ spiseareal 
og kontor. I nordenden av fløyen mot vest, er det 
en stor terrasse til felles bruk for avdelingen. 
Denne er planlagt oppgradert mht. rekkverk, 
overflate gulv og et grønt miljø som kan passe 
pasientgruppen.

I G-blokk skal det etableres en mindre, skjermet 
enhet med to nye pasientrom med et felles opp-
holdsareal med balkong utenfor. Det gjøres også 
enkelte andre mindre ombygginger i fløyen. Øvrig 
areal i G-blokka benyttes til spise- og oppholds-
areal for pasienter, arbeidsstasjon, møterom og 
kontorer samt behandlingsrom for poliklinikken. 
Eksisterende rom i G-blokka som i dag brukes 
for sputum- og ekkokardiografi-undersøkelser 
beholdes uendret.

En ny/oppgradert ekspedisjon med selvinnsjekk 
og betalingsautomat etableres helt nord i ek-
sisterende M-blokk, på samme sted som eksis-
terende ekspedisjon. Denne ekspedisjonen skal 
betjene hele 2. etasje.

ˇ
 Alderspsykiatri og geriatri, plan 02.

5.  Funksjonell beskrivelse
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5.5.11 Radiologi

Avdeling for billeddiagnostikk/radiologi er opprett-
holdt i eksisterende byggs 1.etg i Vestblokk og deler 
av S-blokk. Her betjenes både innlagte og poliklinis-
ke pasienter.

Det gjøres noen bygningsmessige endringer innen 
avdelingen, dette er for å legge til rette for god kon-
takt mellom operasjonsavdelingen og heis til heli-
kopterlandingsplass. Intervensjonslab flyttes inn 
i S blokk grunnet ny forbindelseskorridor mellom 
eksisterende bygg og den nye behandlingsfløyen. 
Intervensjonslabens størrelse er utvidet i forhold 
til opprinnelig løsning, og eget forberedelsesrom og 
lager opprettes tilknyttet til denne.

Nukleærmedisin med støttefunksjoner er plassert i 
U1.etg S-blokk. Disse funksjonene har en god plas-
sering i anlegget i dag.
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5.5.12 Nevropsykologi

Avdeling for nevropsykologi er lokalisert i 5.etg i ek-
sisterende M-blokk. De vil ha adkomst via sentralt 
plasserte heiser fra hovedinngangen. Her ligger 6 
konsultasjonsrom for psykologer, med en sentralt 
plassert ekspedisjon (eksisterende) og ventesone 
(ny). Det er lagt opp til å beholde mest mulig av ek-
sisterende konstruksjoner, og kun overflater som 
er berørt av riving- og/eller nybygg skal renoveres. 
I søndre del av avdelingen bygges det fire nye test-
rom for normerte undersøkelser, med tilhørende 
observasjonsrom. Observasjonsrommene er adskilt 
fra testrommene ved hjelp av lydtette vegger og 
speilglass, hvor psykolog kan observere intervjuene 
uforstyrret.

OPPDRAGSGIVER REVNR:TEGNINGSNR:

PROSJEKT

TEGNING:

:OTAD:RNTKEJSORP
MÅL / FORMAT:    A3 REVDATO:

:TNOK:NGIS

STATUS:

TILTAKSADRESSE / GNR/BNR:

1 : 600

Plan 05 NevropsykForenklet
CheckerAuthor

501422 02/09/17

ForprosjektByggHaugesund2020
Helse Fonna HF Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

REV TEKST DATO SIGN KONT

NEVROPSYKOLOGI

Te
st

ro
m

Ko
ns

ul
ta

sj
on

Ko
ns

ul
ta

sj
on

Kjk

Vente

L

Esped.

Møte

ˇ
 Nevropsykologi, plan 05.
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PLAN 01PLAN 01
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5.5.13 Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler, er lokalisert i bygget som 
omtales som «Gamle vaskeri-bygget». Dette lig-
ger på sør-østre del av sykehusets eiendom, mot 
Karmsundsgata. Bygget har egen adkomst med til-
hørende parkering og inngangsparti mot øst.

Avdelingen tar seg av mottak, distribusjon og repa-
rasjoner, av utstyr benyttet til pasientbehandling, 
men også store lager av en-gangs forbruksmateriell. 
Det drives også veiledning og opplæring i bruken av 
utstyret, og avdelingen har også egne undervisnings-
lokaler for pasientgrupper. Behandlingshjelpemidler 
har egne verksted for mindre reparasjoner av utstyr, 
samt utstyr for desinfeksjon og sterilisering av ut-
styr.

Hele avdelingen blir liggende samlet på 1.etg, og 
disponerer egen heis fra U1 i bygningens nordvestre 
hjørne, hvor varelevering også blir ivaretatt. Det eta-
bleres nye romløsninger i store deler av arealet, men 
toaletter og tekjøkken beholdes som i eksisterende 
løsning. 

Et lager for oksygenflasker etableres i et lager i U2, 
med egen inngang fra samme nivå.

ˇ
 Behandlingshjelpemidler, plan 01.

ˇ
 Aksonometri, behandlingshjelpemidler, plan 01.



Foto: Shutterstock.
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6.  Landskap

6. Landskap

6.1 
Adkomster

Adkomst til sykehuset er et sentralt forhold i den nye utom- 
husplanen for sykehuset. I henhold til kravene i OTP har 
derfor forprosjektet behandlet dette forholdet særskilt.  
 
Vegnett og trafikksituasjonen rundt Haugesund sykehus 
er utfordrende og viktig for tilgjengelighet og god funksjon 
for sykehuset som akuttsykehus. 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 kryss- 
ende trafikk mellom disse gruppene unngås.  
 
Hovedfunksjonene for transport for Haugesund sykehus 
planlegges derfor også i fremtiden med adkomst fra veg-
nettet som i dagens situasjon. Det vil si at ambulanse- 
trafikk, økonomi/varelevering, vaskeri og kapell har 
adkomst via Stavangergata vest for Karmsundgata. 
Persontransport for pasienter, ansatte og besøkende 
skjer via Litlasundgata og Breidablikgata.

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 henhold til 
kommunedelplanen skal krysset «utredes i detaljregule-
ring». Endelig løsning for krysset er altså ikke valgt. Det 
er innledet en dialog med Statens vegvesen for å sikre at 
sykehusets transportbehov ivaretas i planleggingen av 
krysset. Krysset inngår for øvrig ikke i reguleringsplanen 
for nytt Haugesund sykehus.
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Hovedadkomst

Hovedinngangen til Haugesund sykehus vil få ad-
komst via de kommunale gatene Litlasundgata og 
Breidablikgata, som i dag. Ved planlegging av hoved-
adkomsten for fremtidig løsning har det vært fokus 
på å utnytte de relativt begrensede arealene på en 
best mulig måte. På denne måten løser forprosjektet 
dagens uoversiktlige situasjon i området rundt ho-
vedinngangen.

Utviklingen i samfunnet med stor fokus på å tilrette-
legge for miljøvennlig transport har vært viktig også 
her. Biltrafikk inn mot hovedinngangen skal begren-
ses, samtidig som det er viktig med tilgjengelighet og 
fleksible løsninger for de som er avhengig av biltran-
sport. 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 hovedinn-
gangen. 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 sykkelpar-
keringsplasser under tak er forsøkt prioritert.

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 atkomstområdet. 
Arealet er vist disponert til sykkelparkering og hol-
deplass/ventesone for buss. 
 
Ambulanseadkomst

Akuttmottaket er plassert på bakkenivå (nivå U1) 
med inngang på vestsiden av ny behandlingsfløy. 
Plassen utenfor akuttmottaket/ambulansegården 
har romslige manøvreringsarealer for ambulanser 

og akuttkjøretøy. På denne måten ivaretas og forbe-
dres forholdene for ambulansetrafikken og krevende 
transportforhold som kan oppstå i en beredskaps- 
og katastrofesituasjon ivaretas. Det er lagt til rette 
for at 3–4 ambulanser kan stilles opp og snu på om-
rådet uavhengig av hverandre. 

Arealet for ambulanser er definert i en stor åpen 
plass adskilt fra gang- og sykkelvegen med en støt-
temur og grøntareal. Ambulanser vil derfor ikke 
komme i konflikt med gående og syklende. 

Som i dag vil Stavangergata benyttes til kjøring til 
og fra akuttmottaket. Forprosjektet legger opp til at 
ambulanser skal kunne kjøre alle svingebevegelser i 
krysset Karmsundgata x Stavangergata.

Stavangergata er en blindvei, og i utgangspunktet 
kan man kun ankomme Stavangergata via fv. 47 
Karmsundgata. Det er viktig å ha gode alternative 
traseer (backup-løsninger) for utrykningskjøretøyer 
hvis det skulle oppstå hendelser der Karmsundgata/
Stavangergata blokkeres. Det er mulige vegfor-
bindelser fra Stavangergata via Jonas Lies i sør og 
Årvikgata i vest. Disse gatene er stengt mot bom til 
daglig. Ny trasé nordover mot Litlasundgata (felles 
med G/S-traseen vest for sykehuset) kan også be-
nyttes. På denne måten er tilgjengelighet også ved 
unntakssituasjoner ivaretatt.

I løsningen for fremtidig situasjon 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 
vil kun foregå der det ikke er fare for at gående og 
syklister ferdes. I den foreslåtte løsningen er økono-
miinngang og akuttinngang holdt atskilt fra omlagt 
gang- og sykkelveg på sørvestsiden av sykehuset. 

Løsningene er også basert på det som er avdekket i 
ROS analyse som er gjennomført for trafikk- og ad-
komstforhold for sykehuset.  
 
Varelevering/økonomiinngang

Varelevering/ økonomiinngang er plassert på bak-
kenivå lengst sør på vestsiden av eksisterende bygg.  

Atkomsten hit fra Stavangergata ligger på høyde 
med Jonas Lies gate. Det er separate avkjørsler fra 
Stavangergata for containerutkjøring og for øvrige 
varetransporter. Løsningen ivaretar sikre og effektive 
bevegelser for avfallstransportene og gode og sikre 
manøvreringsforhold for store kjøretøy.  

I løsningen er det som sagt lagt vekt på adskilte 
løsninger for varelevering og akuttmottak. I plasse-
ring av de nevnte funksjoner er det lagt til rette for 
tilstrekkelige utearealer for manøvrering av dimen-
sjonerende kjøretøy. Rygging av store kjøretøy vil kun 
foregå der det ikke er fare for at gående og syklister 
ferdes. 
 
I løsningen i forprosjektet er økonomiinngang og 
akuttinngang holdt atskilt fra omlagt gang- og syk-
kelveg på sørvestsiden av sykehuset. Løsningene er 
også basert på det som er avdekket i ROS analyse 
som er gjennomført for trafikk- og adkomstforhold 
for sykehuset. 

De i dag til dels svært vanskelige tilkomstforhold for 
kjørende trafikk, spesielt store kjøretøy, logistikk og 
tilkomst for varelevering samt for dagens akuttmot-
taket der det er meget begrenset plass til oppstilling 
og manøvrering av ambulanser, forbedres vesentlig 
med løsningen vist i forprosjektet.

6.2 
Trafikk	og	parkering

Biltrafikk

I tråd med gjeldende klimamål skal det legges sær-
skilt 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. Ifølge undersøkelsen reiser 
ca. 50 % av de ansatte med bil til jobb i sommerse-
songen, 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 ak-
tuelt. Blant de besøkende reiser de aller fleste med 
bil, enten som sjåfør eller passasjer.

Med bakgrunn i en grundigere analyse av reiseva-
neundersøkelsen ble det i mars 2016 utarbeidet 
en mobilitetsplan med innspill til tiltak for å øke 
andelen av miljøvennlige reiser. Mobilitetsplanen 
har vært førende for planleggingen av fremtidig 
parkeringsbehov. Helse Fonna har utarbeidet rap-
porten «Organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til 
ByggHgsd2020. Rapport fra OU gruppe Parkering». 
Med bakgrunn i mobilitetsplanen har OU-gruppen 
foreslått tiltak knyttet til parkering. Noen av disse 
tiltakene er allerede implementert, for eksempel 
kan ikke lenger ansatte parkere i parkeringshuset i 
Breidablikgata.

“ Adkomst til sykehuset er et sentralt forhold 
i den nye utomhusplanen for sykehuset.
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Kollektivtrafikk

Ifølge reisevaneundersøkelsen for Haugesund syke-
hus er det mindre enn 5 % av de ansatte som reiser 
med kollektivtrafikk til jobb. Samtidig bor ca. 60 % av 
de ansatte under 0,5 km 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 syke-
hus» 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.

Holdeplassene «Haraldsgata ved Lillesund» og 
«Smedasund» i Haraldsgata har også kort gangav-
stand til sykehuset. Holdeplassene betjener flere 
busslinjer. 

I løsningen for hovedadkomsten er det lagt til 
rette for egen busstopp i Breidablikgata rett ved 
hovedinngangen. Denne er tenkt benyttet av 
Helseekspressen, men det er mulig å se for seg at 
busstoppen også kan benyttes ved et eventuelt or-
ganisert busstilbud for de ansatte. 
 
Gang-	og	sykkeltrafikk

Forprosjektet har hatt som mål å gi gode og over-
siktlige forhold for persontransport inn til hovedinn-
gangen. I dag er situasjonen uoversiktlig og utfor-
drende, med mange trafikantgrupper samlet på et 
lite areal og i liten grad tilrettelagt for myke trafikan-
ter. Det er også relativt få sykkelparkeringsplasser i 
området rundt hovedinngangen i dag.

ˇ
 Landskapsplan Haugesund sykehus.

6.  Landskap
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ˇ
 Utsyn mot grøntarealer har en helende effekt. 

 Illustrasjonsfoto St. Olavs hospital.

I følge reisevaneundersøkelsen for Haugesund sy-
kehus er det ca. 30 % av de ansatte som sykler til 
jobb i sommersesongen. Tilsvarende andel i vinter-
sesongen 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 par-
keringsplasser for sykkel under tak og nær inngan-
gen. 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.

Forprosjektet etablerer sykkelparkeringsplasser 
innerst i Breidablikgata, der den innerste sykehus-
boligen er foreslått revet og arealet innlemmet i at-
komstområdet.

Deler av gang- og sykkelvegen mellom sykehuset og 
høgskolen vil bli gravd opp og stengt i forbindelse 
med bygging av sykehuset, men G/S-vegen vil bli re-
etablert når utbyggingen er ferdig. Traseen er en del 
av hovedsykkelvegnettet til Haugesund kommune og 
forventes derfor å få stor gang- og sykkeltrafikk. 
 
Bilparkering

Parkeringshuset i Breidablikgata beholdes som i 
dag. Parkeringen her ble i 2016 forbeholdt pasienter 
og besøkende, og denne ordningen vil bli videreført. 
Det er i tillegg etablert 16 HC-plasser i området 
foran hovedinngangen. 5 av disse vil bli beholdt i ny 
situasjon. Det er 10 plasser ved innkjøring til dagens 
parkeringshus. Disse blir beholdt i trinn 1, disse kan 
eventuelt reserveres HC ved behov.

De ansatte ved sykehuset vil benytte parkerings-
arealet øst for Karmsundgata. Det skal etableres 
strømuttak for el-biler. Parkering for ansatte vil etter 
forslag fra OU-rapporten tildeles etter en behovsvur-
dering.

6.3 
Landskapskonsept – prinsipper 

Uterom med terapeutisk virkning

Motiv og premiss for landskapsutformingen på syke-
huset er sterkt forankret i at brukere av disse an-
leggene er pasienter som i sterk grad påvirkes av de 
omgivelsene de oppholder seg i. Utforming av utea-
realer på sykehus 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, som 
redusert blodtrykk og positiv innvirkning på hjerte-
rytme og en raskt stressdempende virkning på så vel 
pasienter som ansatte. Positive følelser øker og ne-
gative emosjoner som angst og sinne, reduseres.

Vann som element i utearealer har også en positiv 
virkning. Det gir variasjoner i lys og lyd og gir ro og 
ettertanke. Vi bringer vannelementet inn i det minste 
gårdsrommet. Belysning vil bidra til å sikre trygghet 
og lesbarhet i utearealene på kveld, natt og i mørke-
tida. Bruk av effektbelysning skaper stemningsfulle 
uterom som kan benyttes også på kveldstid. 
 
Formspråk og materialbruk 

Ytre arealer

Det er lagt opp til et formspråk og en materialbruk for 
de ytre, offentlig tilgjengelige arealene som harmone-
rer med tilstøtende anlegg og gater. Vi finner et nøk-
ternt men solid uttrykk i de omkringliggende gatene.  

Bevisst bruk av beplantning og trær bidrar til å skape 
skala og sammenheng mellom boligområdene og de 
større bygningsmassene som sykehus og høyskole.
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Romdannende elementer i hovedatkomstsonen eta-
bleres av rekker av store trær. Bevaring av dagens 
trerekke har vært en viktig premiss for utformingen, 
og suppleres av rekker mot øst og nord som rammer 
inn plassen. (Se bilder over). 
 
Indre arealer

I de indre lukkede utearealene, som gårdsrommene 
og takterrassene, fristiller vi oss fra bystrukturens 
estetikk. Her velges en mer fri og organisk karakter 
for å skape variasjon og kontrast til de stramme 
formene i bygningsmassen. Målet er at disse utea-
realene skal gi en positiv distraksjon fra opphold på 
sykehuset.  

Formene er med på å skape ulike rom og varierende 
oppholdsplasser. Noen vil få en mer privat karakter 
hvor man kan trekke seg tilbake mens andre vil bli 
åpne møteplasser. Det er viktig at uterommene er 
oversiktlige og at de samtidig har en menneskelig 
skala.

Grønt fotavtrykk

Grønne tak 

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. 
Ved å anlegge grønne tak får man en miljøgevinst. 
De bidrar til å fordrøye regnvann og vil forsinke av-
renningen fra takene. Dette reduserer vannmengden 
som skal slippes på overvannsledningene. Det bru-
kes mindre energi på nedkjøling av bygget, biologisk 
mangfold økes ved at insekter og fugler bruker taket 
som landingsplass og leveområde. 

Overflatevann	

Overflatevann ønskes i størst mulig omfang å for-
drøyes på egen tomt.

Overflatevann fra terreng i hovedatkomstsonen for-
drøyes ved hjelp av et regnvannsbed, før det slippes 
ut på kommunalt ledningsnett.   

Overflatevann fra gang/sykkelveg ledes ut på terreng 
og tas opp av beplantningen i grøntdraget. 

Overflatevann fra tak og tette flater som varemottak 
og ambulansemottak ledes til kommunalt nett via 
fordrøyningsmagasin i grunnen.

Beplantning

Etablering av vegetasjonsvolumer med løvtrær vil 
virke positivt på lokalklimaet. Trekronene skjermer 
for regn og skygger for sol. Løvverket filtrerer og ren-
ser luft ved at løvet samler opp forurensningspar-
tikler. Trær forbruker store mengder vann noe som vil 
være positivt i perioder med store nedbørsmengder. I 
valg av beplantning velges det arter som tåler lokalt 
klima, er allergivennlige og som ikke leder til foru-
rensing av biologisk mangfold. Svartelistede arter 
skal ikke brukes.

Uterom for alle

I utforming av utearealene tas det hensyn til syke-
husets ulike brukergrupper og at løsninger skal sikre 
tilgjengelige for alle. Hovedatkomst, gårdsrom og 
flest mulig gangforbindelser utformes ut fra prinsip-
pet om universell utforming.

ˇ
 Oversikt over nye og eksisterende trær.
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6.4 
Beskrivelse – 
landskap

Grøntdrag med treplanting 

Det plantes store trær i grøntdraget langs vestfa-
sadene til sykehuset som vil danne rom og skape 
en buffersone mellom nabobebyggelse og sykehus. 
For å skape variasjon i opplevelsen langs gang- og 
sykkelvegen, gis de ulike delene av grøntdraget ulik 
karakter. I sør, ved energisentralen, er målet å gi en 
opplevelse av å ferdes i skogen. Videre nord opp mot 
Høgskolen skal omgivelsene minne mer om en hage. 

Haugesund ligger i en gunstig klimasone og det er 
et stort utvalg av planter som vil vokse godt her. Det 
benyttes lokale arter som vi finner i gater og parker 
omkring, med unntak av arter som i dag er svartelis-
tet for bruk i anlegg.

De store trærne i hovedatkomstsonen og de største 
trærne på barnehagetomta skal bevares og det skal 
iverksettes særskilte sikringstiltak i anleggsfasen.  
(Se illustrasjon 3).

Grønne tak

Det etableres grønne tak med sedummatter på de 
takflatene som er synlige fra behandlingsrom. Ved 
tilstrekkelig næringstilgang holder sedummattene 
seg grønne og friske. Ved næringsmangel utvikles en 
sterkt rød farge, som må unngås da den røde fargen 
ikke vil ha den ønskede helende effekten som det 
grønne. Gjødsling av sedummattene vil ivareta den 
friske grønne fargen. 

“ Det plantes store trær i grøntdraget langs vestfasadene til 
sykehuset som vil danne rom og skape en buffersone mellom 
nabobebyggelse og sykehus.

  Eksisterende trær i hovedadkomstsonen.

ˇ
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Hovedadkomst, gangarealer og kjørearealer

Gang-/sykkelveg

Den offentlige gang- og sykkelvegen langs vest-
fasadene av sykehuset gis en kantavgrensning i 
granittstein og asfalteres. Bredde på g/s-vegen fra 
Stavangergata til Årvikgata er 4m. På denne strek-
ningen skal g/s-vegen også fungere som atkomstveg 
for brannbiler til vestfløyene.  Herfra bygges g/s-for-
bindelse opp til eksisterende trasé med bredde 3m. 
Gang- og sykkelvegen belyses med parkbelysning 
(Se ill. 4, 5 og 6).

Hovedadkomst

Plassen foran hovedinngangen gis en romlig av-
grensning med store trær mot øst og nord.  
Det er et mål av plassens 3. vegg mot vest også blir 
grønn, ved at det etableres trær i fortausarealet inn 
mot fasadene ved realisering av byggetrinn 2 (Se ill. 
7). 
 
Det benyttes bred kantstein i granitt som avgrens-
ning mellom fortau/gangarealer og kjørearealer. Det 
benyttes i all hovedsak asfalt som dekke på gang- og 
kjørearealer.  Ved hovedinngangen og i ventesonen 
ved helseekspressen opparbeides plassdekke av 
naturstein. 

Ventesonen til Helseekspressen etableres videre 
med busker og bunndekkplanter, benker for opphold 
og takoverdekte sykkelparkeringsplasser. Slike syk-
kelparkeringsplasser etableres også ved inngangene 
til kontorlokaler i dagens psykisk helsevern og ved 
personalinngang i ny sidefløy i vest. (Se ill. 8).

ˇ
 7. Planutsnitt. hovedadkomsten.

  8. Sykkelparkering under tak. 
(Illustrasjonsfoto).

ˇ
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6.  Landskap

Akuttmottak og økonomimottak

Utearealene ved akuttmottak og økonomimottak 
etableres med asfaltdekke.  Det etableres tydelige 
markeringer i dekket mellom akuttsonen og økono-
misonen for å skille trafikantgruppene og ivareta fri 
ferdsel for ambulansetrafikken. Her er det viktig å 
hindre feilparkering av varebiler. 

Det etableres rabatter mellom Stavangergata og 
økonomigård, samt ledeøyer for å organisere kjørin-
gen i denne sonen. Det plantes trær i rabattene for å 
markere Stavangergatas forløp og for å gi en tydelig 
avgrensning mot gata og bebyggelsen i sør.

Trærne langs fasaden til teknisk bygg skiller inn-
gangssonen til bygget fra ambulansetrafikken, og 
skaper et grønt fondmotiv for Stavangergata (se 
illustrasjon neste side).

Gårdsrom

Gårdsrommene mellom byggene etableres som 
hager med trær, busker og andre bunndekkevekster, 
gangstier, sitteplasser, sansehage og vannelemen-
ter. 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 gis ulik karakter og ulike 
innhold slik at arealene samlet sett gir de ulike pasi-
entgruppene et godt tilbud. Gårdsrommene belyses 

for å ivareta sikkerhet, trygghet og for å skape stem-
ninger (se ill. 10).

Det etableres to mellomstore og en liten gårdhage 
mellom fløyene i det nye anlegget. 

Gårdsrommet ved psykisk helsevern, rus og skjer-
mingsenhet utformes med i tre adskilte soner som er 
dedikert til de tre ulike pasientgruppene. Gårdhagen 
skal ikke være tilgjengelig for andre pasientgrupper. 
Det benyttes romdannede elementer som spile-
vegger i tre eller stål med et halvåpent uttrykk som 
ivaretar skjerming, men også behov for oversikt (se 
ill. 11). 

Gårdsrommet mellom akuttfløy og dagens vestfløy 
blir åpen og tilgjengelig for pasienter, ansatte og 
besøkende til sykehuset. Atkomst til gårdhagen skjer 
fra mellombygget med trapper og heis. Brukerne 
tilhører alle aldersklasser og gårdhagen utformes for 
å gi alle disse brukerne et tilbud. 

Gårdsrommet utenfor visningsrommet i akuttmot-
taket etableres i første rekke som et rom å se ut på. 
Det formmessige uttrykket er inspirert av japanske 
hager og søker å skape ro og kontemplasjon for de 
pårørende som betrakter uterommet. Den japanske 
hagen skal symbolisere livets gang, og dens grunn-
leggende elementer - vann, steiner og planter - be-
nyttes i utformingen. Vannelementet er symbolet på 
livet og evigheten. Tilkomst til gårdhagen skjer fra 
mellombygget mot dagens vestfløy (se ill 12). 

ˇ
 9. Planutsnitt Akuttmottak og økonomimottak.
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ˇ
 10. Indre gårdsrom mellom eksisterende vestfløy og nybygg.  12. Plan for gårdsrommet ved akuttmottaket.

  11. Plan for gårdsrom ved psykisk helsevern, rus og skjermingsenheten.

ˇ



104   OEC    |    Momentum Arkitekter AS    |    Vikanes Bungum Arkitekter    |    Sweco    |    Bygganalyse

6.  Landskap

16.

13.

14.

15.

ˇ
 13.–16.  Japanske hager har vært inspirasjon for utforming av gårdsrommet ved Akuttmottaket.
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Eksisterende hage ved dagens psykisk helsevern 
utvides og bindes sammen med nybygg med utgang 
fra trapperom med heiser. Hagen blir et viktig ute-
rom for pasienter, besøkende/pårørende og ansatte. 
Formuttrykket fra den eksisterende hagen viderefø-
res i utvidelsen. 

Det hentes inspirasjon fra omliggende villahager og 
parker i utvalg av planter som skal gi sanseopple-
velser i gårdsrommene. Beplantningen skal gi års-
tidsvariasjoner, og det skal velges blomstrende arter 
som gir duftopplevelser. 

Takterrasser 

I og med at det er begrensede arealer på bakke-
plan, etableres det takterrasser som kan benyt-
tes til terapeutisk behandling og uteopphold for 
pasienter, besøkende og ansatte ved tilstøtende 
avdelinger.  Takterrassene vil ligge på plan 02 og 03 
(over sidefløyen), med utgang fra publikumsaksen 
i nord.  

Oppholdsarealene på terrassene trekkes inn på tak-
flaten (bort fra kantene) for brukernes sikkerhet, og 
for å gi skjerming til gårdsrommet for psykisk hels-
vern og rus og skjermingsenheten. Dette gjøres også 
for å hindre mulighet for å kaste ting ned til de som 
er innlagt på disse enhetene. 

Vegetasjon etableres i plassbygde plantekasser med 
integrerte sittekanter. 

Romavgrensning skapes av spilevegger i treverk i 
kombinasjon med klatreplanter.   

Terrassedekkene utformes i ulike materialer. Det eta-
bleres soner med gummidekke for lek, ellers benyttes 
betongheller og tredekker. Et variert utvalg av planter 
skal gi årstidsvariasjoner og sanseopplevelser.

ˇ
 17.  Takterrassene utformes som frodige oaser i direkte tilknytning til behandlingsfløyene.
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7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

7. Bygningsmessig og teknisk 
 beskrivelse, nybygg

Utvidelsen av sykehusanlegget i trinn 1 
omfatter et nybygg som består av en 5. 
etasjers behandlingsfløy som huser de 
store tunge behandlingsfunksjonen, den-
ne er forbundet med en lavere psykisk 
helsevern-fløy som huser psykisk helse-
vern og rus, noen arealer for operasjon og 
kontorer. Anlegget omfatter også et eget 
lite teknisk bygg liggende i sør-vest som 
inneholder nødvendig infrastruktur for 
nybygget. Trinn 1 inneholder hoveddelen 
av sykehusets tunge funksjoner, som alle 
med sine egne spesifikke krav og den til-
hørende tekniske infrastrukturen har lagt 
sine føringer på byggets organisasjon og 
konstruktive oppbygging.

7.1 
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 prosjektert etter de forut-
setninger som gjelder den enkelte delfunksjon. Dette medfører at ikke alle deler 
av sykehuset like enkelt kan benyttes til alle typer funksjoner, men det er i stor 
grad lagt til rette for å kunne bygge om uten at det krever vesentlige inngrep.

Følgende begreper benyttes:

Generalitet; 
Arealenes evne til å benyttes til ulike funksjoner uten ewndring eller ombygging.

Fleksibilitet; 
Endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner uten å endre basisinstalla-
sjonene 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 hovedstrukturer 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 behand-
lingsfunksjonene som operasjon, intensiv og oppvåkning, laboratorier mv. og en 
smal bygningsform for psykisk helsevern og rus-sengeposter, poliklinikker og 
kontorer mv. Dette gir prosjektet 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 mu-
lighetene for tilbygg få med mindre man river eksisterende bygninger.
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ˇ
 Oversikt over sykehusanlegget med eksisterende bygg og nybygg trinn 01.

I dette prosjektet åpnes det for fremtidig utbygging 
mot nord. Eksisterende psykisk helsevern-bygg har 
lav utnyttelse med funksjonsareal hovedsakelig på 
ett plan. Det er også mulig å tenke seg en utvidelse 
som krever at parkeringshuset rives, men da må det 
vurderes å etablere alternativ parkering i eksempel-
vis et anlegg under bakken.

7.1.1.1 Aksesystem og moduler

Prosjektets premisser med en høy grad av generali-
tet, fleksibilitet og elastisitet har også vært førende 
for byggets aksesystem og moduler. 

Akser og moduler danner selve grunnlaget for den 
systematiske oppbyggingen av et byggprosjekt. Et 
godt aksesystem sørger for et fornuftig samspill 
mellom bæresystem og konstruksjoner, funksjonelle 
aspekter, standardrom og rominndelingene. Det et-
terstrebes å finne et system som tillater økonomiske 
spennvidder, gir god fleksibilitet i forhold til byggets 
funksjoner og lar seg bygge med standardiserte ele-
menter og komponenter. 

Gjennom prosessen med akser og moduler i forpro-
sjektet har man tatt prinsipper og ideer fra skisse-
prosjektet og testet disse i studier på både standar-
drom og avdelinger. Variantene er undersøkt opp mot 
bæresystemer og mulige konstruksjonsmetoder.

Prinsippene har blitt testet ut på fløyene med de 
«tunge» avdelingene i trinn 1, men man har også 
foretatt sjekk der man har testet variantene på trinn 
2. Dette for å sikre at et eventuelt trinn 2 vil kunne 
koble seg fornuftig på trinn 1 samt at det også skal 
kunne være mulig å videreføre lignende metoder i 
trinn 2.

I forprosjektet har man konkludert med et 
system som baserer seg på modulen 7,20 m.  

I utgangspunktet har man gått ut i fra at man har et 
bærepunkt hver 7,20 m. I fasaden har man bære-
punkt for hver 3,60 m. 

Dette synes å være den mer anvendelige varianten 
sett i forhold til standardrom, rominndelingen og 
funksjonene både i behandlingsfløyene og i senge-
fløyene. Systemet gir prosjektet gode dimensjoner 
på rom. Den minste modulen på 2,40 m kan anven-
des på et stort antall av programmets standardrom. 
Mens den neste modulstørrelsen på 3,00 m og 3,60 
m også er anvendelig på et godt antall rom i prosjek-
tet. For viktige og tunge funksjoner som operasjon 
gir modulen 7,20 m gode og funksjonelle arealer.

For fasadene er systemet fleksibelt og tillater stor 
variasjon i inndelingene og gir dermed prosjektet en 
fleksibilitet i samspillet mellom fasadene og rom-
funksjonene bak. 

Et system som går opp i 1,20 m (0,60 m) vil også 
kunne gi økonomiske gevinster ved at man vil kunne 
benytte seg av standardiserte og lagerførte materia-
ler og komponenter. Modulen er også aksemodul for 
eksisterende sykehus noe som gir prosjektet forde-
ler i forhold til tilkoblingen mot eksisterende bygg.

På tvers av fløyene er det foreslått følgende moduler:

Behandlingsfløyene: 4,90 m, 2,55 m, 6,00 m, 2,55 m, 
4,90 m. Dette gir fire hovedbærelinjer med spennvid-
dene 7,45 m, 6,00 m, 7,45 m.

Sengefløyene: 4,90 m, 2,55 m, 4,90 m. Med hoved-
bærelinjene liggende i fasaden med en total spenn-
vidde på 12,35 m.

Romdybder, korridordimensjoner og spennvidder 
har vært førende for overnevnte varianter. Siden 
alle disse aspektene har spesifikke krav som legger 
sterke føringer på utformingen, har de tilgjengelige 
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ˇ
 Aksesystemet. 

ˇ
 Hovedbærelinjer. 
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variasjonene vært begrenset. Romdybder defineres 
av funksjonelle aspekter, lysinnfall osv. Korridorer av 
sengetransport og rømningsbredder. Mens spenn-
vidder defineres av valgte eller mulige konstruk-
sjonsmetoder. 

I fløyene med de tunge funksjonene foreslår man 
en bærelinje i fasaden og to innvendige bærelinjer. 
Med overnevnte aksesystemer gir dette dekker med 
spenn på 7,45 m, 6,0 m og 7,45 m. Spennvidder 
som ligger innenfor maksimale spennvidder for 
plass-støpte dekker. Dette er fordelaktig i fløyer med 
tunge funksjoner siden bruk av plass-støpte dekker 
gir størst fleksibilitet.

For de lette funksjonene som sengefløyene er det 
kun foreslått bærelinjer i fasadene. Dette vil gi disse 
fløyene den største fleksibiliteten. Her får man da 
dekker som spenner 12,35 m. Fordi man tar bort den 
ene innvendige bærelinjen begrenses antallet bæ-
repunkt når man kommer ned på behandlingsfløyen 
i trinn 2. Høydeforskjeller som oppstår pga. fall i ba-
derom tas opp i baderommets gulvkonstruksjon og 
med en påstøp på resterende dekker i fløyen.

7.1.1.2 Dimensjonerende krav, bredder, 
etasjehøyder

Behandlingsfløyen har et romprogram som i stor grad 
fordrer bruk av to korridorer. Noen av funksjonene er 
så pass plasskrevende at det er uhensiktsmessig å 
benytte seg av en slank bygningskropp. For behand-
lingsfløyen er også romprogrammet varierende mel-
lom etasjene. Med en bred bygningskropp legges det 
til rette for å kunne flytte posisjonen til korridorene 
slik at utforming av de enkelte avdelinger kan utfor-
mes etter egne premisser for korridorstruktur og rom.

Psykisk helsevern-fløyen har et romprogram som er 

enklere, med stor grad av kontorlignende funksjoner. 
Dette muliggjør en slankere bygning med én sentral 
korridor. 

Bygningenes totale høyde er gitt av den plassen 
som kreves i hver etasje for fremføring av tekniske 
installasjoner. Offentlig lovverk har et minstekrav 
på 2,7 meter fri høyde for rom i arbeidsbygninger. 
Over denne høyden vil utstyr for ventilasjon, elektro, 
sprinkleranlegg, rør, data etc. føres frem til de en-
kelte rom. Ved å velge 4,5 meter brutto etasjehøyde 
oppnår man en robust og fremtidsrettet føringssone 
i alle etasjer. Med en dekketykkelse på 400mm vil 
det være 1,4 meter brutto tilgjengelig høyde for tek-
niske installasjoner. Selv med noe fratrekk for høyde 
som går bort i himlingskonstruksjon og oppheng for 
tekniske installasjoner gir dette en robust og frem-
tidsrettet føringssone i alle etasjer. Den totale høy-
den for behandlingsfløyen på 5. etasjer vil da ligge 
noe lavere enn taket på eksisterende vestblokk på 6. 
etasjer. 

7.1.1.3 Konstruktivt system

Nybyggene er prosjektert med plass-støpte dekker 
på en søylestruktur av betongsøyler i senter av byg-
get, og stålsøyler i fasadelivet.

Plass-støpte dekker muliggjør enkel og fleksibel hull-
taking i dekkene ved ombygginger. Betongsøyler har 
gode lastbærende egenskaper og gjør at man oppnår 
færre søyler inne i funksjonsarealene. Stålsøyler i 
ytterkantene kan derimot plasseres tettere siden de 
ikke får noen innvirkning på arealbruken. 

Avstivende konstruksjoner vil være trappe- og 
heissjakter. Fraværet av støpte betongvegger for 
avstiving gir stor grad av fleksibilitet med hensyn til 
innredning av de ulike funksjonene.
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ˇ
 Prinsipiell inndeling, korridorsnitt.

7.1.1.4 Tekniske føringer, romdelere 
  og himlinger

De store tekniske installasjonene legges i tek-
niske rom i hver ende av behandlingsfløyen. 
Ventilasjonsføringer ol. føres over himling fra hver 
sin side og inn mot midten av bygget. Med dette opp-
nås et oversiktlig teknisk anlegg med få krysnings-
punkter.

Noen mindre tekniske rom, slik som underfordelin-
ger for elektro, er plassert i funksjonsarealene, men 
da inntil våtroms-installasjoner som normalt vil bli 
liggende på samme sted i hver etasje. 

Romdelere i funksjonsarealene oppføres som lette 
vegger av gips på tynnplateprofiler av stål. Slike veg-
ger er enkle å rive dersom det oppstår behov for å 
bygge om.

Himlinger er i stor grad nedhengte systemhimlinger. 
Disse gir enkel tilgang til tekniske installasjoner og 
er enkle å demontere eller å utvide i forbindelse med 
fremtidige ombygginger.

7.1.1.5 Fasadeutforming

Fasadene er utformet med tanke på å ivareta en stor 
grad av generalitet og fleksibilitet. Inndeling av rom 
i ulike størrelser og med varierende bruk bør i minst 
mulig grad medføre behov for endring av fasadene 
på et bygg av denne typen.

Det er valgt å ha en hovedinndeling av fasadene som 
forholder seg til søyleplasseringer for hver 3,6 meter. 
En underdeling av vertikale fasadeelementer i mo-
dulmål gir stor fleksibilitet for hvor man plasserer 
innvendige romdelere.

Ved å forholde seg til den generelle himlingshøyden 
på 2,7 meter i fasadeutformingen legges det heller 

ikke begrensninger på hvor tekniske føringer over 
himling kan plasseres.

7.1.2 
Bygg / konstruktive prinsipper

7.1.2.1 Byggets strukturelle planløsning

Nybygget skal romme mange ulike funksjoner som 
har ulike krav til romstørrelser. Det er derfor valgt 
å se prosjektet som to bygninger med en noe ulik 
utforming. De to fløyene, behandlingsfløyen og psy-
kisk helsevern-fløyen, er integrert med hverandre 
slik at de i stor grad fremstår som én bygning (se ill. 
7.1.1.3).

Behandlingsfløyen har et romprogram som i stor 
grad fordrer bruk av to korridorer. Noen av funksjo-
nene er så pass plasskrevende at det er uhensikts-
messig å benytte seg av en slank bygningskropp. Et 
dobbelt korridorsystem gir muligheter for å plassere 
støtte-rom, lagre etc. midt i bygningen slik at de kan 
betjenes fra to sider, og man kan da optimalisere de 
rommene som har behov for dagslys med mer til-
gjengelig fasadelengde.

For behandlingsfløyen er også romprogrammet 
varierende mellom etasjene. Med en bred bygnings-
kropp legges det til rette for å kunne flytte posisjo-
nen til korridorene slik at utforming av de enkelte 
avdelinger blir optimal. 

Sidefløyen har et romprogram som er enklere, med 
stor grad av kontorlignende funksjoner. Dette mulig-
gjør en slankere bygning med én sentral korridor. 

Adkomst til nybygget er via en forlengelse av syke-
husets to hovedkorridorer som går i øst-vest retning. 

Den nordlige korridoren som kan kalles ”publi-
kumsaksen” går fra inngangen fra Karmsundgata 
(Ny østfløy), forbi hovedinngangen og videre gjennom 
både behandlingsfløy og sidefløy. Denne aksen er 
lik i alle etasjer, og gir gode orienteringsmuligheter i 
hele anlegget.

Den sørlige korridoren er mer for intern bruk av syke-
husets ansatte og kan kalles ”akuttaksen”. I dette 
korridorløpet vil mesteparten av sengetransporten 
foregå. Det er også via denne korridoren at man 
når heiser som fører opp til helikopterplattformen. 
Korridoren varierer noe mellom etasjene avhengig av 
hvilke funksjoner den treffer i behandlingsfløyen, og 
har også en noe forskjøvet forbindelse til sidefløyens 
to hovedetasjer.

I hver ende av behandlingsfløyen etableres det trap-
per og heiser. Disse skal primært betjene nybyggene, 
men vil også gi mulighet til å forflytte seg vertikalt 
mellom etasjene i hele anlegget.

De to trappene, en i hver ende av behandlingsfløyen, 
har som hovedfunksjon å være rømningstrapper i 
tilfelle brann. Med deres plassering nær heisene vil 
de også fungere godt som et alternativ til bruk av 
heis for sykehusets ansatte.

For sidefløyen er det også etablert trapper i begge 
ender av bygget. Trappen i nord føres ned til plan 
U2 for å gi enkel tilkomst til garderober, og går opp 
til plan 03 for å betjene de øverste arealene i denne 
delen av nybygget.  

I hver ende av behandlingsfløyen er det satt av areal 
til tekniske rom. Disse ligger over hverandre i alle 
etasjer og er å betrakte som tekniske tårn som gir 
optimale forhold for tekniske føringer. Med dette 
grepet oppnås et stort uavbrutt areal for hver etasje 
som kan fylles med sykehusfunksjoner. 

Korridorplassering

ˇ
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ˇ
 Snitt gjennom mellombygg nord.

ˇ
 Illustrasjon mellombygg nord.
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For sidefløyen, med sine lettere sykehusfunksjoner, 
er det valgt å legge de tekniske rommene i plan U2. 
Med dette oppnås maksimalt med fasadelengde slik 
at funksjonsarealer får gode dagslysforhold.

7.1.2.2 Mellombyggene

Mellombyggene skal binde eksisterende og nye 
bygninger sammen og sørge for gode kommunika-
sjonsveier både horisontalt og vertikalt. Ved å formgi 
disse forbindelsesleddene på en annen måte enn 
bygningsmassen for øvrig ønskes det å skape gode 
orienteringspunkter i anlegget slik at både pasienter, 
besøkende og ansatte lett skal finne frem til dit de 
skal.

Nybyggets heiser er lagt i skillet mellom behand-
lingsfløy og mellombyggene slik at de er tilgjengelige 
fra to sider som har ulikt etasjenivå. Eksisterende 
bygningers etasjehøyde føres videre inn i mellom-
byggene, og man opptar høydeforskjellene ved bruk 
av enten heis, trapp eller rampe.

Tomtesituasjonen er så trang for nybyggene at det 
ikke er mulig å oppnå rampeforbindelser mellom 
eksisterende bygninger og nybygg i alle etasjer. Med 
16,5 meter mellom behandlingsfløy og eksisterende 
vestblokk kan det etableres godt fungerende ramper 
i plan U1, plan 02 og plan 03 (plan 01 nivået er likt for 
nybygg og eksisterende bygg). 

Det er vurdert som mest hensiktsmessig å etablere 
ramper i mellomleddet i sør som håndterer ”akuttak-
sen”. Det er her den store mengden av sengetrans-
port og flytting av utstyr vil foregå. Bruk av ramper i 
mellomleddet i nord ville gitt noe større generalitet i 
forhold til fremtidige endringer, men dette er plass-
krevende konstruksjoner det er vurdert som lite hen-
siktsmessig å etablere på bekostning av tilgjengelig 

Mellombyggene

ˇ
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Teknisk tårn nord

Teknisk tårn sør

ˇ
 De  tekniske tårnene. 

funksjonsareal.

I mellomleddet i nord etableres det derimot en 
stor sentralt plassert trapp som når alle etasjer. 
Trappens størrelse, utforming og materialbruk skal 
invitere til bruk av både pasienter, besøkende og 
ansatte. 

7.1.2.3 Tekniske tårn

Et av de sentrale elementene i både planløsningene 
og byggets utvendige uttrykk er de tekniske tårnene 
i hver ende av behandlingsfløyen. Disse ”tårnene”, 
store tekniske rom i hver etasje, rommer ventila-
sjonsaggregater for de tunge funksjonene i behand-
lingsfløyen. I plan U2 rommer de tekniske tårnene 
underfordelingene for bygningsfløyene i trinn 1.

7.1.2.4 Konstruktive intensjoner

Generalitet, fleksibilitet, elastisitet, lang levetid og 
robuste løsninger har vært viktige begrep bak de 
konstruktive prinsippene og intensjonene for nybyg-
get i trinn 1. Både med tanke på bygget når det står 
ferdig i år 2021, men også løsningene som skal følge 
prosjektet videre i de senere fasene fram mot byg-
gestart så har det vært viktig å legge til grunn robus-
te prinsipper for løsningene man har valgt. Man har 
i størst mulig grad prøvd å utvikle løsninger som kan 
ta opp i seg endringer i planløsninger, endringer på 
dimensjoner (f.eks. dragere og søyler) og generelt av-
gjørelser som tas fremover i prosjektet uten å måtte 
ty til mye omprosjektering. Den samme intensjonene 
ligger bak avgjørelsen om å prøve å holde antallet 
spesialløsninger nede. 

7.1.2.5 Industrialisert bygging

Både for sykehus generelt og for prosjektet 
ByggHaugesund2020 ser man et stort potensiale i å 
prefabrikkere så mye som mulig av bygget. Både for 
å spare kostnader og for å effektivisere byggepro-
sessen. Faktorer som en begrenset byggetomt midt i 
Haugesund by og en satt kostnadsramme fører også 
til at det er hensiktsmessig å bruke industrialiserte 
metoder i dette prosjektet.

Generelt benyttes prefabrikkerte elementer primært 
når byggetid er en faktor. Kortere byggetid gir et 
raskere tett bygg, lavere byggelånsrente og raskere 
gevinstrealisering ved at virksomheten kan ta et nytt 
bygg i bruk på et tidligere tidspunkt.

Gjennom forprosjektet har prosjekteringsgruppen 
vurdert bruken av seksjoner og bruken av prefabrik-
kerte komponenter. 

For dette prosjektet ser man gode muligheter til 
å benytte seg av prefabrikkerte komponenter. 
Sammenlignet med seksjonsbygging vil valget på å 
benytte seg av ferdige komponenter gi oppdragsgiver 
en større grad av fleksibilitet og flere valgmuligheter. 

Bruk av komponenter er velkjent. Prefabrikkerte 
konstruktive søyler, fundament, vegg og dekkele-
menter er kjente metoder, på samme måte som 
prefabrikkerte baderom. Spesielt når det kommer 
til bære- og dekkeelementer er det allerede utstrakt 
bruk av prefabrikkerte komponenter i byggebran-
sjen. Effektiviteten ligger i at man i en høy grad 
benytter seg av like elementer, som produseres i 
kontrollerte omgivelser, med høy nøyaktighet, aksep-
table kostnader og som leveres til byggeplass når 
man trenger disse. Komponentene kan raskt løftes 
på plass og det trengs bare et fåtall personer for å 
montere disse.
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 Prefabrikerte fasadekomponenter løftes på plass (KHiB). 

BIM

Produksjon Transport Just in time Montasje Elementer Montasje Komplettering
fra innsiden

Ferdig bygg

ˇ
 Bruk av prefabrikerte komponenter.

Foto: Hans Thomas Holm/Statsbygg.
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BIM

Produksjon Transport Just in time Montasje Elementer Montasje Komplettering
fra innsiden

Ferdig bygg

BIM

Produksjon Transport Just in time Montasje Elementer Montasje Komplettering
fra innsiden

Ferdig bygg

Markedet for komponenter byr på et større utvalg av 
leverandører enn for seksjoner og denne konkurran-
sen vil kunne gi oppdragsgiver en kostnadsgevinst. 
En viktig faktor for å lykkes med dette er at man 
planlegger åpent og ikke binder seg til en metode 
eller leverandør tidlig i prosessen. Seksjoner vil også 
legge tydelige føringer på planløsningen i bygget, 
mens komponenter tillater en mye større fleksibilitet 
og flere valgmuligheter under prosjekteringen. En 
bedre framtidig fleksibilitet i bygget tilfredsstilles 
også ved å velge prefabrikkerte komponenter. 

Behovet for å få et tidlig tett bygg i et værhardt vest-
landsklima vil være av betydning, samt at antallet 
personer på byggeplass kan reduseres betydelig. 
Dette gir oppdragsgiver en raskere, mer effektiv og 
sikrere byggeprosess. I tillegg vil plassbehovet på 
byggeplass reduseres betraktelig ved at elementer 
leveres når de skal monteres. I et trangt og sentralt 
byrom vil dette kunne ha betydelig mindre konse-
kvenser for både naboer, ansatte og publikum. 

I dette prosjektet skal det bygges høyt. Å benytte seg 
av seksjoner vil medføre betydelige krav til kran, vekt 
og oppstilling av denne. Det ligger også helt klare 
begrensninger på hvor høyt det er mulig å løfte sek-
sjoner. Mindre og lette løft, som man får med kom-
ponenter, vil gi mindre utfordringer med overnevnte 
forhold. I tillegg vil behovet for tunge og kompliserte 
transporter til og fra byggeplass kunne reduseres 
sammenlignet med seksjonsbygging.
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I prosjektet ser man for seg å kunne prefabrikkere 
følgende komponenter:

• Bære- og dekke konstruksjonene.

• Ytterveggselementene.

• Innvendige vegger.

• Bad og våtrom.

• Himlinger.

• Tekniske installasjoner.

I tillegg ble det i skisseprosjektet foreslått en løsning 
der man benytter seg av prefabrikkerte tekniske 
tårn. Dette er tekniske rom for hver etasje som pre-
fabrikkeres i moduler og monteres over hverandre. 
Disse modulene kan leveres med alt av nødvendige 
tekniske komponenter ferdig montert. Bruken av 
tekniske tårn vil fjerne behovet for vertikale sjakter i 
bruksetasjene. 

Videre er det foreslått å prefabrikkere de horisontale 
tekniske føringene i etasjene, samt andre tekniske 
elementer som tavler og sammenbygde enheter i 
sentraler.

7.1.3 
Fasadeutforming

Fasadene er på mange måter et av de viktigste ele-
mentene på et bygg, De er både byggets ansikt utad 
mot byen og til samme tid, forbindelsesleddet mel-
lom byggets innvendige funksjoner, brukere, pasi-
enter og omgivelsene utenfor. Gode fasadeløsninger 
klarer å løse dette grensesnittet ved å skape en ba-
lanse mellom de ulike aspektene og behovene. 

For nybyggene har man lagt følgende prinsipper til 
grunn:

 En systematisk inndeling som følger byggets og 
funksjonsarealenes premisser for generalitet 
og fleksibilitet. Slik at fremtidige ombygginger i 
disse arealene ikke krever endringer i fasaden. 
En tankegang om så få unike elementer som 
mulig for å muliggjøre gode rasjonelle løsninger 
og et potensiale for å kunne bruke industrialisert 
bygging i størst mulig grad.

 Det arkitektoniske konseptet med smale hori-
sontale bånd foran dekkeforkantene som struk-
turer fasadens vertikale karakter og bryter opp 
de store vertikale flatene. Mellom disse båndene 
legges det opp til smale vertikale felt i form av 
enten tette felt, faste vindusfelt, åpningsbare 
vinduer, translusente felt og felt for nødvendige 
ventilasjonsrister der dette kreves. Inndelingen 
følger romfunksjonene bak med variasjoner for å 
skape spill og bryte regelmessigheten i fasaden.

 Funksjonelle aspekter som solavskjerming, 
innsynsproblematikk, kvaliteter som dagslys og 
hensyn som må tas til byggets omfattende tek-
niske infrastruktur.  

7.1.3.1 Klimaskall, energi, passivhus

Premisset at nybygget skal prosjekteres og utføres 
som et passivhus legger klare føringer på valgene man 
kan ta i utformingen og den konstruktive oppbyggingen 
av fasadene. Gode isolasjonsevner og løsninger opti-
mert for lave kuldebroverdier er førende for de prinsi-
pielle vurderingene som ligger bak en slik fasade. 
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ˇ
 Fordeling av translusente felt og vanlige vinduer i et føderom.
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Generelt sett er bygget geometriske form holdt enkel 
med et begrenset antall utkraginger eller andre 
kompliserte former som vanskeliggjør gode løsnin-
ger med tanke på overnevnte aspekter i prosjektets 
senere faser.   

7.1.3.2 Konstruksjonsprinsipp, fasader

Fasaden er forslått løst som en fasade hovedsakelig 
bestående av prefabrikkerte elementer. I et værhardt 
vestlandsklima vil en slik fasade kunne gi et tidlig tett 
bygg, sikrere byggeprosess ved at produksjonen flyt-
tes til en fabrikk og det kun monteres på byggeplass. 
I tillegg gir en slik prosess høy nøyaktighet og det at 
man benytter seg av en stor grad av like elementer vil 
kunne gi en kostnadsgevinst.

De prefabrikkerte elementene er kommer som 
ferdige elementer i et profilsystem av aluminium. 
Maksimale dimensjoner på hvert enkelt element vil 
ligge på rundt 2400 mm x 4200 mm. Nøyaktige di-
mensjoner på et slikt element vil bearbeides videre 
i detaljprosjektet og eventuelt sammen med entre-
prenør eller leverandør i samspillsfasen. Innenfor 
disse overordnete dimensjonene er man fri til å dele 
inn elementet som man ønsker. Komponentene som 
kan brukes til å utfylle elementene er:

• Tette felt (med luftet kledning og isolasjon). 

• Faste vindusfelt.

• Åpningsvinduer.

• Translusent felt (Aerogel / GlassX).

• Ventilasjonsrister.

Minste bredde for hvert enkelt felt er 600 mm. Andre 
mulige bredder på felt er 1200 mm og 2400 mm. 
Noe som gir et bredt spekter av muligheter for å 
skape et godt samspill med romfunksjonene bak. 
Åpningsvinduer er alltid foreslått lagt i et 600 mm 
felt.

For å sikre best mulig kvalitet og løsning anbefa-
les det å involvere mulige leverandører på et tidlig 
tidspunkt. Da vil man kunne optimere løsningene 
både med tanke på den tekniske utførelsen og ma-
terialbruk så vel som kostnader. Produksjonen av et 
testelement for testing av tetthet, kuldebroer, mate-
rialkvaliteter og montasje kan også være av fordel.

Når fasadeinndelingen og selve elementinndelin-
gen er klar vil en leverandør kunne produsere hvert 
enkelt element som så leveres ”just in time” på 
byggeplassen. Fasadeelementene vil så løftes på 
plass i sine respektive posisjoner der de henges på 
braketter. Prosessen vil kunne optimeres i forhold til 
ledig krankapasitet på byggeplassen, vær og vind og 
eventuelle andre aspekter. Når elementene monte-
res vil man løpende kunne komplettere konstruksjo-
nen fra innsiden. Utforingsvegg bak de tette feltene, 
tilslutninger mellom innvendige vegger, innkassingen 
av søyler samt alle andre innvendige arbeider vil så 
kunne utføres uten innflytelser fra vær og vind.

Vanlige felt

ˇ

Dekkeforkanter
ˇ

Translusente felt

Vinduer med solavskjerming
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ˇ
 Eksempel, translusent matriale: som Aerogel / Okalux.

ˇ
 Alternativ løsning med fast solavskjerming.

ˇ
 Eksempel, translusent matriale: GlassX.

7.1.3.3 Dagslys, solavskjerming og blending

Et viktig premiss i prosjektet har vært å sikre mulig-
heter for å få inn rikelig med dagslys. Både i forhold 
til estetiske og arkitektoniske kvaliteter, men også i 
forhold til den helsebringende effekten naturlig lys 
har på oss mennesker. Det har derfor vært et særskilt 
fokus på å bringe disse kvalitetene inn i prosjektet.

Det er derfor forespeilet en løsning der brystnings-
høyde legges på 500 mm og vinduene går fra bryst-
ning til underkant himling. Dette gir prosjektet en 
vindushøyde på 2200 mm. Noe som muliggjør gode 
dagslysforhold og en god utsikt fra bruksrommene. 
Spesielt på de vestlige fasadene med utsikt over 
byen, Risøy og videre utover. Mye dagslys er også 
ensbetydende med mye solinnstråling. Noe som 
ønskes redusert i forhold til å holde kjølebehovet og 
dermed energibruken nede i et passivhus. Vinduene 
i bygget har grunnet dette en utenpåliggende solav-
skjerming. Denne vil i tilfelle av solinnstråling på 
fasaden kjøres ned og mørklegge rommet. For å 
fortsatt kunne tilby kvalitetene som dagslys gir et 
rom, også i tilfellet der solavskjerming er nede, er det 
derfor foreslått en løsning der enkelte felt i fasaden 
er utført i et translusent materiale. Materialet vil 
til enhver tid slippe igjennom diffust lys og trenger 
ikke en aktiv solavskjerming på utsiden. Dette mu-
liggjør at man også får inn naturlig lys i tilfellene der 
solavskjerming er nede på de tradisjonelle vinduene. 
Fasadeinndelingen ser for seg rundt to translusente 
felt per rom. 

Viktig i oppnåelsen av passivhuskravene er en re-
duksjon i byggets kjølebehov. Er solinnstrålingen i 
et rom for høy vil kjølebehovet øke og dermed også 
energibruken. Det er derfor foreslått å benytte seg av 
en utvendig bevegelig solavskjerming. I dette tilfelle 
en bevegelig screenduk som monteres i kassetter 

Foto: GlassX. Foto: Sebastian Schels og Deppisch Architekten. Foto: Farshid Assassi og David Chipperfield Arcitects.

Solavskjerming

ˇ

Translusente felt
ˇ
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TAKHAGE PLAN 3

TAKVERANDA PLAN 5

TAKHAGE PLAN 2

ˇ
 De ulike takhagene.
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som henges foran den respektive dekkeforkanten 
i hver etasje. Screenduken vil dermed strekke seg 
fra dekke til dekke og understreke den overordnete 
fasadeutformingen i tilfellene der den er aktiv (kjørt 
ned). Å montere kassettene for screenduken skjult 
i dekkeforkantene sikrer at fasadens utforming og 
uttrykk ikke preges av produktvalg eller produsent.

Aktiviteten som skal foregå i et sykehus vil i mange 
tilfeller være av en slik karakter som stiller særlige 
krav til å vurdere innsynsproblematikk fra eksis-
terende vestfløy. Det legges derfor opp til muligheter 
for å kunne montere en form for blending på innsiden 
av fasaden. I hovedsak foran vinduene. I tilfeller det 
personalet eller pasienter ønsker å skjerme seg for 
innsyn vil de kunne benytte seg av denne muligheten. 

Løsningen må være av en slik karakter at dagslysfor-
holdene i hvert rom ikke preges negativt.

7.1.4 
Takhager
Utformingen av takhagene som ligger i prosjektet 
har fulgt to viktige aspekter, det ene er intensjo-
nen om en god tilgjengelighet for alle som ønsker 
å bruke takhagene, det andre er klimaforholdene i 
Haugesund. 

Klimaet i Haugesund er preget av to fremtredende 
værtyper; mildt og vått vær med sør-vestlig vindret-
ning, og kaldt og klart vær med nord-vestlig vindret-
ning. 

Store deler av året vil regnbyger holde utemøbler 
våte med mindre de er under tak, og det er derfor 
prosjektert en kombinasjon av åpen pergola og felt 
med glass-tak. Feltene med glass-tak ligger over 
områder som utgangene innenfra og over områder 
der hovedkonsentrasjonen av sitteplassene ligger. 
For å skjerme uteplassene mot nordavinden er det 
foreslått brukt transparente skjermvegger der byg-
ningen ikke fungerer som levegg. Noen levegger er 
enkle ståltråder som spennes fra plantekassene 
opp til takkonstruksjonen over takhagen. Her kan de 
vokse klatreplanter, noe som understreker takhage-
nes grønne karakter. 

De tre takhagene er gitt en noe ulik utforming ut i fra 
hvilken funksjon de er tiltenkt å ha: 

Takhagen over 1. etasje på sidefløyen er den største, 
og har muligheten for å vandre som hovedelement. 
Randsonene er møblert med en kombinasjon av 
plantekasser og sittebenker. Disse fungerer også 
som avgrensning av arealet mot den øvrige takflaten. 
Det tilgjengelige arealet er trukket tre meter inn fra 
bygningens gesimser for å hindre innsyn til psy-
kisk helsevern-uteoppholdsområde i atriet under. 

Takhagene

ˇ
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Fronten av plantekassene er kledd i naturelokserte 
metallplater, mens selve sitteelementet er en tre-
kledning. Dekket er foreslått som et enkelt tredekke.  

Takhagen i tredje etasje har også gode sol- og ut-
siktsforhold med behandlingsfløyens vestfasade 
som eneste begrensning for utsikten. Denne takha-
gen vil ha et mer lekent preg med noen skulpturelle 
elementer som kan inspirere til lek for barneavde-
lingens pasienter. Materialiteten følger utrykket i de 
andre takhagene. Dekket i denne takhagen er fore-
slått som et gummidekke for å muliggjøre noe lek for 
barna som oppholder seg her.

Takhagen i femte etasje tenkes noe enklere møblert, 
men med lignende uttrykk og form som takhagene. En 
felles materialitet binder alle utearealene sammen. 
Beliggenheten er godt egnet som uteareal for syke-
husets ansatte og kan også tjene som venteområde 
for pasienter som skal til laboratorietjenester.

Felles for de tre takhagene er at de er lett tilgjenge-
lige fra hovedkorridorene uten å måtte gå gjennom 
funksjonsområder. De vil også være tilgjengelige for 
bevegelseshemmede ved at korte ramper etableres 
for å håndtere høydeforskjellen mellom innvendig 
gulv og det utvendige dekket. 

7.1.4.1 Konstruksjoner, takhager

Et viktig aspekt i å sikre bruken og kvalitetene til tak-
hagene er å sikre en trinnfri og universelt utformet 
adkomst. Løsninger der man tilfredsstiller kravene 
til universell utforming, men på en slik måte at en 
legger unødige hindringer i veien for brukeren med 
omstendelige løsninger som f.eks. en løfteplattform 
vil legge en altfor høy terskel på bruken. Dermed vil 
kvaliteten som takhagene gir prosjektet bare bli for-
beholdt noe få. 

Det er derfor foreslått en løsning det man på utsiden 
av fasaden legger opp til en rampe som er universelt 
utformet. Dette vil sikre tilkomsten for personer som 
er svake til beins, personer i rullestol eller pasienter 
i seng. For å sikre denne tilkomsten er det forespei-
let en løsning der man senker dekket under denne 
rampen. Området foran utgangen og selve rampen 
isoleres med isolasjonsprodukter med en bedre 
ytelse (vakuumisolasjon, Foamglas eller lignende), 
mens selve dekket under takhagen isoleres som det 
resterende taket. Det gir en optimal løsning i forhold 
til å sikre tilgjengeligheten og holde kostnadene så 
lave som mulig.  

Dekkekonstruksjonen på takhagene er i stor grad 
tenkt utført likt som resterende tak. Sett bort i fra 
dekkekonstruksjonen under rampene ut på taket. 
Det er mulig at en duokonstruksjon kan anbefales 
på taktekkingen. Dette betyr at selve membranen 
på taket trekkes noe inn i sjiktene og noe isolasjon 
legges over for å unngå skader og punkteringer på 
membranen. Dette danner grunnsjiktet. Avhengig av 
funksjonen til takhagen legges det så et tredekke 
eller et gummidekke over.

De utvendige takene over takhagene er tenkt utført 
som lette stålkonstruksjoner i samme høyde som 
etasjene. Enklere søyler og dragere som stålprofiler 
danner en enkel struktur. I områdene der man har 
behov for skjerming mot vær og vind vil man legge 
opp til tette felt, enten som glasstak eller i et tran-
slusent materiale som Polycarbonat eller lignende. 
Andre områder av en mer åpen karakter er forespei-
let løst med ståltråder som spennes fra drager til 
drager eller fra plantekassene opp til dragerne. Her 
vil det så vokse vintergrønne klatreplanter. Dette gir 
takhagene grønne levegger og til og med en grønn 
overdekking i enkelte områder.
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ˇ
 Det tekniske bygget i sør-vest. 

7.1.5 
Teknisk bygg i sør-vest
På den sør-vestlige delen av tomten legges det et 
eget lite teknisk bygg. Bygget fungere som en avslut-
ning på sykehusets uteareal, rammer inn forplassen 
til ambulansemottaket og ligger som en avslutning 
for økonomiadkomsten og tilhørende uteareal. Dette 
tekniske bygget huser noe av den nødvendige infra-
strukturen for nybyggene i trinn 1. 

Vignett - Isometrisk oversikt over teknisk bygg i  
sør-vest. 

Dette inkluderer:

• Kjølemaskiner.

• Tørrkjølere på tak.

• Reservekraftaggregater.

• Nettstasjoner.

• Hovedtavler.

• Gass-sentral.

• Rom for lystgassdestruksjon og teknisk trykkluft.

• Sprinklerpumperom.

Dette bygget er tenkt utført som et enkelt lavt bygg. 
Fasadene består av to elementer. De tette klimaveg-
gene som på utsiden dekkes av Gambioner (enkle 
stålkurver fylt med sprengstein fra tomten) og vegg-
partiene med utblåsningsflater som dekkes av rister. 
Dører som sitter i disse flatene vil også dekkes av 
rister. Bygget er forespeilet lagt så lavt som mulig i 
terrenget og Gambionene kan dekkes av klatreplan-
ter, noe som gjør at bygget vil kunne bli en del av 
”skogen” på barnehagetomten. 

Teknisk bygg i sør-vest

ˇ
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7.2 
Byggeteknisk beskrivelse – 
konstruksjoner

Nytt bygg 
Generelt

Eksisterende bygningsmasse har en systematisk akse-
inndeling som videreføres for ny bygging.

Bæresystemet er inndelt 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. 
 
Nytt bygg er for bærekonstruksjoner delt i “behand-
lingsfløy” og “psykisk helsevern-fløy”, begge med “tung” 
konstruksjon, og mellombygg mot eksisterende bygnings-
masse som “lett” konstruksjon. 
 
Det benyttes to stk. innvendige bærelinjer for ”behand-
lingsfløy”, og en stk. innvendig bærelinje for ”psykisk 
helsevern-fløy”, i prinsipp som for korridorer. 
 
Både for behandlingsfløy og psykisk helsevern-fløy er det til-
tenkt utstrakt bruk av prefabrikkerte bygningsdeler (se fig. 1). 

Fundamenter 
Nytt bygg direkte fundamenteres til fjell/undersprengt 
fjell, på punktfundamenter/pilarer til fjell og veggbanket-
ter. Drenering etableres på alle fundamenteringsnivå. 
 
Bæresystem og avstivende konstruksjoner 
Søyler utføres av stål i utvendige bærelinjer i ytterveg-
ger, og brannisoleres. Dette for å kunne ”skjule” søyler i 

yttervegger. Søylene vil kunne gå over flere etasjer, mest 
aktuelt over to etasjer. 
 
I innvendige bærelinjer benyttes etasjehøye (netto) prefabrik-
kerte søyler av betong med sliss for avløpstammer (se fig. 2). 
 
Bjelker utføres som utstøpte hatteprofiler av stål. Ved å 
benytte utstøpte hatteprofiler unngås brannisolering på 
bjelkenes underside, og frigjør plass til tekniske instal-
lasjoner, samt mulighet for etasjehøye vinduer (netto) i 
fasader. I innvendige bærelinjer kan bjelker legges med 
”gerber-skjøt”. Gerber-skjøt gir mulighet for reduserte 
bjelkehøyder og behov for konsoll på søyler (se fig. 3). 
 
Som horisontale avstivende konstruksjoner benyttes 
dekkeskiver, og som vertikalt avstivende konstruksjoner 
benyttes veggskiver mot trapperom og heissjakter med 
forrom. Avstivning er tilpasset inndeling av bygningsfløyer 
med gjennomgående fuger. 
 
Vegger 
For bygningen benyttes bærende yttervegger av betong 
mot grunn i U2 og U1. Det benyttes også bærende inner-
vegger av betong rundt trapperom og heissjakter. For 
psykisk helsevern-fløy uten kjeller benyttes ringmurer av 
betong (se fig. 4). 
 
Dekker 
Fritt bærende dekker for begge fløyer utføres som kom-
pakte dekker av «plattendekker» med påstøp. Det er for-
utsatt en dekketykkelse på 400 mm (inkl ikke konstruktiv 
påstøp). Alternativt kan også stålprofiler med utstøping av 
ribbedekker benyttes (deep deck composite). Kompakte 
dekker benyttes for å gi nybygget høy generalitet og flek-
sibilitet (eks. muligheter for nye utsparinger og ombyg-
ginger). Dekkene kan også gis lokale nedsenkninger for 
prefabrikkerte baderoms-cabiner (se fig. 5 og 6). 

I laveste underetasjer benyttes gulv på grunn. Gulv på 
grunn utføres med diffusjonssperre på isolasjon. Det eta-
bleres også radonsperre og sikring mot radon under gulv 
på grunn. Dette vil bli nærmere analysert i forbindelse 
med endelige grunnundersøkelser i neste fase. 
 
Det er påregnet benyttet en flytende ikke konstruktiv på-
støp på alle dekker for arealer med behov mye tekniske 
installasjoner i gulv (eks operasjon), og for høy generalitet 
og fleksibilitet (eks etablering av nye fall til sluk). 
 
Yttertak 
Alle tak bygges som kompakte varme tak med innvendige 
nedløp. Primærkonstruksjon som bæring i etasje under. 
Taktekking med to lags papptekking eller tilsvarende. 
 
Trapper og balkonger m.m. 
Innvendige trapper utføres i prefabrikkert betong, og i 
mellombygg mot eksisterende bygningsmasse med stål-
bæresystem.

Det etableres ramper mellom nytt bygg og eksisterende. 
Foran akuttmottak etableres en baldakin på utvendige 
søyler. 
 
Utvendig konstruksjoner 
Støttemurer av betong etableres mellom eksisterende 
psykisk helsevern-bygg og ny psykisk helsevern-fløy, samt 
mellom psykisk helsevern-fløy og teknisk bygg.

Eksisterende bygg

En mindre del av eksisterende psykisk helsevern-bygg, 
ett tilfluktsrom (tilfluktsrom 2) og parkeringshus vest 
rives for å frigjøre plass til nytt bygg. Generelt beholdes 
eksisterende bærekonstruksjoner ved ombygging i ek-
sisterende arealer.

7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg
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“ Generelt beholdes eksisterende 
bærekonstruksjoner ved ombygging 
i eksisterende arealer.

Fig. 1  Modell

Fig. 2  Innvendig søyle Fig. 3  Eks. på utstøpt hatteprofil av stål

Fig. 4  Statikk modell behandlingsfløy

Fig. 5  Plattendekke Fig. 6  Deep deck composite
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7.3 
Teknisk Infrastruktur

Innledning

Dette kapitlet omhandler teknisk infrastruktur i 
grunnen rundt sykehuset.

Utviklingen av tomten for de nye byggene i 
ByggHaugesund2020 prosjektet, medfører omleg-
ging av eksisterende infrastruktur vest for dagens 
bygninger. Disse må legges om til en trasé som går 
syd-vest for de nye bygningene.

Full drift skal opprettholdes for sykehuset, slik at 
infrastruktur som betjener eksisterende sykehus 
må legges om før tomtearbeidene starter. Dette er i 
detalj redegjort for i vedlegg til forprosjektet i notat  
”Tomteopparbeidels, rigg og transport fra tomt”.

I tillegg til sykehusets egen utvendig infrastruk-
tur ligger det også i samme trasé anlegg for gass 
(Gasnor) for fjernvarme- og kjøling til HSH, el.kraft-
kabler til HSH og fra Flotemyr undersentral. I tillegg 
skal brannvann for utvendig slokkemidler legges om.

Det er i arbeidsprosessen med forprosjektet kommet 
opp et behov for å se på leveringsforpliktelsene til 
eksterne mottakere av termisk energi (HSH) på nytt, 
med sikte på å avvikle forpliktelsen til eksterne for-
brukere og å frigjøre kapasitet i egen teknisk sentral 
for termisk energiproduksjon. Det har vist seg som 
en nødvendig forutsetning for den økonomiske ram-
men for prosjektet at eksisterende produksjonsan-
legg for termisk energi i teknisk sentral blir beholdt. 
Dette er redegjort for i andre deler av forprosjektet. 
Av samme grunn blir teknisk sentral ikke utvidet 
for å dekke byggetrinn 2 i denne fasen. Dette ligger 

ˇ
 Fig 1.  Infrastruktur høyspent, eksisterende og ny løsning. 

 Grøfter for el.tekn infra kombineres med VVS. ˇ
 Fig 2.  Utvendig vann og avløp.
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følgelig til grunn for prosjektet i denne forprosjek-
trapporten. 
 
Videre er det i forprosjektet startet et arbeid mot 
Haugesund kommune for å legge ny trasé for spill-
vann og overvann fra dagens psykisk helsevern-bygg 
ned i Årvikgaten i stedet for ned mot ledningsnett i 
Stavangergaten. Dette arbeides det med for avkla-
ring før neste fase starter med grunnarbeider. Det 
blir ikke lagt til grunn en slik endring i denne forpro-
sjektrapporten.

7.3.1 Nye tilknytninger til nytt bygg

Strømforsyning

Iflg Haugaland kraft er de to eksisterende nettsta-
sjonene forsynt fra Hemmingstad understasjon. 
Det er ikke avklart fra Haugaland kraft om denne 
høyspenningsforsyningen har tilstrekkelig kapasi-
tet i forhold til de opplysninger prosjektet har gitt 
Haugaland kraft. Avklaringer pågår med nettleveran-
døren. Til grunn for kostnadsoverslaget er tatt med 
en ny høyspenningsring (se fig. 1).  
 
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 utbyggingen 
vil det bli behov for omlegging av nevnte kabel. Kabelen 
vil bli ført rundt/innom de nye nettstasjonene i nytt 
teknisk bygg (men ikke tilkoblet) og skjøtet inn på eksis-
terende kabel ved eksisterende psykisk helsevern-bygg. 
 
Videre er det regnet med en ny 22kV høyspen-
ningskabel til den nye elkjelen i eksisterende 

energisentral. Høyspenningsbryter for nevnte forut-
settes innmontert i eksisterende nettstasjon 51070.

Vannforsyning

Planlagt påkobling på kommunal vannledning for 
nybygget er i krysset Stavangergata/Alexander 
Kiellands gate. Herfra etableres det ny vannledning 
frem til nybygget. Ledningen føres også videre, langs 
ny gang- og sykkelvei, til brannvannsuttak for ny-
byggene. Hele vannledningen, fra tilkobling i kum og 
fram til brannvannsuttak overtas av kommunal drift. 
 
Fra den nye kommunale vannledningen etableres det 
en kum hvor to private, separate ledninger; én til forsy-
ningsvann og én til sprinklervann føres inn i nybygget.  
 
Nødvendig dimensjon på forsyningsledningen er ikke 
beregnet i denne fasen. Nøyaktige beregninger på 
dette må utføres i detaljprosjekteringen. 

Generelt, spillvann og overvann

Sykehuset har i dag to avløpsuttrekk tilknyt-
tet kommunalt ledningsnett i Stavangergata. I 
Stavangergata ligger det en kommunal overvann-
seldning med dimensjon Ø800 og en spillvanns-
ledning med dimensjon Ø315. Begge disse lednin-
gene har fall mot vest og følger fallende terreng i 
Stavangergaten og videre ned forbi dagens barneha-
ge, ned til Oslogate. For å møte dette ledningsnettet 
vil det bli svært dyp grøft siste del av omlagt trasé 
eller dype fallkummer. For overvann er dette uheldig.

Spillvann

Spillvannsledning fra nybygg kobles på eksisterende 
kommunal Ø315mm spillvannsledning i Stavangergata.

Det antas at spillvannet kan gå med selvfall til kom-
munalt avløpsnett i Stavangergata. Dette må allike-
vel undersøkes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
Nødvendig dimensjon på spillvannsledningen er ikke 
beregnet i denne fasen. Nøyaktige beregninger på 
dette må utføres i detaljprosjekteringen. 
 
Det kan også være et alternativ å føre spillvann fra 
psykisk helsevern-bygg inn ned i Årvikgata. Denne 
traséen er kortere og enklere anleggsteknisk og 
foreslås som alternativ trasé. Det gjøres kapasitets-
analyser og en vurdering av dette i detaljeringen av 
prosjekter som kan knyttet til denne traséen. Dette 
må ses i sammenheng med videreføring av spillvann/
overvann i eksisterende nett i Haraldsgt. 

Overvann

Overvann fra nybygget kobles på eksisterende kom-
munal Ø800mm avløpsledning i Stavangergata. 
 
Overvann føres via fordrøyning-/ infiltrasjonsløsning 
til kommunalt avløpsnett. Grove beregninger gir et 
nødvendig fordrøyningsbehov på ca. 15 m3 (se fig. 2). 
 
Mer nøyaktige beregninger må utføres i detaljpro-
sjekteringen. 
 
Nedbørsfeltet er antatt avgrenset av veg nord, sør, 
øst og vest for tiltaksområdet. Ved ekstremnedbør 
antas det at overvannet vil gå via veg til sjø. 

Omlegginger av eksisterende infrastruktur

I forbindelse med nybyggene er det en del eksis-
terende infrastruktur som må legges om. 

For detaljerte beskrivelser av det kan også vises til 
ikke trykket vedlegg i «Notat rigg, drift og anleggs-
gjennomføring». I dette notatet er drøftet alternati-
ver med å legge spillvann fra psykisk helsevern og 
rus inn i eksisterende Vestblokk. Dette alternativet er 
nærmere analysert og funnet vanskelig å gjennom-
føre. Overvann fra psykisk helsevern ville uansett 
måtte legges rundt nybyggene. Følgelig er forpro-
sjektet konkluder som vist her, se under.

Naturgass

Sykehuset benytter i dag gass til oppvarming 
i varmeanlegget. Gassledning ligger som rør i 
bakken og kommer fra Karmsundgata, føres inn 
Stavangergata og nedover Alexander Kiellands gate. 
Fra Stavangergata går det en avstikker fra gassled-
ningen og inn til energisentralen. Det ligger også en 
gassledning som følger samme trase som fjernvar-
me- og kjølerørene i gangveien langs vestfløy og opp 
mot Litlasundgata. Dimensjon på denne er DN 200. 
 
Den eksisterende gassledningen som ligger i G/S-
veien langs sykehusets vestfløy vil komme i konflikt 
med ny bebyggelse. Det må legges ny gassledning 
i sammen trase som ny fjernvarme/kjølerør til 
Høgskolen. Dette for å opprettholde gassleveranser 
før videre utbygging kan fortsette. 

Brannvann

Det må legges fram ny brannvannledning for brann-
kummer langs ny vestfasade. Denne legges fram fra 
hovedvannledning i Stavangergata ved ny forplass 
på sydsiden av nye bygg. Den legges i felles trasé for 
de øvrige ledningene som legges i ny gang og sykkel-
trasé rundt bygningene.

“ Det har vist seg som en nødvendig forutsetning for den 
økonomiske rammen for prosjektet at eksisterende produksjons- 
anlegg for termisk energi i teknisk sentral blir beholdt. 
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Fjernvarme/fjernkjøling

Energisentralen til sykehuset forsyner i dag Høgskolen 
i Stord og Haugesund med varme- og kjøleenergi. 
Rørtraseen, tur-retur for fjernvarme og fjernkjøling 
føres i dag fra energisentralen, i gangvei langs vestfløy 
og opp mot Høgskolen.

Denne rørtraseen vil komme i konflikt med ny be-
byggelse i BT1. Rørtraseen må dermed legges om og 
etableres på nytt i grøfter under ny gang og sykkelvei 
rundt BT1. 

Overvann og spillvann fra psykisk helsevern-bygg

Eksisterende ledning for spillvann og overvann fra 
dagens psykisk helsevern-bygg føres i dag langs syke-
husets Vestblokk og ned til kommunal avløpsledning 
i Stavangergata. Disse rørene kommer i konflikt med 
byggegrop for nybygg og må derfor legges om. 

Nytt overvannsrør er planlagt lagt med selvfall i 
nyetablert gang og sykkelvei vest for nybygg. Røret 
kobles da videre inn på kommunal overvannsledning 
i Stavangergata. I foreløpige prosjektering er det lagt 
opp til at alle nye overvannsrør fra nybygg og eksis-
terende psykisk helsevern-bygg kobles sammen før de 
føres inn på kommunal avløpsledning.

Nytt spillvannsrør fra psykisk helsevern-bygg er plan-
lagt lagt med selvfall i nyetablert gang og sykkelvei 
vest for nybygg. Røret kobles da videre inn på kom-
munal spillvannsledning i Stavangergata. I foreløpige 
prosjektering er det lagt opp til at alle nye spillvann-
ledninger fra nybygg og eksisterende psykisk helse-
vern-bygg kobles sammen før de føres inn på kommu-
nal avløpsledning (se fig.3).

 
Alternativ løsning for spillvann og overvann

Det er diskutert alternativ til å legge overvann og 
spillvann fra dagens psykisk helsevern-bygning rundt 
nybyggene og ned til Stavangergaten og i stedet legge 
disse i ny trasé i Årviksgt. (se fig.4).

7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

 Fig. 3 Omlegging av Fjernvarme- og fjernkjøling for HSH og ny avløpstrasé psykiatribygg.

ˇ

 Fig 4.  Alt. Sp.v og ov.v i Årvikvsgt.

ˇ

 

Ny 125 spv 
Ny 150 ov.v 



Helse Fonna HF      |      Forprosjekt ByggHaugesund2020      |      03—2017      |      127Foto: Shutterstock.



128   OEC    |    Momentum Arkitekter AS    |    Vikanes Bungum Arkitekter    |    Sweco    |    Bygganalyse

7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

7.4 
VVS-tekniske løsninger

Innledning

Kapitlet omhandler alle vvs tekniske løsninger i byg-
ningene. Utvendig infrastruktur for VVS er lagt i eget 
kapittel Infrastruktur. 

Løsningene for VVS er utviklet gjennom et tett pro-
sessarbeid med arkitekter, tverrfaglig samarbeid 
mot andre tekniske fagområder, deltakelse i bruker-
grupper og registering av behov og løsninger derfra. 
Dette er bearbeidet og innarbeiding i forprosjektet 
og lagt til grunn i kotnadskalkylene.

7.4.1 
Prinsipiell oppbygning av VVS-
tekniske løsninger 

De tekniske anleggene er kategorisert i henhold til 
Overordnet Tekniske Program (OTP) i basisinstalla-
sjoner (hovedsentraler, tekniske rom), primærinstal-
lasjoner (hovedføringer i etasjene, tekniske korridorer, 
undersentraler i etasjene) og sekundærinstallasjoner 
(rominstallasjoner). Denne kategoriseringen benyttes 
for å tydeliggjøre at disse anleggsdelene skal be-
handles forskjellig i forhold til kapasiteter, levetid og 
investeringsnivå/kvaliteter. Med basisinstallasjoner 
menes her termisk energisentral, hovedføringer i 
kulverter og tekniske rom. Med primærinstallasjoner 
menes hovedføringsveier i korridorer og sekundæ-
rinstallasjoner beskriver utstyr på romnivå. 

Basisinstallasjoner ventilasjon. 
Tekniske tårn

I behandlingsfløya i BT1 legges til opp til bruk av 
tekniske tårn. Ett teknisk tårn består av moduler for 
tekniske rom som betjener ulike arealer i en syke-
husetasje. Det tekniske rommet inneholder komplet-
te luftbehandlingssystemer og vertikale rørføringer. 
Elektro og automatikkinstallasjoner plasseres også 
i sammenheng med det tekniske tårnet. I plan U2 
vil det være rørteknisk undersentral med plass til 
varmevekslere, pumper, sprinklerventiler og andre 
VVS-systemer. Rør fra denne undersentralen føres 
vertikalt opp i sjakt i det tekniske tårnet. Det legges 
i hovedsak opp til ett felles luftinntakskammer med 
rister i fasaden for alle luftbehandlingssystemer i ett 
plan i ett teknisk tårn. Luftavkast løses ved hjelp av 
egne avkastkanaler i bakkant av tårnet med separa-
te jethetter på tak (se fig. 1). 

I sengefløy legges det ikke opp til bruk av teknisk 
tårn. Det etableres to ventilasjonstekniske rom i 
plan U2, ett i nord og ett i sør. Fra disse rommene 
går det egne vertikale sjakter opp i plan U1, 01 og 
plan 02 der kanalene fordeler seg utover i etasjen. 
Rørføringer i senge-/psykisk helsevern-fløy hentes 
fra avgreninger på hovedføringer i behandlingsfløy-
en. 

Primærinstallasjoner ventilasjon

På grunn av krav til himlingshøyder i nybyggene og 
smale og vinklede korridorer er det planlagt at tekniske 
føringer i etasjene også må ligge utenom korridorsone-
ne. I praksis betyr dette at hele området over himling 
kan benyttes til teknisk føringstraseer. Det vil si at i 
enkelte tilfeller må påregnes at inspeksjon og tilkomst 

ˇ
 Fig. 1:  Skjematisk fremstilling av tekniske tårn med tekniske føringstraseer i behandlingsbygg.
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til tekniske føringer må gjøres fra funksjonsrom.

Nedenfor vises et snitt av plan 03 i behandlingsfløy 
med føringssoner for VVS og elektro. Det defineres 
en krysningssone i mellomrommet mellom venti-
lasjonskanaler og kabelbroer. I dette området må 
alle krysninger skje for ikke å komme i konflikt med 
langsgående føringer i korridorsoner (se fig. 2 og 3).

7.4.2 
Energisentral for VVS-anlegg
Det er besluttet i prosjektet at eksisterende teknisk 
sentral («energisentralen») ikke skal bygges om slik 
som angitt i tidligere fase. Dette er begrunnet i for-
hold til økonomisk bærekraft i prosjektet. Sykehuset 
har særskilt fokus på dette i budsjett (og senere 
budsjettering) i eget vedlikeholdsprogram. 

Eksisterende anlegg og tilkobling for varme

Eksisterende sykehus har en teknisk sentral for pro-
duksjon av termisk energi i en frittstående bygning 
på den sørlige delen av tomten. Bygget er forbundet 
med resten av sykehuset gjennom plan U2 og en bro 
til taket av S-blokken. Eksisterende energisentral 
benytter gasskjeler som hovedkilde for oppvarming. 
Gasskjelene produserer damp, som leverer varme til 
varmeanlegget via varmevekslere. Det har tidligere 
vært montert en elektrodekjel som backup for fyrings-
anlegget. Denne er ikke lenger i tilkoblet, og sykehuset 
har ingen backup dersom gassforsyningen forsvinner.

I tillegg ble det installert en kjølemaskin tilknyttet fri-
kjøling fra sjøvann i 2004. Det ble lagt rørledninger ned 
til en sjøvannsveksler ved fjorden. Systemet leverer 
frikjøling og mekanisk kjøling til kjøleanlegget, og kan 

også levere varme til varmeanlegget.

I tillegg til kjølemaskinen i energisentralen, produse-
res kjøling med distribuerte kjølemaskiner plassert på 
taket av midtblokka, vestblokka og nye østfløy. 

Energisentralen leverer i dag varme og kjøling til 
Høgskolen Stord og Haugesund (HSH). Denne leveran-
sen er planlagt opprettholdt til i 2025

Dampanlegget produserer også damp til utstyr i syke-
huset. Denne bruken av damp skal fases ut innen idrift-
settelse av BT1, og i stedet produseres lokalt i utstyret

Forsyning av varme til BT1

Varmeledninger til nybygget tilkobles i fordelings-
sentralen i U2. Det er avsatt stusser på eksisterende 
samlestokk. 

Varmt tappevann tas også fra eksisterende ener-
gisentral. Tilførsel til nybygg legges fra sentralt 
varmtvannsanlegg i eksisterende fordelingssentral i 
U2. Som utgangspunkt legges det også sirkulasjons-
ledning til nybygg fra eksisterende foredlingssentral. 
Som et alternativ vurderes det i neste fase å løse 
dette i lokalt i undersentraler i nybygg ved at det set-
tes inn elektriske varmtvannsberedere i undersen-
tralene. På denne måten kan sirkulasjonsledningen 
sirkulere via disse istedenfor å sirkulere tilbake til 
varmefordeling i eksisterende energisentral.  

Utfasing av sentral dampproduksjon frigjør kapasi-
tet til forsyning av varme til nybygget. Det er allikevel 
medtatt en ny elektrokjel som skal stå som backer/
spisslast i eksisterende energisentral. Dette for å 
sikre kapasitet dersom en av gasskjelene skulle 
stoppe på et tidspunkt med stort varmebehov på 
sykehuset og HSH.

ˇ
 Fig. 2:  Snitt med tekniske føringer og krysningssoner.

 Fig. 3:  Tekniske føringstraseer i behandlingsbygg plan 03.

ˇ
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7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

Etter endring i prosjektet i forhold til ombygging av 
teknisk sentral vil det i neste fase gjøres en egen 
ROS anlayse som går på forsyningssikkerhet i eksis-
terende energisentral. Det er behov for oppgraderin-
ger ift sikker varme og kjøleproduksjon.

7.4.3 
Kjølesentral i nytt teknisk bygg

Kjøleanlegget i eksisterende bygg har ikke kapasi-
tet til å dekke kjølebehovet til nybygget. Det er også 
vurdert at risikoen ved omkoblinger av eksisterende 
kjøleanlegg er stor. Det etableres derfor en ny kjøle-
sentral i teknisk bygg i sørvest. 

Det etableres et kjølemaskinrom i U2. Det skal in-
stalleres 3 stk. kjølemaskiner. En kjølemaskin tas ut 
for å dekke prosesskjølebehovet (kjørebehov over 
hele året), og to maskiner tas ut for luftkjølebehovet. 
Foreløpig beregnet effekt på maskinene er:

• KM1 –  prosesskjølemaskin: 350 kW

• KM2/3 – luftkjølemaskiner: 700 kW

Denne løsningen sikrer backup etter «N+1» prinsip-
pet. Det betyr at anlegget kan dekke 100% av kjøle-
behovet selv om en maskin er ute av drift.

Det benyttes vannkjølte kjølemaskiner, som tilkobles 
tørrkjølere på taket av det tekniske bygget. For å 
dempe støy fra kjølemaskinene skal det etableres 
støyskjerm rundt rørkjølerne.

Det etableres varmegjenvinning fra prosesskjøle-
maskinen. Varmen føres frem til undersentraler i U2 
og overfører varme via varmeveksler til returkursen 
for ventilasjonsvarme og romoppvarming. Denne 
driftes følgelig som en ren «varmepumpeløsning».  
Det er beregnet at varmen fra kjølemaskinen kan 
dekke omtrent 80 % av oppvarmingsbehovet for BT1. 
(se fig. 4). 

Dimensjonerende effekter

Følgende dimensjonerende effekter er beregnet i 
forprosjektet:

 Varme

 • Romoppvarming:  450 kW 
• Ventilasjonsvarme:      450 kW

 Kjøling

 • Lokal komfortkjøling (14-17): 150 kW 
• Ventilasjon og teknisk kjøling(12-17): 875 kW

Kjølemaskinrom 

Kjølemaskinrom er plassert i plan U2 i teknisk 
bygg. Kjølemaskinene benytter ammoniakk som 
kjølemedium og det settes dermed strenge krav til 
ventilasjonsløsninger. Normalventilasjon løses ved 
et at det settes inn et eget ventilasjonsaggregat i 
rommet. Inntak for dette systemet løses ved rist i 
fasaden over utgangsdør. Avkast føres over tak.  I 
tillegg til normalventilasjons av kjølemaskinrommet 
er det også krav til nødventilasjon. Nødventilasjon 
skal aktiveres når det detekteres kjølemedium. 
Normalventilasjon må da stanse umiddelbart. Det 

ˇ
 Fig. 4 Skjema kjølesentral med varmegjenvinning.
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ˇ
 Fig. 5  Hovedtraséer for rørføringer fra energisentral/teknisk bygg til undersentraler for rør i nybygg.

settes inn en egen scrubber-løsning for nødventila-
sjonen. Denne suger luft fra rommet, renser den for 
store deler av ammoniakken og føres da ut ved hjelp 
av egen, ex-sikker vifte. Avkastet føres over tak og 
inn i pipe for eksos. Det må sikres at det kommer luft 
inn i rommet ved hjelp av rist når nødventilasjonen 
aktiveres.

Kuldemedier

De eksisterende kjølemaskinene på sykehuset be-
nytter i hovedsak kuldemediet R134a. Dette er et 
konvensjonelt kuldemedium med gode termiske 
egenskaper, men har kraftig drivhuseffekt ved lek-
kasje (Global Warming Potential (GWP) = 1430). 
Selv om det ikke er satt konkrete datoer for forbud 
mot R134a, så viser både gjeldene EU-direktiv 
(F-gassdirektivet) og utfasingsavtalen som ble sig-
nert i Kigali i oktober 2016, at man på sikt ønsker å 
fase ut disse mediene. Valg av naturlige kjølemedier 
vil derfor være et mer fremtidsrettet valg. Dette vil 
være en del av senere mulig oppgradering av eksis-
terende energisentral

For kjølemaskinene som skal levere kjøling til bygget 
er det planlagt NH3 som arbeidsmedium. NH3, kre-
ver spesielle sikkerhetstiltak i forhold til lekkasje. 
Nødventilasjon fra varmepumperommet trekkes via 
en scrubber, som fjerner 98 % av ammoniakken i luf-
ten, og opp i skorstein for reservekraftaggregatene i 
et eget pipeløp. 

Gasslager

Gasslager er plassert i teknisk bygg og ventileres 
naturlig med rister i fasaden. Dette koples inn mot 
fordelingsnettet i alle bygningene via kulvert fra tek-
nisk bygg til behandlingsbygg og eksisterende bygg.

Hovedføring for røranleggene og 
undersentraler. Nytt teknisk bygg

All kjøling til nybygget foregår i egen kjølesentral i 
nytt teknisk bygg. Kjølerør føres i kulvert til under-
sentraler i nybygg. Rør for gjenvinning av varme fra 
kjølemaskinenes kondensatorside føres også fra 
kjølesentralen via kulvert til undersentraler i nybygg. 
Hoved kaldtvannsinnlegg, sprinklerpumpe og gas-
sentraler er også plassert i teknisk bygg. Forsyninger 
fra alle disse installasjonene føres også til under-
sentraler i nybygg via kulvertsystemet. 

Produksjon av varme og varmt tappevann foregår i 
eksisterende energisentral. Herfra vil det gå varme- 
og tappevannsrør gjennom eksisterende kulvertsys-
tem til undersentraler i nybygg. 

Figuren til høyre (fig. 5) viser hvordan denne traseen 
er planlagt for føringer fra eksisterende energisen-
tral og fra kjølemaskinrom i teknisk bygg til under-
sentraler i tekniske tårn. Det etableres undersentra-
ler i plan U2 under begge tekniske tårn.

Fra undersentraler fordeles hovedkurser for varme 
og kjøling til etasjefordelinger. Hovedkurser og un-
derkurser separeres 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.

Hovedkursen for varme deles opp i egne kurser for 
ventilasjonsvarme og radiatorvarme. Kjølekursen 
deles opp i egne kurser for ventilasjons- og teknisk 
kjøling samt lokal komfortkjøling. 

Underkursene føres vertikalt opp gjennom tekniske 
tårn. 
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 Fig. 7  Fareklasser og sprinklerventiler i sykehus.

ˇ

7.4.4 
Øvrige systemer for VVS 

Sanitær

Vanninntak plasseres i teknisk bygg. Herfra føres 
kaldtvannet inn i undersentraler via kulvertanlegget. 
I kulverten blandes kaldtvannet med varmt tap-
pevann fra eksisterende energisentral og går som 
varmtvann opp i vertikale sjakter i tekniske tårn ut til 
BT1. Tappevannsledninger legges i teknisk førings-
sone i etasjene. Fra disse hovedrørene føres rør til 
fordelerskap i vegger. (Primæranleggene). Til rom-
mene (sekundæranleggene) legges all tappevann 
med rør-i-rørsystemer for høy grad av fleksibilitet på 
romnivå.

Det etableres vertikale spillvannstammer i alle midt-
re søylepunkter i behandlingsfløy. Selve røropplegget 
ligger som en åpen, men integrert del av søylen (se 
kapittel Byggetekniske beskrivelse). I U2 føres spill-
vann med selvfall langs vegg i teknisk korridor.  

I senge-/psykisk helsevern-bygg føres vertikale spill-
vannstammer integrert i vegger.

Avløp fra områder i U2 i behandlingsbygg og i 
senge-/psykisk helsevern-bygg føres som bunnled-
ninger ut av huset. 

Det er ikke medtatt noen form for behandling av 
spillvann fra sykehuset før påkobling på kommunalt 
avløpsnett.

Overvann for takflater planlegges utført med innven-
dig UV-system for taksluk og røropplegg. I U2 føres 
overvann langs korridorvegg i teknisk korridor. 

For forbygning av legionella er det medtatt sentral 

rensing av kaldtvann ved vanninnlegg i teknisk bygg 
(type Anodix eller tilsvarende system). Varmtvannet 
som kommer fra eksiterende energisentral har så 
høy temperatur at legionellabakterier ikke er leve-
dyktige. Det planlegges også sirkulasjonsledning for 
varmtvann i BT1.

Varme

Varmeanleggene etableres som mengderegulerte 
lavtemperaturanlegg med radiatorer i alle rom i ny-
bygg. Alle radiatorer vil være i hygieneutførelse for 
lett rengjøring. Radiatorer gir større fleksibilitet ved 
ombygging og bedre reguleringsevne enn gulvvarme, 
som generelt ikke anvendes i pasient- eller behand-
lingsrom i sykehus. For rom med spesielle behov 
(f.eks. garderober) vil det bli installert lokale gulvvar-
meanlegg med egen shunt-løsning. Det legges også 
opp til lokale gulvvarmeanlegg i baderom med dusj.

I etasjene føres radiatorrør over himling langs fasa-
dene. Fra disse rørene går det avgreininger ned til 
hver enkelt radiator. 

Brannslokking – Sprinkler - 
Gasslokkeanlegg

Det legges opp til fullsprinkling av alle nybygde are-
aler. I datarom, serverrom og andre spesialrom skal 
det benyttes lokale slokkeanlegg uten vann.

Bygget skal fullsprinkles i henhold til overordnede 
branntekniske krav.

Det skal generelt legges opp til en konvensjonell 
løsning med våtanlegg. I frostutsatte områder som 
skal det installeres delanlegg med vann/glykolfylling.

Det skal sprinkles i 2 sjikt (over og under himling) i alle 

lokaler med himling der det er krav i hht til regelverket. 

Følgende sprinklerfareklasser og type anlegg skal 
benyttes for de ulike områdene (se tabell over):

Det skal så tidlig som mulig utføres kapasitetsmålin-
ger på nytt vanninnlegg. Det forutsettes at anleggene 
skal løses med trykkøkningspumpe pga for lavt trykk 
i kommunalt nett.

Ledningsnett sprinkler

Det legges opp ringledningssystem med hovedførin-
ger generelt i korridorer for å kunne redusere rørdi-
mensjonen og gi mer fleksibel løsning for tilkobling 
av nye røravgreninger ved ombygging. I tillegg i størst 
mulig grad unngå lommer med stillestående vann ift 
legionella og energitap.

Nytt hovedvanninnlegg for sprinkleranlegget føres 
inn til sprinklerpumperommet for trykkøkning i U1 i 
teknisk bygg. Dette innlegget legges i samme trase 
som nytt vanninnlegg for tappevann. 

Kontrollventilsett

Ett kontrollventilsett i hht NS-EN 12845 for fare-
klasse OH kan dekke maks 12.000 m2. Det er satt av 
to kontrollventiler i BT1, en i plan U2 i teknisk tårn i 
sør og en i plan U2 i nord.

Trykkøkningspumpe

Det er utført tappeprøve i aktuell kum for påkob-
ling, resultatet viser at det må installeres trykkøk-
ningspumpe for sprinkleranlegget i nybygget. 
Trykkøkningspumpen plasseres i et eget sprinkler-
pumperom i nytt teknisk bygg med adkomstdør 
direkte utenfra. Sprinklerpumpearrangementet 
skal være levert komplett med styringstavle mon-
tert på felles stålramme. I tillegg monteres en 

trykkvedlikeholdspumpe som starter først ved lavt 
trykkfall i rørnettet, før hovedpumpa starter. 

Sprinklerhoder

Alle sprinklerhoder skal være FG-godkjent og tes-
tet av FM, UL eller tilsvarende sertifisert godkjen-
ningsinstitutt for den fareklassen de skal benyttes 
for. Nedadrettede spray sprinklerhode benyttes for 
montering i himling. Oppadrettede spray sprinkler-
hoder benyttes for bl.a. montering i hulrom over him-
ling, lager, samt i lokaler uten himling. Det kan be-
nyttes nedadrettede hvis plasshensyn m.h.p. høyder 
krever dette. Veggsprinklerhoder benyttes der dette 
er mest hensiktsmessig med hensyn til himlingsløs-
ninger og romutforming men må tilfredsstille punkt 
14.2.3 i regelverket for sprinkler.

Tørrsprinklerhoder

I frostutsatte områder må NS-EN 12845 følges. 
Dette gjelder for eksempel mindre kjølerom med 
romtemperatur på 1-3°C og fryserom der undertem-
perert kjøleluft blåser direkte på sprinklerhodene. 
Datablad fra leverandør godkjent for dette formålet 
må benyttes under dimensjoneringen.

Gasslukkeanlegg 

Datarom, IKT-rom og el.tekniske tavlerom skal be-
skyttes med tilpasset gasslukkeanlegg. Det skal le-
veres gasslokkeanlegg med slokkegass type Inergen, 
Novec. 

Det skal medtas overtrykksspjeld i vegg som lukker 
når gasslukkeanlegget har løst ut.

Område Sprinkler fare-klasse Type anlegg Estimert antall sprinkler-ven-

tiler

Plassering av sprinklerventil

Sykehuslokaler OH 1 Våt Min. 2 sprinkler-ventiler Sprinklersentral / Undersentral rør

Lager OH 3 Våt Min. 2 sprinkler-ventiler Sprinklersentral / Undersentral rør

Tekniske rom OH 3 Våt Min. 2 sprinkler-ventiler Sprinklersentral / Undersentral rør
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Gass og teknisk/medisinsk trykkluft

I nybygget etableres forsyningsnett for følgende 
medisinske gasser: 

• Medisinsk pusteluft, T4.

• Medisinsk instrumentluft, T8.

• Medisinsk oksygen, O2 .

• Medisinsk lystgass, N2O.

• Medisinsk karbondioksid, CO2.

• Teknisk trykkluft.

I tillegg skal det leveres nitrogen til lab i medisinsk 
biokjemi. Dette løses lokalt i et tilliggende teknisk 
rom.

Det etableres ny gassentral i nytt teknisk bygg i 
sør-vest. Her etableres hovedsentral for forsyning 
av oksygen, lystgass og CO2. I tillegg etableres nød-
forsyning av medisinsk trykkluft fra flaskepakker. 
Det installeres ny tank for flytende oksygen (LOX) på 
sørsiden av gassentralen (se fig. 8). 

Eksisterende okysgensentral i sørbygget utvides inn 
i det som er dagens lystgassentral. Denne sentralen 
benyttes som nødforsyning.

Medisinsk instrumentluft og pusteluft forsynes fra 
eksisterende trykkluftssentral i sør-bygget. Det må 
vurderes om kapasiteten på eksisterende kompres-
sorsentral må økes (se fig. 9).

For fleksibilitet for fremtidige installasjoner etable-
res ringledning for medisinsk luft, oksygen og lyst-
gass under behandlingsbygget. 

Hovedføringer for medisinske gasser og trykkluft går 
opp gjennom tekniske tårn og ut i hver etasje. Ved 

hver etasjeavgrening etableres trykkvakkskap. Fra 
trykkvaktene føres rør ut til avdelinger over himling. 
Det etableres nødavstengningsskap mellom avgre-
ninger og sluttbruker. Antall kurser per nødavsteng-
ningskap vurderes i forhold til sikkerhet og fleksibi-
litet. 

For oksygen og medisinsk pusteluft, etableres det et 
eget nødforsyningsnett frem til trykkvaktene. 

Endelig dimensjonering av behov og rørnett gjøres i 
detaljprosjektet. 

Sug/vakuum-løsninger løses lokalt med ejektor-
systemer tilkoblet medisinsk trykkluft. For avtrekk 
fra diatermi og lystgass etableres det eget avtrekk-
system med vifter. Diatermirøyk føres direkte til det 
fri. 

Lystgass er en kraftig drivhusgass. Avtrekket for lyst-
gass føres via en lystgass-destruksjonsenhet i U2 
teknisk bygg, hvor lystgassen spaltes før den slippes 
ut i friluft.  

Romkjøleanlegg

Rom som har større kjølebehov enn det grunnven-
tilasjonsanlegg kan dekke uten at trekkproblemer 
oppstår vil få lokale romkjøleenheter. Dette vil i 
utgangspunktet være kjøleflater, men detaljering 
av disse elementene kan ikke gjøres før i detaljpro-
sjektfasen. Det skal her gjøres særskilte analyser 
for forhold til hygienekrav; fukt, bakterievekst risiko, 
renhold osv for utstyr i somatiske områder og pasi-
entrom.

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

For IKT og el-rom i U2 skal det installeres kjøling 
med fancoil-løsninger. Det skal være backup på 

Fig. 8 
Eksempel på 

gassentral med 
flaskepakker 

 (Foto: AGA)

ˇ

ˇ
 Fig. 9  Skjema for medisinsk gass og trykkluft.
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kjøleløsningen. Dette gjøres etter prinsippet N+1 for 
antall fancoils. Tilsvarende løsning etableres også 
for IKT-rom i etasjene. Underfordeler for elektrisitet 
ute i etasjene kjøles kun med ventilasjonsluft.

Alle rørføringer for slike sekundærsystemer i rom 
tilknyttes primærsystem i teknisk korridorhimlinger.

Ventilasjon

Ventilasjonsanleggene vil dekke grunnventilasjons-
behov, prosessventilasjon og romklimastyring. De 
skal også bidra til å sikre luftretninger i rom eller 
områder som har behov for over- eller undertrykk. 
Kjølebehov for ventilasjonsluft skjer via vannbårne 
kjølebatterier i ventilasjonsaggregatene. Der det 
er behov for økt lokal kjøling av komforthensyn må 
dette løses ved hjelp av fancolis/kombibafler.

I behandlingsfløy ligger alle ventilasjonssystemer 
inne i tekniske tårn og hvert plan ventileres av flere 
mindre ventilasjonsaggregater. Alle plan ventileres 
av aggregater som står i begge teknisk tårn. Det leg-
ges opp til en viss standardisering av ventilasjons-
aggregatene og hvert aggregat er i størrelsesorden 
4 000 m3/h og 6 000 m3/h. En grunn til å ha en slik 
oppdeling er for å kunne stenge ned avdelinger uten 
at det går på bekostning av andre avdelinger, eksem-
pelvis ved smitteutbrudd. Totalt er det 44 ulike ven-
tilasjonssystemer som betjener behandlingsbygget, 
fordelt på 12 ventilasjonsrom i to tekniske tårn. 

Til venstre følger en tabell med luftmengder for BT1.

Generelt ligger ventilasjonsaggregater som betjener 
en etasje i samme plan, men i enkelte tilfeller det 
pga plassbehov vært nødt til å plasseres aggregater i 
teknisk tårn i etasjen over eller under.

Luftinntak løses i hvert ventilasjonsrom i de tekniske 

tårn med rister i fasadene og egne inntakskammer. 
Avkast løses ved hjelp av jetthetter plassert på tak. 
Hvert aggregat har i prinsippet egen, separat avkast-
kanal. Unntaket er for operasjonsaggregatene som 
har felles avkastkanal i hvert teknisk tårn. 

I senge-/psykisk helsevern-fløy etableres det to 
ventilasjonstekniske rom i plan U2, ett i nord og ett i 
sør. Herfra føres tilluft og avtrekk i egne sjakter opp 
i etasjene. Sjaktene er plassert i tilknytning til trap-
perom. Inntak etableres på tak med rister for venti-
lasjonsrom i både nord og syd. Inntakskanaler føres i 
egne sjakter over tak i både nord og syd. Avkast løses 
ved hjelp av en utvendig area med rist på bakkeplan, 
ett i nord og ett i sør.

I det sørlige ventilasjonsrommet settet det av plass 
til aggregat for fremtidig sterilsentral i U2 i behand-
lingsbygg. Dette vil ikke bli installert nå, men løsnin-
ger for inntak og avkast er dimensjonert for å kunne 
sette inn et aggregat på ca 15 000 m3/h.

Ved beregning av totalluftmengder er det lagt til 20% 
reservekapasitet. Dette er lagt til grunn for aggrega-
ter og for kanalanlegg.

Varmegjenvinning

Det har tradisjonelt vært benyttet varmegjenvinner 
med adskilte luftstrømmer på sykehus av smitte-
hensyn. Slike løsninger gir normalt en gjenvinnings-
grad på 50-60%. Nybyggene ved Haugesund sykehus 
skal bygges etter passivhusstandard. I NS 3701, 
passivhusstandard for yrkesbygg er det satt mini-
mumskrav til årlig varmegjennvinningsgrad på 80%. 
I områder der det kan være risiko for spredning av 
forurensning eller smitte er minstekravet til årsgjen-
nomsnittlig temperaturvirkningsgrad 70%. Dette 
gjør at en i mye større grad enn før må benytte rote-
rende varmegjenvinner i ventilasjonsaggregatene 

 Fig. 10  Tabell, luftmengder for BT1.

ˇ

Bygg Etasje Antall aggregater Totale luftmengder pr plan

Behandlingsbygg Plan U1 8 39 000 m3/h

Plan 01 10 40 000 m3/h

Plan 02 8 30 000 m3/h

Plan 03 6 23 000 m3/h

Plan 04 6 31 000 m3/h

Plan 05 6 27 000 m3/h

Senge-/psykisk 
helsevern-fløy

Plan U2 2 26 000 m3/h

Teknisk bygg Plan U1 1 6 000 m3/h

Sum 47 222 000 m3/h
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noe som også har blitt mye vanligere i sykehus i de 
senere år. Det er i nybyggene lagt opp til roterende 
gjenvinner i alle områder på sykehuset, unntatt i 
lab-etasjene. Nybyggene er også delt inn i mange 
mindre ventilasjonssoner som vil gi en større robust-
het mot eksempelvis smittefare.   

I lab-etasjene er det ikke hensiktsmessig med ro-
terende varmegjenvinnere grunnet de spesielle ar-
beidsoppgavene. Her planlegges det å benytte med 
væskefylte varmegjenvinnere med høyere tempera-
turvirkningsgrad. 

Behovsstyring

Det legges opp til behovsstyring av ventilasjon i rom 
og arealer med stor variasjon i bruksmønster og 
tidsbestemt bruk. Nybyggene ventileres med mange, 
separate ventilasjonsaggregater. Det er derfor større 
fleksibilitet til å tilpasse driften av ett område uav-
hengig av andre ventilasjonssoner. Behovsstyring vil 
ellers bli ellers bli løst lokalt med avgreningsspjeld/
sonespjeld på grenkanaler og bruk av CO2-, tempe-
ratur- og tilstedeværelsesfølere. Videre analyser av 
romstyring/behovsstyring gjøres i neste fase.

Vannbehandling

På alle lukkede kurser etableres det vannbehand-
lingsanlegg. Vannbehandlingsanlegget skal sørge for 
fjerning av smuss og magnetitt. For lufting etableres 
vakuumutlufter på hovedkursene. I tillegg installeres 
luftepotter på høypunkter i røranlegget.

7.4.5 
Spesialrom og spesielle anlegg

Dampanlegg

I eksisterende sykehus benyttes det i dag damp fra 
sentralt produksjonsanlegg i teknisk sentral. Denne 
bruken skal fases ut frem mot 2020 og utføres lokalt 
ved behov. Dette gjelder også for nybygget.

Formalinanlegg

Det skal etableres sentralt anlegg for distribusjon og 
oppsamling av formalin til patologiavdeling. Det vil 
kun bli ett sentralt punkt som det sentrale anlegget 
betjener. Videre distribusjon i BT1 gjøres manuelt 
herfra. Det plasseres en innvendig tank i U2 med 
pumpe for distribusjon. Påfylling av denne tanken 
skjer med tankbil utenfra. Det plasseres også en 
sentral oppsamlingstank nedgravd utenfor teknisk 
tårn i sør. All formalin som tømmes ut i separat av-
løpssystem føres med selvfall ut til denne tanken. 
Tanken tømmes utenfra med egne tankbiler med 
suganlegg. 

RO-vann

Det skal etableres system for ioneredusert vann(RO-
vann) for ulike laboratoriearbeider. Renseanlegget 
plasseres i eget teknisk rom i plan 05 i behandlings-
bygg. Her skal det produserer RO-vann med ren-
hetsklasse to og dette distribueres ut til forbrukere i 
plan 04 og 05. RO-vann med høyere andre kvaliteter 
produseres lokalt.

Dialysevann

Det skal legge opp til dialysbehandling på enkelte 
rom i intensivavdelingen.  Produksjon av dialysevann 
til disse rommene løse ved hjelp av mobile dialyse-
vannsanlegg som settes inn ved behov. Det er ikke 
planlagt egen dialyseavdeling i BT1. 

Operasjonsstuer

Det skal etableres totalt 10 nye operasjonsstuer i 
BT1, 3 operasjonsstuer for dagkirurgi og 7 for sen-
traloperasjon. Alle operasjonsstuene ventileres med 
separate ventilasjonsaggregater til hver stue. All 
varme og kjøling av operasjonsstuene tilføres av ven-
tilasjonsluften. Alle ventilasjonsaggregater er plas-
sert i tekniske tårn og kanaler til stuene føres delvis 
som fremmedføringer over de andre operasjonsstue-
ne. Av operasjonsstuene så er det planlagt at 

7 operasjonsstuer < 100 CFU/m3  

3 operasjonsstuer <   10 CFU/m3 

Alle operasjonsstuer med krav < 10 CFU/m3 venti-
leres med omrøringsventilasjon og det legges opp 
til ca 22 luftskifter pr operasjonsstue. Dette er de 
samme antall luftskifter som er på dagens ope-
rasjonsstuer i eksisterende sykehus. Sykehuset 
har dokumentert gode og verifiserte målinger av 
partikkelnivå(CFU/m3) på dagens operasjonsstuer. 
Målingene viser at partikkelnivået i operasjonsstu-
ene ligger godt under 10 CFU/m3. Nøkkelen til et 
tilfredsstillende, lavt partikkelantall i en operasjons-
stue er hovedsakelig at antallet partikler som blir 
ført inn i operasjonsstuen fra personalet og pasient 
holdes på et lavt nivå. Gode hygienerutiner før, under 
og etter operasjon er en svært viktig faktor for å få 
til et lavt antall CFU/m3 i stuene. Ventilasjonens 

hovedoppgave blir da å redusere det antallet par-
tikler som er igjen i stua i tillegg til klimakontroll.  

Sykehuset vil ha mulighet til å installere mobile LAF-
enheter på operasjonsstuene og eventuelt gå over til 
ultraren, lavemitterende operasjonsbekledning der-
som dette skulle være nødvendig for ytterligere å få 
ned partikkelantallet i operasjonsstuene. Se for øvrig 
vedlagt rapport om ventilasjonsstratergi for opera-
sjonsstuer på Haugesund Sykehus. 

Det legges for øvrig opp til 3 ulike filtreringssteg på 
tilluften inn til stuene, ett F7 forfilter på luftinntaket, 
ett F9 filter etter aggregatet og F14 terminalfiltre i 
tilluftsventiler i operasjonsstuene. Ingen av opera-
sjonsstuene vil ha konvensjonelle LAF-tak.

Det skal også legges opp til god filtrering av tilluft 
i de områdene med direkte adgang til de ultrarene 
operasjonsstuene «grønn sone» for å ha bedre kon-
troll over partikkelmengdene i disse områdene.

Alle ultrarene operasjonsstuer prosjekteres med 
overtrykk i forhold til omkringliggende rom/korridor. 
I tre av de normale operasjonsstuene planlegges 
det at trykkforholdene kan endres fra overtrykk til 
balanse i forhold til omkringliggende rom og korridor. 
Det skal i neste fase gjøres vurdering av en slik løs-
ning basert på erfaring på tilsvarende operasjons-
stuer ved Nye Østfoldsykehuset.

Det legges opp til lik ventilasjonsprinsipp, med det 
samme antall luftvekslinger for operasjonsstuene 
<100 CFU/m3. Det betyr at sykehuset i fremtiden 
har en fleksibilitet i å kunne omgjøre flere av opera-
sjonsstuene til <10 CFU/m3-stuer.

En av operasjonsstuene på Haugesund Sykehus 
skal forberedes til å kunne konverteres til en hybrid 
operasjonsstue. En hybrid operasjonsstue er en 
blanding av en intervensjonslab og en konvensjonell 
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operasjonsstue. Dette medfører økt bruk av røntgen-
utstyr i operasjonsstuene. Sykehuset har bestemt at 
denne stuen foreløpig kun skal nyttes som en ordi-
nær <10 CFU/m3-stue.  

Det legges opp til avsug fra laser og diatermirøyk 
fra operasjonsstuene. Avtrekket føres i eget separat 
avtrekk ut til vifte og føres ut i det fri. 

Luftsmitteisolat

Det planlegges ett luftsmitteisolat i BT1 som skal 
tilfredsstille inneslutningsnivå klasse 3. Denne er 
plassert i intensivavdelingen i plan 01. Isolatet ven-
tileres med eget ventilasjonsaggregat plassert i tek-
nisk tårn. Ventilasjonsaggregatet utføres med bat-
teriveksler og filterløsninger med safe-change. Det 
skal legges spesiell vekt på kontroll over Innvendige 
trykkforhold i luftsmitteisolatet og trykkforhold mot 
korridor. Det må i neste fase gjøres vurderingen om 
det skal legges opp til dekontaminasjon av luftsmit-
teisolat ved hjelp av ventilasjon. 

Kontaktsmitteisolat

Det skal etableres flere kontaktsmitteisolater i BT1. 
Det vil ikke bli gjort spesielle ventilasjonstekniske 
tiltak for disse rommene. 

Lab 

Det vil bli etablert spesialavtrekk for avkast som av 
sikkerhetsmessige grunner ikke kan føres tilbake til 
ventilasjonsaggregatet. Dette gjelder hovedsakelig 
for områder i lab-etasjene. For hvert enkelt lab rom 
vil løsningene tilpasses tunge utstyrsinstallasjoner 
med stor grad av automatiserte anlegg og generelt 
mye utstyr.

Traumerom/saneringsdusj

I traumerom/saneringsdusj legges det ikke opp til 
noen filtrering av tilluft. Temperaturen skal kunne 
økes til 26 grader i løpet av 6 minutter.  Dette gjøres 
enklest ved hjelp av en aerotemper plassert i hvert 
rom. I saneringsdusjen skal det også settes inn av-
trekksvifte som på kort varsel kan blåse eventuelle 
kjemikalier ut gjennom fasaden. 
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7.5 
Elektrotekniske anlegg

Generelt

I arbeidet med forprosjektet er det utviklet løsninger 
basert på arbeidsmøter med arkitekt, øvrige aktører 
i PG og brukere, samt informasjon i særmøte med 
driftsteknisk avdeling, nettleverandør og HVIKT.

De elkrafttekniske installasjoner vil bli prosjektert i 
henhold til Forskrifter for lavspenningsinstallasjoner 
og NEK 400:2014 og andre relevante forskrifter, nor-
mer og standarder.

41 Basisinstallasjoner for elkraft

Det avsettes 20-30% reservekapasitet i føringsvei-
ene for event. senere behov. Vertikale føringer av 
stigeledninger gjøres i egne elektro-sjakter i forbin-
delse med «Tekniske tårn» i hver ende av bygget. I 
sjaktene er det avsatt brannteknisk adskilte førings-
veier for nettkraft og nødkraft.  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. 

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

Beskyttelsesjording medtas i henhold til for-
skriftskrav. I Gruppe-1 og -2 rom medtas utjevnings-
jord for hvert 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 utjevnings-
jorden for aktuelt rom. 

Den nye bygningsmassen blir ikke høyere enn eksis-
terende og det er ikke regnet med behov for lynvern-
anlegg ut over det som etableres i pipen for eksosrø-
rene fra dieselaggregatene ved nytt teknisk bygg.

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 spen-
ningssystem.

I forbindelse med utbyggingen vil det bli behov for 
ytterligere en nettstasjon(400V TN-S, 1000kVA) i 
forbindelse med installasjon av kjølemaskin i nytt 
teknisk bygg, samt en ny nettstasjon (400V TN-S, 
1600kVA) i teknisk bygg som skal betjene det nye 
behandlingsbygget. Ny el.kjele(5MW) i eksisterende 
energisentral forsynes direkte med 22kV høyspen-
ning fra en ny høyspenningskabel(på tamp). De to 
nye nettstasjonene i nytt teknisk bygg, er dimensjo-
nert for en trafo i hver, da det ikke anses som aktuelt 
med ytterligere utvidelser her. Dersom det blir sene-
re utvidelse med et nytt sengebygg, vil dette få sin 
egen nettstasjon. I eget møte med Haugaland kraft 
kom det frem at det trolig ikke var kapasitet på ek-
sisterende høyspenningsring, 11kV, for utvidelsen og 
vi har derfor tatt med kostnader for en ny høyspen-
ningsring. Haugaland kraft vurderer om en ny ring 
skal baseres på 22kV. 

43 Lavspent forsyning

Spenningssystemet i behandlingsbygget vil være 
3x400V TN-S. Dersom det finnes eksisterende ut-
styr basert på 3x230V IT, må dette enten skiftes ut, 
brukes som reserveutstyr i eksisterende bygg, eller 
forsynes med en foranstående lokal transforma-
tor(230/400V). Det er ikke tatt med kostnader for 
noen transformatorer av nevnte type.  

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 er det utarbeidet en ROS-analyse for 
nødstrømsforsyningen i samarbeide med brukere, 
medisinskteknisk personell og driftsteknisk avde-
ling. ROS-analysen er oversendt i egen korrespon-
danse. 

Hovedfordelingen utføres i Form 4, montert med rygg 
mot vegg. Alle stigeledninger sikres med motoriserte 
effektbrytere for fjernbetjening. Det monteres jord-
feilovervåkning, med varsel pr. underfordeling, over-
spenningsvern og digitalt instrument for avlesning 
av elektriske størrelser. 

Hovedfordelingene for normal- og nødkraft forutset-
tes betjent av sakkyndig betjening.

“ De elkrafttekniske installasjoner vil bli prosjektert i henhold 
til Forskrifter for lavspenningsinstallasjoner og NEK 400:2014 
og andre relevante forskrifter, normer og standarder.
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 Fig. 442.1 Eksempel på 
 korridorbelysning.

ˇ

 Fig. 442.2 
 Lysfordeling fra 
 wallwasher.

ˇ

Horisontal føring av stigeledninger føres frem på 
kabelbro i kulverter, og føres deretter opp i respek-
tive el.sjakter/tekniske tårn. For sikker nødkraftfor-
syning føres stigeledninger for nødkraft separate via 
egen kulvert, fra nødstrømsfordelingene og frem til 
vertikale sjakter i tekniske tårn. Vertikal sjakt i hvert 
teknisk tårn deles inn i to brannseksjonerte deler, 
UPS/NØD og NETT/AGG.  Det føres separate stigeled-
ninger til hver underfordeling.

Stigeledninger for heis utføres med funksjonssikker 
kabel, det legges separat stigeledning til hver heis. 

I teknisk tårn monteres underfordelinger i form 
av stålplateskap i bygningsmessige kott med sik-
ringskurser 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 bry-
ter (f.eks lager, wc, rom uten dagslys eller uten behov 
for regulering av lysnivået). 

For VVS-tekniske installasjoner forutsettes under-
fordelinger plassert inne i teknisk tårn. Fordelingene 
utføres som gulvmonterte stålplateskap. Inne i for-
delingene monteres sikringer og automatikk-kompo-
nenter for VVS-utstyr.

Kursopplegg for tekniske anlegg utføres etter ge-
nerelle retningslinjer i kapitel 433. I tekniske rom, i 
kulvert o. lign, benyttes åpen kabelforlegning på ka-
belbroer og lignende.

44 Lys

442 Belysning

Følgende krav skal ligge til grunn for belysningsanlegget: 

• TEK 10.

• NS 11001 (Universell utforming).

Belysningsanlegget skal prosjekteres og utføres i 
samsvar med NS-EN 12464-1:2011 (innendørs ar-
beidsplasser) og veiledning til denne; Luxtabell 1B 
og planleggingskriterier for innendørs belysningsan-
legg, samt NS-EN 12464-2:2014 (utendørs arbeids-
plasser).

Innledning

Belysningsanlegget skal planlegges for å gi gode 
synsforhold og bidrag til et stimulerende og godt miljø, 
tilpasset byggets arkitektur og innredning. Et sykehus 
har mange funksjoner som krever forskjellige belys-
ningsstyrker og behov. Både ansatte, pasienter og be-
søkende skal trives og belysningen skal gi trygghet og 
en positiv opplevelse av stedet. Belysningsprinsipper 
og styrke i forskjellige rom og soner skal vurderes indi-
viduelt etter behov. Av den grunn skal valg av armatur, 
avskjerming og montasje tilpasses byggets utforming, 
rommiljø, funksjon samt de arbeidsoppgaver som skal 
utføres. Det skal være et godt samspill mellom dagslys 
og kunstig belysning.

Armaturtyper og plassering skal velges slik at gjel-
dende krav til belysningsstyrke, jevnhet, blending, 
luminansforhold, fargegjengivelse og fargetempera-
tur ivaretas på en meget god måte.  

Det vil bli lagt vekt på drift og vedlikehold av ly-
sanlegget ved å benytte lysarmaturer med høy 
virkningsgrad og lyskilder med lang levetid. For et 
tidsriktig og energiøkonomisk belysningsanlegg skal 
det benyttes LED armaturer i alle arealer. Alle arma-
turer skal leveres med DALI forkobling med unntak 
av armaturer i tekniske rom og underliggende rom. 

Armaturer monteres primært innfelt i himling, men 
avhengig av romtype og funksjon kan eventuelt også 
utenpåliggende og nedhengte armaturer benyttes.

Det stilles krav til energibruk som «Grønt sykehus-
bygg» og for belysning er kravet maks 5W/m². 

Utførelse (utvalgte områder)

Korridorer

Armaturer i korridor skal bestå av systemarmaturer 
utformet som en sammenhengende lysrekke som 
følger hele korridorens lengde. Armaturrekken følger 
bruddene i korridor-retning, slik at belysningen også 
visuelt viser korridorens retning. Armaturfeltet skal 
plasseres i overgangen mellom fast himling og sys-
temhimling. 

I tillegg skal belysningen i korridorer skal også brytes 
opp med wallwashere mot veggflater og punktbelys-
ning mot andre elementer i korridoren. Dette for å gi 
en variasjon i lysnivået og samtidig skape en gjen-
kjennelseseffekt (se fig. 442.1).

Armaturer i korridor skal bestå av systemarmaturer 
utformet som en heltrukken linje. Armaturfeltet skal 
plasseres i overgangen mellom fast himling og sys-
temhimling (se fig. 442.2).
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Kontor / Arbeidsplasser

I kontorer, undersøkelsesrom, arbeidsområder og 
områder med lignende funksjoner skal det benyttes 
innfelte kvadratiske armaturer med microprismatisk 
avskjerming. Armaturene er lette å rengjøre, og den 
microprismatiske avskjermingen sprer lyset jevnt 
uten å gi sjenerende blending (se fig. 442.3).

Pasientrom

Pasientrom skal ha en kombinasjon av god og beha-
gelig allmenbelysning, leselys og funksjonelt under-
søkelseslys. Det benyttes dermed flere belysnings-
prinsipper i rommet ved hjelp av direkte belysning og 
indirekte belysning som gir gode blendfrie løsninger. 

Allmenbelysning og undersøkelseslys kan kombine-
res i en armatur i tak over sengen. Armaturen skal ha 
god optikk, -gjerne microprismer, som ikke blender 
pasient. Leselys og kompletterende undersøkel-
seslys kan monteres i medisinsk forsyningsenhet på 
vegg (se fig. 442.4 og 442.5 ).

Operasjonsrom

Operasjonsrom har økt krav til belysningsstyrke, 

-1000 lux samt fargegjengivelsesindeks Ra skal 
være høyere enn 90. Det skal benyttes innfelte 
hygienearmaturer med vaskbar overflate av glass 
og tetthetsgrad IP54 samt optikk med micropris-
mer. Dette gir god blendingskontroll og jevnhet. 
Det skal benyttes sentralt plasserte brytere for 
enkelt å kunne regulere belysningsstyrke og 
scenarioer.

Det benyttes i tillegg egen belysning ved operasjoner, 
medtatt av utstyrsplanlegger.

Psykisk helsevern og rus

Psykisk helsevern og rus-avdeling skal ha vandal-
sikre armaturer i alle områder der pasienter kan 
tilbringe tid alene. Det er samtidig viktig at disse 
armaturene er funksjonelle og estetisk likeverdige 
med armaturer i andre områder. 

Andre områder

Utvalgte områder som inngangsparti/resepsjon, 
fellesområder for pasienter og besøkende samt 
tverrforbindelsen til eksisterende del skal ha deko-
rativ belysning i tillegg til den funksjonelle belys-
ningen for å bryte opp og differensiere belysningen. 

Det skal være et godt samspill mellom lyse og 
mørke områder (se fig. 442.6).

Utvalgte områder skal ha dekorativ belysning i tillegg 
til den funksjonelle belysningen. Dette er områder 
for eksempel inngangsparti/resepsjon, vrimleområ-
der og fellesområder (se fig. 442.7).

Utvendig belysning

Det medtas belysning utvendig på bygningskropp i 
tillegg til utvendig belysning på øvrige utvendige om-
råder som beskrevet under kap. 744. Belysning skal 
skape en trygg atmosfære og gode orienteringsmu-
ligheter for ansatte, pasienter og besøkende.

Alle inngangspartier skal være godt belyst, og det 
må påsees at alle skilt/informasjonstavler er fullt 
lesbare i mørket. Utvendig skal akuttinngang være 
spesielt godt opplyst, med armaturer montert under 
baldakin, og innvendig med øket belysningsstyrke i 
vindfang og korridor. Belysningen bør kunne styres 
separat med egen sentralt plassert bryter som gir 
muligheter til overstyring. 

Fargegjengivelse, Lysstyring 

Fargetemperatur på lyskildene skal i utgangspunk-
tet være 3000K, med fargetoleranse SDMC ≤ 3, og 
fargegjengivelsesindeks ≥ 80. Rom med krevende 
arbeidsoppgaver som for eksempel laboratorier skal 
ha fargetemperatur min. 4000K og fargegjengivelse-
sindeks ≥ 90.

Det skal i størst mulig grad benyttes behovsstyrt 
belysning hvor belysningen styres av tilstedevæ-
relsessensorer og dagslyssensorer. Dette både for 
besparelser i energibruket, og for å kunne tilpasse 
belysningen etter bruk og tid på døgnet. 

Et overordnet KNX system kobles opp mot lysstyrin-
gen og all belysning skal kunne styres og overvåkes 
via SD anlegget.  Det forutsettes benyttet scenario-
løsninger i møte- og undervisningsrom. 

Det skal i tillegg i korridorer, psykisk helsevern og 
rus-avdeling, vaktrom og andre utvalgte rom benyt-
tes «Human Centric Lighting», dvs. menneskeorien-
tert belysning, der fargetemperatur og belysnings-
styrker reguleres i sykluser gjennom døgnet som 
simulerer soloppgang, solnedgang og dagslys. Lyset 
kan dermed positivt påvirke menneskets biologiske 
mønstre og forbedre effektiviteten. 
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 Fig. 442.3 Eksempel på armatur i kontor.

ˇ

  Fig. 442.4  Eksempel på belysning med medisinsk 
 enhet og leselampe.

ˇ

 Fig. 442.5  Eksempel på takmontert armatur.

ˇ

 Fig. 442.6  Eksempel på dekorativt område..

ˇ
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443 Nødlys

Det elektriske nødlysanlegget skal prosjekteres og 
utføres iht. NS-EN 1838, NEK-EN 50171 og 50172. 
Det er også tatt med et supplement med lavtsittende 
etterlysende ledelinjer integrert i gulv og/eller vegg i 
plan U2, samt større tekniske rom.

Det skal velges et nødlysanlegg med sentralisert 
nødstrømsforsyning og sentral overvåkning av an-
legget og alle lede- og markeringslys skal ha egen 
adresse for overvåking av armaturene. Alt nødbelys-
ningsutstyr skal benytte LED-lyskilder. Levetiden på 
elektronikk i armaturer skal være min.100.000 timer 
basert på kontinuerlig drift. 

Sentralen skal kobles opp mot byggets SD anlegg 
samt ha mulighet for fjernovervåkning. 

Kursopplegg til nødlys utføres med funksjonssikker 
kabel der det stilles krav til dette. For øvrig nyttes 
vanlig installasjonskabel.

Nødlysanlegget vil bestå av lede- og markerings-
lys i rømningsveier, samt antipanikkbelysning hvor 
rømningsveiene ikke er entydig definert. Det monteres 
også en ledelysarmatur inne i hvert sengerom, samt 
undersøkelsesrom og HCWC. Sentralene skal ha mu-
lighet for utvidelse på inntil 25% basert på kapasitet.

45 Elvarme

Oppvarming av bygget skal utføres med vannbåren 
varme. 

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 is-
dannelse i og rundt slukene er det tatt med varme-
kabler innvevd i en matte rundt slukpotten (Aiwell 
eller tilsvarende).

Utenfor de enkelte utgangsdørene er det tatt med et 
mindre parti med varmekabler for å holde disse om-
rådene snøfrie.

46 Reservekraft og nødstrøm

Reservekraft generelt

Reservekraftanlegget er et forsyningssystem som 
skal opprettholde funksjonene i en installasjon eller 

 Fig. 442.7  Eksempel på dekorativt område..

ˇ

ˇ
 Fig. 4.6.1  Redundant nødstrømsforsyning til medisinske områder.
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deler av en installasjon ved avbrudd i den normal 
nettforsyningen. For behandlingsbygget i byggetrinn 
1 er det lagt opp til en tilnærmet 1:1 dekning av 
installasjonene for å sikre full drift ved kritisk nett-
utfall. Reservekraften skal ha automatisk oppstart 
og kunne ta over lasten etter 15 sekunder ved strøm-
brudd. 

Nødstrøm

Ihht gjeldene forskrifter skal strømforsyningen til 
medisinske områder bestå av to uavhengige forsy-
ningskilder, for å sire kritiske funksjoner ved nettut-
fall.

NEK (2014) 710.560.6 Nødstrømskilder

Automatisk strømforsyning innen 0,5 sekunder 
(klasse 0,5 kort avbrudd)

Nødstrømsforsyningen bygges opp som to redun-
dante strenger fra nettstasjon via nødstrømsag-
gregat, UPS-anlegg og frem til kritisk last (Gr.2 rom, 
eller lignende). Hvor de to adskilte forsyningsstren-
gene møtes og tilkobles omkoblingsautomatikken i 
fordelingen (se fig. 46.1).

461 Elkraftaggregat

For å ivareta reservekraftfunksjonen er det tatt med 
to stk 1600 KVA dieseldreven elkraftaggregat for be-
handlingsbygget og et stk 1000 KVA aggregat for tek-
niskbygg. Alle tre aggregatene planlegges plassert i 
egne brannceller i tekniskbygg, med felles lydisolert 
kontrollrom i front, samt kontrollpult og vindu inn 
mot hvert enkelt aggregat. Aggregatene får daglig til-
komst fra bakkeplan inn mot ambulanseinngang i U1 
nivå. De to aggregatene for behandlingsbygget skal 
fungere som to uavhengige forsyningssystemer, med 
egne styresystemer som et ledd i nødstrømstrengen. 
Aggregat for teknisk bygg og det ene aggregatet for 
behandlingsbygget, får felles oljetank med separate 
rør og pumper for drivstofforsyning til hvert aggregat. 
Det resterende aggregatet for behandlingsbygget 
får egen utvendig oljetank med tilhørende rør og 
pumper for drivstofforsyning, for å ivareta redundant 
forsyning av medisinske områder.

Det legges opp til 2 stk nedgravde forhåndstanker på 
ca 12.000 liter for å sikre minimum 24 timers drift. I 
tillegg til egne dagtanker på ca 3000 liter i hver ag-
gregatrom.

Ventilering og varmeavgivelse av rommene, løses ved 
å trekke luft inn via aggregatviftene gjennom egne 

rister i yttervegg over kontrollrommet, og videre ut 
gjennom egne avkastrister på motsatt side. Se figur 
46.3. For å imøtekomme de strenge lydkrave fra tek-
nisk installasjoner (TEK 10 og ”Støy fra tekniske in-
stallasjoner”. NS 8175) vil inntak- og avkastrist være 
av lydreduserende utførelse, med egne lydbafler i 
forkant og etterkant av hver ventilasjonsrist.

Eksosavkast fra de tre aggregatene føres ut gjennom 
fasade og samkjøres inn i en felles pipe, som føres 
over høyeste nærliggende bygg på sykehuset (se fig. 
46.2 og 46.3).

462 Avbruddsfri kraftforsyning

I tilknytning til teknisk tårn i nord og sør etableres 
det UPS anlegg med egne avskilte batterirom, som et 
ledd i nødstrømsstrengen. UPS forsyningen bygges 
opp som to dublerte anlegg i individuelle brannceller, 
med kort vei inn til vertikale sjakter. Ytelsen settes til 
350 KVA i denne fasen, men vil utredes videre i neste 
fase når detaljnivå på lasten foreligger. 

Batterikapasiteten dimensjoneres til 1 times drift 
ved full UPS ytelse.

Byggrelatert utstyr som for eksempel nødlyssen-
tral, brann-, innbrudd- og adgangskontrollsentral, 

forutsettes levert med integrert strøm-/batteriforsy-
ning tilpasset det enkelte utstyr. 

51 Tele og automatisering

Bæresystemer for teleanlegg er felles med elkraft – 
se kapitel 41.

Signalreferansejord medtas ikke, da den teknologis-
ke utviklingen tilsier at tele- og automatiseringsut-
styr ikke skal være tilknyttet eget jordingspunkt.

Det er ikke medregnet at nybygget tilkobles direkte 
til det offentlige nettet, men at kommunikasjonska-
bler tilkobles eksisterende sentralutstyr i hovedbyg-
get. 

I behandlingsbygget etableres eget hovedkommuni-
kasjonsrom, samt eget hovedfordelingsrom for annet 
teleteknisk utstyr (brannalarmanlegg, talevarsling, 
ITV, personsøk, sentraluranlegg etc). 

IKT-anlegget kobles opp til hovedkommunika-
sjonrom i hovedbygget via fiberkabler. For nettet 
etableres redundante forbindelser via hver av de to 
tverrgående forbindelsene mellom eksisterende og 
nytt bygg. For sentralutstyr til AMK-sentralen er det 
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 Fig. 46.2. Lydisolert kontrollrom for dieseldrevene 
 elkraftaggregat.

ˇ

 Fig. 46.3. Snitt av aggregatløsning i teknisk bygg.

ˇ
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regnet med et eget teknisk rom med egne førings-
veier direkte til hvert operatørbord.

For å ivareta standardens krav til maks kabellengde, vil 
det bli etablert etasjefordelere i hvert byggetrinn ba-
sert på 19” rack montert i egne rom. Det vil bli etablert 
etasjefordelere i hver ende av bygget, nord og sør, og i 
nordlig del av psykisk helsevern og rus i plan U1 og 01. 

Det er tatt med kostnader for utvidelse av eksis-
terende telefonsentral, samt apparater og basesta-
sjoner for samme. 

For AMK regnes overflyttet eksisterende utstyr inn i 
de nye lokalene sammen med Akuttmottaket.

52 Integrert kommunikasjon

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

Det er også tatt med kabling for trådløst nettverk, in-
foskjermer, tekniske utstyr, TV-posisjoner, møterom, 
oppholdsrom, behandlingsrom etc. 

Det trådløse nettverket skal planlegges med god 
dekning slik at det vil kunne gi støtte for sømløst 
bruk av mobilt utstyr med bruk av både tråd-
bundet- og trådløskommunikasjon. Vel Møtt 

meldingshåndteringssystem og selvregistrering med 
stedsanvisning og sporing vil kreve stor kapasitet 
på trådløst nett og det planlegges med tilstrekkelig 
høy tetthet av basestasjoner/aksesspunkt (se tegn. 
52.1).

53 Telefoni og personsøk

Kommunikasjonsutstyr for AMK regnes overflyttet 
fra eksisterende sentral. Kabling for seks operatør-
pulter er tatt med i kapittel 52.

532 Telefonisystem

Telefoni skal leveres som IP-telefoni over kablet 
nettverk. Det er tatt med utvidelse av eksisterende 
telefonsentral og nye apparater for nybygget. Det skal 
være en blanding av IP og analoge telefoner. Analoge 
telefoner kan kobles til vanlig nettverksuttak og vil i 
hovedsak bli benyttet i nybygg etter opplysninger fra 
HVIKT. Plasseringer og funksjoner med utvidede behov 
for programmerte IP-telefoner vil bli utstyrt med dette. 
Totalt antall telefoner er estimert til 195 stk. 

I tillegg er det tatt med 200 trådløse IP-telefoner for 
Vel Møtt systemet

Mobiltelefondekning 
Mobiltelefondekning skal forsterkes ved hjelp av 
VoLTE løsning over det trådløse nettverket. Det 
er i tillegg ønskelig med en løsning uavhengig av 
datanettverket og det skal gjøres dekning- og an-
tenneplanlegging av HVIKT med underleverandører. 
Kostnader for innendørs mobiltelefondekning i ny-
bygg skal søkes om av HVIKT til Telenor. I byggebud-
sjettet er det ikke tatt med midler til dette. 
 
IP-DECT 
Det skal være full dekning av IP-DECT telefoni i ny-
bygget. Eventuell utvidelse inn i eksisterende bygg 
skal bestemmes for bruk av bærbart utstyr uavhen-
gig av bygg. 

534 Porttelefon 

Porttelefonanlegget skal være IP basert med farge-
kamera og monitorer. Anropsapparat skal ha farge-
kamera, toveis talefunksjon og oppringning til mobi-
le enheter. Det skal være mulig å ringe opp minimum 
8 soner / mobilnummer fra anropsapparatene. 

Tilhørende svarapparat i hver etasje/ekspedisjon og 
telefoner skal ha mulighet for fjernåpning av dør.

Anlegget skal kommunisere med dører med 

adgangskontroll for styring. Systemet skal integreres 
med adgangskontrollanlegget. Oppkallsapparater i 
porttelefonanlegget utføres i solid utgave, med digi-
talt display og med et menyvalg som gjør at en kan 
”bla i en telefonkatalog”.

Porttelefonene kobles opp mot telefonsystemet.

536 System for personsøk

For personsøkeranlegget er tatt med en antenne for 
å sikre dekning i nybygget etter vurdering av HVIKT. 
Eksisterende personsøkeranlegg videreføres til 
nybygg og skal fungere som redundans/backup for 
DECT. Mange personsøkermottagere videreføres fra 
eksisterende bygg til nybygg, men det må likevel be-
regnes med å anskaffe ett antall personsøkere. Det 
er tatt med 20 stk nye personsøkere. 

For påkalling av forskjellige team (hjertestans etc) 
er det tatt med 44 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 ek-
spedisjoner i de enkelte etasjer.

Brannalarm og SD-anlegg er forriglet med personsø-
keranlegget via interface-enheter.
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54 Alarm og signalanlegg

542 Brannalarmanlegg

Det medtas et fulldekkende brannalarmanlegg i byg-
get iht. regelverket i NS3960. 

Det benyttes optiske røykdetektorer, i rom med kre-
vende miljø som stor fuktighet eller naturlig fore-
komst av partikler i luften benyttes multikriterie og 
termiske detektorer. 

I bygnings- og etasjefordelere og andre tekniske rom 
for IKT nyttes røykdetektor med ekstra stor følsom-
het. I hovedfordelinger monteres røykdetektorer inn-
vendig i stålplateskapene.

Nytt brannalarmanlegg forutsettes å kommu-
nisere med eksisterende brannalarmanlegg. 
Brannmanspaneler monteres i hver etasje på sen-
trale steder. Som hovedregel benyttes ekspedisjons-
områdene i hver enkelt etasje i nord og tilsvarende 
område for de etasjer uten ekspedisjon. 

Som varslingsorgan benyttes talevarsling 
med forhåndsinnspilte meldinger iht NS3961. 
Talevarslingsanlegget skal kunne deles inn i mini-
mum seks soner. Brannmansmikrofon er tatt med 
ved brannvesenets hovedangrepsvei. 

For optisk varsling i områder for tilpasning til 
Universell Utforming, UU, og eventuelle andre for-
hold som må tilrettelegges for, suppleres det med 
separat blitslys (ikke integrert i detektorhode).

Dører i korridorer som normalt skal stå oppe, tilknyt-
tes anlegget med holdemagneter eller holdefunksjon 
i dørpumper.

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Det etableres et adgangskontrollanlegg, basert på 
berøringsfrie lesere med kodetastatur. Lesere mon-
teres på alle ytterdører som ikke er rene rømnings-
dører eller har en helt spesiell funksjon. Alle av-
delingsdører fra publikumsområder, medisinrom, 
toalett for personal og enkelte typer møterom og 
tekniske rom hvor mange skal ha adgang og/eller en 
ønsker å registrere hvem som har vært der. Heisene 
skal styres/kontrolleres av adgangskontrollanlegget 
med kortlesere. Personaltoalett kan utstyres med 
enklere trådløse kortlesere uten tastatur.

Mengder er fordelt følgende for hver etasje (se tabell over).

Adgangskontrollanlegget skal integreres og fungere 
sømløst med eksisterende adgangskontrollanlegg i 
eksisterende bygg. Nytt og eksisterende system må 
utveksle data ved oppretting av brukere og endring 

av data / tilganger. Alle overordnede administrati-
ve- og kontrollfunksjoner skal være tilgjengelig for 
felles driftsorganisasjon samlet i ett administrativt 
utgangspunkt. 

Dagens adgangskontrollsystem er et Assa Abloy 
Solid RiTA system som skiftes ut på komponentnivå 
ved behov med ARX adgangskontrollsystem. 

Adgangskort skal støtte bruk i både nytt og eksis-
terende bygg og utvidede funksjoner som signering 
med kontakt chip og NFC overføring. Alle adgangskort 
skal kunne brukes på berøringsfrie lesere og med 
magnetstripe, kort skal ha kontaktchip ved behov. 

Anlegget forutsettes å integreres med et adresser-
bart innbruddsalarmanlegg. Det er ikke tatt med 
kostnader for kortproduksjonsutstyr, da det forut-
settes at sykehuset har dette fra tidligere. 

Ytterdører og innvendige dører tilkoblet adgangskon-
troll i rømningsvei utstyres med elektrisk sluttstykke 
tilkoblet brannalarmanlegget og med nødåpner 
(KAC) ved dør. I avdelinger med behov for begrens-
ning av pasienters ferdsel/rømning skal behov for 
nødåpnere avveies mot strategi for assistert rømning 
og sikkerhet for ansatte. Nødåpnere skal plomberes 
og gi akustisk/optisk varsling ved bruk.

Innbrudd 
Et innbruddsalarmanlegg med glassbrudd-detek-
torer medtas. Alle vinduer og glassflater opp til fire 
meter over bakkeplan skal utstyres med glass-
brudd-detektorer. Det anses kun som nødvendig 
langs utvendige fasader og ikke inn mot de indre 
atrium. 

Innbruddsalarmanlegget skal være skalerbart og 
med mulighet for utvidelse av andre tradisjonelle 
deler av et komplett anlegg som for eksempel PIR-
detektorer. Anlegget skal gi lokal og overført alarm til 
overvåkningssentral.  
Overfallsalarm 
Overfallsalarm for personalet holdes utenom det 
ordinære sikringsanlegget. Det er beregnet 82 po-
sisjonssendere for å gi anvisning av posisjon og 
retning ved utløsning av bærbar overfallsalarm. Det 
skal være dekning i psykisk helsevern og rus-avde-
lingene i plan U1 og konsultasjonsrom i plan 01 og 
02. I tillegg er det behov knyttet til et isolat i plan 03. 
Posisjonssenderne må plasseres i rom og i kommu-
nikasjonsveier for aktuelle områder for å gi tilfreds-
stillende funksjonalitet. Det er tatt med 25 stk nye 
bærbare overfallsalarmer.

Etasje Kortleser i skall Innendørs for avdeling og spesielle 
rom

Personaltoalett mm.

Plan U2 20 4

Plan U1 20 30 7

Plan 01 20 9

Plan 02 1  15 4

Plan 03 1 11 3

Plan 04 10 4

Plan 05 1 14 4

TOTAL 23 124 35

Mengder er fordelt følgene for hver etasje:
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544 Pasient/Sykesignal

Det er regnet med et IP-basert sykesignalanlegg for-
riglet med det trådløse telefonanlegget. For psykisk 
helsevern og rus-avdeling regnes det med mulighet 
for tilkobling av kalleknapp ved seng og avstillings-
paneler montert i korridor for hvert rom. 

Sykesignalanlegget skal forrigles med «Alle Møter» 
og telefonanlegget. 

545 Uranlegg

Det er regnet med et sentraluranlegg bestående 
av programmerbart hovedur og tilhørende biur. 
Hoveduret har automatisk omstilling mellom som-
mer- og vintertid. Til grunn for kostnadsoverslaget er 
lagt støysvake analoge biur med time- og minuttvi-
ser samt noen ur med sekundviser.  Biur monteres i 
senge-, og undersøkelsesrom, fellesarealer mm. I til-
legg til 111 bi-ur programmert med plassering i rom, 
er det tatt med 25 doble ur for korridorplassering. 

549 Vel Møtt

Vel Møtt er meldingshåndtering og selvinnsjekk 
løsning for Helse Vest IKT. Det vil bli betalingster-
minaler, selvinnsjekk, digitale oversiktsskjermer, 

IP-telefoner og strekkodelesere for håndtering av 
pasienter og oppgaver på sykehuset. Omfang og 
kostnader er stipulert av HVIKT.

55 Lyd- og bildesystemer

553 ITV

Kameraovervåkning (ITV) av fasader til nybygg, teknisk 
bygg og ambulanseområde medtas. ITV anlegges skal 
varsle med fremvisning ved bevegelse langs fasade 
og over bestemte perimeterlinjer for å gi informasjon 
om mulig hærverk, innbrudd og farlige situasjoner. ITV 
anlegget er basert på IP-teknologi. Ved posisjon for 
ambulanse-mottak er det regnet med dome-kamera. 
Det er regnet med solide kameraer med hus i IP67. Det 
vil ikke være kameraovervåkning inne i bygget. 

555 Lyd- og bildeanlegg

TV-apparater i nybygg skal baseres på IP. Det er tatt 
med nettverkspunkt ved plassering av TV, kostnader 
tatt med i kapittel 52. TV plasseres i hvert sengerom, 
venteværelse, oppholdsrom, personalrom etc. Totalt 
er det estimert 3stk i størrelsen 30-32`` og 110 i stør-
relsen 37-42``. Kostnader for TV-apparat er tatt med 
i utstyrsbudsjettet. 

Det er ikke beregnet lydanlegg utover talevarslings-
anlegget og det som er tatt med for videokonferanse 
nevnt i avsnittet under. 

Møterom 
Det er planlagt møterom på plan U1, 01, 02, og 03, 
Totalt 11 møterom. I møterom med delfunksjon 
pause er det planlagt med TV-skjermer i utstyrsbud-
sjettet. For fem møterom er det planlagt utstyr for 
videokonferanse med skjermer på 55 – 75 tom-
mer eller lerret med tilhørende utstyr for lyd mm. 
Kostnader videokonferanseutstyr og for kabling er 
tatt med i dette kapittelet. 
 
Teleslynge 
I fire ekspedisjoner skal det være teleslyngeanlegg 
som skranke-slynge. For møterom blir det teleslynge 
i 4 rom. Dette vil gi ett møterom med teleslynge i alle 
fire etasjer med møterom. 
 
Telemedisin 
En del av pasientbehandlingen skjer utenfor syke-
huset og forutsetter tettere koordinering gjennom 
IKT. Det er derfor behov for telemedisin og mulighet 
for fjernundervisning for studenter og ansatte med 
videokonferanser og undervisning via storskjerm. 
For rom / møterom som skal brukes til telemedisin 

baseres dette på videokonferanseutstyr for møte-
rom. Det er ikke tatt med dokumentkamera, videotek 
eller annet utstyr for telemedisin. 

Medisinskteknisk utstyr genererer store og økende 
datamengder. Dette gir stor belastning på systemer 
for datalagring. Teknikkrom knyttet til operasjons-
stuer skal sikre tilstrekkelig utstyr og kommunika-
sjonsvei for datafangst, lagring og formidling. 

56 Automatisering

Bakgrunn 

Det skal etableres nytt automatikk og SD-anlegg 
som integreres med alle tekniske anlegg i nybygg ved 
Haugesund sykehus. Fokus er å etablere et energief-
fektivt, skalerbart og fremtidsrettet anlegg innenfor 
nøkterne rammer og en kosteffektiv utførelse. For 
prosjektering, bygging og oppfølging av automatikk 
og SD-anlegg skal NS3935, NS6450, NS3451:2009 
og NS3031 legges til grunn.

Automatikk- og SD-anlegget vil være en vesentlig 
komponent i energieffektiv og kosteffektiv drift av de 
tekniske anleggene, og det er derfor avgjørende at 
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samtlige bygg-tekniske systemer og andre energifor-
brukere planlegges integrert og overvåket.

ITB

Prosjektering og installasjon av integrert styring, 
regulering og overvåking av tekniske bygningsin-
stallasjoner stiller store krav til helhetlig tenkning 
og samarbeid over faggrenser og mellom de ulike 
entreprisene. 

Planlegging og utførelse av disse installasjonene 
involverer alle relevante tekniske fag, og krever en 
ansvarlig koordinator. Gjennom koordinert planleg-
ging, sammenkopling av funksjoner og systemer 
som påvirker hverandre, og med relevante integrerte 
tester underveis, oppnås integrerte tekniske byg-
ningsinstallasjoner – ITB.

NS3935 beskriver rollen som ITB ansvarlig. ITB an-
svarlig skal engasjeres av, og rapportere til byggherre.   

Grønt sykehus

Ved prosjektering og etablering av automatikk- og 
SD-anlegg vil dette utføres basert på «Grønt sykehus 
- Revidert Prosjektrapport II -14.02.14» i den grad 
det lar seg gjøre innenfor prosjektets besluttede 
kostnadsrammer og beslutninger fattet i forpro-
sjektfasen.

Tilknytning til eksisterende bygningsmasse

Det legges i forprosjektet ikke opp til integrasjon 
eller annen form for tilknytning til eksisterende au-
tomatikk- eller SD-anlegg. Anleggene i eksisterende 
bygningsmasse er så vidt forskjellig med hensyn til 
alder, kvalitet og omfang at dette ikke anses som 
hensiktsmessig da operatørsentral ikke skal flyt-
tes, og en eventuell integrasjon eller ombygging 

innebærer til dels stor driftsmessig og økonomisk 
risiko.

Tilknytning til områder som rehabiliteres 
i eksisterende bygningsmasse

Det legges i forprosjektet opp til minst mulig au-
tomatisering i de tekniske anlegg som berøres av 
rehabilitering eller ombygging i eksisterende arealer. 
Dette av årsak nevnt i avsnitt om «tilknytning til ek-
sisterende bygningsmasse». I den grad det i neste 
fase legges opp til en mer omfattende utskifting eller 
integrasjon av eksisterende systemer bør det gjøres 
en vurdering av tiltak på det aktuelle tidspunkt. Det 
vil da sannsynligvis være hensiktsmessig å tilknyt-
te disse systemene til SD-anlegget i nybygget med 
tanke på en full utskifting og integrasjon til et enhet-
lig system i fremtiden. 

Nytt lokalt SD-anlegg

Det skal etableres et nytt lokalt SD-anlegg for nybyg-
get som skal danne grunnlaget for et SD-anlegg som 
i fremtiden skal integrere alle signaler fra tekniske 
anlegg eksisterende bygningsmasse. SD-anlegget 
skal kommunisere med undersentraler og grense-
snittomformere på IP gjennom byggteknisk nettverk 
(se fig. til høyre). 

Ved etablering av nytt SD-anlegg for nybygget skal 
det vektlegges å benytte en skalerbar teknisk platt-
form som benytter standard nettleser som grense-
snitt mot bruker. Det skal ikke benyttes proprietære 
eller firmaspesifikke løsninger i SD-anlegget som 
vil ekskludere andre leverandører fra å tilknytte seg 
SD-anlegget ved utvidelse av anlegget. 

Anlegget skal benytte den nyeste tilgjengelige soft-
ware og ha en skalerbar, flat lisensstruktur der ut-
videlse av antall brukere vil være en lineær kostnad. 

ˇ
 Fig: Topologi.
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Antall samtidige brukere skal ikke være begrenset 
av annet en lisensiering og ved betjening av anlegget 
skal alle verdier i undersystemer og SD-anlegget 
oppdateres begge veier. Alle analoge verdier og alle 
driftstider i anlegget skal logges og kapasiteten for 
logg databasen skal være skalerbar.

Infrastruktur og lokalisering av SD-anlegg

Helse Fonna har konkludert med at det for nybygget 
etableres ett felles nettverk for med. teknisk utstyr, 
drift/byggteknisk utstyr og IKT. Dette skal inngå i for-
valtningen til HVIKT og etableres med logiske skiller. 
Forvaltning av serverløsning for SD-anlegg vurderes 
også i denne sammenheng. Hvis SD-anlegget etable-
res i virtuelt servermiljø, vil tilgang skje via standard 
nettleser gjennom web-grensesnitt og således ikke 
knyttes til fast lokasjon.

Hvis fysisk server benyttes bør denne lokaliseres i et 
overvåket miljø i nybygg.

Automatikk for vvs-tekniske anlegg

Det vvs-tekniske automatikkanlegget som skal 
etableres for styring overvåking av tekniske instal-
lasjoner vil bli etablert som et desentralisert anlegg, 
med fokus på autonome systemer. Hvert identifisert 
system vil i detaljprosjektet bestykkes med tilstrek-
kelig antall komponenter for at autonom drift kan 
opprettholdes selv om systemet frakobles sentra-
lenheter eller SD-anlegg. Alle underfordelinger skal 
leveres med betjeningspanel for lokal betjening.

Der det leveres teknisk utstyr med integrert auto-
matikk vil det være et krav at det medtas et ferdig 
programmert protokollgrensesnitt som kan kommu-
nisere på IP i byggteknisk-nettverk mot SD-anlegg 
eller mot andre systemer. Det vil i denne fasen ikke 
detaljeres hvilke protokoller som skal benyttes.

Automatikk komponenter som benyttes skal være av 
en slik type at de enten er lagerført i Norge, at de kan 
erstattes av tilsvarende lagerført komponent eller at 
de kan erstattes konkurrerende virksomhets kom-
ponent på samme protokoll, én til én, uten ompro-
grammering eller re-parametrering. Dette for å sikre 
fleksibilitet og tilgang på erstatningskomponenter 
på kort varsel.  

Automatikk som er en del av brannkonsept eller som 
på annen måte berører liv/helse eller verdisikring 
skal tilknyttes reservekraft og/eller UPS. For tilknyt-
tede anlegg se kapittel 4.

Automatikk for romregulering

Automatisering av romfunksjoner vil bli etablert som 
et desentralisert bus system hvor de enkelte styrte, 
regulerte og overvåkede komponenter kommuni-
serer pir to pir for å oppfylle en eller flere definerte 
romfunksjoner. Ved bortfall av sentralenheter skal 
romfunksjon for det enkelte rom opprettholdes for 
autonom drift (se fig. til venstre). 

Skissen er prinsipiell fremstilling av mulige integra-
sjoner i en rom-type. Systemet kan opprettes med 
flere eller færre funksjoner en fremstilt her. Spesielt 
opperasjonssaler og laboratorier krever spesiell 
oppmerksomhet med tanke på styring og overvåk-
ning av trykk og temperatur, mens andre rom kan 
etableres med lavere grad av automasjon. 

Antall rom-typer nødvendig for å oppnå en stan-
dardisert helhet søkes å holde så lavt som mulig, 
samtidig som det legges til rette for å etablere det 
nødvendige antall spesialrom. Det vil etableres 
romfunksjonalitet i det omfang som kreves for ener-
gieffektiv og hensiktsmessig drift for den enkelte 
rom-type, og alle vvs- og elektrotekniske kompo-
nenter i rommet søkes integrert i et felles system. 

ˇ
 Fig: Rom kontroll.
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Omfang av individuelle overstyringsmuligheter vil bli 
gjennomgått i neste fase, men vil som utgangspunkt 
kun forekomme i et svært begrenset antall rom da 
automatiserte funksjoner i stor grad vil bidra til en 
mer energiøkonomisk drift.

Sentralenheter og undersentraler skal samle all in-
formasjon fra rom kontroll systemet og skal kommu-
nisere med SD-anlegg og andre sentralenheter på IP 
gjennom byggteknisk nettverk.

Automatikk for elektrotekniske installasjoner

Elektrotekniske installasjoner skal overvåkes i 
det omfang det er behov for med hensyn til hvilke 
bygg-tekniske funksjoner de betjener. De kan enten 
tilknyttes I/O i en frittstående undersentral, eller 
være variabler i et system med integrert automatikk. 
For alle systemer med integrert automatikk eller 
for sentralenheter i elektrotekniske systemer som 
skal integreres, skal utstyret operere autonomt. 
Sentralenheter og undersentraler skal kommunise-
re med SD-anlegg eller andre sentralenheter på IP 
gjennom byggteknisk nettverk.

Alarmbehandling

Elektroniske vakter og alarmer skal etableres for alle 

driftskritiske systemer i form av fysisk I/O, variabler 
og kommunikasjonsovervåkning. Følgealarmer skal 
undertrykkes for at systemet ikke skal overbelastes. 
Systemet skal enkelt kunne tilpasses den drift som 
til enhver tid er hensiktsmessig, og alarmer skal 
kunne legges inn, omprioriteres og maskeres bort i 
det omfang brukeren selv ønsker gjennom betjening 
av SD-anlegget. Anlegget skal utstyres med en pro-
grammerbar enhet for varsling til betjent vakt.

Energiovervåkning og energioppfølging

For energieffektiv drift er det av avgjørende betyd-
ning at det etableres tilstrekkelig antall målere slik 
at anlegget kan optimaliseres. For å oppnå dette skal 
det etableres tilstrekkelig antall målere for å kunne 
oppfylle NS 3031. Store energibrukere i sykehuset, 
så som radiologisk avdeling, sterilsentral, vaskeri, 
dataserverrom, kjøkken, kjøleanlegg etc. må utstyres 
med undermålere. Dette vil lette avviksarbeidet og 
gi en god oversikt over sykehusets energibruk. For 
Belysning og Teknisk utstyr regnes det med felles 
måling. Målerne skal akkumulere og lagre data for 
avlesning fra SD-anlegg eller 3.parts EOS-leverandør 
via byggteknisk nettverk på IP.

57 Instrumentering

570 Telemetri

Det skal være et telemetrianlegg med antenner og 
sentralutstyr i IKT rom i plan U1, 02 og 03 i nybygget. 
Anlegget prosjekteres av leverandør. 

Det er beregnet 70 datapunkt for telemetriutstyr. 
Utstyr er tatt med i utstyrsbudsjettet.

60 Andre installasjoner

621 Heiser

I forprosjektet er lagt til grunn 7 heiser, samt en min-
dre småvareheis for lab-etasjene, for å dekke beho-
vet for vertikal transport i byggene.  

I nordre del blir det tre person-/sengeheiser med 
gjennomgående kupe, med kupemål; 1600x3000mm 
og dørbredde 1300. Løfteevne 2500kg/33 personer. 
Hastighet 1,6m/s.

I Syd blir det tre tilsvarende heiser, men kupestør-
relsen her er 2000x3000mm og dørbredde 1400. 
Løfteevne 3100kg/42 personer. Hastighet 1,6m/s.

Alle ovennevnte heiser har gjennomgående kupe 
for å kunne ta opp høydeforskjellene mellom eksis-
terende og nytt bygg. Alle heisen har stopp i alle plan 

U2-5. etasje. For akuttheisene i syd er det lagt opp 
til mulighet for å kalle på en heis, fra flere avtalt po-
sisjoner, f.eks behandlingsrommet i Akuttmottaket, 
slik at en heis ankommer aktuell etasje og står og 
venter med dørene åpne. Denne heisen blir auto-
matisk koblet ut av gruppekjøringen, men går auto-
matisk inn igjen i gruppekjøringen når oppdraget er 
utført. 

I syd viser kapasitetsanalyse at det vil bli litt for lang 
ventetid med tre heiser både til sengetransport, 
varer og transport til og fra sterilsentralen i eksis-
terende bygg. Det er derfor vedtatt en egen heis for 
sistnevnte transportbehov.

Heisen installeres utvendig i area mellom eksis-
terende vestfløy og nybygget. Fra eksisterende 
Sterilsentral kan en kjøre direkte inn i heisen i plan 
U1 og ta denne opp til operasjonsavdelingen i plan 
01. Heisen vil ha gjennomgående kupe med inngang 
også fra Akuttmottaket i plan U1. Heissjakten eta-
bleres ned til plan U2, Disp.rom(for eventuelt fremti-
dig bruk), slik at det blir totalt tre stopp. 

Heisen blir en s.k. båreheis, med flg mål: 1100 
bredde x 2100mm dybde, heisdør 900, løfteevne: 
1000kg/13 personer

Heisene utføres som maskinromløse heiser med 
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maskin plassert inne i sjakt. Det er regnet med so-
lide kupeer, dører og omklamringskarmer i rustfritt 
stål.

Samtlige heiskupeer utstyres med kortleser med 
mulighet for kontroll med hvem som skal kunne 
kjøre heisen til f.eks forskjellige etasjer.

For interntransport av utstyr mellom de to labora-
torie-etasjene(plan 04 og 05), etableres en småva-
reheis med flg stolmål: 600(b)x 500(d)mm. (Sjakt; 
920x680mm).

For interntransport ved sykehuset er det gjennom-
ført en egen ROS-analyse, hvor bl.a. den fjerde hei-
sen til varetransport i syd er tatt med som en konse-
kvens av at en ellers ville fått for lang ventetid.

631 Transportanlegg for småvarer

For interntransport av blodprøver er det tatt med et 
anlegg med 25mm rør og tilhørende avsendersta-
sjoner, samt mottagerstasjon. I skisseprosjektet var 
opprinnelig medtatt en utvidelse av eksisterende 
rørpostanlegg med 110mm rør og patroner med 
innmat for transport av blodprøver i reagensrør. 
Dette har vært nyttet ved flere andre sykehus, bl.a. 
Kalnes i Østfold. Her fikk de problemer med ødelagte 

blodprøver som følge av stor hastighet og retnings-
forandringer i penser. For å unngå dette ble has-
tigheten satt ned på forsendelser til lab. Ved HGSD 
har brukerne vedtatt at det legges til grunn et eget 
anlegg, spesielt utviklet på transport av blodprøver 
til lab. Her er hastighet og retningsforandringer til-
passet denne type transport.  I kostnadsoverslaget 
er det tatt med 4 avsenderstasjoner i nybygget. Det 
er lagt til grunn et anlegg av type Tempus600, hvor 
det i prinsippet er 4 frittstående anlegg(ett 25mm rør 
går direkte fra hver enkelt avsenderstasjon til mot-
tagerenheten)  som samles i en felles mottagersta-
sjon. Anlegget forsynes med trykkluft ved hver enkelt 
avsenderstasjon. Det blir montert avsenderstasjoner 
i flg avdelinger i nybygget;

• Akuttmottak, plan U1.

• Operasjon, plan 01.

• Intensiv, plan 02.

• Observasjonspost, plan 03.

I tillegg er det tatt med 5 avsenderstasjoner i eksis-
terende bygg(se eget kap).

Det er vedtatt at en ikke installerer/bygger ut eksis-
terende rørpostanlegg basert på 110mm røranlegg.

70 Utendørs

742 Utendørs høyspent forsyning

For høyspenningsanlegget er det tatt med en ny høy-
spenningsring fra Flotemyr undersentral, samt ny 
22kV tilførsel til el.kjele i eksisterende bygg(se også 
kap 42, Høyspenning).

744 Utendørs lys

Det utvendige belysningsanlegget skal prosjekteres 
og utføres i samsvar med NS-EN 12464-2:2014 og 
NS 11005 (Universell utforming). Det er tatt med ut-
vendig parkbelysning festet til fasaden og belysning 
langs den nye gangveien som går langs byggetrinn 1 
og rundt nytt teknisk bygg. Kostnader for suppleren-
de utendørs belysning er medtatt av LARK, slik at det 
til sammen blir et fullverdig belysningsanlegg i de 
områdene som inngår i byggetrinn 1.

Utvendig skal belysning skal skape en trygg atmos-
fære for ansatte, pasienter og besøkende. Det skal 
være klart definert belyste gangadkomstveier og 
inngangspartier. I tillegg skal utvendig belysning 
planlegges slik at den reduserer kriminell aktivitet 
og sørger for at sikringsanlegg fungerer optimalt (lys 
for overvåking/gjenkjenning).

All utebelysning skal være i LED utførelse, med dim-
bar DALI forkobling og styres av Astrour, med mulig-
het for overstyring fra SD anlegget.  

Alle utvendige områder for ferdsel av personer eller 
trafikk skal belyses. Utvendig belysningen base-
res på funksjonelle dekorative armaturer tilpasset 
bruksområde og miljø. Det benyttes master, puller-
ter samt fasademontert belysning. Det vektlegges 
spesielt armaturer med god avblending mot direkte 
innsyn i LED lyskilde. Utvendig belysning festet på 
fasaden medtas i kap. 442.

Akuttmottak/ambulanseinnkjørsel skal belyses spe-
sielt med et opphøyet lysnivå for ekstra sikkerhet. 
Gangvei mellom eksisterende energisentral og nytt 
teknisk bygg skal belyses med armaturer på master. 
Gangveien langs psykisk helsevern-bygget belyses 
med parkarmaturer, hvor avskjermingen skal sørge 
for at det ikke blir noe lysforurensning på vinduene i 
psykisk helsevern-avdeling.
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Foto: Shutterstock.



Helse Fonna HF      |      Forprosjekt ByggHaugesund2020      |      03—2017      |      151

7.6 
Energikonsept

I henhold til anbefalingene i ”Grønt sykehus” skal 
nybygg tilfredsstille energimerke A og passivhus-
standarden NS 3701:2012. Rehabiliterte bygg skal 
tilfredsstille energimerke B. Dessuten tilrås det i 
”Grønt sykehus” at energiforsyningen skal tilfreds-
stille kravene til grønn oppvarmingskarakter i ener-
gimerkeordningen.

I prosjektet er det iht programdokumentet 
Overordnet Teknisk Program (OTP) og i vedtak i pro-
sjektets styrende organ HFHF og HVHF og kravet 
til å møte økonomiske rammer for prosjektet er det 
akseptert at eksisterende bygg ikke kan oppgrade-
res for å møte denne anbefalingen. Det er følgelig 
registrert et avvik i statusrapport for OTP og det er 
arbeidet i forhold til kun ombygging tilpasset behov 
for nivå iht de funksjonene som skal flyttes inn i ek-
sisterende arealer. Utover det beholdes eksisterende 
bygninger som de er i dag. Dette gjelder da også 
anleggene for energiforsyning i eksisterende teknisk 
bygg, som leverer varme energi til nybyggene. Dette 
påvirker energimerkegraderingen for prosjektet.

Det er besluttet i sykehuset at for å bøte på dette vil 
eksisterende teknisk sentral/energisentral og øvrige 
deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes 
i henhold til mulige tiltak i budsjetter for vedlike-
holdsarbeider og prioriteres der.

I nybyggene derimot er det for å møte passivhus-
kravene valgt løsninger som gir en godt isolert byg-
ningskropp med gode solskjermingsløsninger, med 
lavt behov til oppvarming og kjøling. Det er også valgt 
tekniske løsninger som gir lavt energibehov til venti-
lasjon og belysning, 

blant annet ved valg av energieffektive lyskilder og 
utstrakt bruk av styringssystemer.

Separat energinotat og kapitel om bygningsfysiske 
løsninger beskriver energikonseptet i detalj.

Fasadeløsninger

I forprosjektet er det vurdert ulike fasadeløsninger 
som vil kunne tilfredsstille energimålene i prosjek-
tet. I tillegg til en løsning med tette felt og tradisjo-
nelt vindusglass (i en curtain wall-løsning med ek-
stern solskjerming med en screen) er det sett på tre 
andre mulige løsninger for å oppnå god utnyttelse av 
dagslys, men ikke øke behov for kjøling eller annet 

energibruk.

GlassX-løsningen 

Vindusglass med ekstern screen i kombinasjon med 
felt med GlassX, et glassprodukt med et innvendig 
lag med faseovergangsmaterial (PCM). GlassX er 
gjennomskinnelig og vil slippe diffust lys gjennom. 
Faseovergangsmaterialet vil endre farge ved fasefor-
andringene og på den måten gi et fasadeuttrykk som 
fremstår mer «levende» enn en tradisjonell fasade. 
Faseovergangsmaterialet vil også kunne ta opp og 
avgi energi i løpet av døgnet.

Aerogel-løsningen

Vindusglass med ekstern screen i kombinasjon med 
felt med Aerogel, som er et material som også slip-
per diffust lys gjennom. Aerogel har bedre isolerings-
evne enn tradisjonelt vindusglass og skjermer også 
bedre for solinnstråling.

Strekkmetall-løsningen

Vindusglass med ekstern screen i kombinasjon med 
glassfelt med fast solskjerming av strekkmetall. 
Dette vil også være en måte å få bedre utnyttelse av 
dagslys på, uten at det trenger å føre til stor varme-
belastning fra solinnstrålingen.

Passivhusstandard

For byggetrinn 1 er det passivhuskravet til netto 
kjølebehov som er mest krevende å tilfredsstille. Det 
vil derfor viktig å ha fokus på gode solskjermings-
løsninger og lave internlaster videre i prosjektet. 
Av de tre ulike fasadealternativene i forprosjektet 
tilfredsstiller Aerogel- og strekkmetall-løsningen 
passivhuskravene, mens GlassX-løsningen ikke 
gjør det grunnet for stort netto kjølebehov. Deler av 
passivhusevalueringen for Aerogel-løsningen vises i 
tabellen nedenfor.

Energiforsyning

Ved å basere seg på eksisterende energisentral for 
energiforsyning av nye arealer vil man ikke kunne 
oppnå prosjektets krav til energimerke A eller grønn 
oppvarmingskarakter. Ved å bruke gjenvinning av 
overskuddsvarme fra eksisterende bygg til oppvar-
ming av de nye arealene klarer man å oppnå grønn 
oppvarmingskarakter for de nye arealene, men ikke 
energimerke A.

Energiytelse 

Beskrivelse   Verdi  Krav 

Netto oppvarmingsbehov  16,5 kWh/m2 20,0 kWh/m2

Netto kjølebehov   8,7 kWh/m2 9,3 kWh/m2

Gjennomsnittlig effektbehov 
belysning   5,0 kWh/m2 5,0 kWh/m2

 Evaluering mot passivhuskravene, for Aerogel-løsningen.

ˇ
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7.7 
Bygningsfysikk 

7.7.1 Generelt

Følgende kapittel omhandler utvalgte bygningsfy-
siske krav til bygget. Løsningene er mer utdypende 
behandlet i ”Statusrapport for bygningsfysikk” som 
fokuserer utforming av klimaskjermen. Prinsipp fra 
forprosjektet skal videreføres i detaljprosjekteringen. 
 
Bygningsfysikk omhandler det ytre og indre klimaets 
påvirkning på konstruksjonen. Hovedområdene opp-
summeres gjerne som varme-, luft- og fukttransport 
og materialbruk. Faget har grensesnitt mot flere 
fagfelt, men først og fremst arkitektur, klimateknikk 
og byggeteknikk, og detaljprosjekt skal vise et nært 
samarbeid med arkitekter og øvrige rådgivere/ pro-
sjekterende og premissgivere.

Krav til prosjektet

Bygningsfysikk har et kravgrunnlag gitt i Teknisk 
Forskrift (TEK 10), til Plan- og bygningsloven 2007. 
Krav med tanke på fukt- og energiprosjektering 
finnes i relevante deler av TEK 10s kapittel 13 og 
kapittel 14. Oppdatert versjon av TEK 10 kapittel 14 
- energireglene 2016 - kom 01.01.2016 og er være 
gjeldene for dette prosjektet. 

I henhold til rapporten Grønt sykehus skal alle sy-
kehusbygg som planlegges og bygges tilfredsstille 
passivhusnivå (NS 3701:2012), oppnå energika-
rakter A og oppvarmingsmerke grønt. For fagfeltet 

bygningsfysikk innebærer dette i hovedsak å finne 
gode løsninger for klimaskallet.

Et krav som er spesielt relevant med hensyn til 
bygningsfysikk er minstekravet til normalisert kul-
debroverdi som i henhold til passivhusstandarden 
er 0,03 W/m2K. Denne verdien må dokumenteres i et 
kuldebrobudsjett i detaljprosjekteringen og vil sette 
føringer for utformingen av detaljer.  
 
Kravet til lekkasjetall for er 0,6 oms/h. For å klare 
dette strenge kravet til lufttetthet krever det gode 
løsninger og fokus på tetthet både i prosjekteringen 
og ikke minst i utførelsen. 

Klima

Haugesund har relativt stor påkjenning av nedbør 
og vind (Byggdetaljblad 451.031 SINTEF Byggforsk). 
Sykehuset har en åpen beliggenhet og utsatt spesi-
elt for de dominerende sør-vestlige og nord-vestlige 
vindretningene. 
 
I Haugesund kommune er årsmiddeltemperaturen 
7,7 ˚C, med en laveste tredøgns middeltemperatur 
på 12,6˚C. Vintrene er relativt varme og fuktige mens 
somrene er relativt kalde. Dette gir økt risiko for 
fuktskader. Store isolasjonstykkelser medfører også 
en konstruksjon som er mer sårbar for fukt og råte. 
Detaljer må utformes med fokus på uttørkingsmu-
ligheter, totrinnstetting og innvendig luft- og damp-
tetting. I tillegg skal det settes krav om fokus på å 
redusere fukt i byggeperioden.  

7.7.2 Prosjektets løsninger

I dette delkapittelet vil prosjektets løsninger, slik de er 
diskutert gjennom forprosjektprosessen, bli gjort rede 
for. Prosjekterte prinsipp fra forprosjektet skal følgelig 
videreføres og utformes i detaljprosjektet. Disse løs-
ningene er også beskrevet nærmere i ”Statusrapport 
for bygningsfysikk” og er anbefalte konstruksjonsløs-
ninger på nåværende tidspunkt. Isolasjonstykkelsene 
er beregnet på bakgrunn av krav til U-verdier i henhold 
til energiberegningen. Isolasjonstykkelser kan endres, 
innenfor bygningens energikrav, for nødvendige tilpas-
ninger i detaljprosjektet. 
 
Det er viktig med kontinuerlig føring av damp- og luft-
tette sjikt for å innfri krav til luftlekkasjetall og unngå 
skader på grunn av luftlekkasjer. Føring eller klem-
ming/fuging av dampsperre ved dekkeforkanter og 
overgang tak/vegg er avgjørende. I dette prosjektet er 
også tilpassing mellom prefabrikerte veggelementer 
og plassbyggete konstruksjoner spesielt viktige.  

Fasadeløsning

Fasadeløsningen vil bestå av en kombinasjon av 
prefabrikkerte ”curtain walls” og plassbygget bin-
dingsverk. Det er et ønske om å benytte mye vinduer 
i fasaden og eventuelt kombinere dette med GlassX, 
Aerogel eller strekkmetall for å få inn så mye dagslys 
som mulig. Det henvises til kapittelet Energikonsept 
for beskrivelse av de forskjellige løsningene. 
 
Tettfeltene i fasaden vil ha en luftet kledning av 
fasadeplater i metall. Fasadeplatene skal ha 

tilstrekkelige luftespalter, ikke bare i topp og bunn, 
men også mellom etasjer etter behov. Feltene med 
glass eller andre uluftede løsninger som nevnt 
over vil hindre den kontinuerlige luftingen fra bunn 
til topp. Detaljløsninger for lufting av kledningen 
må utformes nøye med fokus på totrinnstetting. 
Regnskjermen må være robust med god utfor-
ming og god lufting og drenering av spalten bak. 
Feltinndeling av fasaden skal detaljprosjekteres 
for økt slagregnsmotstand. Fuger i fasadeklednin-
gen skal prosjekteres i detalj, sammen med fasa-
dens geometri, for å sikre tilstrekkelig slagregn-
smotstand. Detaljprosjektering skal utforme en 
fasadeplan med risikoområder for de mest utsatte 
fasadene.  
 
Vinduene er plassert i flukt med vindsperre som er 
den beste fukttekniske løsningen. Det må likevel vur-
deres i detaljprosjektet om det vil være mulig med 
denne plasseringen med hensyn til den normaliserte 
kuldebroverdien som prosjektet skal oppnå. Tetting 
omkring vindu skal tilpasses klimabelastning på den 
aktuelle delen av fasaden. Høy slagregnsbelastning 
kan føre til at fukt blir presset gjennom utettheter 
og drensåpninger, og valgt produkt skal ha en doku-
mentert slagregnstetthet for bruksområdet.  
 
Vindsperreprodukt skal være egnet for høy slagregn-
sintensitet. Det skal benyttes fuktrobuste materialer 
med tilstrekkelig dampåpenhet. Bruk av gipsbaserte 
plater anbefales ikke som vindsperre i utsatte områ-
der av fasaden.
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Yttervegger over terreng – Curtain wall/
Bindingsverk

Som beskrevet over vil ytterveggen bestå av en 
kombinasjon av ”curtain walls” og bindingsverk. 
Løsningen som er valgt i forprosjektet er en 275 mm 
curtain wall utvendig med 98 mm isolert bindings-
verk innvendig med 48 mm innvendig påforing som 
enten er isolert eller ikke. Dampsperren er inntrukket 
48 mm i påforingen for færre gjennomføringer som 
kan skape utettheter i dampsperren. Dampsperren 
må være 10 ganger så damptett som vindsperren for 
å sikre tilstrekkelig diffusjonstetting.  
 
”Curtain wall” går på utsiden av bæresystemet for å 
redusere kuldebroer. Bjelker og søyler er i hovedsak 
plassert i bindingsverket innenfor slik at de ikke er 
synlige. Kontinuerlig føring av dampsperre må koor-
dineres mot bæresystemet i detaljprosjektet. 

Yttervegger over terreng - Isolert betongvegg

De to trappesjaktene på utsiden av bygget er bygget i 
betong. Disse isoleres med 250 mm kontinuerlig iso-
lasjon med varmekonduktivitet på 0,033 W/mK eller 
bedre som henges på betongen. For denne konstruk-
sjonen vil betongen fungere som en dampsperre.  

Yttervegg under terreng

Ytterveggene under terreng i plan U1 og U2 må iso-
leres med 150 mm EPS med varmekonduktivitet 
på 0,038 W/mK eller bedre. Isolasjonen plasseres 
på utsiden av betongen og en grunnmursplate med 

knaster monteres utenpå. Ved tilbakefylling mot 
kjellerveggene må det benyttes drenerende masser i 
en avstand fra ytterveggen på minimum 200 mm. De 
tilbakefylte drenerende massene må beskyttes mot 
finpartikler med fiberduk. 

Gulv på grunn

Grunnforholdene består av fjell med komprimert 
sprengstein. Byggegropen vil dreneres og EPS kan 
derfor benyttes som isolasjon. Beregninger i forpro-
sjektet viser at for å oppnå tilfredsstillende U-verdi 
for gulv på grunn må det benyttes minimum 150 mm 
isolasjon med en varmekonduktivitet på 0,038 W/
mK eller bedre. Gulvet bygges opp som standard gulv 
på grunn med minimum 200 mm drenslag under 
isolasjon. Radonsperre legges i isolasjonssjiktet 
(Brukergruppe B) og plastfolie mellom isolasjon og 
påstøp. Radonbrønner legges i drenslaget under 
gulvet og samles til i oppstikk i tekniske rom.   
 
Frostsikring av fundamenter må gjøres der hvor fun-
damenteringsdybden er under 0,6 m. 

Gulv mot friluft

Deler av U1 mot gårdsrommet er inntrukket slik at 
plan 01 får gulv mot friluft. Gulv mot det fri bygges 
opp med kontinuerlig isolasjon på undersiden av 
dekket. På undersiden monteres det vindsperre 
og himlingen luftes. For å oppnå tilfredsstillende 
U-verdi isoleres det med 250 mm isolasjon med var-
mekonduktivitet 0,038 W/mK eller bedre. 

Yttertak

De største takområdene bygges som flatt, kompakt 
tak på dekke av betong. Taket isoleres med EPS, stei-
null eller en kombinasjon av disse. Det må benyttes 
en gjennomsnittstykkelse på 350 mm isolasjon med 
varmekonduktivitet 0,038 W/mK eller bedre for å 
oppnå prosjektert U-verdi. Dampsperre legges på 
oversiden av betongdekket. Det skal vurderes bruk 
av robust byggetidstekking som dampsperre, for 
en fuktsikker byggeprosess. Alle gjennomføringer i 
taket tettes med egnede mansjetter. 
 
Isolasjonen skråskjæres slik at taktekkingen leg-
ges med et fall på minimum 1:40 på ferdig tak-
flate. Renner utføres med fall på minimum 1:60. 
Nedløpene utføres som frostfrie, innvendige nedløp.   

Takterrasser

Den inntrukne terrassen i plan 05 vil bli bygget opp 
som et kompakt tak med innvendig nedløp. Det 
samme gjelder for takterrassene. Det anbefales at 
takene bygges opp som duotak med et fall på 1:40 
på membranen. Dette vil være en robust løsning fordi 
membranen er bedre beskyttet enn ved rettvendt tak.  
 
For den inntrukne terrassen er bæresystemet for-
skjøvet slik at det er plass til å isolere taket og i 
tillegg få til en trinnfri løsning ved terrassedøren. 
For takterrassene er dette derimot ikke gjort og 
utgangene til terrassene må derfor løses med en 
rampe som bygges opp fra litt innenfor døren til 
et stykke ute på takflaten hvor rampen når full 

isolasjonstykkelse. For å sikre en trinnfri løsning 
ved terskel kan det bli lite plass til isolasjon i områ-
det rett utenfor døren. Det kan derfor bli behov for 
å benytte et isolasjonsmateriale som er bedre enn 
tradisjonelle isolasjonsprodukter. Matter av aeroge-
lisolasjon kan anbefales til denne typen bruk fordi 
det sikrer en liten isolasjonstykkelse samtidig som 
det er et robust materiale. 
 
Trinnfri innganger må fuktsikres slik som beskrevet 
i ”Statusrapport for bygningsfysikk” for å unngå inn-
trenging av vann. 

Inntrukket inngangsparti

I U1 er det fire inngangspartier som er inntrukket. 
Det gjør at områdene foran dørene bygges som tak 
over U2. Prinsippene for oppbygning av taket og løs-
ning mot terskel vil være de samme som for takter-
rassene, se forrige delkapittel. Forskjellen er at det 
her, på grunn av de små arealene, ikke vil være prak-
tisk med innvendig nedløp. Disse takene kan derfor 
utføres med fall utover og føre vannet ut i terrenget 
utenfor inngangen. 

“ Bygningsfysikk omhandler det ytre og indre klimaets påvirkning 
på konstruksjonen. Hovedområdene oppsummeres gjerne som 
varme-, luft- og fukttransport og materialbruk.
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7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

7.8 
Akustikk

I avsnittene nedenfor et det beskre-
vet løsninger som vil ivareta aktu-
elle krav til lydforhold i prosjektet. 
Samtlige krav til lydforhold er visst 
i eget notat i vedlegg. Løsningene 
er utarbeidet i samråd med øvrige 
prosjekterende.

Prosjekteringskrav

Overordnet krav vedrørende lyd- og vibrasjonsfor-
hold er gitt i ”Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift)” (TEK 10). TEK10 henviser til 
Norsk standard NS 8175:2012 for tallfeste grens-
everdier. Ved å oppfylle grenseverdier for klasse C 
Bygg, regnes intensjonen i TEK10 om tilfredsstillen-
de lydforhold å være oppfylt for flest mulig brukere 
ved normal brukssituasjon. 

OTP henviser til klasse C i Bygg i NS 8175:2012 for 
aktuelle grenseverdier for prosjektering. Det nevnes 
også enkelte funksjoner som kan få driftsforstyrrel-
se på grunn av vibrasjoner.

For dette prosjektet gjelder krav til lydforhold kun 
for nybygg. I eksisterende deler som rehabiliteres vil 
tilsvarende løsninger som for nybygg bli benyttet, 
men uten krav til resultat.

Krav til universell utforming for lydforhold anses å 
være ivaretatt ved å benytte grenseverdier for klasse 
C Bygg i NS 8175:2012.

Utendørs støyforhold

Til tross for at sykehuset ligger i bymiljø og i nær-
heten av hovedinnfartsårer, er uteoppholdsarealer 
i prosjektet godt skygget for veitrafikkstøy takket 
være bygningsmassen. Det er derfor ikke nødvendig 
med støyskjermingstiltak for å oppnå gode lydfor-
hold på disse utearealene.  

Sykehuset innebære mange tekniske installasjoner. 
Ventilasjonsaggregater vil systematisk være utstyrt 
av lydfelle på inntaksrist og luftavkast med hensyn 
på krav til støynivå utenfor egen fasade og hos nabo-
ene. Likeså vil tørrkjølere på tak være av stillegående 
type. Kraftige støykilder som nødstrømsaggregat og 

trafo i teknisk bygg sør-vest vil støydempes ved hjelp 
av lydfeller, lydpotter, tungveggkonstruksjon m.m.  

Støyreduserende tiltak i fasade/ 
krav til vinduer

I nybygg vil det generelt ikke være behov for vinduer 
med forbedrede lydisolasjonsegenskaper for å iva-
reta krav til veitrafikkstøy innendørs. Vanlige isoler-
glass vil være tilstrekkelig. 

Det er vurdert bruk at fasadeplater med «Phase 
Change Material» type Glass-X e.l. med hensyn på 
varmeisolasjon og energieffektivitet. Nøyaktige tall 
for lydisolasjonsegenskaper på slike spesielle pla-
ter ble ikke funnet, men anslagsberegninger tilsier 
at PCM-fasadeplater vil ha tilsvarende lydreduse-
rende egenskaper som isolerglass. Bruk av PCM-
fasadeplater vil dermed ikke medføre ytterlige tiltak 
med tanke på fasadeisolasjon.    

Helikoptertrafikken er svært begrenset, mindre enn 
en hendelse/dag i årligsnitt, og faller derfor utenfor 
all myndighetskrav. Det er ikke utrykt i verken OTP 
eller i brukermøter at fasadene skal dimensjone-
res for helikopterstøy selv om støynivået i mange 
rom kan være veldig høyt når et helikopter flyr forbi 
og lander. Det forstås av sykehusets egne tilbake-
melding for dette forholdet at forstyrrelser av søvn, 
kommunikasjon eller støyeksponering av fortidlig-
født barn erfaringsmessig ikke er problematiske. 
Lydforholdene i de mest utsatte lokalene i nybygg 
vil ligne forholdene i dagens Blokk Vest. Dersom 
landingsplassen skal i fremtiden motta større heli-
koptre enn per i dag, vil støynivået i rommene være 
høyere, særlig i lavfrekvenser. Dette er imidlertid ikke 
del av dette forprosjektet for byggetrinn 1.
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“ Til tross for at sykehuset ligger i bymiljø og i nærheten av 
hovedinnfartsårer, er uteoppholdsarealer i prosjektet godt 
skygget for veitrafikkstøy takket være bygningsmassen.

Ambulansekjøring ved akutten kan være støyende. 
Det skal i detaljprosjekt vurderes i samråd med bru-
kerne om rommene som lettest kan være forstyrret, 
f.eks. sengerom og møterom, bør få strengere krav til 
fasadeisolasjon.   

Innendørs lydforhold

Etasjeskillere

Det planlegges i både behandlingsfløy og psykiatri-
fløy plasstøpt/plattendekke 300 mm med 100 mm 
ikke konstruktiv påstøp. Aktuelle krav til luftlydisola-
sjon mellom lokaler vil innfris uten spesielle tilleggs-
konstruksjoner. Krav til trinnlydnivå vil også møtes 
med vanlig gulvbelegg uten spesielle trinnlyddem-
pende egenskaper. En så tykk dekkekonstruksjon 
er veldig stiv og massiv slik at vibrasjonsnivå ved 
følsomme utstyr normalt vil løses uten videre kon-
struksjonsmessige tiltak.  

Uten påstøp må man se nærmere på rommene med 
særskilte krav til akustikk. Trinnlyddempende tiltak 
vil vurderes i detaljprosjekteringen når den kom-
plette trinnlyddempingen gjennom dekker og under-
liggende tekniske himlinger med installasjoner og 
himlingsplater er beregnet.  

For de enkelte rommene i U2 som vil få krav til trinn-
lydnivå vil trinnlydoverføring kunne løses ved hjelp 
av fuger i gulv på grunn.

Innvendige vegger

Vegger planlegges generelt som lettvegger med 100 
mm stålstender og to lag gips på hver side. En slik 
konstruksjon vil innfri aktuelt krav til lydisolasjon i 
de aller fleste rommene. 

I isolat for akuttpsykiatri vil det nok være nødven-
dig med en dobbelveggkonstruksjon for å oppnå en 
bedre lydisolasjon. Konstruksjonen skal sees nær-
mere på i detaljprosjekt i samråd med brukerne.

Det planlegges å benytte vertikalt plasserte tek-
niske rom for etasjen i form av «tekniske tårn» som 
bygges inn i hver ende av behandlingsfløyen. Disse 
er foreslått bygget som prefabrikkerte modulrom 
ferdig bygget med installasjoner og monteres på 
hverandre i høyden. (Dette tas inn i samspill med 
bygningsentreprenøren som en mulighet). Disse 
tårnene vil inneholde alt av tekniske anlegg for hvert 
bygg. Støy fra tekniske tårn til bygningen kontrolle-
res ved å nærmere vurdere hvordan tårnene festes 
til bygningskroppen. Normalt vil det kun være nød-
vendig å vibrasjonsisolere de tekniske anleggene. 
Vegg mot tårn skal dimensjoneres i detaljprosjekt 
med utgangspunkt i forventet lydnivå i de tekniske 
rommene. 

Mot øvrige tekniske rom skal det fortrinnsvis benyt-
tes tunge konstruksjoner for å sikre god lydisolasjon 
ved lave frekvenser. Vegger mot tekniske rom vil i 
detaljprosjekt dimensjoneres spesielt for hvert rom 
avhengig av støynivå på teknisk utstyr som skal inn i 
hvert enkelt rom.

Dører

Det er et ønske om bruk av terskelfri dør i mange 
lokaler. Dersom dørforbindelsen har lydkrav må det 
i disse tilfellene benyttes en løsning med slepelister 
og lavtbyggende gummiterskel eller heve- senke-
terskel. Slike løsninger kommer med en lydisolasjon 
opp mot Rw 34 dB og vil da dekke behovene i de 
fleste rommene. Ved høye lydkrav må det benyttes 
terskel, eller to dører med dempet sluse.

Ved bruk av heve-senketerskel vil man få en helt 
terskelfri løsning, men som krever noe vedlikehold. 
Slepelist og gummiterskel krever noe mindre ved-
likehold, men har den ulempen at den har en liten 
terskel (≤ 10 mm høyde). Det er tilstrekkelig dekning 
i kostnadsrammer til å detaljere dette i neste fase.

Romakustikk

Det vil være behov for lydabsorberende himlin-
ger i alle oppholdsrom, fellesarealer og korridorer. 
Materialenes evne til å absorbere lyd er delt i ab-
sorpsjonsklasser med klasse A som den beste. I 
arealer og rom der det stilles strenge krav til etter-
klangsforholdene vil det være behov å bruke mate-
rialer som tilfredsstiller absorpsjonsklasse A, i all 
hovedsak mineralullplater. I arealer med lavere krav 
til etterklangstid kan det benyttes materialer som 
tilfredsstiller absorpsjonsklasse B som f.eks. perfo-
rerte gips- eller metallplater. All bruk av himlings-
plater vil i detaljprosjektet blir vurdert i forhold til de 
spesielle tiltak som sykehus krever; hygienekrav og 
støvemisjonskrav, samt rengjøringsmuligheter. 

Nødvendige tiltak, som er innarbeidet i forprosjek-
tet, for å sikre krav til etterklangstid og god akustisk 
regulering vil i grove trekk være:

• I undersøkelsesrom og behandlingsrom over 
 15 m2, operasjonsstuer, laboratorier, møterom: 
 Heldekkende himling lydabsorpsjonsklasse A.

• I sengerom, undersøkelses- og behandlingsrom 
 mindre enn 15 m2, cellekontorer: Heldekkende 
 himling lydabsorpsjonsklasse B.

• I korridorer: Heldekkende himling lydabsorpsjons- 
 klasse B.

• Trapperom: Absorbenter lydabsorpsjonsklasse A 
 i himling og under alle repos.  

Tekniske installasjoner

Foruten tilstrekkelig lydisolasjon mellom tekniske 
rom og støyfølsomme rom, vil støy fra ventilasjon og 
lydoverføring via ventilasjonskanaler ivaretas med 
tilstrekkelig bruk av lydfeller i kanalnettet. 

Alt roterende utstyr som vifter, pumper, kompresso-
rer m.m. vil vibrasjonsisoleres for å unngå vibrasjo-
ner i konstruksjonen og strukturlyd.
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7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg

7.9 
Brannsikkerhet

Sykehus plasseres i den høyes-
te risikoklasse (risikoklasse 6) og 
brannklasse 3 (ved 5 eller flere eta-
sjer) som stiller høye krav til både 
verdisikkerhet og personsikkerhet. 
En av de primære forskjellene mel-
lom sykehus og andre type bygg, 
er den høye graden av assistert 
rømning. Det er sengeliggende pa-
sienter i varierende våkenhetsgrad 
og en stor andel av de som opphol-
der seg på et sykehus kan ikke brin-
ge seg selv i sikkerhet. Bygningene 
må derfor utføres med sikre områ-
der, 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.

Innledning 
 
Kapittelet gir en beskrivelse av overordnede 
forutsetninger, hovedutforming og forutsatte 
funksjons- og ytelsesnivåer for ivaretakelse av 
brannsikkerheten og er premissgivende for øvrige fags 
detaljprosjektering. 

Det påpekes at et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i 
bruksfasen også betinger ivaretakelse av organisato-
riske forhold som beskrevet i Forskrift om brannfore-
bygging. Endelig brannkonsept skal inngå som en del 
av brannverndokumentasjonen for bygningsmassen. 
Dette ivaretas med sykehuset i senere faser.

 
Hovedprinsipper nybygg og 
eksisterende bygg 
 
Formelle forhold nybygg 
Nybygg reguleres av Teknisk Forskrift (TEK10)1 med 
tilhørende veiledning (VTEK)2. Veiledningen er et 
dynamisk dokument, men utgaven som benyttes 
i det videre ble sist lastet ned 02.01.17. For å 
dokumentere de branntekniske forholdene kan en av 
tre tradisjonelle modeller benyttes;

• Preakseptert løsning angitt i VTEK

• Dokumentasjon av løsningene ved bruk av 
 branntekniske analyser og beregninger 
 
• En kombinasjon av overnevnte 
 (blandingsmodellen). 

Denne er basert på at preaksepterte løsninger 
benyttes og at aktuelle fravik dokumenteres ved 
bruk av branntekniske analyser og beregninger. 
 
For dette bygget benyttes blandingsmodellen, da 
det er avdekket fravik fra VTEK for enkelte forhold. 
Fravikene dokumenteres å være i henhold til TEK før 
igangsettingstillatelse kan gis.  
 
Bygget prosjekteres i henhold til tiltaksklasse 3. 
Tiltaket får derfor krav om uavhengig kontroll av  
prosjektering.

Formelle forhold og tiltak i eksisterende 
bygningsmasse 
Eksisterende del av 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 prak-
tisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

Selv om en eksisterende bygningsmasse som helhet 
vurderes mot TEK97, skal alle nye søknadspliktige 
tiltak prosjekteres i henhold til TEK10. Dette inne-
bærer at eventuelle dispensasjoner som er gitt av 
bygningsmyndigheter ikke nødvendigvis er gyldige 
lengre ved søknadspliktige inngrep i eksisterende 
bygningsmasse. 

Alle tiltak som gjennomføres i eksisterende del ut-
føres på en slik måte at eksisterende seksjonerings-
prinsipper blir opprettholdt. Dette innebærer mindre 
endringer ved at vegger flyttes noe og eksisterende 
sprang i dekke flyttes tilsvarende. Ved å opprett-
holde eksisterende seksjoneringskonstruksjoner 
unngås krav til sprinkling av seksjonene som påvir-
kes. Det er vurdert slik at inngrep i eksisterende byg-
ningsmasse ikke er av en så omfattende art at det 

utløser krav TEK10 for hele eksisterende bygnings-
masse (hovedombygning).

I det videre redegjøres det for hvordan TEK10 er 
ivaretatt ved Haugesund sykehus.

 

Kravspesifikasjoner TEK10,  
gjeldende for nybygg og søknads- 
pliktige tiltak i eksisterende bygg 
 
Risikoklasser og brannklasser 
Sykehus defineres som risikoklasse 6. Selv om av-
grensende områder som personalareal, tekniske rom 
osv. kan defineres som risikoklasse 2 og således få 
noen lempelser internt, er det den høyeste risikoklas-
sen som legges til grunn for byggets brannklasse.

Bygget defineres som brannklasse 3. 
 
Bæreevne og stabilitet 
Sykehuset er prosjektert slik at byggverket som 
helhet, og de enkelte delene av byggverket, har til-
fredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne 
og stabilitet. Bygningen dimensjoneres for å kunne 
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet 
gjennom et fullstendig brannforløp. 
 
Bærende bygningsdeler under øverste kjeller, samt 
eventuelle brannveggskonstruksjoner mot nabobygg 
nærmere enn 8 m, har bærekrav R 120 A2-s1,d0. 
Det legges for øvrig opp til at bærende hovedsystem 
tilfredsstiller R 90 A2-s1,d0, sekundærbærende byg-
ningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som 
ikke er del av hovedbæresystemet eller stabiliserer 
dette, tilfredsstiller R 60 A2-s1,d0. I tillegg er det lagt 
opp til R 30 A2-s1,d0 bæring på trappeløp.  
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Eksplosjonssikring 
Ved sykehus, der deler av bygget har en forutsatt 
bruk som kan medføre fare for eksplosjon, er det 
ivaretatt at områder utføres med avlastningsflater 
slik at personsikkerhet og bæreevne opprettholdes 
på et tilfredsstillende nivå.

Lagring og oppbevaring av eksplosjonsfarlig stoff 
detaljprosjekteres av leverandør/installatør i samråd 
med RIBr.

Gassinstallasjoner utføres i samsvar med Brann- og 
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og 
veiledninger 6 og 7. 
 
Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 
Brannspredning mellom byggverk forebygges slik at 
sikkerheten for personer ivaretas, og slik at brann 
ikke fører til urimelig store økonomiske tap eller 
samfunnsmessige konsekvenser.

Avstand til eksisterende byggverk er minst 8 m. 
Alternativt gjøres det tiltak i fasade der brannvegg 
i tunge materialer som tilfredsstiller REI 120-M 
A2-s1,d0 på alle deler av byggverket som ligger nær-
mere nabobygg enn 8 m. Åpninger og utsparinger i 
brannvegg unngås. Der det ikke kan unngås legges 
det opp til at åpninger utføres med brannkrav til-
svarende brannmotstand som veggen (eksempelvis 
brannklassifiserte spjeld). 
 
Brannseksjoner 
Sykehuset deles opp i brannseksjoner slik at brann 
innen en brannseksjon ikke gir urimelig store 
økonomiske, materielle og samfunnsmessige tap. 
Dette da en brann skal, med påregnelig slokke-
innsats, kunne begrenses til den brannseksjonen 
der den startet. I tillegg skal man for sykehus med 

sengeliggende pasienter, ivareta krav til horisontal 
evakuering gjennom seksjoneringskonstruksjon.  
 
Avstand til eksisterende bygningsmasse med tilsva-
rende funksjon (eksisterende sykehusbygg) skal som 
utgangspunkt skilles tilsvarende som andre byggverk, 
men her omtales skillet som seksjoneringskonstruk-
sjon. Den skal fortsatt oppføres i tunge materialer og 
tilfredsstille REI 120-M A2-s1,d0, men kan ha gjen-
nomføringer og persontrafikk gjennom.  
 
Ved Haugesund sykehus er det valgt en løsning der 
mellombyggene som rommer gangbroene mellom 
nytt og gammelt sykehus har funksjon som seksjo-
neringsfunksjon, og på den måten unngås tunge 
betongkonstruksjoner som ville delt nybygget i to 
ulike brannseksjoner. Dette ville medført langt min-
dre fleksibilitet i nybygget. For at gangbroene skal 
fungere som seksjoneringsskille, legges det opp 
til branncellebegrensende skille mot gangbroen 
på begge sider, samtidig som brannbelastningen 
i mellombyggene holdes til et minimum ved å kun 
benyttes som transportareal. Avstand mellom ny og 
gammel bygningskropp er mer enn 8 m, slik at det 
ikke er nødvendig med brannkrav i fasaden foruten 
8 m fra hver side av gangbroen. Denne løsningen 
sikrer også uavhengighet i bæresystem mellom ny 
og gammel del. Sengelager som knytter sammen de 
to bygningskroppene skilles ut som egen brannsek-
sjon. Tilsvarende vil kulverter som knytter sammen 
de to bygningskroppene i sum gi brannmostand REI 
120-M A2-s1,d0 mellom nytt og gammelt.

Mellombygget skal også ivareta krav til horisontal 
evakuering av sengepasienter. På grunn av høyde-
forskjeller etableres ramper eller tilsvarende løsnin-
ger som ivaretar rullende trafikk i en evakueringssi-
tuasjon. 

Branncelleinndeling 
Sykehuset deles opp i brannceller på en hensikts-
messig måte. Områder med ulik risiko for liv og 
helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, er egne 
brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig 
sikkerhet. Brannceller uføres slik at de forhin-
drer spredning av brann og branngasser til andre 
brannceller i den tid som er nødvendig for rømning 
og redning.

Alle branncellebegrensende konstruksjoner skal 
tilfredsstille minst EI 60 A2-s1,d0, og det legges 
opp til en høy grad av branncelleinndeling. Alle 
rom med ulik bruk og/eller brannbelastning er 
som utgangspunkt skilt ut som egne brannceller. 
Spesielt er det fokus på å opprettholde et korri-
dorsystem som sikrer tilkomst til minst to uavhen-
gige trapperom og tilgang til gangbroer som skal 
ivareta horisontal evakuering for sengepasienter. 
Det gjøres tilpasninger til dette prinsippet i plan 02 
(både ny og gammel del) som inneholder intensiv-
sengerom og observasjonsposter. Disse funksjonene 
krever stor grad av åpenhet og innsyn/transparens, 
og bemanningen her vil være høy i forhold til antall 
pasienter sammenlignet med vanlige pasientrom/
sengeposter. Det vil også være en langt høyere grad 
av døgnbemannet observasjon/kontroll enn tradisjo-
nelle pasientrom. Det er derfor valgt en løsning med 
å dele opp nevnte funksjoner i tre store brannceller 
for å redusere tapskadepotensialet ved brann i ny-
bygget, men som samtidig ivaretar åpenheten som 
denne funksjonen krever. Da branncelleskillene har 
funksjon som verdisikring, tillates rømning via de 
tre branncellene, anvist på brannskisser som intern 
rømningsvei/fluktvei. I eksisterende del er denne 
posten noe mindre, slik at det ikke er internt brann-
celleinndeling her. 
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Trapperom utformes som Tr2, noe som innebærer 
rom utført som egen branncelle mellom de rom det 
evakueres fra og trapperommet. 
 
Brannmotstand dører og luker 
Dør til rømningsvei er prosjektert slik at den sikrer 
rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for 
oppstuvning. Alle dører i branncellebegrensende 
vegg skal generelt ha samme brannmostand som 
veggen den er del av, EI 60-Sa, men det det tillates 
lempinger på dører som benyttes i og til rømningsvei. 
Det vil si at det primært er dører inn til brannceller 
uten varig personopphold/arbeidsplasser (lager, 
tekniske rom og tilsvarende) som oppføres med 60 
min brannmostand. For dører som benyttes i og til 
rømningsvei tillates dørklasse EI 30-Sa. 

Dører mot trapperom tillates prosjektert som røyk-
tette E30-CSa dører. Dette da det alltid er en korridor 
foran trapperommet utført som egen branncelle. 
Trapperom skal ha Tr2-utforming (se figur 1).

Alle dører mot trapperom utføres med terskel, an-
slag og tettelister. Det må benyttes sertifiserte løs-
ninger som ivaretar rullende transport der dette er 
aktuelt mot trapperom. For å dele opp korridoren slik 
at man reduserer faren for at røyk i korridorer blok-
kerer begge rømningsretninger, deles korridoren opp 
hver 20. m med E30-CSa dører.

Dører på hver side av mellombygg som har funksjon 
som seksjoneringsfunksjon, skal tilfredsstille EI 60-
CSa. Alle heisdører tilfredsstiller E90-C.

Innstikkskap og tilsvarende luker i branncellevegg 
utføres med brannmotstand EI 30. Spesielt vil dette 
være aktuelt mellom korridor og operasjonssaler. 

Vinduer i branncellebegrensende vegg skal som 
utgangspunkt også ha samme brannmotstand som 

veggen de står i, men det vil i noen tilfeller tillates EI 
30-klassifiseringer basert på hvor stor del av veggen 
vinduet utgjør.  
 
Sjakter 
Alle installasjonssjakter skal enten være røykven-
tilert eller branntettet i dekke. Det er valgt å brann-
tette i dekke for installasjonssjakter på Haugesund 
sykehus. 
 
Røykkontroll 
Det legges opp til at alle trapperom røykventile-
res med røykluke på 1 m² i topp av trappesjakt. 
Røykluken forrigles ikke mot deteksjon. Den skal kun 
styres av brannvesenet fra inngangsplan ved behov. 

Det legges opp til at heissjakter skal røykventileres. 
Der det er sjakter som ikke kan branntettes i dekke, 
eksempelvis avfallsjakter, skal også disse røykven-
tileres. 
 
Forebygging av brannspredning i fasade 
Da bygget sprinkles er risiko for horisontal og verti-
kal brannspredning mellom åpninger i fasaden til-
fredsstillende redusert. 

Innvendig hjørner mot rømningsvei må uansett 
skjermes med branncellebegrensende konstruk-
sjon minst 5 m i fasaden der annen branncelle (som 
ikke er rømningsvei) ligger med åpninger/vinduer i 
fasaden mot rømningsvei med åpninger/vinduer i 
fasaden. 
 
Overflate	og	kledning 
Materialer og produkter skal ha egenskaper som 
ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det 
legges legges vekt på mulighet for antennelse, has-
tigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvik-
ling av brennende dråper og tid til overtenning. 

Overflater på vegger og tak i brannceller (som ikke er 
rømningsvei) tilfredsstiller derfor B-s1,d0 anbrakt på 
kledning som i seg selv tilfredsstiller K210 B-s1,d0. 

Overflater på vegger og tak i brannceller som er 
rømningsvei, samt i sjakter og vanskelig tilgjengelige 
hulrom, tilfredsstiller B-s1,d0 anbrakt på kledning 
som i seg selv tilfredsstiller K210 A2-s1,d0.

Overflater på gulv tilfredsstiller DFL-S1. Dette kravet 
gjelder uavhengig av hvorvidt det er rømningsvei 
eller ordinær branncelle. 

Overflater på ytterkledning tilfredsstiller B-s3,d0. 
Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner be-
traktes på samme måte som utvendig overflate, og 
har derfor samme branntekniske egenskaper.  
 
Taktekking tilfredsstiller BROOF. 
 
Isolasjon  
All isolasjon i konstruksjoner utføres som ubrenn-
bare (mineralull) og tilfredsstiller klasse A2-s1,d0. 
 
For rør- og kanalisolasjon skal, der den samlede 
eksponerte overflaten på rør- og kanalisolasjon 
utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller him-
lingsflate/takflate, tilfredsstille A2L-s1,d0. Som til-
grensende vegg- eller himlingsflate regnes den flate 
der rør eller kanal er innfestet. For vertikale rør og 
kanaler er det veggflaten som er lagt til grunn. 
 
Der den samlede eksponerte overflaten av isolasjo-
nen utgjøre mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- 
eller himlingsflate/takflate er det lagt opp til at iso-
lasjon på rør og kanaler minst tilfredsstiller klasse 
BL-s1,d0. Unntak er gjort på isolasjon på enkeltstå-
ende rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 
mm samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i 

 Fig 1.  Prinsippskisse trapperom.

ˇ

7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg
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sjakt eller over nedforet himling med branncellebe-
grensende funksjon, som minst har klasse CL-s3,d0. 
Øvrig isolasjon tilfredsstiller CL-s3,d0. 
 
Ventilasjonsanlegg  
Kanaler og ventilasjonsutstyr utføres med et opp-
hengsystem dimensjonert for 60 min brannmotstand. 

Kjøkkenavtrekk har fettfilter, og avtrekkskanalene 
skal kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere 
faren for antennelse og brann. Avtrekkskanaler fra 
storkjøkken, frityranlegg og lignende utføres med 
brannmostand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, 
eller i egen sjakt med samme brannmotstand. 

Ventilasjonsanlegg utføres i materialer som tilfreds-
stiller A2-s1-d0 (ubrennbart). For kanaler gjelder 
dette hele tverrsnittet. 

Avtrekkskanaler brannisoleres i hele sin lengde med 
brannmostand minst EI 30 A2-s1,d0. Løsningen do-
kumenteres særskilt. For øvrig skal NS-EN 1366-1 
følges3

Ventilasjonsanlegget skal gå med fult prosjektert 
effekt ved brann (trekk-ut prinsipp). Dersom venti-
lasjonsanlegget går med redusert kapasitet på natt, 
gires dette opp. Ved deteksjon av røyk i tilluftskanal 
stopper anlegget. For å sikre denne funksjonen instal-
leres det røykvakt i tilluftskanal etter aggregat/vift, 
samt at anlegget forrigles mot brannalarmanlegget. 
 
Gjennomføringer i branncellebegrensende 
konstruksjon 
Tekniske gjennomføringer i konstruksjoner med 
brannmostand sikres med brannisolering og brann-
tetting med godkjente produkter med tilsvarende 
brannmostand som konstruksjonen for øvrig. 

Plastrør med diameter inntil 32 mm (også EL-
trekkerør) og støpejernsrør (MA-rør) føres gjennom 
branncellebegrensende bygningsdeler i byggene 
uten ekstra sikring når det tettes rundt rørene med 
godkjent/sertifisert tettemasse. Plastrør større enn 
32 mm diameter utstyres med sertifisert krympe-
muffe. Avstand til brennbart materiale fra støpe-
jernsrør som går gjennom brannklassifisert byg-
ningsdel er minst  250 mm. 

 
Elektriske installasjoner 
Strømforsyning til tekniske installasjoner som skal 
fungere under brann (nødlys, detektorer, røykluker, 
dørautomatikk, brannparkering av heis og lignende) 
skal fungere i minimum 60 min. etter lokalt nettut-
fall. Kablingen frem til aktuell installasjon vurderes 
som tilfredsstillende beskyttet gjennom heldekken-
de sprinkleranlegg, og fordrer således ikke funk-
sjonssikker kabel. 
 
Kabelføringer som utgjøre mindre enn 50 MJ/løpe-
meter føres ubeskyttet gjennom rømningsvei.  
 
Automatisk slokkeanlegg 
Hele nybygget sprinkles i henhold til NS-EN 12845 4 
med hurtigreagerende sprinklerhoder (QR) med RTI 
lavere enn 50. Sprinklerventil overvåkes slik at av-
stengt ventil medfører feilmelding.  
 
Sprinkleranlegget forrigles også mot brannalarman-
legget i form av pressostat ved kontrollventil som gir 
signal til brannalarmanlegget ved trykkdifferanse og 
en trykkgiver på vanninnlegget som gir alarm der-
som trykket blir for lavt. Der det brukes soneventiler 
skal også strømningsvakt forrigles mot brannalar-
manlegget.  

De rom som ikke er ønskelig å sprinkle, har disse 
arealene et alternativt automatisk slokkeanlegg 
(gassanlegg eller tilsvarende). Alternativt skilles de 
ut som egne brannseksjoner.  
 
Det legges også opp til å sprinkle mellombygget som 
har funksjon som seksjoneringskonstruksjon. I ek-
sisterende del etableres det ikke sprinkleranlegg da 
seksjoneringskonstruksjonene her opprettholdes 
med mindre tilpasninger. 

 
Brannalarmanlegg 
Det installeres brannalarmanlegg kategori 2. 
Anlegget forrigles mot eksisterende anlegg i eldre 
bygningsmasse. Anlegget prosjekteres og utføres i 
henhold til NS 3960:20135 og NS-EN 54-serien. 

Det må utarbeides en alarmorganisering som be-
skriver hvilke deler av byggverket som skal varsles 
ved utløst brannalarmanlegg, og hvilke nivåer disse 
alarmene skal følge. Dette gjøres i samråd med RIE, 
RIBr, driftspersonell på sykehuset og brannvesenet. 
Brannalarmanlegget skal ha alarmoverføring til 
110-sentral (Haugesund brannvesen). 
 
Brannalarmsentral og orienteringsplan plasse-
res ved hovedangrepsvei, slik at driftspersonell og 
brannvesenet enkelt kan finne utløst alarm.  
 
Nødlys 
Det installeres nødlys i hele bygget. NS-EN 1838 6 
legges til grunn for prosjektering av ledesystem for å 
få likhet i nødysanlegg i både nybygg og eksisterende 
bygg. Behov for lavtsittende systemer i korridorer 
ses i sammenheng med øvrig informasjonsmarke-
ring som vil kunne erstatte behovet for lavtsittende 
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etterlysende komponenter. Det suppleres uansett 
med lavtsittende systemer i tekniske areal i henhold 
til NS 3926 7.  
 
Nødlysanlegg legges opp til å fungere i minimum 60 
min etter utløst brannalarmanlegg eller lokalt nett-
utfall.  
 
Tilrettelegging for rømning 
Rømning utføres på en oversiktlig og lettfattelig 
måte og fører til sikkert sted. Den har tilstrekkelig 
bredde og høyde og utføres som egen branncelle 
tilrettelagt for rask og effektiv rømning. 

Hovedprinsippet for rømning er utgang til egen kor-
ridor utformet som egen branncelle/rømningsvei, 
som gir tilkomst til to uavhengige utganger, utformet 
slik at røyk- og branngasser ikke blokkerer begge 
rømningsveiene. Dette er blant annet utgang til det 
fri, via mellombygget som har funksjon som seksjo-
neringsvegg eller til trapperom. 
 
Korridor med sammenfallende rømningsretning 
(blindkorridor) utføres med maksimalt 7 m lengde 
(se figur 2). Total lengde på korridor skal i utgangs-
punktet ikke overskride 60 m, men ved Haugesunds 
sykehus tillates det noe lengre avstander som kom-
penseres med røykskiller ca. hver 20. m (preaksep-
tert hver 30. m). 
 
Rømningsvei skal som utgangspunkt holdes fri 
for brennbare materialer og innredning. Samtidig 
må man være bevisst på hvordan hverdagen på et 
sykehus er og hvordan dette løses i praksis. Det er 
ikke til å unngå at operasjonsutstyr, senger, traller 
osv. i midlertidige periode må hensettes til korridor. 
Det tilrettelegges derfor med nisjer hvor «mobil 

brannbelastning» som sirkulerer kan hensettes uten 
at dette forringer fri bredde i rømningsvei, samtidig 
som brannbelastningen holdes oppdelt og begren-
set. Kortere avstander mellom røykskiller i korridor 
vil bidra til å kompensere for den begrensende 
brannbelastningen som vil forekomme. Oppbevaring 
av lintøy og tilsvarende skal imidlertid ikke fore-
komme i korridor, og disse plasseres i egne rom eller 
skap med brannmotstand (se fig. 2).

Fri bredde i korridor (inkludert røykskilledører) skal 
som minimum være 1,2 m.. Bredden tilpasses imid-
lertid transport av sengeliggende pasienter. Dette 
gjelder også mellombygget som ivaretar horisontal 
evakuering.

Heisene er ikke medregnet som del av evakuerings-
strategien. Disse brannparkeres på utgangsplan.

Det legges opp til at alle pasientrom utføres med 
minst ett vindu som kan åpnes for å ivareta behovet 
for friskluft i et branntilfelle. 
 
Dører som benyttes til evakuering 
Dører til rømningsvei utføres med minimum 0,9 m 
fri bredde og 2,0 m høyde. Med «dør til rømningsvei» 
menes døren fra branncellen man oppholder seg 
i til rømningsvei. Men bredden tilpasses uansett 
transport av sengeliggende pasienter. Dører slår ut i 
rømningsretningen, med mindre rommet er beregnet 
for mindre enn 10 personer. Dør til rømningsvei har et 
låssystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom 
rømningsveien skulle være blokkert. Dette er viktig å 
avklare i detaljfasen i forhold til skallsikring, bruk av 
kortlesere, dører med smekklås osv. Dør til rømnings-
vei tillates være låst når låskassen er forriglet mot 
brannalarmanlegget og låssystemet åpnes automa-
tisk ved alarm. I tillegg legges det opp til tydelig mer-
ket knapp (KAC-boks) for manuell åpning av døren. 

Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse 
på den manuelle åpningsmekanismen. 

Dør i rømningsvei utføres med minimum 1,2 m 
fri bredde og 2,0 m høyde. Tilpasses uansett for 
transport av sengeliggende pasienter. Med «dør i 
rømningsvei» menes alle dører man må gjennom fra 
man er kommet ut i rømningsvei (korridor). Dører i 
rømningsvei slår ut i rømningsretningen. 

Dører til og i rømningsvei utføres slik at de lett kan 
åpnes av alle uten bruk av nøkkel(kort), og med 
åpningskraft på maksimalt 30 N. Dette krever auto-
matikk på dører med selvlukker. Automatikken di-
mensjoneres for å fungere i minst 60 min etter utløst 
brannalarm eller lokalt nettutfall ved hjelp av UPS 
eller nødstrømsaggregat.

Branncellebegrensende dører skal som hovedregel 
stå i lukket stilling. Dersom det i normal brukssitua-
sjon er ønskelig å ha døren i åpen stilling, legges det 
opp til magnetløsning som lukker døren ved aktivert 
brannalarmanlegg eller ved lokalt nettutfall. Døren 
skal da igjen kunne åpnes med åpningskraft på 
maksimalt 30 N.  
 
Rømningsvei 
Det er begrensninger på hva som inngår som en del 
av korridor/rømningsvei;

Små bemannede resepsjoner og vaktrom på maksi-
malt 20 m² (se figur 3) inngår som del av rømningsvei 
når møbleringen er slik at den ikke vanskeliggjør 
rømning. Oppholdsrom/vaktrom på inntil 50 m² kan 
også inngå som del av rømningsvei når bygget er 
sprinklet og skilt fra rømningsvei med konstruksjoner 
som tilfredsstiller minst E 30. Denne løsningen er 
således ikke benyttet for ombygning i eksisterende 
bygningsmasse som ikke er sprinklet (se fig. 3). 
 

Bredden på dører i rømningsvei, samt i korridor, er 
lagt til å være minst 1,2 m, men må samtidig tilpas-
set sengeliggende pasienter (universell utforming 
krever henholdsvis 1,5 og 1,8 m). Det er fokus på 
terskelfrie løsninger. 
 
Sengeliggende pasienter evakueres horisontalt 
til midlertidig sikrere områder. Dette foregår via 
mellombygget til eksisterende bygg, som i sum har 
brannmostand REI 120-M A2-s1,d0. Det tilretteleg-
ges ikke for å evakuere fra eksisterende bygg til ny-
bygg, da eksisterende bygg har høyere grad av intern 
seksjonering som ivaretar horisontal evakuering. 
Alle rømningsveier dimensjoneres for samtidig 
rømning for de to etasjene over hverandre som i sum 
har høyeste personbelastning.

Utgang fra trapperom tilrettelegges direkte til det fri. 
Rømning via resepsjonsareal eller andre arealer der 
sikkerhetsnivået er lavere enn i trapperommet man 
kommer fra er unngått. 
 
Tilrettelegging for manuell slokking 
Sykehuset skal tilrettelegges for effektiv manuell 
slokking av brann.

Slokkeutstyr legges opp til å kunne benyttes av 
alle personer i byggverket for å slokke et branntil-
løp i tidlig fase. Brannslanger utføres i henhold til 
NS-EN 671:20128 og dekker alle rom av bygget. 
Brannslanger vil være egnet slokkeutstyr for de fles-
te branner. Ved spesielle risikoer som brann i frityr-
olje, vannsensitivt utstyr og lignende vil det være 
behov for supplerende slokkemidler. 

Avstand til nærmeste slokkeutstyr overskrider 
ikke 25 m. For å sikre god brukervennlighet leg-
ges det ikke opp til lengre enn 30 m slangeutlegg. 

7.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, nybygg
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Brannslanger er ikke plassert i trapperom, da det 
kan medføre at dører blir tvunget i åpen stilling 
som følge av at brannslange trekkes gjennom. 
Tilsvarende legges det opp til brannslanger i mel-
lombyggene, slik at en brann som måtte oppstå der, 
kan slokkes uten å dra brannslanger fra nybygg eller 
eksisterende bygg og dermed blokkere dører i åpen 
stilling.

Supplerende slokkemidler som håndslokkeapparat 
er ikke benyttet for å kompensere for manglende 
dekningsgrad på brannslanger, kun som supplement 
der vann ikke er egnet slokkemiddel.

Supplerende slokkemidler kan være pulverapparat 
på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og 
vannapparater på minimum 9 liter (alternativt 6 liter  
ved effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7)9.  
 
Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert 
vil tydelig være merket med skilt, enten i form av 
etterlysende markering eller belyst med nødlys. 
Tilvisningsskilt står på tvers av ferdselsretningen. 
For materiell som krever bruksanvisning, skal denne 
finnes på eller ved materiellet, også på de mest ak-
tuelle fremmedspråk. 
 
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 
Sykehuset utformes slik at rednings- og slokke-
mannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar 
tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 
slokkeinnsats.  
 
Behovet for kjørbar atkomst til og rundt bygnings-
massen og oppstillingsplasser er avklart med 
Haugesund brannvesen med hensyn til veiens min-
ste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjøre-
høyde, svingradius og akseltrykk osv. 

Det legges opp til at alle deler av en etasje må 
kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Det 
skal derfor være stigerør (tørr-rør) for påkobling i 
forbindelse med trapperom. Stigeledning dimensjo-
neres for trykkøkning og kunne stå tom eller være 
tilknyttet vann-nettet. Det skal være mulig å koble til 
brannvesenets pumper på bakkeplanet. Tilkobling 
til stigeledning tilrettelegges fortrinnsvis på utsiden 
av bygget og i umiddelbar nærhet til inngang. For 
å muliggjøre sikker vannforsyning ved røykdykke-
rinnsats tilrettelegges det med to parallelle tilkob-
linger med egne stengeventiler til hver stigeledning. 
Tilkoblingspunktet og vannuttak på stigeledning skal 
være godt synlig og merket. 

Stigeledning beregnes hydraulisk og dimensjone-
res for 750 l/min (3 strålerør à 250 l/min). Behov for 
strålerørstrykk og maksimalt utgangstrykk som kan 
forventes fra brannvesenets pumper avhenger av ut-
styret til Haugesund brannvesen og avklares derfor 
med dem. Det skal beregnes trykktap fra brannvese-
nets pumpe til strålerør, inkl. slangeutlegg.

Eventuelle loft må være tilgjengelig for slokkemann-
skaper via utvendig eller innvendig atkomst. Større 
loft enn 400 m² må ha én atkomst pr. 400 m².

Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon. 
Inspeksjonsluker i fast himling må ikke ha avstander 
som overskrider mer enn 10 m.

Det må kontrolleres tilstrekkelig slokkevann (det 
regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til 
sprinkleranlegg og brannvesen). Kapasitet skal være 
minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak. Brannkum/
hydrant må plasseres 25-50 m fra inngang til hoved-
angrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brann-
kummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 
dekkes.

 Fig. 2

ˇ

 Fig. 3

ˇ

13. NS-EN 671-1:2012 Faste brann- 
 slokkesystemer – Slangesystemer – 
 Del 1: Slangetromler med formstabil 
 slange. 1. utgave 01.07.2012. 
 
14. NS-EN 3-7:2004+A1:2007 Brann- 
 materiell – Håndslukkere. Del 7: 
 Egenskaper, ytelseskrav og 
 prøvingsmetoder. 1. utgave, 01.12.2007.
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8.1 
Ombyggingsarealer i eksisterende bygg

Det foretas en omrokkering av funksjoner samt om-
bygging av noen arealer for å opprettholde gode funk-
sjonelle sammenhenger mellom avdelinger og innad 
i kliniske sentre etter at nybygget er tatt i bruk. Noen 
av ombyggingsarbeidene skal gjennomføres før og 
parallelt med byggingen av ny sydvest-blokk, mens 
hovedtyngden av ombygging skal foregå i årene etter 
at nybygget er tatt i bruk.

8.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, eksisterende bygg

8.1.1 Planløsninger ombyggingsarealer

Man har etterstrebet å beholde eksisterende brann-
seksjonering, med unntak av i plan 02 der senger for 
hjerte-lunge-MIO skal etableres i lokaler tidligere 
brukt til operasjon. Planløsningene slik de er i dag 
er ikke funksjonelle med tanke på endret bruk til 
sengeområder, man har derfor valgt å rive ned alt i et 
avgrenset område for så å bygge opp en helt ny rom-
struktur. 

I de fleste andre områder som berøres av ombygging 
er ombyggingsarealet avgrenset til enkelte rom eller 
mindre grupper av rom. Noen steder rives innervegger, 
himlinger og gulv og nye rom etableres, mens andre 
steder gjøres mindre tilpasninger som for eksempel 
flytting av en dør. Hvilke endringer som gjøres hvor 
fremkommer i BIM-modellen og på tegninger.  

8.1.2 Ombyggingsgrad

I skisseprosjektet brukte man begrepene lett, middels 
og tung ombygging for å definere ombyggingsgrad. 
Man definerte ombyggingsgraden for hele avdelinger 
og større områder. I forprosjektet har man detaljert 
informasjon om hvilke bygningsmessige arbeider som 
skal gjøres på romnivå. Man har derfor valgt å endre 
ombyggingsgrad på følgende måte: 

Ingen ombygging: Brukt de steder der funksjonen eller 
brukere av rommet endres, men det bygges ikke om.

Delvis ombygging: Brukt de steder der det gjøres 
mindre tilpasninger for enten å bedre planløsningen i 
området eller der ny funksjon har andre krav til romut-
forming. Eksempelvis et rom der en dør flyttes eller 
man legger nytt antistatisk gulvbelegg. 

Total ombygging: Brukt de steder der vegger, dører, 
gulv, himling samt tekniske anlegg berøres av ombyg-
gingen. Dette gjelder eksempelvis i sengeområdet for 
hjerte-lunge-MIO der alle romløsninger er nye.

8.1.3 Fasadeendring S-blokk

I S-blokk plan 02 bygges det om fra operasjon til 
sengeområder for hjerte-lunge-MIO. I syd-fasaden 
er det høytsittende vinduer og disse vinduene er ikke 
tilfredsstillende med tanke på utsyn fra sengerom. 
Det etableres derfor nye vinduer i denne fasaden for å 
sikre godt med dagslys og utsyn fra sengerommene. 

8.1.4  Balkong og terrasse, Geriatri og 
 alderspsykiatri

Det etableres en ny balkong på G-blokkens nord-
fasade i plan 02, denne ligger i tilknytning til 
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skjermingsenheten til alderspsykiatri og geriatri. 
Balkongens materialitet og utforming tilpasses det 
eksisterende bygget, med bruk av pusset mur og 
betong. Et tett rekkverk går opp til brystningshøyde, 
mens et gjennomsiktig glassrekkverk går fra det tette 
rekkverket og opp til en høyde på 2100 mm over dek-
ket. 

Eksisterende terrasse på vestsiden av ny østfløy 
fornyes med blant annet nytt glassrekkverk, dekke, 
beplantning og møblering. I dag er ikke tilkomsten 
til terrassen universelt utformet, muligheten for å 
utbedre tilkomst må vurderes videre i neste fase. Det 
etableres en ny utgangsdør fra korridor helt sør på 
terrassen, denne etterstrebes universelt utformet. 
Det har vært et ønske fra brukerne å ha to dører til 
terrassen slik at pasientene kan gå i ring. 

8.1.5 Tilkoblingspunkter

På to punkter i eksisterende vestblokks vestfasade 
må det etableres nye korridorforbindelser over til ny 
syd-vestblokk. Omfanget av disse arbeidene vil medfø-
re innvendige arbeider lokalt i hver etasje i vestblokk.

Generelt for disse tilkoblingspunktene blir hull i 
fasaden tatt ved å fjerne denne i sin helhet i ønsket 
bredde uten å berøre bærende konstruksjoner. I de 

berørte områdene er det i forprosjektet tatt hensyn 
til teknisk infrastruktur som er vanskelig å flytte slik 
som for eksempel el-tavler, med mål om å unngå å 
berøre disse.

I de etasjer der lengdekravet til ramper medfører at 
rampen går inn i eksisterende bygning vil rampens 
innslagspunkt i fasaden til vestblokk ligge høyere 
enn innvendig gulvnivå. Rampen avsluttes konstruk-
tivt i vestblokks fasadeliv, mens det resterende fallet 
utføres som en lett påstøp oppå eksisterende dekke.

For det sørligste mellombygget vil en del av vest-
blokks fasade få ny funksjon som innvendig vegg 
med vinduer siden funksjonsarealene i dette områ-
det krever dagslys. Ytterveggen i dette området vil 
bli oppgradert til å tilfredsstille brannkravet mellom 
vestblokk og mellombygg, og vinduene vil bli erstat-
tet av brannglass.

8.1.6 Materialer og utforming

Områder som bygges om i eksiterende bygg får 
samme materialitet og utforming som i nybygget. 
Dette gjelder blant annet for innervegger, dører, gulv, 
himlinger, systemglassvegger og fast innredning. 
Dette bidrar til å knytte nybygget og det eksisterende 
sykehuset sammen til en helhetlig bygningsstruktur. 

ˇ
 Eksisterende bygg – balkong og terrasse.
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8.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, eksisterende bygg

8.2 
VVS-tekniske anlegg

Eksisterende sykehus består av ulike bygninger 
som alle er bygget på ulik tid. Det er foretatt en 
tilstandsanalyse av bygningsmassen i 2011 iht 
NS3024 for tilstandsvurdering. Byggene M- S og Ø 
har alle et oppgraderingsbehov i forskjellige grad på 
bygg og på tekniske anlegg.  
 
De tekniske anleggene er dermed også i ulik teknisk 
stand. Dette avhenger av når bygningene ble bygget 
og hvor mye vedlikehold og utbedringer det har blitt 
gjort i ettertid. Det er i tiden etter tilstandskontrollen 
gjort betydelige oppgraderingsarbeider på forskjel-
lige nivå og systemer. Dette forprosjektet omfatter 
kun de tekniske anleggene knyttet til arealene som 
skal gis funksjonsendringer og med ulik grad av om-
bygging for tilpasning til ny funksjon.

Arealene som skal bygges om er lokalisert i ulike 
bygg og på ulike plan.  Som hovedregel så resulterer 
ombygningen en endring av de tekniske systemene 
lokalt i ombygningsarealene og i nærhet til disse. 
Ingen sentrale hovedsystemer vil bli endret eller byg-
get om. Det er viktig å poengtere at ombygging av de 
tekniske anleggene kan påvirke områder utover det 
faktiske ombyggingsområdene. 

I prosjektet er følgende ombygningsbetegnelser blitt 
benyttet:

Tung ombygging: Ombygning hvor vegger flyttes/ rives 
og nye planløsninger etableres. Tung ombygging er 
også for VVS- hvor eksisterende planløsning behol-
des men romfunksjonene endres. Eksempel andre 
krav til luftmengder, temperatur, lokal kjøling etc.

Lett ombygging: Ombygning hvor eksisterende 
planløsning og romfunksjon beholdes eller er «lik» 
tidligere funksjon. Enkel flytting/ demontering av 
VVS-anlegg.

I noen grad vil de tekniske anleggene som må be-
røres av ombyggingen gå ut over de faktiske netto 
ombyggingsarealene. Dette er i best mulig grad tatt 
hensyn til i kalkyler. Det vil imidlertid være en viss 
sannsynlighet for at det vil måtte gjøres ytterligere 
tilpasninger da ombyggingsarbeidene starter og an-
legg frilegges slik at tilstand lokalt kan konstateres. 
Vurdering av omfang vil da gjøres der dette oppstår.

Sanitær

Generelt så skal nytt utstyr som setters inn i om-
bygningsarealene tilknyttes eksisterende tap-
pevannsledninger og avløpsstammer i byggene. 
Avløpssystemene i M-blokk og S-blokk er i variabel 
forfatning. I M-blokk skal det ikke settes inn noen 
nye sanitærinstallasjoner som krever tilknytning til 

avløpssystemet. Avløpssystemet i S-blokk, er i likhet 
med i M-blokk i variabel forfatning. Dette bør byttes 
ut i hele S-blokk da det uansett må byttes ut i plan 
01 og 02.  

I ombygningsarealer som i dag har mere sanitærut-
styr enn det som behøves anbefales det at det gjøres 
en opprydding ved at dette fjernes av kapasitets- 
og sikkerhetsgrunner. Dette gjelder generelt i hele 
S-blokk, men spesielt i plan 03 som skal bygges om 
fra fødeavdeling til kontoravdeling. 

Tappevann til vestre del av dagens psykisk helse-
vern-bygg forsynes fra sykehusets sentrale røran-
legg, via kulvertanlegg i plan U2.  Denne kulvertfor-
bindelsen rives når nybygget skal kobles til eksisterende 
sykehus og dermed rives også tappevannsrørene. Det 
må da etableres nye rørføringer fra sentralt røranlegg i 
V-blokk plan 02 nedgravd i atrium/ innvendig gårdsrom 
til vestre del av psykisk helsevern-bygg.  

Varme

Eksisterende bygg har i dag en miks av elektrisk 
oppvarming via radiatorer, elektrisk oppvarming via 
ventilasjonsluft, vannbåren oppvarming via venti-
lasjonsluft og radiatorvarme. Det er i dag radiator-
varme i M-blokk, V-blokk og Nye Øst samt plan 04 i 
G-blokk. Vannbåren oppvarming via ventilasjonsluft 
er det i dag hovedsakelig på operasjonsstuer og 
fødestuer. De resterende områdene har i dag opp-
varming via elektrisk panelovner eller elektrisk opp-
varming vi ventilasjonsluft. Det vil generelt ikke bli 
lagt opp til noen endring av oppvarmingsløsning i de 
områdene som skal bygges om. Allikevel gjøres det 
tiltak i følgende ombygningsområder:

• S-blokk, plan 01: intervensjonslab.

• S-blokk, plan 02 nyfødtintensiv.

Intervensjonslab skal flyttes inn i nye arealer. Her vil 
det bli lagt opp til vannbåren oppvarming via ventila-
sjonsluft slik det er i dagens intervensjonslab. 

Avdeling for nyfødtintensiv skal utvides fra dagens 
Vestblokk og ned S-blokk. I nyfødtintensivavdelingen 
er det i dag montert vannbårne ettervarmebatterier 
på ventilasjonsluften. For å få til en enhetlig løsning 
installeres det samme type vannbårne ettervarme-
batterier på tilluften i den nye nyfødtintensivavde-
lingen. 

Brannslokking

Eksisterende bygg er i dag i liten grad sprinklet. 
Det er montert sprinkler i plan 04 og i teknisk rom i 
G-blokk og i enkelte av vestibyleområder i de øvrige 
områder. Ombygningsområder vil ikke bli sprinklet i 
den grad det ikke allerede er installert i de områdene 
som skal bygges om. Eksisterende brannskap vil bli 
benyttet i størst mulig grad. Der vegger eller rominn-
deling endres vil det bli supplert med brannskap slik 
at forskriftskrav opprettholdes.

Gass og trykkluft

Eksisterende sykehus har i dag bygd ut sentralt 
anlegg for medisinsk oksygen, medisinsk trykkluft, 
lystgass, teknisk trykkluft og vakuum. De ombyg-
gingsområdene som har behov for ny tilførsel av 
medisinsk gass eller det skal gjøres tung ombygging 
som gjør at eksisterende gassuttak ikke kan benyt-
tes videre vil hente dette fra sentrale gassføringer i 
nærheten. Dette gjelder

• S-blokk, plan 01 Ny intervensjonlab. 

• S-blokk, plan 02 Nyfødtintensiv.

• Vaskeribygg, plan 01 Behandlingshjelpemidler.
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De ombyggingsområdene som karakteriseres som 
lett ombygging og som allerede har innebygget gass-
anlegg, forutsettes gassanlegget å dekke behovet til 
ny funksjon uendret.

De ombyggingsområder som ikke lenger har behov 
for medisinsk gas etter ombygging må eksisterende 
rørnett fjernes helt eller kobles helt fra eksisterende 
sentral anlegg.  

Disse forholdene detaljeres i neste fase; detaljpro-
sjektet for eksisterende bygg 

Prosesskjøling/komfortkjøling 

Sykehuset har i dag en kjølekurs som distribuerer 
kjøling via varmepumpe/kjølemaskin i energisentral 
samt en del desentraliserte kjølemaskiner som er 
påkoblet samme kjølekurs i tillegg til at det er kjøle-
batterier på de sentrale ventilasjonsaggregatene. De 
områder som etter ombygging har behov for ekstra 
kjøling må hente denne kapasiteten fra eksisterende 
kjølekurs. Det må generelt forsøkes å holde behovet 
for lokal kjøling på et lavt minimum. Det må gjøres 
en mer detaljert beregning av kjølebehov i de enkelte 
ombyggingsområdene i neste fase. Nedenfor følger 
en oversikt der det kan bli behov for ekstra kjøling 
med fancolis.

• S-blokk, Plan U1: Utvidet sterilsentral.

• S-blokk, plan 01: Ny intervensjonlab/operatørrom.

• S-blokk, plan 02: Hjerte/lunge.

• S-blokk, plan 03: Nyfødtintensiv. 

• Vaskeribygg, plan 01: Behandlingshjelpemidler.

• S-blokk, Plan U1: Utvidet sterilsentral. 

Luftbehandling

Det er i dag 19 forskjellige luftbehandlingsanlegg 
som betjener sykehuset og disse er plasser i ulike 
tekniske rom på sykehuset. Det er gjort en omfat-
tende oppgradering av de sentrale anleggene over 
tid etter tilstandskontrollen. Enkelte av anleggene 
har roterende varmegjenvinner og andre har batteri/
kryssveksler. Sett bort fra enkelte spesialsystemer 
har alle anleggene som betjener større områder 
installert vannbåren varme- og kjølebatterier. Alle 
disse anleggene har også frekvensstyrte vifter. I alle 
ombyggingsområder som krever ombygging av venti-
lasjon gjøres dette lokalt uten å påvirke det omkring-
liggende kanalsystemet eller sentrale systemene. 
Dette gjelder følgende områder:

• S-blokk, Plan U1: Nytt varemottak og utvidet 
 sterilsentral.

• S-blokk, plan 01: Radiologi.

• S-blokk, plan 02: Nyfødtintensiv. 

• S-blokk, plan 03: Hjerte/lunge MIO.

• Vaskeribygg, alle etasjer: Behandlingshjelpemidler.

• V-blokk plan 02 og 03: Kjøkken og kantine.

• Psykisk helsevern-bygg. 
 
I tillegg må det påregnes lokale tilpasninger av kana-
lanlegg i andre ombygningsområdene.

I V-blokk plan 02 og 03 skal det installeres nytt kjøk-
ken og kantine. Her er det medtatt et nytt felles ven-
tilasjonsanlegg som skal dekke disse arealene da 
eksisterende ventilasjonssystem ikke har kapasitet 
til å dekke disse funksjonene. Aggregatet plasseres i 
nærhet til ombyggingsområdene med inntak og av-
kast via rister i fasade.

Dagens psykisk helsevern-bygg ventileres i dag fra 
aggregat plassert i teknisk rom i U1. Herfra går det 
kanaler gjennom kulvert i U2 til vestre delen av psy-
kisk helsevern-bygg. Denne kulvertforbindelsen rives 
når nybygget skal kobles til eksisterende sykehus 
og dermed rives også ventilasjonskanalene. Det må 
da etableres et nytt ventilasjonsaggregat plassert i 
U2 i psykisk helsevern-bygg. Denne delen av psykisk 
helsevern-bygget blir stående ubrukt og kan derfor 
omgjøres til teknisk rom. Herfra må det føres tilluft 
og avtrekkskanaler opp til plan 01 der de kobles til 
eksisterende kananett over himling. Inntak føres over 
tak og avkast via rist i vegg. Det må påregnes at det må 
etableres teknisk sjakt opp til himling i plan 01, rett 
over nytt ventilasjonsrom.  Det legges opp til elektrisk 
varmebatteri i ventilasjonsaggregatet.

Radiologi plan 01, S-blokk. Dagens intervensjonslab 
ventileres i dag fra system 360.026. Ny interven-
sjonslab skal fortsatt ventileres fra samme system. 
Kanalanlegget legges da om og føres via korridorsys-
temet til ny intervensjonslab. I området der interven-
sjonslaben lå skal det nå etableres korridorområde. 
Dette ventileres da fra aggregat 360.026 som betje-
ner øvrige del av V-blokk plan 01 i dag.  

Hele eksisterende Østblokk skal tømmes. Disse 
områdene ventileres og varmes opp via ventila-
sjonsluft i dag. Når områdene flyttes ut av reduseres 
luftmengdene slik at minimumstemperatur og mini-
mums luftmengder opprettholdes.  

Dagens sterilsentral skal utvides for å øke vaskeka-
pasiteten av operasjonsutstyr for å dekke kapasi-
tetsbehov i den nye operasjonsavdelingen. Dagens 
sterilsentral er ventilert fra system 360.002. Den nye 
utvidede sentralen krever i utgangspunktet større 
luftmengder, men dette systemet og spesielt ka-
nalsystemet til sterilsentralen har ingen mulighet 

til å ta imot en slik økning. Det må da hentes ven-
tilasjonsluft fra arealer i akuttmottak i plan 01 og 
kanaler føres igjennom gulvet til plan U1. Nytt avkast 
må etableres i fasade med egen avtrekksvifte. Det 
må også monteres tilleggskjøling i form av fancoils 
for å kompensere for mye varme og damp.  For å 
opprettholde sterile soner internt i sterilsentralen 
er det visse trykkforhold som må opprettholdes. 
Det skal etterstrebes at ombygningsområder skal 
ha undertrykk i forhold til sterilsentralen og over-
trykk i forhold til andre, omkringliggende omgivelser. 
Detaljering av dette vil gjøres i neste fase. Etablerte 
kalkyler dekker de forventede løsningene som angitt 
her.     

Som utgangspunkt legges det opp til et minimum 
av arbeider på ventilasjon i ombyggingsområder 
for å holde nede kostnadene. Det betyr at i enkelte 
ombygningsområder vil ikke dagens ventilasjonsløs-
ninger være tilpasset de nye funksjoner. Eksempelvis 
skal det settes inn kontorfunksjoner i områder som i 
dag er føderom og skadestuer. Den situasjonen vi da 
får i forhold til inneklima vil kunne være annerledes 
enn det som forventes i henhold til dagens standard. 
Dette er et omforent valg som er behandlet i bruker-
gruppene og er en nødvendig vurdering i forhold til 
kostnadsbildet. Arealene vil imidlertid dekke krav 
iht arbeidsmiljøloven. Dette vil kunne revurderes 
dersom det etter entrepriseinnhenting viser seg å 
være tilgjengelig investeringsmidler som kan legges 
i oppgradering av ventilasjonsløsninger i disse om-
bygningsområdene. 

Fig. 1:  Eksisterende 
bygg.

ˇ
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8.3 
Ombygging, eksisterende 
elektrotekniske anlegg

Generelt

Forprosjektet er basert på arkitekttegninger, pro-
sjekterings- og arbeidsmøter, brukermøter samt 
særmøte med ARK, driftsteknisk avdeling, nettleve-
randør og HVIKT.

De elkrafttekniske installasjoner vil bli prosjektert i 
henhold til Forskrifter for lavspenningsinstallasjoner 
og NEK 400:2014 og andre relevante forskrifter, nor-
mer og standarder.

41 Basisinstallasjoner for elkraft

410 Basisinstallasjoner for elkraft

I områder med mindre endringer forutsettes det å nytte 
eksisterende føringsveier. I områder hvor det bygges 
om mye(f.eks Hjerte/ MIO, Behandlingshjelpemidler 
etc) vil det bli etablert nye føringsveier i form av kabel-
broer lagt over himling i korridorer.

Beskyttelsesjording tatt med i henhold til for-
skriftskrav. I Gruppe-1 og -2 rom tatt med utjev-
ningsjord for hvert enkelt rom, avsluttet på jordings-
skinne i el.kanal ved korridordør, i boks under ser-
vant eller i boks over dør/himling. Utjevningsjorden 
forbindes med hovedjord i korridor. I rom hvor det 
legges delvis ledende gulvbelegg, vil dette bli tilknyt-
tet utjevningsjorden for aktuelt rom. 

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 spen-
ningssystem. Nettstasjonene forutsettes beholdt 
uforandret.

I eksisterende energisentral vil det bli montert en ny 
5MW elementkjel, basert på 22kV spenningssystem. 
Til dette er medtatt en ny 22kV høyspenningskabel 
fra nettleverandørens understasjon, samt en høy-
spenningsbryter innmontert i eksisterende nettsta-
sjon 51070.  

43 Lavspent forsyning

Eksisterende stigeledninger og tilhørende underfor-
delinger forutsettes beholdt uforandret, kun sup-
plert med nye avganger der dette er nødvendig. Det 
forutsettes ikke å gjøre endringer/suppleringer i ek-
sisterende hovedfordelinger. Dagens spenningssys-
tem på 3x230V opprettholdes uforandret.  Unntaket 
er de to underfordelingene i sengepost MIO, 2, et 
S-bygg, hvor disse blir stående i korridorforløpet og 
må flyttes litt til side. Her er regnet med nye forde-
linger og omlegging av stigeledninger mellom under-
liggende og overliggende etasje. For nevnte avdeling 
vil det også bli etablert en rekke sengerom som er 
definert som Gruppe 2-rom Her etableres egne byg-
ningsmessige kott for hver av rommene for innmon-
tering av medisinsk skilletrafo, omkoblingsutstyr, 
sikringsavganger etc. For de nye gruppe 2-rommene 
er det regnet med å trekke nye stigeledninger for 
nødstrømsforsyning fra eksisterende UPS i Nord og 
Syd.

Kursopplegg for lys og stikk forutsettes videreført fra 
eksisterende punkter der det er mindre ombyggin-
ger, event supplert med egne nye kurser der dette er 
nødvendig. Noen rom er i dag definert og bestykket 
som Gruppe 2-rom og skal også nyttes som dette vi-
dere i prosjektet. Her forutsettes det at eksisterende 
installasjoner tilfredsstiller kravene til nødstrøms-
forsyning, utjevningsjord, etc.

Kursopplegg for lys og stikk utføres generelt som 
skjult installasjon, montert over himlinger og inne i 
vegger der det er større ombygging, eller forholdene 
ligger til rette for dette. Forøvrig nyttes utenpåliggen-
de installasjoner. For styring av lys monteres lokale 
brytere. Noen rom (f.eks lager, wc, rom uten dagslys 
eller uten behov for regulering av lysnivået) vil kun bli 
utstyrt med bevegelsessensor(230V-ikke bussbasert).

44 Lys

Belysningsanlegget planlegges for å gi gode syns-
forhold og bidrag til et stimulerende og godt miljø. 
Lysanlegget vil i områder med liten eller middels 
ombyggingsomfang bli beholdt/supplert med nye 
armaturer, mens det i områder med tung ombygging 
vil bli installert nye armaturer. I rom der himlingen 
blir skiftet ut vil det bli montert nye armaturer. For 
planlegging og dimensjonering av anlegget benyttes 
anbefalinger fra Lyskultur, samt at nye armaturer 
som monteres i områder med liten eller middels om-
bygging, vil søkes tilpasset de typene som allerede er 
nyttet i samme område/rom. 

Det vil bli lagt vekt på drift og vedlikehold av lys-
anlegget ved å benytte lysarmaturer med høy vir-
kningsgrad og lyskilder med lang levetid. I lysrørar-
maturer benyttes primært LED lyskilder, alternativt 
elektronisk forkobling og T5-rør/kompaktlysrør. 

Noen rom, som i dag er definert som Gruppe 0-rom, 
vil i forbindelse med ombyggingen få en annen funk-
sjon, som tilsier Gruppe 1-rom. Her vil eksisterende 
lyskurser enten splittes, slik at det blir to kurser i 
rommet, eller det monteres en ny armatur på en 
egen lyskurs for å ivareta kravet om at lyset skal 
være fordelt på to kurser. 
 
Nødlys 
I sykehuset er det etablert et forholdsvis nytt sentra-
lisert nødlysanlegg, levert av NSE. Det forutsettes at 
eksisterende nødlysarmaturer nyttes videre/supple-
res der det er behov, og at eksisterende sentralutstyr 
beholdes uforandret/har kapasitet til de endringene 
som gjøres. Der det tidligere var nyttet utenpåliggen-
de ledelysarmaturer og det nå blir ny himling, er reg-
net med å installere nye innfelte LED-armaturer.

45 Elvarme

Eksisterende varmeanlegg opprettholdes. Dette 
er en blanding av vannbåren varme, elektriske pa-
nelovner og elektriske ettervarmebatterier(se Varme 
under kap fra RIV). 

De steder hvor det etableres nye bad/dusj, er regnet 
med installering av lavtbyggende el.varmekabel. 
Varmekabelen er forutsatt styrt lokalt med gulvføler 
og tilhørende lokal regulator.
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46 Reservekraft og nødstrøm

Reservekraft: 
Eksisterende reservekraftaggregater forutsettes 
beholdt uforandret.  

Nødstrøm: 

Ihht gjeldene forskrifter skal strømforsyningen til 
medisinske områder bestå av to uavhengige forsy-
ningskilder, for å sikre kritiske funksjoner ved nett-
utfall.

Det er regnet med at dagens sentralisert UPS anlegg 
i Nord og Syd har kapasitet til å ivareta nødstrøms-
forsyningen til de nye Gruppe 2-rommene i Hjerte/
MIO. Nødstrømsforsyningen skal bygges opp som to 
redundante strenger, dvs en fra hver UPS og frem til 
kritisk last.

51 Tele og automatisering

Generelt regnes det med at eksisterende sentralut-
styr, fordelinger og installasjoner beholdes uforan-
dret. Tilpasninger gjøres der det er påkrevet i forhold 
til ombyggingen (f.eks omlegging av brannalarman-
legg), eller nye funksjoner i det enkelte rom tilsier 
dette (f.eks. flytting av eksisterende datapunkter, 
eller montering av nye datapunkter).

Som beskrevet for el.kraftinstallasjoner vil en søke 
å legge skjult røranlegg i vegger og over himling der 
dette er mulig, event må nyttes utenpåliggende ka-
bling.

52 Integrert kommunikasjon

Der det etableres nye datapunket legges et uskjer-
met anlegg for tele og data i sambandsklasse EA (cat 
6A) 

Det er også tatt med noe kabling for trådløst nett-
verk, infoskjermer, tekniske utstyr, TV-posisjoner, 
møterom, oppholdsrom, behandlingsrom etc. I ny-
bygget legges det opp til «Vel Møtt» (meldingshånd-
teringssystem), men slik vi har forstått det vil det bli 
anbefalt installasjon og idriftsettelse i eksisterende 
bygg først. Dette vil derfor være på plass før nybygget 
og kommende ombyggingsarbeider. Det er regnet 
med noe tilpasning av dette anlegget i denne forbin-
delse, spesielt der det foretas omfattende ombyg-
ging (f.eks Hjerte /MIO). 

53 Telefoni og personsøk

Eksisterende telefoni-anlegg og personsøkeranlegg 
regnes i prinsippet å bli beholdt uforandret. Det er 
ikke regnet med nytt sentral-/apparatutstyr.  

Mobiltelefondekning 
I eksisterende bygg er det ikke lagt inn kostnader for 
bedre mobiltelefondekning.  
 
DECT-IP 
I nybygget vil bli lagt opp til basestasjoner for tråd-
løst telefonanlegg; DECT-IP. Dette vil bli vurdert i 
videre faser av byggherren. Kostnadene for dette 
ligger ikke i byggebudsjettet. 

534 Porttelefon 

Det er medtatt kostnader for porttelefonanlegg ved 
den nye inngangen til Behandlingshjelpemidler i VA-
bygget, varemottaket og inngangen til sengeområdet 
for MIO i plan 02.

536 System for personsøk

Det er regnet med å supplere/flytte eksisterende hjer-
testansknapper tilkoblet personsøkeranlegget. Det er 

ikke regnet med nye apparater, dekningsprøve, eller ut-
videlser av antenneanlegget for personsøkeranlegget.

54 Alarm og signalanlegg

542 Brannalarmanlegg

Det er regnet med ombygging av eksisterende 
brannalarmanlegg for å tilpasse sløyfene/detektor-
plasseringen den nye rominndelingen. Der det blir 
etablert ny himling, er regnet med nye detektorer, for 
øvrig nyttes eksisterende detektorer om igjen. 

For varsling regnes med å supplere/tilpasse eksis-
terende anlegg den nye rominndelingen. 

For optisk varsling i områder for tilpasning til 
Universell Utforming, UU, og eventuelle andre for-
hold som må tilrettelegges for, suppleres det med 
separat blitslys (ikke integrert i detektorhodet).

Dører i korridorer som normalt skal stå oppe, tilknyt-
tes anlegget med holdemagneter eller holdefunksjon 
i dørpumper.

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Eksisterende adgangskontrollanlegg regnes med 
beholdt uforandret, med flg unntak; Det supple-
res med nye kortlesere ved hovedinngangen til 
Behandlingshjelpemidler(BHM), varerampe, ny heis 
i VA-bygget og i en av de eksisterende heisene som 
brukes til akuttheis.

Eksisterende kortproduksjonsutstyr i VA-bygget må 
flyttes til annet sted, som følge av at BHM skal over-
ta disse lokalene.

Det er ikke medtatt trådløse kortlesere på dører til 
personaltoaletter, her regnes med at eksisterende 
låssystem videreføres.

Innbrudd 
I BHM som etableres i VA-bygget, tatt med et inn-
bruddsalarmanlegg med glassbrudd-detektorer i 
kombinasjon med PIR-detektorer i korridorer. Alle 
vinduer og glassflater opp til fire meter over bakke-
plan skal utstyres med glassbrudd-detektorer. 

Anlegges skal gi lokal alarm og overføre alarm til 
overvåkningssentral. 

Overfallsalarm 
Det installeres ikke overfallsalarm i de etasjene som 
bygges om.

544 Pasient/Sykesignal

Eksisterende sykesignalanlegg bygges om i den grad 
det blir berørt av ombyggingsarbeidene. I Hjerte/
MIO er regnet med et komplett nytt sykesignalanlegg 
basert på IP-teknologi. 

545 Uranlegg

Eksisterende uranlegg bygges om i den grad det blir 
berørt av ombyggingsarbeidene. Det suppleres med 
nye ur der funksjonen i rommet tilsier dette og det 
ikke finnes ur fra før av. I tillegg mer medtatt ur i kor-
ridorer i hjerte/MIO hvor det blir full ombygging, samt 
i pasientkantinene.

549 Vel Møtt

Vel Møtt er meldingshåndtering og selvinnsjekk 
løsning for Helse Vest IKT. Det vil bli betalingster-
minaler, selvinnsjekk, digitale oversiktsskjermer, 
IP-telefoner og strekkodelesere for håndtering av 
pasienter og oppgaver på sykehuset. Anlegget in-
stalleres i eksisterende bygningsmasse før ombyg-
gingsarbeidene starter og her er derfor kun medtatt 
tilpasninger for nevnte. 

8.  Bygningsmessig og teknisk beskrivelse, eksisterende bygg
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“ Forprosjektet er basert på arkitekttegninger, prosjekterings- og 
arbeidsmøter, brukermøter samt særmøte med ARK, driftsteknisk 
avdeling, nettleverandør og HVIKT.

55 Lyd- og bildesystemer

553 ITV

Kameraovervåkning (ITV) av nytt inngangsparti til 
BHM i VA-bygget, samt rampe for varemottaket er 
medtatt, basert på IP-kameraer.

Det er regnet med solide kameraer med hus i IP67. 
Det vil ikke være kameraovervåkning inne i bygget. 

555 Lyd- og bildeanlegg

Opplegg for nye TV-apparater er basert på IP. Det er 
medtatt kostnader for nettverkspunkt til TV i kapittel 
52(kun i de rom som bygges om/får en helt annen 
funksjon enn tidligere). Kostnader for TV-apparater 
er tatt med i utstyrsbudsjettet, det er planlagt for 50 
nye TV-plasseringer.  

Det er ikke beregnet lydanlegg utover talevarslings-
anlegget og det som er medtatt for videokonferanse 
nevnt i avsnittet under. 

Møterom 
I plan 02 og plan 03 er det regnet med totalt fire mø-
terom. For møterommene er det medtatt videokonfe-
ranseutstyr i form av projektor og white-board. 
 
Teleslynge 
I nye skranker etableres teleslynge som skran-
ke-slynge. For ett møterom i plan 02 og ett i plan 03, 
blir det installert teleslynge. 
 
Telemedisin 
For eksisterende bygningsmasse er det ikke medtatt 
kostnader for utstyr til telemedisin ut over det som 
er medtatt av Utstyrsplanlegger/fremkommer av 
dRofus.

56 Automatisering

Det legges ikke opp til endringer av dagens løsninger, 
kun endringer av dette som følge av de ombyggings-
arbeidene som vil bli foretatt.

Der det etableres nye vinduer i syd, og disse utstyres 
med motorisert solavskjerming, er regnet med sty-
ring via sol/vindføler, samt mulighet for lokal over-
styring.

57 Instrumentering

570 Telemetri

Eksisterende Telemetrianlegg forutsettes beholdt 
uforandret, med unntak av Hjerte/Lunge/MIO hvor 
det blir full ombygging og nytt anlegg. Et nytt anlegg 
her må sees i sammenheng med eksisterende an-
legg og det som blir anskaffet i nybygget.

60 Andre installasjoner

621 Person- og varetransport

Dagens heiser opprettholdes uforandret. Unntak 
er den ene heisen i VA-bygget fra 1957, som i dag 
har gjennomgående kupe. Heisen er avstengt av 
forskriftsmessige årsaker (mangler bl.a. kupe-dø-
rer). Det regnes med å etablere en ny heis i den 
eksisterende sjakten. Med sentralåpnende dører vil 
denne heisen kunne få flg mål;

• Bredde stol = 2000mm.

• Dybde stol = 1600mm.

• Dørbredde 1200mm med sentral dører.

• Nyttelast 1500kg/ 20 pers.

Om en velger sideåpnende teleskopdører, vil dør-
bredden kunne økes til 1300, mens kupedybden må 
reduseres til 1490mm. Nyttelasten blir samtidig 
redusert til 1430kg/19 personer.

I tillegg regnes det med å installere et løftebord i for-
bindelse med det nye inngangspartiet til VA-bygget 
mot øst, for å ivareta kravet til UU mellom bakkeplan 
og inngangsetasjen.

I eksisterende heisbatteri er det en heis som nyttes 
som «akutt-heis». Denne utstyres med kortleser, 
samt at det etableres prioriterte kalleknapper ved 
aktuelle posisjoner, slik at denne kan kjøre til rik-
tig etasje og bli stående med åpne dører til aktuelt 
transportoppdrag er på plass. Heisen kjører ved 
aktivisering av kortleser eller lign. og går etter endt 
oppdrag tilbake i den kollektive gruppekjøringen.

631 Transportanlegg for småvarer

For interntransport av blodprøver er det medtatt 
et anlegg med 25mm rør og tilhørende avsender-
stasjoner, samt mottagerstasjon. I kostnadsover-
slaget er det medtatt 5 avsenderstasjoner i eksis-
terende bygg. Det er lagt til grunn et anlegg av type 
Tempus600, hvor det i prinsippet er 5 frittstående 
anlegg (ett 25mm rør går direkte fra hver enkelt 
avsenderstasjon til mottagerenheten) som samles 
i en felles mottagerstasjon. Anlegget forsynes med 
trykkluft ved hver enkelt avsenderstasjon. I utgangs-
punktet vil en søke å legge transportrøret over him-
ling, men om det ikke er plass, eller forbundet med 
for høye kostnader (der himlingen ikke skal ned av 
andre årsaket) vil røret bli forlagt på vegg oppunder 
eksisterende himling. Det blir montert avsendersta-
sjoner i flg avdelinger i eksisterende bygg;

• Hjerte/MIO- plan 2(1x).

• Geriatrisk avd(v/desinfeksjonsrom), plan 2(1x).

• I nordre og søndre del av Vestblokken, plan 4(2x).

• I vestblokken, v/overgangen til M-blokken, 
 plan 5(1x).

• I tillegg er det medtatt 4 avsenderstasjoner i 
 nybygget (se eget kap).

Det er vedtatt at en ikke installerer/bygger ut eksis-
terende rørpostanlegg basert på 110mm røranlegg. 
I eksisterende bygg vil en i størst mulig grad søke å 
beholde dette uforandret. Der stasjoner eller røran-
legg for dette blir berørt av ombyggingen, vil disse bli 
flyttet/lagt om-hvis nødvendig.

9.8  Elektroniske anlegg



Foto: Shutterstock.
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9.  Tomteopparbeidelse

9.1 
Tomteopparbeidelse

Utgraving av tomt. Rystelser, støy og støv

Grunnarbeidene på tomten består hovedsakelig av 
sprengningsarbeider og massetransport. Totalt skal 
det kjøres bort omtrent 40.000m3 faste masser. 

Det vises generelt til vedlegget ”Notat Rigg og Drift- 
delnotat 2” for en mer inngående beskrivelse av 
grunnarbeidene og rigg og drift.

Forventede grunnforhold

Tomten består hovedsakelig av en liten kolle med 
tydelige blotninger av berg over det hele.I sør-vestli-
ge deler av tomten faller terrenget av og det forven-
tes en større løsmassemektighet og usikkert nivå på 
bergoverflaten. Berggrunnen i området består av en 
kvartsrik grønnstein/grønnskifer. Det er bergskjæ-
ringer fra grunnarbeidene til eksisterende sykehus 
langs hele gang og sykkelveien mot nord-øst i tom-
ten.

Forberedende arbeider

For å kunne gjennomføre grunnarbeidene til syke-
huset er det nødvendig å gjøre noen forberedende 
arbeider før anleggsarbeidene starter, samt under-
veis i anleggsperioden. Dette er blant annet omleg-
ging av tekniske føringer for fjernvarme, fjernkjøling, 
gass og høyspent langs eksisterende vestblokk, 
riving av parkeringshus, riving av lavdel av sykehus 
inn mot psyk. samt midlertidig flytting av oksygen-
tanken som står ved Stavangergata. Omlegging av 
tekniske føringer må gjøres underveis i arbeidene da 
ny føringsvei må etableres i sør-vestlig del av ny byg-
getomt. Anleggsarbeidene kan da deles inn i to faser 
som vist på figur under.

Gjennomføring av grunnarbeidene

Da kollen i tomten hovedsakelig består av berg vil 
det meste av grunnarbeidene bestå av sprengnings-
arbeider, og tilhørende massetransport (se fig. 1). 
 
Anleggsarbeidene vil foregå tett på sykehus i drift og 
tett på naboer i sør-vest.  Mot sør-vest vil det i start-
fasen av sprengningsarbeidene være store utfordrin-
ger med rystelser og sprut mot omgivelsene. Inn mot 

sykehuset er det i dag relativt høye skjæringer fra 
tidligere grunnarbeider og det skal etableres ny byg-
gegrop inn mot eksisterende. Det må derfor forven-
tes å sprenge ut berget meget forsiktig og med tung 
dekking for å sikre mot sprut for naboer og sykehus i 
drift (se fig. 2). 
 
Der det skal etableres nye kulverter inn mot sykehusets 
eksisterende kulverter vil ikke konvensjonelle metoder 
som wire-saging kunne bli aktuelt. Det er gjort et forar-
beid med innhenting av informasjon fra leverandører på 
spesielt radiologisk avdeling ift. hvilke rystelser/aksele-
rasjoner utstyret forventes å tåle. Denne informasjonen 
legges til grunn ved spesifikasjoner i neste fase, detalj-
prosjektering for entreprise  (se fig. 3).

Støybelastning fra boring

For naboer og sykehus i drift viser beregningene at 
støybelastning vil overskride anbefalte grenseverdier. 
Støyberegningene viser at sykehuset i korte perioder 
vil kunne få innvendige støynivåer på 40-60dBA som 
vil påvirke driften på sykehuset. Det blir også overført 
strukturlyd fra boringen, via fjellet, til sykehusets fun-
damenter som igjen forplanter seg inn i bygningen. 
For utvendig og innendørs støy og rystelser må tiltak 

iverksettes dersom prøveresultater i neste fase viser 
verdier over sykehusets akseptkriterium. Verdiene for 
støybelastning på sykehuset er beregnede verdier 
fra selve boringen. Antatt dempingseffekt i fasa-
den er 30dBA som da eksempelvis gir et lydnivå på 
40dBA på innsiden av en fasade som er belastet 
med 70dBA på utsiden (se fig. 4). 
 
I anleggsarbeidenes startsfase vil innvendig støy-
nivå i Vestblokken kunne være opp mot 45 dBA 
mens boringen foregår. I lokalene som vender mot 
anleggsplassen kan det forventes forstyrrelser av 
konsentrasjonsarbeid og oppstå betydelig sjenanse i 
sengerom med tanke på hvile. 

På grunn av skjerming fra byggegropen, slik figuren 
under viser, vil innvendig støynivå i sykehuset avta 
i takt med fremdriften og vil lenge ligge omtrent på 
samme nivå som ventilasjonsstøy, dvs. hørbar, men 
med begrenset sjenanse (se fig. 5). 
 
Når sprengningsarbeidene kommer nærmere syke-
huset mot avslutningen av arbeidene kan det forven-
tes støynivåer innendørs i korte perioder opp til 55 – 
60 dBA fordi boringen i perioder må foregå på toppen 
av knausen og skjermingseffekten av byggegropen 
avtar. Dette er støynivåer som vil kunne forstyrre 

 Fig 1  Grunnarbeidenes faser.

ˇ

 Fig 2  Høye skjæringer mot eksisterende sykehus.

ˇ

 Fig 3  Prinsippsnitt gjennom byggegrop.

ˇ
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Tiltak mot støy fra boring

Slike støynivåer er ikke forenlige med arbeid som 
krever konsentrasjon og enda mindre med hvile. 
Sengerom, behandlingsrom, kontorer o.l. vil være 
sterkt påvirket og det må legges til grunn et tett 
samarbeid med sykehus i drift for kontinuerlig til-
pasning mot de. 
 
Boring vil ikke være kontinuerlig over en hel dag, men 
være nærmest konstant i noen timer. Boringens tids-
punkt og varighet vil ha noe å si for forstyrrelsen og 
er derfor de to faktorer som kan styres for å minske 
forstyrrelsene.  Dette må i neste fase vurderes grun-
dig og det må ses opp mot resultater fra prøveboring 
og eventuelle tiltak for skjerming.  
 
Aktuelle tiltak dersom akseptkriterium ikke blir iva-
retatt er lokal støyskjerming rundt borerigg, tildek-
king av fasade, støyskjerm mot psykiatri og eventuelt 
et vaiersaget snitt mot sykehuset for å dempe struk-
turlydoverføring.

Forberedende undersøkelser neste fase

Grunnundersøkelser i tomten blir gjennomført i 
neste fase for å gi et mer presist bilde av grunnfor-
holdene og fundamenteringsforhold på hele tomten, 
spesielt der barnehagen rives i sør og nytt teknisk 
bygg skal etableres. Grunnundersøkelsene vil bestå 
av både totalsonderinger og prøvegraving, samt la-
boratorietester.  
 
Kombinert med grunnundersøkelser skal det foretas 
støymålinger for sykehus i drift og mot omgivelsene. 
Dette kan gjøres under prøveboring med målinger 
både av struktur og luftoverført lyd. Dette gjøres for 
å mer eksakt kunne kartlegge hvilke tiltak som må 
iverksettes for å ivareta akseptkriteriene som er satt 
av sykehuset for opplevd innendørs støy, samt ivare-
ta gjeldende krav til støybelastning på omgivelsene. 
 
Forarbeidene skal også omfatte undersøkelser som 
kan identifisere om det er risiko for og om det er for-
urensede masser i grunnen.

9.2 
Rigg og drift

Anleggstrafikk	

Avvikling av anleggstrafikken knyttet til massetrans-
port og inntransport av bygningsdeler foreslås lagt til 
Stavangergata. Dette vurderes å være den adkomst-
vegen til anlegget som gir minst belastning for om-
rådet og lavest risiko. Nedleggelse av P-hus vest og 
riving av barnehagen vil gi en netto reduksjon av tra-
fikk i gaten selv om det introduseres anleggstrafikk. 
Ambulansene vil altså få bedre fremkommelighet enn 
i dag. For å sikre fremkommeligheten må det forven-
tes å benyttes trafikkdirigent for å styre anleggstra-
fikken når utrykningskjøretøy må benytte gaten. 
 
Bruk av Stavangergata til anleggstrafikk fordrer at det 
gjøres plass til en stor snu/avlessingsplass for krane-
ne sør på tomten i forbindelse med riggområdet.

Riggområdet

Riggområdet til prosjektet etableres på tomten 
til barnehagen så fort denne er revet. Tilgjengelig 

område for rigg er relativt begrenset og det må tas 
hensyn naboer og eksisterende trær som skal be-
vares. Det vil her etableres brakkerigg for prosjek-
tet som vil omfatte det aller mest nødvendige for 
gjennomføringen. Den begrensede plassen gjør at 
prosjektet i størst mulig grad må basere seg på just-
in-time leveranser. Prosjektets planlegging av bygge-
fasen legger opp til dette. 
 
Gang og sykkelvei

Gang og sykkelveien fra Litlasundgata, forbi høg- 
skolen og videre langs vestblokka vil bli liggende 
tett på byggetomten. Denne må derfor stenges i hele 
byggeperioden for å ivareta sikkerheten rundt 
anleggsområdet. 
 
Kraner i prosjektet

For en effektiv gjennomføring av byggearbeidene i 
prosjektet anbefales bruk av en eller to tårnkraner. 
Disse vil bli så høye at de vil være i konflikt med inn-
flygningen til helikoptertrafikken og denne må sann-
synligvis legges til andre landingsplasser i perioden 
kranene er etablert. 

Fig 4  Vertikalt snitt av 
støynivå i boretid i start-
fase med lokal skjerming 
av boreriggen.

ˇ

Fig 5  3D-visualisering 
av skjermingseffekt fra 
byggegrop.

ˇ

Fig. 4.6.1  
Redundant nød-

strømsforsyning til 
medisinske 

 områder.

ˇ
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10. BIM

Innledning 
Det er etablert en BIM koordinator (heretter nevnt som BIMK) 
rolle for prosjekteringsgruppen med hovedansvar for den di-
gitale samhandlingen for BIM i prosjektet. Det er utnevnt en 
BIM ansvarlig (heretter nevnt som BIMA) per faggruppe som 
har ansvar for leveranse og utveksling av modeller til BIMK.  
 
Det er utarbeidet en BIM gjennomføringsplan som beskriver 
formål, modellstruktur, rutiner og oppfølging for BIM proses-
sen. 
 
Fagmodeller leveres i IFC format til sammenstilling i 
modellkontrollverktøyet Solibri. 
 
Modellen skal være grunnlaget for alt arbeid videre i senere 
faser av prosjektet. Man vil også benytte modellen til å gene-
rere 3D-illustrasjoner for å illustrere de enkelte delfunksjo-
ner i samarbeidet med brukergruppene.

Helse Fonna HF/Haugesund: Organisering forprosjekt / videre prosjekt

Helsefonna
Prosjektledelse

PG Oppdragsansvarlig

Prosjektledelse
ASK/RI

Adm.støtte
Stab

Kost., 
kalkyler

Ark. 
Momentum

RI 
Sweco

Sykehusfaglig, 
logistikk, 

samvirkning

Kvalitets- 
sikring

BIM Ledelse 
BIM Koordinering

Økonomi,
Rapportering

Programmering
OEC

Medvirkning
grupper

Gruppe bygning
Nybygg, eksist.

Kalkyler, 
økon.styring

Gruppe 
utvending

Gruppe 
virksomhet

Landskap

ˇ
  Fig. 10.1.1  Helse Fonna HF/Haugesund: Organisering forprosjekt / videre prosjekt
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10.1 
BIM-prosess

Organisering

BIM koordinator rolle rapporterer til prosjekterings-
ledelse ARK/RI ved hjelp av BIM statusrapporter 
med faste rutiner i henhold til BIM gjennomførings-
planen (se fig. 10.1.1).

Ansvarsområder

BIM koordinator og BIM ansvarliges ansvarsområder 
er beskrevet i BIM gjennomføringsplanen (se fig. 
10.1.2).

Generelt om fagmodeller

Under følger generelle kommentarer til hvilke fag-
modeller som leveres på et overordnet nivå, for nær-
mere status på forhold i modellene henvises det til 
sammenstillingsrapport for forprosjektleveranse. 

Prosjektets eksisterende bygningsmasse er model-
lert basert på innmålingsarbeider og tegningsun-
derlag, se eget avsnitt for eksisterende modell samt 
at det er utarbeidet en egen leveranserapport for 
eksisterende modell. 

Modellene prosjektert av faggruppene er spesifisert 
i filnavnet om de tilhører eksisterende bygg eller 
nybygget med definisjonen EB og NB, eksempelvis 
for arkitektmodeller; 501422_6_ARK_200_EB og 
501422_6_ARK_200_NB

I forprosjektfasen har det er vært mye fokus på in-
formasjonsnivå og koordinering av modellstruktur, 
samt kollisjoner mellom fagene på de mer kritiske 
områdene som for eksempel sjakter og hovedfø-
ringsveier. 

ARK (IARK)

ARK modeller er levert og ivaretar interiøret i model-
len. I henhold til faseplan er det ikke levert en egen 
IARK modell for denne fasen. Modell inneholder ro-
mobjekter med kobling mot romdatabase i verktøyet 
dRofus, samt visning av utstyr i rom.

Omliggende terrengvisning ARK 
Integrert i ARK modell er det vist et omliggende ter-
reng som viser veier og bygninger rundt prosjektet, 
dette er kun for å illustrere den omliggende situa-
sjonen. For informasjonsuttrekk på eksisterende 
terreng henvises det til landskapsmodell generert av 
LARK faggruppe.   

LARK

Landskapsmodell er levert som to modeller, hen-
holdsvis delt som eksisterende og bearbeidet ter-
reng. Modell i sammenstillingsmodell viser prosjek-
terte utomhus arealer mot bygningskroppen samt 
gang –og sykkelvei. Modell for bearbeidet terreng er 
koordinert mot andre fag ved hjelp av modellkon-
trollverktøyet Solibri.

Omliggende landskapsmodell LARK 
LARK har generert, basert på kartdata, en IFC-modell 
av omliggende landskap som viser eksisterende ter-
rengflate rundt tomten (se fig. 10.1.3).

RIB

RIB modeller som leveres er nybygg og byggegrop 
knyttet til grunnarbeider. Nybygg modellen viser ho-
vedprinsippene for bæresystemet i prosjektet, søyler 
og bjelker viser objekter inkludert isolasjon, dekker 
med prosjekterte åpninger for trapper og sjakter. 
Modellen har hatt en løpende koordinering med ARK 
modell i form av regelsjekk i modellkontrollverktøyet 
Solibri. Modellen er også koordinert mot andre fag i 
denne prosessen.

RIE

RIE modell viser hovedprinsippene for elektropro-
sjektering i hovedføringsveier og tekniske tårn. 
Modellen er koordinert mot andre fag ved hjelp av 
modellkontrollverktøyet Solibri.

 Fig. 10.1.3  LARK modell med omliggende situasjon

ˇ

Rolle Rollebeskrivelse Ansvarsområder BIM

BIM-koordinator PG Koordinere, fastsette og nedtegne i BIM 
gjennomføringsplanen:
• Bruk av BIM i de ulike prosjektfaser 
• Bruksområder for BIM i de ulike prosjektfaser 
• Rutiner for digital samhandling 
• Ansvarsområder BIM

• Overblikk 
• Lede BIM-aktiviteter 
• Modellutveksling 
• Kvalitetssikring og sammenstilling

BIM-ansvarlig for hver
fagdisiplin

• Utforme interne BIM-mål, rutiner og strategi 
• Fastsette interne BIM-krav for simuleringer, 
 analyser og- dokumentasjon 
• Kommunisere ut BIM-krav til berørte i PG,  
 og sikre at analyse og simuleringsprogramvare 
 er kompatible

• Koordinere interne BIM-aktiviteter 
 mellom modelleringsteam og resten av 
 faggruppen 
• Koordinere BIM-aktiviteter mot resten av PG
• K5 av fagmodell 
• Modellutveksling

 Fig. 10.1.2  Utdrag BIM gjennomføringsplan roller og ansvar

ˇ
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RIV

RIV modell viser hovedprinsippene for VVS prosjek-
tering i hovedføringsveier og tekniske tårn. Modellen 
viser detaljerte prinsippløsninger for operasjons-
avdeling. Modellen er koordinert mot andre fag ved 
hjelp av modellkontrollverktøyet Solibri (se ill.  
10.1.4 – 10.1.8).

10.2 
Digital samhandling (BIM) 

I forprosjektet har man benyttet seg av Revit som 
modelleringsverktøy. LARK har benyttet seg av verk-
tøyet Civil 3D, men har utvekslet filer i Revit format 
opp mot prosjekteringsgruppen. BIM-modellene fra 
alle fag har vært linket sammen via en skyløsning 
(Collaboration for Revit). En løsning der man lagrer 
alle modellene på en sentral server. Denne løsningen 
muliggjør en direkte link mellom alle fagmodeller og 
tilgjengelighet til modellene hvor som helst i verden. 

Det er utarbeidet rutiner for rapportering og doku-
mentering av BIM i prosjektet. Det er benyttet mo-
dellkontrollverktøyet Solibri med prosjekttilpasset 
regelsett og kommunikasjonsformatet BCF (BIM 
Collaboration Format), hvor BIMA kommenterer 

forhold fra modellsjekk utarbeidet av BIMK med fjor-
ten dagers fast rutine.

Prosess og rutiner

Utvekslingsrutinene for modeller er beskrevet i BIM 
gjennomføringsplan, BIM ansvarlig for fagene (BIMA) 
utveksler modeller for tverrfaglig sammenstilling, 
leveransen inkluderer dokumentert egenkontroll-
skjema, utarbeidet i samarbeid mellom BIM koordi-
nator (BIMK). 

BIMK utarbeider BIM statusrapport som oversendes 
prosjekteringsledelse ARK/RI, rapporten gjøres i 
tillegg tilgjengelig på prosjekthotell (se fig. 10.2.1).

BCF (BIM Collaboration Format)  – 
Kommunikasjon i modell

Behandling av forhold som fremkommer av modell-
sjekken kommuniseres via kommunikasjonsformatet 
BCF. Formatet rapporteres ut fra sammenstillings-
modellen og meddeles BIMA via prosjekthotellet. 
BIMA følger opp forhold som er tildelt faggruppen, og 
kommuniserer tilbake til BIMK via samme format. På 
denne måten bevares historikken og dokumentasjo-
nen i prosjektets BIM (modeller) – se fig. 10.2.2).

ˇ
  Fig. 10.1.4  Sammenstillingsmodell, alle fag.

 Fig. 10.1.5  Sammenstillingsmodell, kobling mot eksisterende bygg.

ˇ

 Fig. 10.1.6  Sammenstilling, snitt med tekniske tårn.

ˇ

 Fig. 10.1.7  Sammenstilling, teknisk tårn under etasje.

ˇ
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 Fig. 10.1.7  Sammenstilling, teknisk tårn under etasje.  Fig. 10.1.8  Sammenstilling, plan 01 – alle fag.

ˇ  Fig. 10.2.1  Rutine modellsjekk – BIM statusrapport.

ˇ

Prosjekttilpasset regelsett 

Regelsettet er tilpasset for Statsbygg BIM manual, 
BIMK og BIMA har jobbet sammen med å tilpasse 
regler samt at det er skilt ut egne fagspesifikke re-
gelsett som er benyttet til å utføre egenkontroller før 
utveksling av IFC. På denne måten er det i prosjek-
tet etablert en omforent rutine på hvordan denne 
prosessen har blitt utført. Bruken av regelsettet er 
tilpasset forprosjekt men kan videreføres med nød-
vendige justeringer til detaljfase.

BIM Statusrapporter

Rapport fra BIMK til prosjektledelsen, BIMA og fagle-
dere for alle fag inneholder generelle kommentarer 
på status BIM aktiviteter, modellstruktur og utvikling, 
leveranse av IFC, egenkontrollskjema og BCF besva-
relse. Det er en overordnet oversikt over en-faglige og 
tverrfaglige forhold hvor det er referanser til resulta-
ter fra regelsjekk i modellkontrollverktøyet Solibri. 

Egenkontrollskjema 

Dette tar for seg kvalitetssikringen av IFC leveranse 
for sammenstilling, med sjekk av generelle og spe-
sifikke BIM krav. Skjemaet leveres sammen med IFC 

modell og har derfor lagt til rette for egne kommen-
tarer og status på forhold i modell.

10.3 
BIM teknisk (forprosjektnivå)

Generelt

I forprosjektfasen er det benyttet generelle regler 
for felles modellstruktur som nullpunkt, navngiving, 
prosjektinformasjon og etasjeinnstillinger. Regler for 
tverrfaglig koordinering er benyttet for oppfølging 
av modellutvikling. I en slik prosess er det lagt vekt 
på at de BIM ansvarlige kvalitetssikrer intern mo-
dellstruktur med hjelp fra ovennevnte fagspesifikke 
regelsett og egenkontrollskjema, dette for at BIMK 
kan ha mer fokus på bruken av tverrfaglige regler i 
modellsjekken.

Generell status på leverte modeller (gjelder primært 
bygningsfagene) er at det er at det er en gjennomar-
beidet struktur for navngiving/ID merking av model-
lenes objekter, og fagansvarlig (BIMA) viser at de har 
forstått hensikten med dette arbeidet.

Det er i denne fasen benyttet NS 3451 

bygningsdelstabellen med krav om bygningsdelsko-
de på 3-siffer nivå som navn/ID, dette er vurdert som 
tilfredsstillende i forhold til BIM formål.

Prosjektet har orientert seg i utkastet til BIM utarbei-
det av Helse Sør-Øst. Prosjektet har valgt et avvikende 
nivå for modellinnhold i forprosjektfasen for en del 
forhold. Dette er dokumentert i en avvikstabell som er 
tilgjengelig som ikke trykt vedlegg til forprosjektet. 

Modeller 

Det BIM tekniske nivået i fagmodellene e detaljert 
beskrevet i BIM statusrapport for forprosjektleve-
ranse. Denne rapporten er strukturert med gjen-
nomgang av utvekslede modeller på en-faglig og 
tverrfaglig nivå, hvor det er belyst forhold fanget opp 
i utførte modellsjekk.

Forhold på en-faglig nivå beskriver fagmodellenes 
informasjonsstruktur i henhold til avtalte krav i pro-
sjektet, modellstruktur beskrevet i prosjektets BIM 
gjennomføringsplan og intern modellutforming. 

Den tverrfaglige modellsjekken tar for seg kvalitets-
sikringen av en omforent utarbeidelse av modeller, 
større tverrfaglige kollisjoner samt kontroll på mo-
dellutvikling i henhold til fremdrift og fase.

BIM statusrapport for forprosjektleveranse er in-
kludert i leveransen av den sammenstilte modellen 
utarbeidet i modellkontrollverktøyet Solibri med 
navn 501422_6_MERGE_00.

10.4 
BIM kobling mot dRofus 

Modelltilkobling

Det er i forprosjekt benyttet en direkte kobling mel-
lom ARK modell og dRofus ved hjelp av en Plug-in i 
Revit. ARK har med bistand fra dRofus etablert en 
konfigurasjon mellom dRofus og Revit som ivaretar 
informasjonsflyten. Det er utarbeidet et parame-
ter for romfunksjonsnummer i ARK modell slik at 
man har kontroll på kobling av rom i modell og rom i 
dRofus database (se fig. 10.4, neste side).

Typerom

Det er per i dag ikke definert utvalgte typerom for 
detaljering utover forprosjektnivå, dette kan videre-
føres som praksis til detaljfase.

1 
 

IFC
Utveksling

2 
 

Modellsjekk 
sammenstilling

3 
 

BIM 
Statusrapport

 Fig. 10.2.2  Rutine for bruk av BCF

ˇ

Solibri 
 

Sammenstillings- 
modell (BIMK)

Solibri 
 

Sammenstillings- 
modell (BIMK)

ARK

RIV

LARK

RIB

RIE

RIX

BCF Rapport BCF Plug-in BCF Import

Prinsipp for virtuell samhandling i modell (prosessflyt for bruk av BCF og Solibri)
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10.5 
BIM-leveranse

Nybygg

Alle fag som har utarbeidet modeller i forprosjektfa-
sen overleverer proprietært og åpen-BIM format (IFC), 
BIMK sammenstiller modellene i Solibri og leverer 
ferdigstilt sammenstillingsmodellen med utført regel-
sjekk samt tilhørende presentasjon med resultatenes 
viktigste forhold (se fig. 10.5.1, til høyre).

Eksisterende bygg

BIM for eksisterende er utarbeidet på grunnlag av 
tegninger samt innmålingsarbeid. Det er utarbeidet en 
egen rapport for overlevering av denne modellen. 

Eksisterende modell er utformet som to modeller og 
sammenstilt i modelleringsverktøyet Revit. Hensikten 
med sammenstillingen er for å kunne ha et doku-
mentert materiale som viser avviket mellom tidligere 
tegningsgrunnlag og den faktiske situasjonen. Denne 
modellen benyttes da i videre prosjektering rettet mot 
ombygging og rivningsarbeider. 

Fag som leverer modell for eksisterende er ARK og 
RIB. ARK modell er inneholder eksisterende byg-
ningsmasse og romarealer, mens RIB modell viser nye 
søyler prosjektert i eksisterende modell. ARK og RIB 
modell er sammenstilt og vist i den tverrfaglige sam-
menstillingsmodellen (se fig. 10.5.2, over).

Modellene leveres i likhet med nybygg modellene som 
proprietært og åpent-BIM format (IFC).

 Fig. 10.4  Prinsipp for informasjonsflyt mellom modell 
 og dRofus romdatabase.

ˇ

 Fig. 10.5.2  Modell for eksisterende bygningsmasse 
 sammenstilt med nybygg modeller.

ˇ

 Fig. 10.5.1  Levert modellhierarki for forprosjekt.

ˇ
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10.6 
Videre bruk av BIM i prosjektet 

For de videre fasene i prosjektet har prosjekterings-
gruppen ambisjoner om å videreføre en høy bruk av 
BIM. I detaljprosjektet benyttes BIM-modellene som 
prosjekteringsverktøy hos alle fag. Løsningen med 
BIM-modeller som linkes direkte gjennom en skyløs-
ning (modellene ligger lagret sentralt på en server) 
videreføres fra forprosjektet. Denne løsningen gjør 
det mulig å følge med på prosjekteringsarbeidet til 
alle fag, tilnærmet i realtime, noe som øker koordine-
ringer i forhold til en løsning der man kun utveksler 
modellene på regelmessige tidspunkt. Dette mulig-
gjør ikke bare gode koordinerte løsninger i detalj-
prosjektet, men også anbudsgrunnlaget vil profitere 
ved at et mer nøyaktig mengdegrunnlag kan tas ut av 
modellen. 

Skyløsningen gir prosjektet også muligheten til di-
rekte tilgang til modellene når man er underveis, i 
møter eller på byggeplassen. Brukere og prosjektle-
delsen kan også involveres ved at disse gis tilgang 
slik at de kan se på modellen. F.eks. via en smartte-
lefon, tablet eller pc uten den relevante programva-
ren. 

I løsningen ligger det også et potensiale til å flytte en 
del av den modellrelaterte kommunikasjonen over 
og inn i selve modellen. Involverte fag vil kunne kom-
munisere direkte i modell ved hjelp av mulighetene 
skyløsningen gir prosjektet. 

I funksjonsprosjektet og videre vil brukere kunne 
involveres ved at man tar ut 360 graders bilder av 
enkelte rom for å studere utvalgte løsninger i detalj. 
Om ønskelig kan man også benytte ser av VR-briller 
(Virtuell realitet) til å vandre gjennom modellen eller 
utvalgte rom og studere mulige løsninger for rom, 
plassering av møblering, utstyr osv. 

Når bygget så skal bygges vil alle disse løsningene 
kunne brukes på byggeplass. Direkte tilgang til mo-
dellen på en tablet, eller BIM-stasjoner utplassert 
på byggeplass, vil alltid gi byggeplassen et oppdatert 
bilde av løsningene som skal bygges. Problemer på 
byggeplass kan markeres i modellen slik at man 
dermed gir direkte beskjed til prosjekteringsgruppen 
om eventuelle ting som må rettes. Modellbasert og 
GPS styrt informasjon kan benyttes ved f.eks. mas-
seuttak eller nå elementer skal plasseres nøyaktig 
på byggeplass. Om ikke lenge vil det også være vanli-
ge å benytte seg av AR (augmentert realitet) der mo-
dellinformasjonen projiseres ”inn” på byggeplassen 
ved hjelp av briller eller smartelefoner og tablets.  

“ Om ikke lenge vil det også være vanlige å benytte seg av AR 
(augmentert realitet) der modellinformasjonen projiseres ”inn” på 
byggeplassen ved hjelp av briller eller smartelefoner og tablets.  
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12.  BIM i forprosjekt

Foto: Shutterstock.
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11.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjektet har utarbeidet et SHA plandokument. Dette er lagt inn som vedlegg til Forprosjektrapporten. Dokumentet gir 
bakgrunn, regelverk og overordnet krav til prosjektets utarbeidelse og oppfølging av SHA i alle faser av prosjektet. Dette 
SHA plandokumentet er vedtatt av byggherren som grunnlagsdokument for videre utvikling av SHA i prosjektet. I denne 
forprosjektrapporten gis status for SHA, slik dette er bearbeidet og rapportert i forhold til, i løpet av forprosjektprosessen.

11.  Sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø

11.1 
Prosjekteringen

Det er avholdt ROS analyser i forprosjektfasen som 
skal dekke både byggeprosjektets SHA aspekt i 
gjennomføringen, men også ift risikoelementer knyt-
tet til funksjonelle løsninger i planmaterialet. Begge 
tilnærmingene har hatt som målsetting å fange opp 
endringer som er nødvendig for å forbedre prosjektet 
ift SHA og funksjon, men også for å fange opp kon-
sekvensen av dette for kostandene (se tabell over til 
høyre).

Følgende ROS analyser inklusive SHA er gjennomført:

• Anleggsfasen, utsprengning, utgraving, transport. 
 Sykehus i drift.

• Trafikk og transporter: Ambulanse, vare, person- 
 trafikk i syd-og øst området. Trafikkavvikling ved 
 hovedinngang. Konsekvenser av og for byggefasen.

• Intern transport og logistikk.

• Brannslukkeanlegg og varsling. Tilkomst brann.

• Gassanlegg, med.tr.luftanlegg.

• Nødstrømforsyning.

• Ombygging energisentral.

• Intern transport og logistikk.

Disse ROS-analysene er lagt ved forprosjektet som 
elektroniske vedlegg

Disse analysene er overført til et risikoregister som 
skal utvikles til et risikostyringsdokument for de 
neste fasene. Det skilles mellom risikoregister for 
prosjektets økonomiske bæreevne og gjennomføring 

Ivaretar byggherrens representant 
etter Byggherreforskriftens 

§ 4c) og § 16

SHA-koordinator, 
prosjektering (KP): 

Sweco Norge AS 
v/ Kaare Kleven

Oppgaver etter 
Byggherreforskriftens 

§ 4e) og 14

SHA-koordinator, 
utførelse (KU): 

v/ xxx

Oppgaver etter 
etter Byggherreforskriftens 

§ 4e) og § 14

Prosjektleder: 
OEC AS 

v/ Anne Poulsen

 
Byggherren

Byggherren har som tiltakshaver ansvaret 
for SHA planene og at de enkelte rollene og 
ansvar er definert i prosjektet. Byggherren 
utnevner ansvarspersoner for kontroll av 
prosjektering (KP) og utførelse (KU)

For forprosjektfasen har byggherren delegert 
ansvaret for dette til prosjekteringsgruppen:

SHA-plandokumentet er utarbeidet under 
ledelse av OEC og risikovurderinger av for- 
prosjektet er utført av PG ved KP – Sweco Norge.

I henhold til overordnet teknisk program er det 
gjennomført i byggherrens regi, ledet av PG, flere 
ROS analyser som har vurdert risikoelementer i 
prosjektets løsninger i forhold til SHA m.v. 
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og for prosjektets SHA- og funksjonelle risikoele-
menter. Det første er grundig beskrevet i forprosjek-
tets Beslutningsdokument. De siste er del av SHA 
planen og prosjektets neste fase.

Metodikk

Risikoanalysene er dels gjennomført iht ALARP 
metodikk (se tabell over):

En kvalitativ grovanalyse skal i hovedsak gi svar på 
følgende spørsmål:

• Hvilke farekilder og trusler kan gi opphav til skade.

• Hvilke utløsende endelser kan inntreffe.

• Hvorfor inntreffer disse hendelsene.

• Hvor ofte inntreffer disse uønskede hendelsene.

• Hvor alvorlige er disse hendelsene.

• Hvilke risikoreduserende tiltak kan iverksettes.

• Hvor stor er risikoen i virksomheten.

Det henvises til de enkelte ROS analysene for over-
sikt over risikoanalysene.

   

11.2 
Byggeprosjektet og 
risikoelementer

Byggeprosjektet er særpreget og dominert ift SHA av 
den trange tomten i sentralt byområde, nærheten til 
naboer og til sykehuset i drift. 

I analysearbeidene som er gjennomført er de viktig-
ste identifiserte elementene i denne fasen knyttet til 
gjennomføringen av grunnarbeidene og opparbeidel-
sen av tomten. Dette er grundig belyst i «Notat Rigg, 
Drift og anleggsgjennomføring» som ligger i vedlegg 
til forprosjektet, og tilsvarende i ROS analysen om 
samme: «Anleggsfasen, utsprengning, utgraving, 
transport. Sykehus i drift». 

De viktigste SHA elementene er knyttet til sykehus 
i drift, til omkringliggende bygninger, til trafikk for 
transport inn og ut av tomteområdet. Tiltakene er 
foreløpig innarbeidet som følger: 

• Tung dekking av alle salver for sikring mot 
 ødeleggelser på bebyggelse og personer

• Boring, sprengning og utgraving gjøres fra vest  
 mot øst i tomteområdet slik at skjæringen for ikke 
 utsprengt fjell gir en skjerming mot støy og stein- 
 sprang mot sykehusets vestfasade.

• Evt. sliss i fjellet ved wire-sage mot vestblokk  
 etableres for hindring av strukturlyd og rystelser 
 i eksisterende bygg

• Lokal støyskjerming rundt all boring samt noe 
 skjerming lokalt mot enkelte bolighus

• Styrt arbeidstid for entreprenør og sikre god 
 koordinering mot sykehus i drift

• Midlertidig tiltak ift naboer kan bli nødvendig;  
 midlertidig bosted for enkelte boliger.

• Midlertidige tiltak i forhold til psykisk helsevern 
 og rus kan bli nødvendig i form av skjerming 
 utvendig eller flytting av pasienter

• Midlertidige tiltak i vestblokk kan bli nødvendig 
 i form av stans i virksomhet i korte perioder og  
 midlertidig flytting av utsatte pasientgrupper.

• Tildekking av deler av sykehusets fasade kan bli  
 aktuelt for demping av støy og hindring av sprut.

Det er videre identifisert risiko rundt helikoptertra-
fikk for akutt transporter. Dette er en tilsvarende 
situasjon som sykehuset har i dag og de risikosty-
rende tiltakene som gjelder i dag vil bli videreført. 
I forhold til byggekraner i tomten vil disse sikres 
særskilt og det etableres restriksjoner i forhld til 
flyvningskorridorer og i forhold til varsling om inn-
kommende av avgående helikoptertransporter.

11.3 
SHA-plan arbeidet i 
kommende faser

Det vil etableres KP og KU roller tilpasset de en-
treprisemodellene som blir valgt. Byggherren vil 
opprettholde sin KP funksjon i forhold til videre pro-
sjektering og det blir utpekt KU for byggefasen. Dette 
blir gjeldende uavhengig av organiseringen med 
totalentreprise for nybyggdelene, til hovedentrepri-
semodell for grunnarbeidsentreprisen og ombygging 
av eksisterende bygninger.

Det vil i neste fase, detaljprosjektering til totalentre-
prise og til detaljprosjektering for hovedentrepriser 
og delentrepriser, gjøres SHA risikoanalyser etter 
ALARP prinsippet. 

SHA plandokumentet og risikostyringsplaner vil lø-
pende oppdateres basert på de utfyllende analysene 
som gjennomføres i senere faser. I Dette arbeidet vil 
NS 5814 «Krav til risikovurderinger» ifm. gjennom-
føring av risikovurderinger, men også «Veileder for 

utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» 
av juni 2016 legges til grunn. Arbeidet vil ledes av KP 
og KU rollene:

Innhenter risikovurdering fra byggherrens planleg-
gingsfase før oppstart prosjektering. Ofte bistår KP 
byggherren med dette. 

Oversender informasjon om prosess for risikovurde-
ringer, og verktøy for risikovurderinger til de prosjek-
terende. 

De prosjekterende risikovurderer sitt fag. KP bistår 
de prosjekterende med dette enten enfaglig eller 
flerfaglig. For flerfaglige prosjekter gjøres dette som 
en workshop med KP som fasilitator

De prosjekterende implementerer prosjekteringstil-
tak, for å redusere risikoen ift. SHA. 

De risikoforhold som ikke er mulig å prosjektere 
vekk, skal de prosjekterende håndtere med spesifik-
ke tiltak som skal videreføres til utførelsesfasen. 

Entreprenøren skal med basis i risikovurdering fra 
prosjekteringsfasen, SHA plan og liste over spesi-
fikke tiltak, risikovurdere egne aktivteter i gjeldende 
oppdrag. 

Spesifikke tiltak og tiltak fremkommet i entreprenø-
rens egen risikovurdering skal gjennomføres. Disse 
legges normal inn i fremdriftsplanen og merkes 
spesielt. 

Ved endringer i tidsplan, aktiviteter og omfang, samt 
for nye aktiviteter og rapporterte mangler i SHA plan 
skal disse endringene risikovurderes og håndteres 
på tilsvarende måte som punkt 2-7.

Begrep  Beskrivelse

ALARP  As Low As Reasonable Practical/Possible

  Tiltak skal iverksettes så langt som det er praktisk mulig



Foto: Shutterstock.
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12.  Miljø

12.1 
Miljøkonsept

I henhold til mål og krav i ”Grønt sykehus” er det gjort flere grep i 
forprosjektet for å redusere miljøpåvirkning. I tråd med miljøpro-
grammet fra skisseprosjektet er det utarbeidet en omfattende mil-
jøoppfølgingsplan. I forprosjektet er det fokusert på tiltak som har til 
hensikt å redusere energibruk i driftsfasen av ny bygningsmasse. Det 
er også fokusert på tiltak som vil kunne redusere klimagassutslipp 
fra energibruk i driftsfasen, materialbruk i byggefasen og transporter 
i driftsfasen. Miljøoppfølgingsplanen spesifiserer også at det videre i 
prosjektet skal gjennomføres tiltak innenfor temaene ”materialbruk” 
og ”rive- og byggavfall”.

12.2 
Miljøoppfølging
Det er utarbeidet miljøoppfølgingsplan for prosjektet, se vedlegg 
til forprosjektrapporten.

12.3 
Klimagassregnskap

Ved beregning av klimagassutslippene er det brukt en tilnærming 
der man prøver å se på utslippsendringene som vil komme gjennom 
byggetrinn 1, altså en marginalbetraktning av klimagassutslippene. 
Klimagassutslippene for prosjekterte løsninger i byggetrinn 1 er be-
regnet til 21 240 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet til bygget (60 
år). Dette kan sammenlignes med et tenkt referansebygg, med 31 
166 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet. Til sammenligning er det 
også inkludert mulig klimapåvirkning hvis totalt estimert lystgass-
forbruk (over livsløpet) i funksjonene innenfor byggetrinn 1 slippes ut 
i atmosfæren (se fig. 1).  
 
Resultatene viser at utslippene er forholdsvis tett knyttet til stasjonær 
energibruk, med materialbruk i byggefasen som nest viktigst utslipp-
skilde og transporter i driftsfasen som mindre viktig utslippskilde. 
De høyere utslippene for referansebygget skyldes et vesentlig større 
energibruk i driftsfasen av bygget. De noe høyere utslippene fra ma-
terialbruk i prosjektert bygg skyldes økt bruk av materialer grunnet 
mer høyisolerte løsninger. De forholdsvis lave utslippene fra transport 
skyldes at det ikke forventes stor nettoøkning av ansatte og pasienter/
besøkere på kort sikt. Beregninger av transportutslipp i 2040 viser på 
vesentlige utslippsreduksjoner fra de tiltak som foreslås i denne fasen. 
 
Den store klimapåvirkningen fra lystgassforbruket viser at det vil 
være viktig å vurdere mulige tiltak for å redusere andelen lystgass 
som ikke gjenvinnes eller destrueres. Detaljert klimagassregnskap 
ligger som vedlegg til forprosjektrapporten.

12. Miljø



Helse Fonna HF      |      Forprosjekt ByggHaugesund2020      |      03—2017      |      191

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

K
lim

ga
ss

ut
sl

ip
p

(t
on

n 
co

2-e
kv

/ 
liv

sl
øp

)

LystgassforbrukProsjektert bygg

12 187

6 473

2 580

Referansebygg

2 802

19 636

6 452

Lystgass

Transporter

Materialbruk

Energibruk

13 679

ˇ
 Fig. 1  Fordeling av beregnede klimagassutslipp [tonn CO2-ekvivalenter for byggets 

 livsløp for byggetrinn 1 ved Haugesund sykehus].
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13.  Universell utforming

13. Universell utforming

13.1 Sirkulasjon

Det er lagt vekt på at det skal være lett å finne fram 
og bevege seg i bygget.

I løpet av forprosjektfasen har sirkulasjonsmønster, 
orientering og bevegelse gjennom bygget hatt stor 
fokus. Det har vært viktig å ha en enkel logisk flyt 
både for pasienter, besøkende og personell. I ny fløy 
legges det opp til en publikumsakse i nord og en be-
handlingsakse i sør. Ved bevegelse fra eksisterende 
bygg til ny fløy passerer besøkende og pasienter i 
nord gjennom et nytt trapperom med utsyn. Fra trap-
perommet kan man orientere seg i retninger ut mot 
ytre og indre gårdsrom, samt inn mot ny behand-
lingsfløy. 

I ny behandlingsfløy møtes den besøkende av en 
ekspedisjon i nordenden av bygget. Denne er med på 
å forenkle veifinning i tillegg til skilting. Det skal til-
strebes å ha forskjellig identitet på avdelinger i hver 
etasje ved hjelp av farger og materialer, slik at man 
lettere kan kjenne igjen hvor man er.

I den grad det blir nødvendig, vil det etableres le-
delinjer der naturlige ledende elementer ikke er til-
strekkelig. Dette gjelder både både ute og inne.

Høydeforskjeller mellom ny behandlingsfløy og ek-
sisterende bygg ivaretas med ramper og heiser i sør, 
som vil være tilgjengelige fra to sider. I nord vil heiser 
ta opp høydeforskjellen. Heisene er tilgjengelige for 
seng.

Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift) § 12-1:

«Universell utforming av byggverk tilsier at 
hovedløsningene skal være utformet slik at de 
kan brukes av flest mulig på en likestilt måte.» 

Prosjektering av Haugesund Sjukehus skal følge og ivareta 
gode prinsipper for universell utforming. 

Det presiseres at det ikke bare er mål og minimumskrav 
som er viktige. Det er også den helhetlige ideen om at byg-
get skal være et godt sted for alle å være og bevege seg i. 

Alle rom og korridorer skal utformes med hensyn til univer-
sell utforming med tilstrekkelig dimensjonering, tilgjenge-
lighet og bruk av kontraster.

Alle beplantningstyper er tilpasset universell utforming 
(UU) ihht. krav om at det ikke benyttes trær, gress eller 
urter som kan fremkalle allergiske reaksjoner. 

Det er tilrettelagt for HC-parkeringsplasser i eksisterende 
parkeringsanlegg i parkeringskjeller under terreng mot 
nord. Det er lagt til rette for av-/påstigning i nærhet til  
hovedinngang.
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13.2 Standardromkatalog

I delfunksjonsprogrammet er det etablert en liste 
over standardrom som det finnes mange av i pro-
sjektet. I forprosjektet ble disse rommene illustrert 
i form av romskjemaer, hvor blant annet løsningene 
er kontrollerte mot gjeldede lover og forskrifter både 
når det gjelder universell utforming, men også når 
det gjelder funksjonelle løsninger generelt. En stan-
dardisering av rom og løsninger gir gode løsninger 
for generalitet, fleksibilitet og elastisitet i tillegg til at 
det sikrer universelle utformede prinsipper.

13.3 Brukerutstyr

For detaljprosjektfase er det viktig med god koordi-
nering av brukerutstyr og byggeprosjekt.

All fast møblering som resepsjons-/kafedisker, faste 
sittegrupper på både ute og inne, legges til rette for 
likeverdig bruk med forskjellige høyder og størrelse 
for ulike behov. 

13.4 Ergonomiske bad

Et alternativ til universelt utformede baderom kan 
være baderomskonseptet Bano. Siden det ikke nød-
vendigvis kun finnes én leverandør av denne typen 
bad, har vi her valgt å kalle løsningen «ergonomisk 
bad».

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, som et standard 
universelt utformet bad. Dette er kostnadsbesparen-
de. I tillegg viser nyere forskning at mennesker med 
bevegelseshemning ofte også har dårlig balanse. I et 
ergonomisk bad, hvor avstanden mellom komponen-
tene er mindre, er det lettere å nå gripehåndtak og 
andre steder å støtte seg til. Undersøkelser viser at 
dette medfører at fallskader reduseres. 

Da konseptet ikke følger TEK 10 (Teknisk forskrift 
2010) krav om avstand mellom de ulike komponen-
tene 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.

13.5 For neste fase

I detaljfase vil man gå nøyere inn på definering av 
materialer, kontrastmerking, akustisk demping, samt 
detaljstudier av rekkverk, håndlister. 

Sirkulasjonsmønstre- og planer, veifinningsstrategi 
og møbleringsplaner vil også studeres nærmere i 
detaljfasen.

Det vises forøvrig til Tverrfaglig oppfølgingsplan uni-
versell utforming, m/tverrfaglig sjekkliste
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ˇ
 Ergonomisk bad.

ˇ
 Universelt utformet bad.



Foto: Shutterstock.
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14.  Myndighetsbehandling

Status fremdrift

Oppstart av arbeidet med detaljreguleringen ble for-
melt varslet berørte parter og annonsert primo juni 2016. 
Forprosjektet for utviklingen av byggetrinn 1 for Haugesund 
sykehus startet i april 2016. Forprosjektarbeidet for syke-
huset bygger på vedtakene i Helse Fonna og Helse Vest for 
videreføring på grunnlag av konseptutreding og skissepro-
sjekt som ble vedtatt i mai 2016. Dette parallelle arbeidet 
med detaljregulering og forprosjekt er nødvendig for å 
kunne holde prosjektets overordnete fremdrift i forhold til 
HaugesundBygg2020 fremdriften. Dette gir også særskilte 
utfordringer, men óg muligheter, i å kommunisere detaljregu-
leringens rammer og forskriftsgrunnlag til prosjektgruppen 
for forprosjektet og tilsvarende ved å fange opp og forstå 
prosjektets muligheter og begrensninger. 

Samtidig med varsling og annonsering ble forslag til plan-
program lagt ut til offentlig ettersyn. Frist ble satt til medio 
august. Planprogrammet ble fastsatt i Plan- og miljøutval-
get sept. 2016. I løpet av høsten har man jobbet med ulike 
fagutredninger (konsekvensutredning) basert på krav gitt i 
programmet. Utkast planmateriale ble i jan. 2017 oversendt 
kommunens planavdeling for gjennomsyn og videre dialog 
med forslagsstiller. Endelig planforslag planlegges sendt inn 
vinteren 2017. Fremdriftsplanen for reguleringssaken tilsier 
et formelt planvedtak i sept./okt. 2017. 

Formell planprosess for detaljreguleringsarbeidet med KU 
vil følgelig fortsette parallelt med videre utvikling av syke-
husets utbyggingsprosjekt, dvs. gjennom tomteforbereden-
de arbeider og detaljprosjektering, Disse arbeidene vil gjøres 
innenfor de rammer som detaljreguleringen har fastlagt, 
men vil også tilpasses seg de endringer som vil komme fra 
den formelle planprosessen. Det er som påpekt, samtidig 
viktig at videre planprosess kan følge framdriften slik at 
sykehusets utbygging kan følge den planlagte framdrift for 
ferdigstillelse og i bruktakelse i 2020.

14.1 
Tomt og ny reguleringsplan 

Reguleringskrav

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 konsekvensu-
tredning). 

Tiltaket 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.

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. 

Reguleringsplanens ulike faser

Fase 1 
 

Oppstartsmøte 
Utarbeidelse

Varslingsmateriell
og Planprogram

> > >

Fase 2 
 

Utarbeidelse
Konsekvensutredning 

(KU)

Fase 3 
 

Utarbeidelse
Detaljreguleringsplan

inkl. KU

Fase 4 
 

Oppfølging etter 
offentlig ettersyn,

evt. revisjoner

14. Myndighetsbehandling
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14.2 
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. 
Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-
2030) som deler sykehuset fra boligbebyggelsen 
i Bjørnsons gate/ Årvikgata og Høgskolen Stord/ 
Haugesund. Nordvest har vi Rådhuset med rådhus-
parken/ -plassen. Hele sykehusområdet omkranses 
av den eldre ensartete helhetlige bevaringsverdige 
småhusbebyggelsen (trevillaer). Gatestrukturen for 
denne bebyggelsen er tydelig. 

Haugesund sykehus ligger relativt høyt og domine-
rende 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 del-
vis inn mot en markant kolle (kote +32). Dagens g/s-
vei går mellom sykehuset og denne kollen.

ˇ
 Oversiktsfoto/ flyfoto 

 (Kilde: Google)
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14.  Myndighetsbehandling

*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 kryss-
løsning. HF med rådgivere ønsker å være informert og involvert i Statens vegvesens videre planlegging av krysset.

Plan ID Planens navn Vedtaksdato/ dato for 
ikrafttredelse

Merknader

Kommuneplan Kommuneplan 2014-2030 
Haugesund kommune

09.09.2015 Offentlig bebyggelse- 
tjenesteyting samt noe 
boligformål

Kommunedelplan Kommunedelplan for 
Haugesund sentrum 
2014-2030

02.12.2014 Offentlig bebyggelse- 
tjenesteyting samt noe 
boligformål

RL1699 
Kommunedelplan*

Kommunedelplan for 
Fv. 47 Karmsundgata – 
Tittelsnesvegen mellom 
E134 «Opelkrysset» og 
Kringlehaugvegen

25.02.2015 Veiformål forbi sykehus-
tomta

14.3 
Overordnede planer

14.4 
Søknad om tillatelse til tiltak (rammesøknad)

Ved tiltak (bygg) som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, må det innhentes 
tillatelse fra kommunens bygningsmyndighet. Tillatelsen søkes i form av byggesøknad, 
den som sender inn søknaden skal ved bygg av denne størrelsen være en profesjo-
nell ansvarlig søker med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Søkeren underskriver og sender 
inn søknaden på vegne av en oppdragsgiver (tiltakshaver). Også tiltakshaver skal imid-
lertid være med og underskrive på søknaden. En byggesøknad kan sendes inn på et 
standariserte byggeblanketter med vedlegg hvor en redegjør for bygget.

Ansvarlig søker skal gi opplysninger om hvem som erklærer ansvarsrett, om tomt og 
eiendom, eventuell eksisterende bebyggelse, det planlagte byggverket, de som skal 
gjøre arbeidene (prosjekterende og entreprenør), om det søkes dispensasjon m.v. 
Dessuten skal det følge med vedlegg til søknaden, bl.a. utfylt en særskilt byggeblankett 
for Opplysninger om tiltakets ytre rammer og byggspesifikasjon, bekreftelse på at na-
boene er varslet, eventuelt samtykke fra Arbeidstilsynet når det er nødvendig, samt si-
tuasjonsplan, avkjørselsplan m.v.

Tillatelses til tiltak kan gjennomføres i ett eller to trinn, søknad i ett trinn er egnet for 
mindre prosjekter.  

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

ˇ
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15.  Arealoversikt

15. Arealoversikt

15.2 
Arealtabell

Arealtabellen viser netto og bruttoareal fordelt på 
etasje med de ulike arealkategoriene. 

Det er noe mer nettoareal tegnet enn nettoareal 
programmert. Dette skyldes at det har vært en 
mindre utvikling av programmet gjennom bruker-
samarbeidet og at det har vært foretatt en til- 
pasning til byggets akse- og modulsystem.

15.1 
Arealberegning

Arealene er beregnet ut fra NS3940 med følgende presise-
ringer:

Nettoareal er funksjonsareal, dvs. areal inne i hvert enkelt 
funksjonsrom (bruksrom). Ingen tekniske rom er regnet 
som nettoareal i tabellen. 

Bruttoareal er regnet 250 mm inn i ytterveggen, øvrig del av 
veggen påvirker kun kostnad og kvalitet og ikke øvrige fak-
torer knyttet til areal.

Det er ikke beregnet imaginære dekker for hver tredje 
meter i åpne arealer i forbindelsesleddene.

I skisseprosjektet ble det vurdert at tekniske tårn kan byg-
ges som prefabrikkerte elementer satt sammen med enkle 
rister som etasjeskiller. Teknisk sett ble dette en vertikal 
sjakt og arealet ble samlet regnet som for en enkelt etasje. 
Denne løsningen er fortsatt lagt til grunn i forprosjektet. 
Den videre bearbeidelse sammen med leverandørene i 
byggefasen vil vise om dette er en hensiktsmessig løsning. 
For ikke å skape tvil om arealet er det i forprosjektet regnet 
areal pr. etasje også i de tekniske tårnene.



Helse Fonna HF      |      Forprosjekt ByggHaugesund2020      |      03—2017      |      205

Etasje

Plan 05

Plan 04

Plan 03

Plan 02

Plan 01

Plan U1

Plan U2

Areal, nybygg (m2)

Avdeling

Laboratoriemedisin (Patologi, obduksjon,  immunologi og transfusjonsmedisin)

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Laboratoriemedisin (Medisinsk biokjemi og mikrobiologi)

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Føde

Observasjon

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Intensiv

Oppvåkning

Kontorer anestesi/intensiv

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Sentraloperasjon og dagkirurgi

Kontorer, akutt psykisk helsevern og rus

Felles akuttmottak (overnatting, personal)

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Senger, akutt psykisk helsevern og rus

Felles akuttmottak

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

SUM

Garderober

Avfallshåndtering

Disponibelt

Teknisk

Tverrgående trafikkareal

Kulvert

SUM

SUM, totalt

Netto programareal

872

1 053

382

565

521

307

85

1 597

36

30

681

920

204

42

7293

Tegnet nettoareal

919

1 081

389

549

599

376

58

1 524

32

35

692

1 081

201

42

7578

Tegnet bruttoareal

1 399

240

509

2148

1 515

239

535

2289

628

894

235

530

2287

925

595

231

259

555

2565

2 537

65

62

262

616

3542

1 062

1 642

715

760

4179

308

46

700

1 387

372

307

3120

20 130

Arealtabell, ombygging i eksisterende bygg (m2)

Etasje

Plan 06

Plan 05

Plan 04

Plan 03

Plan 02

Plan 01

Plan U1

Plan U2 

SUM TOTALT

SUM, Delvis ombygging

SUM, Ny bruk, ingen ombygging

SUM, Total ombygging

Areal

447

12

43

143

196

180

60

182

1179

833

325

1703

2926

58

2160

792

339

939

23

12540

608

6151

5781

Ombyggingsgrad

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Delvis ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Delvis ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Delvis ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Delvis ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Ny bruk, ingen ombygging

Total ombygging

Total ombygging
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10.3 TTA 372 m²
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Plan U1
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4179 m²
Plan 01
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Plan 02
1A.6 Intensiv 925 m²
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1A.10 Observasjon 894 m²
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2147 m²
20130 m²
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10.3 TTA 509 m²
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2287 m²
Plan 04
3.4 Laboratoriemedisin 1515 m²
9.1 Teknisk 239 m²
10.3 TTA 535 m²

2289 m²
Plan 05
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9.1 Teknisk 240 m²
10.3 TTA 509 m²
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16.  Kostnadskalkyle

16.1 
Generelt kostnader 

Kalkylen følger Finansdepartementets begrepsap-
parat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag og 
oppsettet i NS 3453:2016, Spesifikasjon av kostna-
der i byggeprosjekt. 

Hovedkonti, det vil si kapittel 02-07, følger underinn-
delingen fra NS 3451:2009, bygningsdelstabellen. 
Kalkylen i post 02-07 inneholder både de elemen-
ter 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 arealpri-
ser basert på erfaringer er benyttet antas uspesifi-
sert å ligge i disse. 

Postene 01, 08 og 09, samt brukerutstyr, riving, fi-
nanskostnader og kunst er også medtatt i kalkylen. 
Det er ikke lagt inn andeler for usikkerheter i meng-
der og enhetspriser eller usikkerheter i forhold til 
marked, entrepriseform, etc («forventede tillegg», se 
illustrasjon) i basisestimatet. Dette ivaretas i usik-
kerhetsanalysen. Forutsetninger for dette er derfor 
ytterligere beskrevet i usikkerhetsanalysen. 

16.1.1 Prosess, usikkerhetsanalyse 

Kalkyleprosessen har i dette prosjektet vært en 
integrert del av prosjekteringsprosessen. Det har 
vært gjennomført fire komplette kostnadskalkyler i 
forprosjektet, hvorav tre har vært i forbindelse med 
usikkerhetsanalyser. I tillegg har det vært utredet 
en rekke alternativvurderinger av for eksempel 

16. Kostnadskalkyle

Restusikkerhet

Begrepsapparatet

Figur basert på Finansdepartementet, “Felles begrepsapparat 
for kvalitetssikring av kostnadsoverslag”

Usikkerhet- 
avsetning

>Forslag til kostnadsramme (P85) < Forslag til kostnadsramme

< Styringsramme for prosjektet>Forventet kostnad (P50)

>Basiskostnad

Forventede 
tillegg

Grunnkalkyle

Uspespifisert

Resultat av kalkyle og 
usikkerhetsanalyse

Forslag til styringsnivå 
og fullmakter
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16. Kostnadskalkyle

energiforsyning, kjellerløsning etc. Dette har gitt pro-
sjektet mulighet til mer omfattende enn vanlig kvali-
tetssikring av kalkyle og grensesnitt, samt mulighet 
til å styre prosjektet mot kostnadsrammen. 

Særlig for ombygging har kostnadskonsekvens vært 
benyttet aktivt for å styre løsningen mot kostnadsef-
fektive løsninger som tar høyde for byggets premis-
ser og forutsetninger. 

16.1.2 Forutsetninger 

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres 
i to byggetrinn. Det er valgt prisnivå for juni 2016. 

I kalkylen er det forutsatt at prosjektet gjennomføres 
med en hovedentreprisemodell der:

• Hovedentreprenøren utfører de bygningsmessige 
 arbeider selv eller med egne underentreprenører. 

• Utendørsarbeidene (post 07) utføres som under- 
 entreprise.

• De tekniske arbeidene (postene 03–06) utføres 
 som sideentrepriser. 

• Forberedende arbeider skilles ut som egne entre- 
 priser.

• Ombygging av eksisterende bygg kontraheres 
 adskilt fra nybygget i en eller flere hovedentre- 
 priser. 

Dersom det velges totalentreprise som gjennom-
føringsmodell for nybygget vil kostnadsfordelingen 
mellom konto 01 og 08 endres. Dette bør ivaretas i 
den videre prosjektutviklingen. 

Kostnadskalkyle for ombygging i eksisterende bygg 
baserer seg på kunnskap om bygningsmassen det 

har vært mulig å erverve uten fysisk inngripen i 
konstruksjoner. Det forutsettes også at hovedprin-
sipper vist på eksisterende tegningsmateriale for 
sykehuset er korrekt slik at beskrevne løsninger kan 
gjennomføres. 

16.1.3 Metode 

Estimatet er basert på:

• Mengdegrunnlag / kalkulerte mengder. 

• Estimerte enhetskostnader for kalkulerte mengder. 

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

• Iht. Prisboka 2016 / ISY Calcus. 

•  Arealbaserte estimater (i hovedsak for tekniske 
 systemer). 

• Enhetsbaserte estimater.

16.1.4 Inndeling av kalkyle 

Prosjektet inneholder er delt inn i delprosjekter for 
å skille vesentlig ulike deler av prosjektet fra hver-
andre. Merk at delprosjektinndelingen er endret fra 
skisseprosjektets kalkyle. Delprosjektinndeling:

Nybygg 

Omfatter nybygg inklusive mellombygg frem til yt-
tervegg eksisterende bygg. Tilkoblingskostnader i 
eget delprosjekt. Teknisk bygg i sør vest skilt ut som 
eget delprosjekt, med grensesnitt i fasadelivet til 
nybygget. Delprosjektet utgjør ca. 80 % av prosjek-
tets kostnadsomfang. For ytterligere detaljer se eget 
avsnitt om kalkylens innhold iht. NS3451 og NS3453. 

Utendørs 

Omfatter alle kostnader til utomhusarealer, samt grøfter 
utenfor bygget fotavtrykk, utendørs konstruksjoner. Merk 
at takhagene er poster på nybygget, ikke på utendørs. 

Teknisk bygg

Omfatter alle kostnader til nytt teknisk bygg i sør 
vest. Grensesnitt satt i vegglivet til sykehuset. 
Delprosjektet inneholder også noen mindre arbeider 
i eksisterende teknisk sentral, men ingen generell 
oppgradering av denne. 

Ombygging eksisterende bygg

Kostnadene for ombygging av arealene i eksis-
terende bygg er beregnet som kvadratmeterpriser 
på kontonivå 2 for hver enkelt ombyggingssone. Det 
er lagt ned et betydelig arbeid for å identifisere føl-
gekonsekvensen av ombygging i de ulike områdene, 
noe som har gitt stor påvirkning på valg av løsninger. 

Tilkobling 

Kostnader til hulltaking i eksisterende bygg for til-
kobling av kulverter og mellombygg, samt nødvendig 
ombygging for å knytte disse arealene til eksis-
terende korridorsystem. 

16.1.5 Forklaring til NS 3451 og NS 3453 

I dette kapitlet forklares beregningsmetodikk, hva 
som er tatt med, og ev. presiseringer av hva som ikke 
er tatt med for kapitlene 01-13 i henhold til NS 3451 
og NS 3453 med fokus på nybygg. Disse kapitlene 
har nummerering i henhold til nevnte standarder. 
Merk at NS3453:2016 er benyttet, som gir noen 
andre posteringer enn i skisseprosjektet som benyt-
tet NS3453:1987. 

Disse kapitlene har nummerering i henhold til nevnte 
standarder 

01 Felleskostnader 

Alle felleskostnader er lagt inn som et påslag på pri-
sene for kapittel 02-07 (ikke ”andel av”). Kapittel 01, 
Felleskostnader, er delt inn på følgende måte med 
påfølgende prosentsats: 

011: Rigging, osv.: Det er differensiert på delprosjekt 
og fag. I hovedsak er 9% benyttet for konto 02 og 07, 
3% for konto 03-06. 

012: Drift av byggeplass: Det er differensiert på del-
prosjekt og fag. I hovedsak er 15% benyttet for konto 
02 og 07, 10% for konto 03-06. 

Merk at hjelpearbeider for tekniske fag iht. 
NS3453:2016 skal posteres på konto 02 Bygning, 
ikke konto 01, Felleskostnader slik det ble gjort i 
NS3453:1987 som ble benyttet i skisseprosjektet. 

02 Bygning 

Konto 2 bygning er beskrevet i forprosjektrapporten 
og tilhørende notat, og er følgelig ikke ytterligere 
beskrevet her annet enn kalkyleprinsipper. 

021 Grunn og fundamenter: Volum på byggegrop be-
regnet og fundamenter prosjektert. Noe usikkerhet 
knyttet til rystelser i eksisterende bygg og begrens-
ninger i sprengningsarbeidene. Det forutsettes ingen 
forurensede masser på tomten. 

022 Bæresystemer: Bæresystemer hentet fra BIM 
med prosjekterte mengder. 

023 Yttervegger: Primærkostnstruksjoner i yttervegg 
er hentet fra BIM. Supplerende arbeider som fasa-
dedetaljering, brannbeskyttelse etc. er beregnet fra 
erfaringstall. 

“ Kalkyleprosessen har i dette prosjektet 
vært en integrert del av prosjekteringsprosessen. 
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16.  Kostnadskalkyle

024 Innervegger: Primærkostnstruksjoner i innervegg er hentet fra BIM. 
Supplerende arbeider som lokale forsterkninger, overflater, brannbeskyt-
telse av dører etc. er beregnet fra erfaringstall. 

025 Dekker: Bærende dekker er hentet fra BIM, samt noe gulvoverflater 
og himlinger. Øvrige gulvoverflater, noe himlinger samt supplerende ar-
beider som overflatebehandling er beregnet fra erfaringstall. 

026 Yttertak: Bærende konstruksjoner, isolasjon og tekking hentet fra BIM.  
Supplerende arbeider som røykluker, fallsikring etc. er beregnet fra erfa-
ringsmengder. 

027 Fast inventar: Medtatt mini- og tilberedningskjøkkener, oppbevaring, 
sittemøbler (benker og auditoriestoler), skilting, garnityr, resepsjonsdis-
ker etc. Fast inventar er beregnet basert på erfaringspriser per kvadrat-
meter BTA. 

028 Trapper, balkonger m.m.: Trapper er hentet fra BIM. Andre håndløpe-
re, rekkverk, fendring etc. beregnet basert på erfaringsmessige mengder. 

029 Andre bygningsmessige deler: Hjelpearbeider for tekniske instal-
lasjoner: Branntetting 3% av konto 3-6. Øvrige hjelpearbeider 4-5% av 
konto 03-06 noe differensiert på fag og delprosjekt.

03 VVS-installasjoner 

Følgende forutsetninger for kostnadsoverslaget påpekes: I forbindelse 
med kjøle- og fryserom er det kun medtatt kostnader for selve kulde-
anleggene i konto 03 VVS. Vegger, himling og gulv er medtatt i konto 02. 
Rørpost og maskiner for kjøle- og fryserom er medtatt. Det er medtatt 
kostnader for utvidet behovsstyring av luftbehandlingsanlegg for å ivare-
ta energikrav i passivhusstandarden. Kalkyle utarbeidet delvis basert på 
mengdeinformasjon fra modell og dRofus, og delvis med kvadratmeter-
priser. 

04 Elkraft og 05 Tele og automatisering 

Konto 04 omfatter komplette installasjoner som beskrevet i skisse-
prosjektrapporten. Basisinstallasjoner for bygg- og installasjonspåvir-
kende 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 ut-
styrsprogram og forutsettes i skisseprosjektet inkludert i utstyrsbudsjet-
tet. Kalkyle utarbeidet delvis basert på mengdeinformasjon fra modell og 
dRofus, og delvis med kvadratmeterpriser.

06 Andre installasjoner 

I konto 062 er det medtatt heisanlegg, inkludert småvareheis. I konto 
063 inngår transportanlegg for blodprøver. Videre er det medtatt basisin-
stallasjoner for lys, lyd og bilde i større møterom og rom for telemedisin 
i kapittel 64. Kalkyle utarbeidet delvis basert på mengdeinformasjon fra 
modell og dRofus. 

07 Utendørs 

Kostnader utomhus er beregnet for hele anlegget. Hovedmengder er hen-
tet fra tegningsgrunnlag, med supplerende erfaringsmengder. 

08 Generelle kostnader 

Generelle kostnader er delt inn på følgende måte. 

082, Prosjektering: Forprosjekt, detaljprosjekt, komplettering, kontrahe-
ring, kontroll o.l.: Det er tatt med normale kostnader for konto 082 basert 
på antatt timeforbruk for hvert enkelt fag. 

083, Administrasjon: Egen og engasjert byggherreadministrasjon (for ek-
sempel prosjektledelse, byggeledelse, forretningsførsel, juridisk bistand 
o.l.) 
Det er tatt med normale kostnader for konto 083 fordelt på prosjektle-
delse, byggherrens ledelse og byggeledelse. 

084, Bikostnader: Mangfoldiggjøring, reiser og dietter, telefon, modeller 
o.l. som ikke henføres til post 082 og 083: Det er tatt med normale kost-
nader for konto 84. 

85, Forsikring, gebyrer o.l.: Byggherrebetalte forsikringer, garantistil-
lelse 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, lokale ge-
byrsatser er ikke utredet. 

09 Spesielle kostnader 

091 Løst inventar og utstyr: Kostnader for brukerutstyr er kalkulert av OEC 
med opptelling og prising av utstyr fra romdatabasen DRofus. Det er utført 
et omfattende arbeid med kartlegging av medflyttbart utstyr. 

092 Tomt: Anskaffelse av tomter ikke eid av sykehuset per starten av 
forprosjektet medtatt. Tomtebelastning for sykehusets egen tomt ikke 
medtatt. Riving av de bygg som er nødvendig for prosjektet.  Kostnader 
for etablering av eksterne ROP-poster er regnet som en tomtekostnad. 

093 Finansieringskostnader: Renter og provisjon av byggelån og renter av 
egenkapital frem til overtagelse av de ulike byggene. 

094 Salgskostnader: Kostnader i forbindelse med salg eller utleie. Ikke 
tatt med. 

095 Midlertidige bygg: Det er ikke medtatt kostnader for midlertidige 
bygg. 

096 Diverse: Det er lagt inn 0,5 % av entreprisekost (kapittel 01-07) til 
kunstnerisk utforming

10 MVA

Det er lagt til 25% på alle kostnader i postene 01-09

11 Forventede tillegg og 12 Usikkerhetsavsetning

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

Oversikt, plan 03
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17.  Plantegninger

Oversikt, plan 05
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17.  Plantegninger

Oversikt, plan U1

AK
U

TT
 P

SY
KI

SK
 H

EL
SE

VE
R

N
 O

G
 R

U
S

AM
K

AK
U

TT
M

O
TT

AK

Tekniske arealer

Se
ng

el
ag

er

Va
re

m
ot

ta
k

St
er

ils
en

tra
l

Kapell

Overnatting leger

i k
 k 

e  
i  b

 r u
 k

i k
 k 

e  
i  b

 r u
 k

Økonomigård

Ambulansegård

Teknisk bygg

Lager

AKUTTINNGANG

OPPDRAGSGIVER

MOMENTUM ARKITEKTER AS, ROSENBORGGATEN 19C
PB. 5216 MAJORSTUEN, 0303 OSLO, NORGE
TLF +47 22 55 85 00, POST@MOMENTUMARK.NO
WWW.MOMENTUMARK.NO

REVNR:TEGNINGSNR:

PROSJEKT

TEGNING:

PROSJEKTNR: DATO:
MÅL / FORMAT:    A3 REVDATO:
SIGN: KONT:

STATUS:

TILTAKSADRESSE / GNR/BNR:

VIKANES BUNGUM, STRANDGATEN 202
PB. 358, 5501 HAUGESUND, NORGE
TLF +47 52 70 76 00, POST@VIKANES-BUNGUM.NO
WWW.VIKANES-BUNGUM.NO

1 : 750

HF001-212000-U1-0X-A-200-20-001Oversikt plan U1
SRHAT

501422 03.03.17

ForprosjektByggHaugesund2020
Helse Fonna HF Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

REV TEKST DATO SIGN KONT



Helse Fonna HF      |      Forprosjekt ByggHaugesund2020      |      03—2017      |      225

Oversikt, plan U2
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Vedlegg, egen bok:

1  Tegninger, arkitekt

2  Tegninger, landskapsarkitekt

3  Tegninger, VVS

4  Tegninger, elektro

Ikke-trykte vedlegg:

1  Entreprisestrategi

2  Kalkyle med usikkerhetsanalyse

3  Gjennomføring av byggearbeidene

4  ROS-analyser

  a. Teknisk sentral

  b. Trafikk og adkomst

  c. Intern trafikk og logistikk

5  BIM, statusrapport

6  Standardromkatalog
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Redaksjonelt ansvar:
Momentum Arkitekter AS
Rosenborggaten 19C
PB 5216 Majorstuen, 0303 

Tlf + 47 22 55 85 00
post@ momentumark.no
momentumark.no


