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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 40.000m3 faste masser. I forkant av, og underveis, i 

grunnarbeidene må det gjøres betydelige omlegginger av teknisk infrastruktur som krysser fremtidig byggegrop. For noe 

dette må det etableres nye føringsveier i sør-vestlig del av byggegrop, før disse kan legges om. I forbindelse med 

grunnarbeidene må også et parkeringshus og sykehusets lavdel mot psykiatribygget rives. 

Byggegropen skal stort sett etableres ned til utsprengt nivå for eksisterende sykehus, med noen dypere partier for 

nybyggets U2 og kulverter. Det må forventes å utføre sprengningsarbeidene meget forsiktig 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 anleggsperioden 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 sykehuset som 

hovedsakelig er i full drift ut mot byggegropen. Dette gjelder spesielt radiologisk avdeling. 

I bygge og anleggsperioden blir anleggstrafikken lagt til Stavangergata og ned til riggområdet som etableres på tomten til 

Espira Bråsteintunet barnehage. Totalt vil trafikken 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 byggekraner. Disse blir stående i store deler av byggeperioden og vil 

hindre helikoptertrafikken da disse blir stående direkte i innflygningssonen. 
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1. Sammendrag 

 
Utbygningsområdet for byggetrinn 1 av Haugesund sykehus ligger tett på eksisterende 
sykehus, omkringliggende boligbebyggelse og trafikkerte gater. Dette gir store utfordringer for 
gjennomføringen av byggeprosjektet og vil påføre omgivelsene belastninger i form av stengte 
trafikkveier, støy, støv og rystelser.  
 
Dette notatet omfatter første del av byggearbeidet, og denne delen anbefales som egen 
entreprise. 
Varighet av fasen har usikkerheter i seg pga. store påvirkninger mot omgivelser og drift, men 
anslås til totalt 12-18 mnd. 
 
Avvikling av anleggstrafikken knyttet til massetransport og inntransport av bygningsdeler 
foreslås lagt til Stavangergata. Dette vurderes å være den adkomstvegen til anlegget som gir 
minst belastning for området og lavest risiko. Nedleggelse av P-hus vest og barnehagen vil gi 
en netto reduksjon av trafikk i gaten selv om det introduseres anleggstrafikk. Ambulansene vil 
altså få bedre fremkommelighet enn i dag. For å sikre fremkommeligheten kan det benyttes 
trafikkdirigent for å styre anleggstrafikken når utrykningskjøretøy må benytte gaten.  
 

Gang og sykkelveien fra Litlasundgata, forbi høgskolen og videre langs vestblokka vil bli 

liggende tett på byggetomten. Denne må derfor stenges i hele byggeperioden. 

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 bevares. Det vil her etableres brakkerigg for prosjektet 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 byggefasen legger opp til 

dette. 

 
Før grunnarbeidene kan starte, er det er en rekke tekniske rørføringer som må legges om i 
Stavangergata og dagens trasé for fjernvarme, fjernkjøling og gass i G/S-vei langs vestblokka 
må legges om rundt de nye byggene og opp til HSH. Det må også etableres nye rørføringer for 
vann ned Stavangergata til nybygg. Omlegging i ny trasé mellom teknisk sentral og HSH gjøres 
til nye tilkoblingspunkter og omkopling gjøres planlagt ift. minst mulig ulempe og risiko fro 
sykehusets drift. 
 
Tank for flytende oksygen må flyttes fra dagens posisjon til en midlertidig plassering.  En 
sannsynlig plassering er ved dagens personalinngang i syd-vest ved dagens sykkelparkering. 
Denne inngangen og sykkelparkering må stenges i byggeperioden 
 

Grunnarbeidene på tomten består hovedsakelig av sprengningsarbeider og massetransport. 

Sprengningsarbeidene vil foregå tett på sykehus i drift og tett på naboer i sør-vest.  Det er 

foretatt omfattende støyberegninger og vurdert rystelser både for boring og sprengning. For 

naboer (omkringliggende eneboliger og HSH) viser disse beregningen støybelastning over 

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 fundamenter. Observasjoner av fjellet antyder 

at det vil overføres lite støy på grunn av dårlig fjellkvalitet, men dette er høyst usikkert. For 

utvendig og innendørs støy og rystelser må tiltak iverksettes:  

 

 Tung dekking av alle salver for sikring mot ødeleggelser på bebyggelse og personer 
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 Boring, sprengning og utgraving gjøres fra vest mot øst i tomteområdet slik at 
skjæringen for ikke utsprengt fjell gir en skjerming mot støy og steinsprang 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 psykiatri 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. 

 
For en effektiv gjennomføring av byggearbeidene i prosjektet anbefales bruk av en eller to 
tårnkraner. Disse vil være i konflikt med innflygningen til helikoptertrafikken og denne 
sannsynligvis legges til andre landingsplasser i perioden kranene står. Med to kraner vil det 
være fordelaktig å benytte en ekstra vei for anleggstrafikk som sikrer avlessingspunkt for begge 
kranene. Denne vil gå inn langs HSH og inn på ny G/S-vei. Her skal en vurdering ift. drift 
psykiatri og HSH gjøres før endelig beslutning. 
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2. Innledning 

 

For forprosjektet til Haugesund sykehus og som grunnlag for ROS for anleggsarbeidene som 
skal gjennomføres 02.12.2016 er det etablert en gruppe som skal vurdere spesielle utfordringer 
ved gjennomføring av byggetrinn 1. Dette notater er laget for å kartlegge problemstillinger ift. 
byggemeldinger, mot naboer, virkninger på sykehuset og regulering. Videre vil det være 
grunnlag for forståelse av de virkningene byggearbeidet har for naboer, og for informasjon som 
kan gis til naboer i forkant av byggestart. 

Det er videre laget for klarlegging av teknisk infrastruktur i grunnen som påvirkes av utgravingen 
og de tiltak som må iverksettes i byggeprosjektet. 

Det er ikke laget som grunnlag for entreprise. 

Kapittel 1 og 2 tar for seg de viktigste elementene av anleggsperioden, men kapitlene 3, 4, 5 og 
6 går i dybden i forhold til analyser av de forskjellige delene av anleggsarbeidene i tomten og 
konsekvenser for arbeidene. Det er bla gjennomført en omfattende analyse for og 
konsekvenser av støyproblematikk, det er beskrevet mer inngående omlegging av infrastruktur 
og belyst rigg og drift problematikk 
 
Notatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe i PG, ledet av Endre Vik Sweco, med PRL RI Kaare 
Kleven som ansvarlig. 

3. Gjennomføring av anleggsprosjektet 

Gjennomføringen av prosjektet vil bli delt i ulike faser, en inndeling av disse vil være som 
skissert nedenfor. Det vil ikke være skarpe skiller mellom fasene, men en naturlig, 
overlappende overgang en fase til neste. 

3.1 Fase 1 -  Grunn og forberedende arbeider 

Denne fasen inneholder hovedsakelig masseuttaket i tomten, rivningsarbeider og omlegging av 
teknisk infrastruktur. Denne fasen avsluttes når bygningsarbeidene kan starte opp.  

3.1.1 Fase 1A -  Anleggsarbeider på sør-vestlig del av tomt 

Fase 1A er fasen fra anleggsstart frem til det er klart for ny trasé for eksisterende teknisk 
infrastruktur langs vestblokka i G/S vei. Fasen består videre av sprengning/masseuttak av sør-
vestlig del av knausen for å rydde plass for omlegging av teknisk infrastruktur. Eksisterende 
infrastruktur skal være i drift i denne fasen. Det er estimert ca. 20.000 fm3 (faste kubikkmeter) 
fjell og løsmasser som skal ut av tomten i denne fasen. 
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Figur 1, Situasjonsplan rigg - Fase 1A 

Aktiviteter i fasen: 

 Midlertidig flytting av oksygentank 

 Etablering av riggområde på barnehagetomta. 

 Gass og fjernvarme langs vestblokka forbli urørt.  

 Stenging av G/S vei langs HSH/Psyk og vestblokk. G/S- vei vil bli liggende for tett inntil 
anleggsområdet til at denne kan holdes åpen. Anleggsområdet i fasen må legges helt 
opp til Litlasundgata da terrenget rundt denne skal endres. 

 Rivning av p-hus i tilknytning til Årviksgata må legges til denne fasen for å kunne 
etablere infrastruktur mot høyskolen fullstendig.  

 Sprengning og utkjøring av masser for del av knausen og for trasé til infrastruktur. 

Spesielle utfordringer og tiltak: 

 Støy, støv og sprut for naboer i vest ved oppstart grunnarbeider vil kreve tung dekking, 
forsiktige sprengningsarbeider og muligens alternativt bosted for en kort periode for 
enkelte naboer. 

 Stenging av personalinngang og sykkelparkering i syd krever ny trasé rundt området. 

 Anleggstrafikk anbefales lagt til Stavangergata. Her blir det svært redusert trafikk pga. 
nedleggelse av p-hus og barnehage. Trafikkdirigent kan i tillegg benyttes for å sikre 
fremkommelighet for ambulansetrafikk. 

3.1.2 Fase 1B – Omlegging av teknisk infrastruktur, rivning og resterende 

anleggsarbeider. 

Fasen består i hovedsak av utsprengning av resterende del av knausen inn mot vestblokka, 
etter omlegging av infrastruktur langs sør-vestlig del av byggegrop. Videre utsprenging av 
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byggegrop ned til nivå for start fundamentering. Det er estimert ca. 20.000 fm3 fjell som skal ut 
av tomten i denne fasen. 

 
Figur 2, Situasjonsplan rigg - Fase 1B til slutt 
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Omlegging og nyetableringer av tekniske føringer i Stavangergata/Gangvei langs 
vestblokk  

 
Omlagt føringsvei er tenkt lagt i sør-vestlig del av byggetomt, godt beskyttet for videre 
sprengningsarbeid. Dette er videre omtalt i kapittel 7 Teknisk infrastruktur. 
 
Omlegginger av rør i Stavangergata/G/S-vei  

 Fjernvarme og fjernkjøling til Høyskolen. 

 Naturgassledning* 

 Avløpsrør fra psykiatribygg. 

Følgende nyetableringer av rør fra kum i Stavangergata og inn langs ny trase for G/S-vei må 
også vurderes lagt inn parallelt med omlegging av punktene over: 

 Nytt sprinklerinnlegg for nybygg 

 Nytt separat kaldtvannsinnlegg for nybygg.  

 Nytt rør for utvendig slukkevann.  

Omlegging av infrastruktur er også avhengig av valgt løsning for teknisk bygg/energisentral og 
planene må tilpasses dette. 
 
Merknad*: Denne tilhører Gasnor. Gasnor har ikke vært inne i denne fasen og er foreløpig ikke orientert. 

 
Resterende anleggsarbeider 
Når omleggingen av teknisk infrastruktur er gjennomført, sikret og satt i drift skal resterende 
masseuttak av tomten gjennomføres inn mot vestblokka. 

Aktiviteter i fasen: 

 Lavblokk tilknyttet eksisterende sykehus rives, tilstøtende bygg må sikres eller bygges 
om. Dette omfatter også fjerning av tilfluktsrom i U2 under lavblokk. I dette ligger det en 
god del tekniske installasjoner som må frakoples og sikres. 

 Utsprengning av byggegrop for U1 og U2 og etablering av planum for fundamenter 

 Tilkobling av kulvertsystem inn mot eksisterende sykehus 

Spesielle utfordringer og tiltak: 

 Støy ved boring mot fasade for sykehus i drift. Dette må håndteres med flyttbar skjerm 
tett på borested og eventuelt fasadeisolering av sykehuset. 

 Sprut mot sykehuset. Dette håndteres hovedsakelig med tung dekking med skytematter 
som sys sammen. Dekking av deler av fasaden til vestblokka kan også bli aktuelt.  

 Støy som strukturlyd gjennom fjellgrunnen, via fundamentene og videre forplantet i 
betongkonstruksjon. Overføring av strukturlyd avhenger i stor grad av fjellkvaliteten. 
Denne er dårlig i knausen så det er sannsynlig at det overføres lite strukturlyd. Dette må 
utredes noe videre men kan håndteres med eventuell avskjærende sagesnitt med 
wiresaging ned til under sykehusets eksisterende fundamenter dersom videre analyser 
viser at dette er nødvendig. Dette må kartlegges og bearbeides i videre i neste fase av 
prosjektet. 

 Rystelser på grunn av sprenging (og til dels boring) må overvåkes nøye og 
sprengningsarbeider må tilpasse dette. Det er ikke endelig kartlagt hvilke akseptkriteria 
som må gjelde for sykehusets drift ift. rystelser, slik at denne delen av 
problemstillingene må bearbeides videre. 
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4.  Senere faser av byggeprosjektet 

4.1 Fase 2 - Råbygg  

Dette vil ikke være del av evt. entreprise for anleggsfasen, men omfatter problemstillinger for 
rigg og konsekvenser av de neste fasene av byggeprosessen. Disse arbeidene vil være del av 
entrepriser for bygge- og kostruksjonsarbeider til komplett råbygg. 

Fasen innledes med rigging av kran for neste fase av byggearbeidene. Det er antatt 
kombinasjon av plasstøpt og prefabrikkert betong i U1 og U2, samt i bærende vegger og 
dekker/etasjeskiller i «høyblokk».  

Kraner kan utstyres med sektorbegrensning slik at de blir hindret i å sveive over, eller inn mot, 
vestblokka. Ved sterk vind vil derimot denne bremsen kunne løse ut slik at krana kan sveive 
fritt. Den vil da sveive så nærme helikopterlandingsplassen at denne ikke kan være i drift 
underveis i anleggsarbeidene. 

Aktiviteter i perioden:  

 Etablering av kraner 

 Fundamentering og betongarbeid 

 Element og prefab.- montasje 

Spesielle utfordringer og tiltak: 

 Kran eller kraner vil påvirke helikopterdriften og sannsynligvis hindre denne i å operere. 

 

4.2 Fase 3 -  Byggefase tett bygg og ferdigstillelse 

Fasen tar for seg tett bygg, kompletteringsarbeider, innredning og fasade. Byggekran blir 
stående til fasade og utvendig arbeider er ferdig. 

Denne fasen er ikke videre behandlet i dette notatet. 

4.3 Fremdrift 

Varighet på fasene er vurdert og kan anslås som følger: 

Fase 1 A: 6-8 mnd. 

Fase 1 B: 6-8 mnd. 

Fase 2: 12-18 mnd. 

Fase 3: 14-18 mnd. 

Total byggetid antas å være fra 38-52 mnd., hvorav innregulering og testing av tekniske anlegg 
bør utgjøre 3-4 mnd. 
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5. Anleggstrafikk 

Kapitlet tar for seg de analysene som er gjort for alle kartlagte alternative traséer for 
anleggstrafikken. Dette er samordnet med gruppe for detaljregulering og KU, men er ikke 
kommunisert mot kommune eller naboer. 

 Det er sett på seks alternativer for hvordan anleggstrafikken kan avvikles. Anleggstrafikken kan 
på det meste utgjøre 5–10 lastebiler per time. Dette er et beskjedent trafikkvolum og vil i praksis 
ikke gi noen utfordringer med tanke på trafikkavvikling på det offentlige vegnettet, selv der det 
er dårlig fremkommelighet i dag. Per døgn kan anleggstrafikken utgjøre 100 kjøretøy, dersom vi 
forutsetter 8 timers arbeidsdag og i tillegg noe besøkstrafikk. Valg av løsning vil derfor være et 
spørsmål om sikkerhet, ikke trafikkavvikling. Anleggsfasen må løses slik at anleggstrafikken 
aldri behøver å rygge der det ferdes andre trafikanter og det må legges opp til rundkjøring inne 
på riggområdet. For alternativet Stavangergata, som er en blindvei uten gjennomgangstrafikk, 
vil belastningen i utgangpunktet bli redusert kraftig morgen og ettermiddag da 
barnehagetrafikken forsvinner. Risikobildet er vurdert og gir et lavrisikobilde. 

Figur 3 viser hvilke adkomstmuligheter som er vurdert for anleggsområdet. Anleggsområdet er 
vist med blått. De delen av anleggsområdet som har mørk skravur, altså lengst vest, er det 
eneste områdene som benyttes i fase 1A, mens det i resten av byggefasen benyttes hele tomta. 
Fase 1A antas å vare i cirka 6-9 måneder, mens fase 1B til ferdig byggeprosjekt antas å vare i 
3–3,5 år. Dersom det er anleggsteknisk gjennomførbart, bør det forsøkes å finne en løsning 
som fungerer gjennom hele anleggstiden, altså fra og med fase 1A. På denne måten får man en 
forutsigbar situasjon både for de myke trafikantene og for naboene, som slipper å forholde seg 
til flere omlegginger av gang- og sykkelnettet. Samtidig er det i fase 1A mulig å benytte dagens 
situasjon frem til omleggingen som vil gjøre at det kun blir ett skifte av situasjonen for 
trafikantene. 

 

 

Figur 3 – Vurderte alternativer for anleggstrafikk 
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Anleggsarbeidene medfører at P-hus vest legges ned. Barnehagen skal flyttes og trafikk til og 
fra barnehagen alene er stipulert til 210 per døgn, som da blir borte. Tomten for barnehagen blir 
følgelig frigitt for rigg og anlegg til bruk i anleggs- og byggefasen. 

I analysene er det forutsatt at kjøretøyene kan snu på anleggsområdet og kjøre ut samme veg 
som de kom. Dersom dette ikke er mulig, må man kombinere vurderingene som er gjort for de 
forskjellige alternativene. 

Alternativ 1: Stavangergata 

Fordeler: 

 Alternativet gir korteste veg til fylkesvegnett, slik at kjøring i boligområder holdes på et 
minimum 

 Eneste alternativ der det kan etableres G/S-veg som ikke vil være i konflikt med 
anleggstrafikken i fase 1B da G/S vei må legges i annen trasé utenom hele 
sykehusområdet. En omlagt trasé er ikke vurdert i detalj eller diskutert med 
Haugesund kommune. Det er diskutert i PG med gruppen for Detaljreguleringsarbeidet 
og er vurdert som fullt mulig og hensiktsmessig. 
 

Ulemper: 

 Det eneste alternativet som er i konflikt med ambulansetrafikk og Helse ekspressens 
trafikk til akuttmottak. Totalt sett vil det likevel være færre kjøretøy i Stavangergata enn 
i dag. Ambulansene vil også i dette alternativet få bedre fremkommelighet enn i 
dagens situasjon. 

 Tidvis dårlig fremkommelighet for å komme ut på fv. 47, Karmsundgata. 

 Konflikt mellom anleggstrafikk og G/S-veg i fase 1A. 

Avbøtende tiltak: 

 Trafikkdirigent, som kommuniserer med ambulansene og anleggstrafikken, kan 
dirigere vekk anleggstrafikk når en ambulanse må bruke Stavangergata. Dette er en 
normal situasjon som enhver entreprenør må akseptere og vanlig tiltak ved 
byggeplass i et tett bymiljø. 

 Anleggstrafikken kan planlegges slik at den unngår å kjøre i ettermiddagsrushet, da 
det er dårligst fremkommelighet i Stavangergata. 

 Bommen i Jonas Lies gate kan flyttes, slik at bilene som parkerer der ikke lenger 
trenger å benytte Stavangergata som adkomstveg. 

 G/S-trafikk legges ned i hele perioden for å unngå en unødvendig risiko i 
byggeprosjektet. 

 

Alternativ 2, 3 og 4 

Disse alternativene innebærer omtrent samme kjøreveg, den eneste forskjellen er om det er 
Bjørnsons gate, Oslogata eller Bjørgvingata/Henrik Ibsens gate som benyttes til kjøring mellom 
anlegget og Haraldsgata.  

Fordel: 

 Ikke i konflikt med ambulansetrafikk 

Ulemper: 

 Alle alternativene gir kjøring langs skoleveg og kryssing av omlagt G/S-veg 
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 Lengre unna overordnet vegnett enn alternativ 1 

 Alternativ 2 er neppe realistisk, fordi det blir veldig trangt mot bebyggelsen fra 
Haraldsgata 

 Alternativ 3 er lite ønskelig, fordi det innebærer hugging av tre i Oslogata eller 
beslaglegning av lekeplass 

 Alternativ 4 gir mest kjøring langs skoleveg for elever ved Litlasund skole, og er derfor 
ikke ønskelig. 

Mulig avbøtende tiltak: 

 G/S-veg og skoleveg kan stenges for å redusere antall konflikter mellom anleggstrafikk 
og G/S-trafikk og skolebarn, men dette gir omveger for G/S-trafikk og skolebarn. Det 
vil fremdeles være konflikter mellom anleggstrafikken og G/S-trafikk til boligene i 
området 

  

Alternativ 5: Bjørnsons gate  

Fordeler: 

 Ikke i konflikt med ambulansetrafikk 

 Relativt kort kjøreveg til anlegget, men noe lengre enn alternativ 1 og 6. 

 Bjørnsons gate er tilpasset store kjøretøy, siden den benyttes til varelevering til 
høgskolen i dag. 

 Vil være fordelaktig å kombinere med andre alternativer for effektiv logistikk for flere 
kraner i senere faser. 

Ulemper: 

 Kjøring gjennom høgskolens varemottak medfører at anleggstrafikken kommer ikke 
frem når varemottaket er i bruk. 

 Høgskolen mister parkeringsplassen 

 Fungerer ikke i fase 1A, fordi den ikke kan tas i bruk før boligbebyggelsen er revet 

 Det kan ikke etableres midlertidig G/S-veg rundt anlegget. 

Mulig avbøtende tiltak: 

 Anleggstrafikken bør kunne koordineres med varelevering til høgskolen, slik at de to 
trafikkstrømmene ikke kommer i konflikt. 

 

Alternativ 6: Gang- og sykkelvegen 

Fordeler: 

 Alternativet gir nest korteste kjøreveg fra fv. 47 til anlegget, kun alternativ 1 gir kortere 
kjøreveg 

 Ikke i konflikt med ambulansetrafikk 

Ulemper: 

 Lite ønskelig å etablere ytterligere en arm i krysset Litlasundgata X Skåregata, da 
dette allerede i dagens situasjon er uoversiktlig. 
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 Uheldig for Psyk-delen av sykehuset å få anleggstrafikk få meter fra fasade 

 

Totalvurdering 

Stavangergata vurderes å være den beste adkomstvegen til anlegget. Nedleggelse av P-hus 
vest og barnehagen vil gi en netto reduksjon av trafikk i gaten selv om det introduseres 
anleggstrafikk. Ambulansene vil altså få bedre fremkommelighet enn i dag, også i dette 
alternativet. Det kan benyttes trafikkdirigent for å styre anleggstrafikken når utrykningskjøretøy 
må benytte gaten. Det kan også sørges for at anleggstrafikken unngår å kjøre i 
ettermiddagsrushet, når det er dårligst fremkommelighet. 

For å sikre en god flyt i Stavangergata må leveranser til sykehuset og til byggeplassen 
koordineres. Dette burde legges inn i utførende entreprenørs logistikkplan slik at den operative 
logistikkansvarlige håndterer all trafikk i Stavangergata.  

I senere faser av prosjektet kan alternativ 5 benyttes som effektiviserende tiltak for å bedre 
logistikken på byggeplassen. 
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6. Grunnarbeider 

Det er store utfordringer knyttet til grunnarbeidene på tomten. Dette er hovedsakelig knyttet til 
sprengningsarbeider inn mot eksisterende vestblokk på sykehuset og mot boligbebyggelse i 
sør-vest. Det er tenkt at anleggsarbeidene starter i det sør-vestre hjørnet av tomten. Det er 
derfor nødvendig å etablere deler av riggområdet, med rivning av barnehagen og etablering av 
snuplass for lastebiler, slik at utlasting og utkjøring av masser kan foregå fra starten av. 
Oksygentanken som er omtalt under teknisk infrastruktur burde flyttes tidlig i prosjektet og 
gjerne før anleggsarbeidene starter. Slik vil det bli mindre skjerming og sikring for 
sprengningsarbeidene og dette vil ikke komme som en hindring for anleggstrafikken dersom 
denne blir lagt til Stavangergata. 

Generelt må alle bygninger rundt tomten inspiseres og dokumenteres med video før arbeidene 
starter med en bygningsbesiktigelse. 

Hovedaktiviteter for grunnarbeidene er: 

1. Fase 1A uttak av fjellknaus/sprengning til et gitt nivå (Figur 5) 

2. Omlegging av infrastruktur som krysser byggetomt 

3. Fase 1B uttak av masser/sprengning og planering av byggeplanum for byggestart 

6.1  Sprengningsarbeider 

Fase 1A 

Store deler av fase 1 består av sprengningsarbeider. Knausen der det nye sykehuset skal 
bygges består primært av fjell og det er kun mindre forekomster av løsmasser. På 
barnehagetomten er det derimot mer usikre bergforhold og det må forventes at man påtreffer 
løsmasser dersom det skal etableres bebyggelse i dette området. 

 

Figur 4, Mulig angrepspunkt for bergarbeider 

Den primære hensikten med arbeidene i fase 1A er å etablere et fundament for omleggingen av 
de tekniske føringene på en slik måte at det ligger beskyttet for det resterende masseuttaket i 
fase 1B. Det kan sprenges mot vestblokka til det står igjen ca. 20m av knausen mot G/S- veien. 
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Knausen vil da kunne fungere som barriere mot vestblokka og det primære skjermingsbehovet 
blir mot boligbebyggelsen i sør-vest. 

Sprengningsarbeidene vil foregå kun få meter fra boligbebyggelse i sør-vest og det vil kunne bli 
behov for tiltak i forhold til disse boligene. Dette vil da kun gjelde for en kort periode når de 
første massene tas ut og en barriere kan etableres. Det må videre etableres tunge sikringstiltak 
på alle salver for å hindre sprut og det må forventes å sprenges meget forsiktig og i små tak. 
Rystelsesbelastningen på boligbebyggelsen kan også bli stor ved salvene nærmest og det må 
settes strenge rystelseskrav til utførelsen. Det kan også bli aktuelt å gjøre rystelsesdempende 
tiltak som wire-saging. Det understrekes også at disse vurderingene må utvikles videre i 
tiltaksanalyser og konsekvens i neste fase. 

Det må for hele anleggsprosjektet etableres tung skjerming med tette gjerder mot sør-vest.  

Figur 5 viser profil for fjellknaus, boliger og vestblokk, og viser foreslått prinsipp for avslutning av 
sprengningsarbeidene i fase 1A. Den viser prinsippet for at skjæringen som etableres under 
sprengningsarbeidene vil danne en skjerming mot støy og sprut fra sprengingen mot sykehuset 
den meste av utsprengingsfasen. Se også her Figur 9 i støykapitlet. 

 

 
Figur 5, Prinsippskisse utsprengning av tomt.  

 
Omlegging av teknisk infrastruktur gjennomføres før fase 1B kan starte opp. Dette er grundig 
omtalt i senere kapittel. 
 
Fase 1B 

Når nødvendig teknisk infrastruktur er lagt om og beskyttet, og bebyggelsen er revet, kan 
resterende sprengningsarbeider påbegynnes. I denne fasen er de store utfordringene å skjerme 
sykehuset for sprut, støy og rystelser.  Langs G/S-veien og ut mot Stavangergata er det høye 
skjæringer som gjør det utfordrende å ta ut berget kontrollert, da det naturlige utslaget får flere 
retninger, blant annet mot vestblokka. 
 
Berget må sprenges ut i små salver og med flere paller(nivåer) på mest mulig forsiktig måte slik 
at vi hindrer kast av sprengstein mot vestblokka. Det må forventes etthullstenning med 
elektroniske tenner på store deler av knausen og det kan på det siste partiet bli aktuelt å 
benytte ukonvensjonelle metoder for berguttaket i de mest utsatte områdene. Det kan vurderes 
å wiresage ut blokker, og det kan utføres splitting av berget som alternativ til sprengning. Dette 
er metoder som er både tidkrevende og kostbare men som vil redusere risikoen for sprut og 
rystelser betraktelig.  
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Figur 6, høye skjæringer mot vestblokk 

Hver salve må dekkes med tunge dekningsmatter, men fasaden må likevel sikres i en eller 
annen form. Det kan for eksempel settes opp stillas med tunge duker på, eller etableres en 
ekstra beskyttende fasade på deler av bygget. Slike tiltak vil hindre sprut, men det vil også 
hindre lys i å slippe inn.  

Sprengningsnivået langs eksiterende vestblokk er forventet å ligge på kote +22.95 langs 
fasaden, slik rød linje på Figur 7 viser. Det skal på lavere nivå kobles til en kulvert fra nytt 
byggetrinn til eksisterende kulvertsystem. Denne operasjonen må gjøres etter at tung skjerming 
er fjernet og vil kreve spesielle dekkingstiltak lokalt rundt tiltaket og alternative metoder for 
uttaket må benyttes. 

Tiltak for sikker gjennomføring av sprengningsarbeider: 

 Tung dekking av alle salver 

 Forsiktig sprengning i store deler av tomta med små enhetsladninger for lave rystelser 

 Evt. wire-sage mot vestblokk for hindring av strukturlyd og rystelser 

 

Figur 7, Sprengningsplan vestblokk (rød linje angir forventet eksisterende sprengningsnivå +22.95) 

6.2 Støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene 

Det skal her skilles mellom følgende problemstillinger: 

- Vibrasjoner og rystelser fra sprengning og boring 

- Utendørs støy fra disse aktivitetene med resulterende støybelastning innendørs. 
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6.2.1 Rystelser fra sprengningsarbeider 

Sprenging medfører i utgangspunktet en høy og impulsiv støy(kortvarig), men på grunn av alle 
matter som brukes for å hindre steinsprutt, vil man oppfatte støyen noe mindre kraftig og med 
lavfrekventkarakter.    
 
Rystelser fra sprengningsarbeidene vil ved konvensjonelle sprengningsarbeider kunne komme 
opp i høye verdier dersom det ikke settes spesielle restriksjoner for sprengningsarbeidene. For 
fastsettelse av rystelseskrav følges normalt standarden NS8141 som benyttes for å angi 
rystelseskrav for sprengning og annen anleggsvirksomhet. Denne standarden benyttes primært 
for å angi rystelseskrav for konstruksjoner. For et sykehus er det spesielle forhold og 
installasjoner som krever skjerpede rystelseskrav som vil gå utover standarden. Dette må 
planlegges nøye, sammen med sykehuset, slik at aktuelle områder og installasjoner som er 
spesielt sårbare blir kartlagt og håndtert med spesielle rystelseskrav. Dette vil spesielt gjelde 
radiologisk avdeling på plan 01 i Vestblokk. Imidlertid påpekes at dette må kartlegges nøyere i 
forhold til nødvendige tiltak i hver avdeling som kan bli berørt i en ROS analyse og videre i 
neste fase av prosjektet. Det må som mulig tiltak også kartlegges om det er spesielle tider det 
kan skytes salver uten konsekvenser for driften på sykehuset.  Planene for utførelsen må 
utformes med disse føringene fra sykehus i drift og kan gjøres i neste fase. 
 
Dersom sprengningsarbeidene ikke lar seg gjennomføre med konvensjonelle metoder vil det 
også for rystelser være hensiktsmessig å benytte andre metoder slik som påpekt tidligere i 
notatet, med wire-saging og splitting av berg som tiltak for å minimere risiko for 
rystelsesoverskridelser.  
 
En wire-saget søm langs vestblokka, slik Figur 5 viser vil minske rystelsesrisikoen. Eventuelt 
flere slike snitt vil ytterligere begrense rystelsene fra sprengningsarbeidene ytterligere. 
 
Vibrasjoner fra boring vil normalt gi utslag kun ved spesielt vibrasjonsfølsomme instrumenter 
som elektroniskmikroskoper og CT og ved korte avstander fra sykehuset.  

6.2.2 Støybelastning for sykehuset 

Vurderingen tar for seg støy fra boring og sprengning da disse vil være de mest støyende 
aktivitetene. 

Strukturlyd 
Vibrasjoner fra boring vil overføres i bakken og i byggenes struktur og slik være opphav til 
strukturlyd. Strukturlydnivå i bygningene fra boring er beregnet på bakgrunn av litteratur fra 
lignende prosjekter. Strukturlydnivå er blant annet avhengig av fjellets evne til å overføre 
vibrasjoner, eksakt borested og fundamentering av bygget og vil kunne variere mye fra prosjekt 
til prosjekt.  

Tabell 1 viser på hvilke avstander fra boring strukturlyd i bygg overskride akseptverdier for 
innendørs anleggsstøy i boliger og sykehus. T-1442s anbefalte skjerping på 5 dB for borelyd er 
medtatt i akseptverdiene i tabellen. 

Tabell 1, Avstand fra boring versus grenseverdier for anleggsstøy innendørs i boliger og sykehus 

Tidsperiode 
Dagtid  

(Kl 07-19) 
Kveld (Kl 19-23) 

søn-/helligdag (Kl 07-23) 
Natt  

(Kl 23-07) 

Anbefalt akseptverdi (dBA) 35 30 25 

Avstand fra boring (m) 30 55 110 
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Fjellkvaliteten på borestedet er av en slik karakter at det sannsynligvis vil dempe mye av 
strukturlyden. Boringen ved sykehuset vil imidlertid forekomme så nært som 10 m fra 
vestblokken. Forventet strukturlydnivå uten tiltak i de nederste etasjene er da sannsynlig 45 
dBA som vil si ca. 10 dB over støygrensen for innendørs støy. I betongkonstruksjoner avtar 
strukturlydnivå med cirka 2 dB/etasje. Strukturlydnivå i Vestblokkas øverste etasje vil dermed 
være omtrent 12 dB lavere enn på bakkenivå. 

Det er lite demping horisontalt i betongkonstruksjoner slik at det forventes samme 
strukturlydnivå overalt på en samme etasje. 

Med strukturlydmålinger i neste fase vil man enkelt kartlegge de faktiske verdiene og 
vurderingen av nødvendige tiltak blir mer presis. 

 

Luftoverført støybelastning for sykehuset 

Støy fra borerigg oppstår i all hovedsak når selve boringen skjer. Mellom hver boring med høye 
støynivåer vil det være en tid med lavere støynivåer hvor riggen inntar en ny posisjon med kun 
motoren som støykilde. Boring vil anslagsvis foregå i 4 til 5 timer i løpet av en arbeidsdag for 
entreprenøren som er på ca. 12 timer. I snitt vil det være boring halvparten av dagene 
grunnarbeidene foregår som i praksis betyr dette at det i lange perioder er lite boring og at det i 
intensive perioder er mye boring. På grunn av helning i terrenget er det i beregningene lagt til 
grunn en lokal støyskjerming i nærheten av boreriggen. Se eksempel i figurene nedenfor.  

Verdiene for støybelastning på sykehuset er beregnede verdier fra selve boringen. Antatt 
dempingseffekt i fasaden er 30dBA som da eksempelvis gir et lydnivå på 40dBA på innsiden av 
en fasade som er belastet med 70dBA på utsiden.  

 

Figur 8, Vertikalt snitt av støynivå i boretid i startsfase uten skjerming av byggegropen. 

I anleggsarbeidenes startsfase vil innvendig støynivå i Vestblokken kunne være opp til 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 Figur 9 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.  
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Figur 9, Vertikalt snitt av støynivå i boretid. Skjermingseffekt fra byggegropen er vist. 

 
Figur 10, 3D-visualisering av samme scenario som Figur 9. Fargeskala med samme verdier som Figur 9. 

Når sprengningsarbeidene kommer nærmere sykehuset mot avslutningen av arbeidene kan det 
forventes 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 samtaler mellom personer. Slike støynivåer er ikke forenelige med 
arbeid som krever konsentrasjon og enda mindre med hvile. Sengerom, behandlingsrom, 
kontorer o.l. vil være sterkt påvirket.  

 

Tiltak for å begrense støy for sykehuset: 

Støy fra boring vil ikke være kontinuerlig over en hel dag, men være nærmest konstant i noen 
timer. Boringens tidspunkt og varighet vil ha noe å si for sjenansen og er derfor to faktorer som 
kan styres med for å minske forstyrrelsene.   

Tiltakene for rom er avhengig av opplevd støy i rommene, følgelig vil tiltaksforslagene måtte 
tilpasses dette. Prøveboring burde gjennomføres i neste fase for å kartlegge faktiske behov for 
tiltak mer presist. Tiltakene vil kreve omfattende planlegging og oppfølging fra både 
byggherrens og entreprenørens side. Akseptkriterier for støy klarlegges i prosess mot 
sykehuset. Her må det da angis eventuelle tiltak, dersom omforent akseptkriterium overskrides. 

 Sette krav til å benytte de mest stillegående boremaskinene. 

 Lokal skjerming rundt borerigg 

 Strukturlydnivå vil kunne reduseres med ett eller flere sagesnitt som bryter den direkte 
vibrasjonsoverføringen og vil redusere strukturlydproblematikken betraktelig. Figur 11 



RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS  

 
 

 

OEC | MOMENTUM ARKITEKTER | VIKANES BUNGUM ARKITEKTER | SWECO | BYGGANALYSE         21/38 

 
21/38 

viser eksempel på dette. Hullene som bores for Wire-sagningen er kjerneborhull som 
bores uten støybelastningen fra en slaghammer. 

 Vestblokkas fasade kan dekkes til for støydemping. Dette vil være krevende i forhold til 
lysforhold i anleggsperioden og anses også som et kostbart og usikkert tiltak.  

 Med hensyn til psykiatri, et mulig tiltak er å sette opp en støyskjerm like høy som 
bygget, ca. 2m fra fasaden. Et slik tiltak vil forhindre høye støynivåer innendørs, men 
åpenbart kunne være et problem i forhold til pasienter. 

 Å tilpasse sykehusets drift i forhold til forventet støynivåer. De mest kritiske funksjonene 
flyttes eller stenges i de verste periodene. 

 Overvåkning slik at vibrasjons- og støynivåer som inntreffer dokumenteres og tiltak 
iverksettes.  

 

Figur 11 eksempel på wire-saging i berg 

 

6.2.3 Støybelastning for omgivelsene 

Haugesund kommunen har ikke egne grenseverdier for anleggsstøy og henviser til 
Miljøverndepartements «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T1442:2012. 
Det legges derfor denne retningslinjen til grunn for vurderinger. 

Retningslinjen angir støygrense for utendørs anleggsstøy på dagtid til 65dBA med en ytterligere 
skjerping dersom anleggsarbeidene har en varighet på mer enn 6 uker. For innendørs støy er 
anbefalte støygrenser angitt til 35 dBA som er en skjerpet verdi på grunn av at lydkilden er 
tydelig bore- og piggelyd.  

En normal fasade demper lyden med 30dBA som betyr at anbefalt innendørs støygrense 
overskrides når støy på fasaden bli over 65dBA. 

 
Støy fra boring og sprengning 
I sør-vest og sør ligger byggetomten tett inn mot eksisterende boligbebyggelse.  
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I tråd med retningslinjene er det beregnet det ekvivalente (gjennomsnittlige) støynivået over 
dagperioden. Støynivå er beregnet på 4m høyde hvilket tilsvarer omtrent midten av annen 
etasje i boliger. Støybelastningen vil variere mye ut ifra hvor på tomten det arbeides og hvilke 
tiltak som benyttes på hvert sted. Figur 12 viser utvendig ekvivalent støynivå for boring uten 
skjerming tidlig i anleggsfasen helt uten skjermingstiltak.  
 

 
Figur 12, Ekvivalent støynivå fra boring i oppstartsfasen, verdier for 4m over bakken uten støyskjerming 

Alle bygg innenfor den mørkeblå sonen vil derfor kunne ha for høyt innendørs støynivå fra 
boring i forhold til støygrensene, opp til 10 dB for mye for de mest støyutsatte husene. 
 
Helningen i terrenget gjør at en eventuell skjerm omkring anleggsområdet i liten grad vil kunne 
bryte den direkte siktlinjen mellom boremaskinen og boligene. Det er derfor nødvendig med en 
lokal støyskjerm noen få meter fra boreriggen som vil redusere betydelig antall boliger med 
støynivåer over grenseverdi. Se Figur 13. Boligene sør for sykehuset ligger høyere enn nivå på 
anleggsområdet slik at støyen brer seg over skjermen i betydelig grad og det vil kunne være 
behov for lokale tiltak rundt disse boligene.        
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Figur 13, Ekvivalent støynivå fra boring i oppstartsfasen, verdier for 4m over bakken med lokal skjerm 
rundt borerigg. 

 
For å etablere byggegropen mot sør-vest vil det være arbeider veldig nærme et par av 
bolighusene som ligger der. Det kan bli nødvendig å midlertidig tilby alternativt bosted for 
personene som bor i disse husene i en kort periode der de nærmeste arbeidene gjennomføres. 
Dette vil være til det beste for berørte parter og er et normalt tiltak for å minimere belastningen 
på naboer som er berørt i tette bymiljø som dette. 
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Støy fra anleggstrafikk  
Mot vest, langs Stavangergata, som er anbefalt trasé formassetransporten ut av tomten og vil 
påføre støybelastning på husene som ligger langs denne. For vurdering av støyproblematikk 
knyttet til denne er det gjort en analyse langs Stavangergata. Massetransport vil ikke ha noen 
nevneverdig påvirkning på de trafikkerte veiene og er derfor beregnet kun på Stavangergata like 
foran sykehuset. Se Figur 14. 

 

Figur 14, Støy fra massetransport i Stavangergata 

Resultater for massetransport viser at anbefalt verdi for utvendig støynivå, på 65 dBA, kun vil 
overskrides ved husene som ligger nærmest gaten. Innendørs vil anbefalt støygrense 
sannsynligvis tilfredsstilles og ingen tiltak er nødvendig. Husene har i dag en støybelastning fra 
store kjøretøy som er tilnærmet lik per passering som den som kommer fra massetransporten. 
 

Tiltak for omgivelsene 

 

 Lokal skjerming rundt borerigg 

 God informasjon til naboer om virkningen av støy og de primærtiltakene som settes i 
verk. Hensikten er å oppnå at det er aksept for ulempe i støyperiodenes varighet. 

 Sykehuset må forsikre seg mot rystelsesskader og informere naboer om at det gis 
garantier ift. beskyttelse mot denne type dokumenterte skader 

 

 

  



RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS  

 
 

 

OEC | MOMENTUM ARKITEKTER | VIKANES BUNGUM ARKITEKTER | SWECO | BYGGANALYSE         25/38 

 
25/38 

7. Teknisk infrastruktur 

I forbindelse med etablering av ny tomt berøres en del teknisk infrastruktur. Dette er gass, 
fjernvarme, spillvann og overvann langs vestblokka i G/S- veien og oksygentanken som står i 
krysset der G/S-veien møter Stavangergata slik Figur 15 viser. Ny trase for G/S langs 
vestfasaden til sykehuset blir en viktig føringsvei som må etableres underveis i 
anleggsarbeidene. Dette må vurderes nøye slik at dette blir en god løsning også for fremtidige 
byggetrinn, samt planlegges i detalj slik at vi sikrer en gjennomføring som ikke hindrer 
anleggsarbeidene i for stor grad. 

7.1 Midlertidig plassering av oksygentank(LOX) i anleggsperioden  

Sykehusets forsyning av medisinsk oksygen skjer i dag via en tank med flytende oksygen (LOX) 
som er plassert sørvest for vestfløyen.  
 

 
Figur 15: Plassering av eksisterende LOX-tank 

 
Det er i et eget notat om anlegget for medisinsk gass beskrevet mulige plasseringer for LOX-
tanken og krav som stilles til en slik plassering. 
 
Per dags dato er det planlagt at LOX-tanken skal plasseres sammen med et teknisk bygg på 
sørvestenden av tomten. Denne plasseringen er inne på rigg-området. Tanken må fylles jevnlig 
(ca. 1 gang per måned), og har strenge krav til sikkerhetssoner. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å etablere tanken i denne posisjonen før byggeperioden starer. Det må derfor 
etableres en midlertidig tank. Av hensyn til sikkerheten rundt tanken bør en midlertidig 
plassering etableres tidlig i byggeprosessen.  
 

LOX-tank 
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Figur 16: Skisse over foreløpig plassering av permanent tank. 

 
Plassering av midlertidig tank 
Det stilles samme krav til en midlertidig tank som for en permanent tank. Det er under foreslått 2 
mulige plasseringer av tanken. 
 
 

 
Figur 17: Alternative plasseringer for midlertidig LOX-tank 

Plassering 1 – På parkeringsplassen tvers over Stavangergata: 

En mulighet er å etablere tanken på motsatt side av Stavangergata. Det er parkeringsplasser 
her i dag, og det må muligens gjøres tilpasninger i terrenget får å få tilstrekkelig plass. Det må 
etableres en ny forbindelse på tvers av Stavangergata, frem til eksisterende gassledning i 
bygget.  
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Hovedutfordringen med denne plasseringen vil være konflikt mellom anleggstrafikk og tankbil 
for fylling av oksygen. Dette må hensyntas av entreprenør og innarbeides 
 
Plassering 2 – På sykkelparkering foran vestbygget: 
Det andre alternativet er å plassere tanken på dagens sykkelparkering utenfor vestbygget. 
Dette gir korte føringsveier for gassrør fremt til eksisterende infrastruktur. 
En slik plassering gir større sikkerhetsmessige utfordringer som må løses. Det må bygges 
sikkerhetsvegger i betong for å beskytte vestbygget. Høyde på muren blir tilsvarende høy som 
selve gasstanken. I tillegg ligger det flere kummer i området, både for vann og avløp og for 
naturgass. Disse må beskyttes i forhold til en eventuell lekkasje fra gasstanken.  
 

 Anbefalt plassering er ved sydenden av vestblokken. Personalinngang og 
sykkelparkering her er allikevel anbefalt flyttet og dette arealet kan frigjøres 

 

7.2 Vann, spillvann og overvann 

Omlegging av eksisterende spillvann og overvannrør fra psykiatribygg 
 
Spillvann og overvann fra psykiatribygget ligger i dag nedgravd i bakken og renner sørover 
langs Vestblokk mot kommunale avløpsrør i Stavangergata. 
 
Både spillvannsrøret og overvannsledning krysser dagens kulvert i U2 under psykiatribygg. I 
kulverten ligger SPV-ledningen på UK ca. 1,85 mens overvannsledningen ligger noe høyere. 
Overvannsledningen ligger nedgravd hele veien fra kulvert under psykiatri og ned til kommunal 
avløpsledning i Stavangergata. Det ligger også en egen overvannsledning vest og sør for 
psykiatribygg som tilknytter seg til dette hoved overvannsledningen i kum rett sør for 
psykiatribygget. 
Spillvannsledningen følger samme trase som overvannsledningen sørover langs V-blokk, men 
går i dag inn i V-blokk i skille mellom V-blokk og S-blokk. Der kobler den seg på 
spillvannsledning under V-blokk og føres ut i Stavangergata. 

 
Figur 18, Eksisterende trase for Spillvann og overvann fra psykiatribygg 

 
Overvanns- og spillvannsledninger vil komme i konflikt med utbyggingen av BT1. Dette da 
psykiatribygget skal være i drift i byggeperioden for BT1 og stå helt til byggearbeidene for BT2 
starter.  
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Både i tilknytningspunkt mellom eksisterende bygg og BT1 i kulvert i nord og i forbindelse med 
etablering av kulvert fra eksisterende bygg og BT1 i sør vil disse ledningene ligge i konflikt. 
Overvannsledning sør og vest for psykiatribygg vil også måte flyttes når BT1 skal bygges. 
 
Forslag til tiltak 
Nedenfor følger noen forslag til løsning. Det bemerkes at dette kun er forslag som det må 
arbeides videre med i neste fase for å finne den beste løsning. 
 
Spillvann: 
 

- Grave opp spillvannsledning nord for kulvert til psykiatri og deretter legge denne inn i 
kulvert under Vestblokk og føre det ned i kulvert og deretter koble den inn på 
eksisterende spillvannsledning i kulvert. Det må sannsynligvis etableres en pumpekum 
for spillvann samt gjøres andre omlegginger av eksisterende tekniske føringer for å få 
dette til. 
 

 

 
Figur 19,Forslag ny spillvannstrase i U2 

- Føre spillvannsledning fra trase i bakken utenfor V-blokk og inn i kulvert under V-blokk. 
Det legges opp til at det må borres føring for spillvann inn i kulvert da det ikke vil være 
mulig å undergrave eksisterende V-blokk. Det må sannsynligvis etableres en 
pumpekum for spillvann samt gjøres andre omlegginger av eksisterende tekniske 
føringer for å få dette til. 

 
Figur 20, Forslag ny spillvannstrase boret inn i U2 
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- Legge om spillvann slik at ny trase fra psykiatribygg føres i gangvei vest for BT1 og 

tilknytter seg kommunalt overvannsrør i Stavangergata. Denne nye spillvannføringen 
kan senere benyttes som spillvannuttrekk for BT2. Omleggingen må gjøres samtidig 
som det etableres ny trase for fjernvarme/fjernkjøling til høgskolen, ny rørtrase for 
naturgass i gangvei samt ny trase for slukkevann for brann nedgravd i gangvei.  
 
Høyde start for ledningen må være slik at disse kan benyttes både for BT1 og BT2. 
Siste oppmålte kummer i Stavangergata nedstrøms har høyder rundt kote 16/ 17 noe 
som antagelig vil kunne gi selvfall hele veien. 
 
Avløp må også tilpasse seg byggegrop for BT1 slik at omleggingen skjer på oversiden 
av denne.  

 
Figur 4: Forslag ny spillvannstrase i gangvei rundt BT1 

 
 
 
Overvann: 
 

- Legge overvann slik at ny trase fra psykiatribygg føres i gangvei vest for BT1 Denne 
nye overvannsføringen kan senere benyttes som overvannsuttrekk for BT2. 
Omleggingen må gjøres samtidig som det etableres ny trase for fjernvarme/fjernkjøling 
til høgskolen, ny rørtrase for naturgass i gangvei samt ny trase for slukkevann for brann 
nedgravd i gangvei.  
 
Høyde start for ledningen må være slik at disse kan benyttes både for BT1 og BT2. 
Siste oppmålte kummer i Stavangergata nedstrøms har høyder rundt kote 16/ 17 noe 
som antagelig vil kunne gi selvfall hele veien.  
 
Avløp må også tilpasse seg byggegrop for BT1 slik at omleggingen skjer på oversiden 
av denne.  
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Figur 5: Forslag ny overvannstrase i gangvei rundt BT1 

 
 

Overvannshåndtering i byggeperioden 
Overvann fra byggegrop i både anleggsperioden og byggeperioden er vann det vil bli stilt krav til 
i form av sedimentering. Dette kan gjøres via kontainere med div. kammer og pumpes til 
kommunalt avløpssystem. Dette er ikke vann som kan renne fritt i grøft.  
 
 

7.3 Rørtrase for fjernvarme og naturgass 

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. Generelt kan en si at denne rørtrassen ligger ca. 
1 meter under bakkenivå. Dimensjoner på fjernkjølerør er 2xDN 150. Dimensjon på 
fjernvarmerør er 2xDN125.  

Denne rørtraseen vil komme i konflikt med ny bebyggelse i BT1. Rørtraseen må dermed legges 
om og etableres på nytt i grøfter under ny gang og sykkelvei rundt BT1.  
 
Gjennomføring av omleggingen 

- Etablere ny rørtrase i grøfter i ny trase for sykkelvei eller i utkanten av byggegropen for 
BT1. Disse rørene legges da helt inntil angitt påkoblingspunkt for eksisterende rørtrase. 
Kummer etableres i høypunkt i traseen. Påkoblingspunkt blir i Stavangergata samt sør 
for Høgskolen 

- Stenge og tappe ned vann i eksisterende rørtrase fra energisentral til Høgskolen 
- Koble ny rørtrase inn på eksisterende rørtrase. 
- Starte opp energileveranse fra energisentral til høgskolen 
- Fjerne eksisterende rørtrase. 

 
Merknader  
 

- Rørtrase bør legges i egen grøft separat fra andre installasjoner 
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- Ny rørtrase må tilpasses annen infrastruktur i bakken. I Stavangergata så ligger det 
mye rørteknisk infrastruktur som en slik rase må koordineres mot. 

- Selve omkoblingen fra gammel mot ny rørtrase bør gjøres på et tidspunkt med lavt 
energiforbruk på Høgskolen, eksempelvis i forbindelse med sommerferie. Dette må 
koordineres mot Høgskolen. 

 
Figur 21, Ny trase for fjernvarme og fjernkjøling til Høgskolen i Stord og Haugesund 

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 gassledningen og inn til energisentralen. Det 
ligger også en gassledning som følger samme trase som fjernvarme- 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.  
 
 
Gjennomføring av omleggingen 
 

- Etablere ny rørtrase i grøfter i ny trase for sykkelvei eller i utkanten av byggegrop for 
BT1. Dette røret må legges helt inntil angitt påkoblingspunkt for eksisterende rør. 
Kummer etableres i traseen. Påkoblingspunkt blir i Stavangergata samt i vei sør for 
Høgskolen 

- Stenge ned gassforsyning i berørte rørstrekk. 
- Koble ny rørtrase inn på eksisterende rørtrase. 
- Starte opp leveransen av gass i ny rørtrase 
- Fjerne eksisterende rørtrase. 

 
Merknader  
 

- Rørtrase bør legges i egen grøft separat fra andre installasjoner 
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- Ny rørtrase må tilpasses annen infrastruktur i bakken. I Stavangergata så ligger det 
mye rørteknisk infrastruktur som en slik trase må koordineres mot. 

- Selve omkoblingen fra gammel mot ny rørtrase bør gjøres på sommeren på et tidspunkt 
med lavt gassforbruk. 

- Det tas forbehold om at eksisterende gassrør som ligger i nord-syd retning langs 
psykiatribygg ikke må flyttes når byggearbeidene for BT2 starter. 

- Gasnor AS eier gassdistribusjonsnettet for gass i dette området. Det er viktig at det 
legges opp til en tett dialog med dem så tidlig som mulig og i god tid før arbeidene skal 
starte opp. Dette bør gjøres snarest. 
 
 

 

 
Figur 22, Ny trase for naturgass 

 
 
 

7.4 Hovedvann og brannvannstilknytning 

Hovedvann og-brannvanntilknytning for BT1 og BT2 i vannkum Stavangergata/Alexander 
Kiellands Gate. 

Sprinklerinnlegg 

Det opprettes nytt sprinklerinnlegg fra kum i krysset Stavangergata/Alexander Kiellands gate. 
Det er utført tappeprøve av kapasitet på brannvannstilknytning og tilgjengelig vanntrykk i denne 
kummen. Resultatet viser at det må etableres sprinklerpumpe for nybyggene. Sprinklerinnlegget 
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føres nedgravd i Stavangergata og inn i U2 i BT1. Rørføringen må tilpasses eksisterende 
rørføringer som ligger nedgrad i Stavangergata. 

7.5 Kaldtvannsinnlegg 

Det legges også opp separat kaldtvannsinnlegg fra denne kummen og inn i nybygg BT2. 
Kaldtvannsinnlegget føres som separat vannledning fra kum og til U2 i BT1 nedgravd i 
Stavangergata. 

 

Utvendig slukkevann 

Det legges opp separat vannledning for utvendig slukkevann fra denne kummen og til 
brannkum/hydrant i nærheten av hovedangrepsvei for brannvesen. Røret graves ned i 
Stavangergata og føres til brannkummer/brannhydranter i gangvei på vestsiden av BT1. 
Rørføringen må tilpasses andre rørføringer som ligger nedgravd i Stavangergata og i gangvei 
på vestsiden av BT1. 

 

7.6 Medisinsk Gass 

Det opp rettes midlertidig påfyllingsstasjon for flytende oksygen på den lille parkeringsplassen i 
krysset Stavangergata og Jonas Lies Gate. Denne plasseringen krever at det føres gassrør fra 
påfyllingsstasjon og inn i eksisterende sykehus. Det må også legges opp til elektrisk 
kraftforsyning til denne påfyllingsstasjonen. Både gassrør og elektrisk kabel må graves ned i 
bakken og krysse Stavangergata. 
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8. Rigg og Drift 

8.1 Riggområde 

Da barnehagen nå kan rives blir det mulig å etablere et godt riggområde for både 
anleggsarbeidene og for hele byggetrinn 1. Dette frigjør ca. 2000m2 for anleggsfasen som 
eventuelt kan utvides noe etter hvert som området planeres inn mot vestblokka.  

På riggområdet må det etableres en snuplass for lastebiler som kan fungere både i 
anleggsfasen og for inntransport i byggefasen. Denne kan med fordel legges nærmere de nye 
byggene etter anleggsfasen slik at lessing og lossing med kran blir lettere.  

Rundt barnehagen står det enkelte store trær. Dersom disse bevares blir det en større 
utfordringer å utnytte riggområdet maksimalt. Samtidig burde det være mulig å plassere 
brakkerigg og faste installasjoner mellom disse trærne på en effektiv måte. 

Riggområdet vil ligge relativt godt skjermet for naboer i nord og østlig retning, men mot sør og 
vest vil det være behov for støyskjermer slik at belastningen mot naboene her blir så liten som 
mulig.  

 

Figur 23, Situasjonsplan som viser enkelte trær på riggområdet. 

2000m2 i anleggsfase og ytterligere 1500m2 i byggefase 

Anbefalinger:  

- Etablere snuplass for lastebiler. 

- For å hindre spredning av støv, bør det etableres spylestasjon for anleggsbiler før 
utkjøring på offentlig veg der vannet samles opp og føres til sedimentasjonsbassenget. 

- Etablere støyskjermer mot naboer i sør og vest. 

- Ingen mellomlagring på riggområdet utover nødvendig utstyr som forskaling og 
armering. 

- Riggområdet vil være lite så det må legges opp til just-in-time leveranser i hele 
prosjektet.  

- Etablere beskyttelse for store trær. 
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- Riggområdet må justeres etter plassering av teknisk bygg/energisentral. 

 

8.2 Gang og sykkelvei 

Denne blir endelig bestemt gjennom detaljreguleringsprosessen. Anmerkningene her gjelder de 
problemstillingene som påvirker og har betydning i forhold til anleggsarbeider og 
byggearbeidene. 

Gang og sykkelveien som går fra Litlasundgata, langs psyk-bygget ned til Årviksgata og videre 
langs vestblokka til Stavangergata er en av hovedsykkeltraseene i Haugesund. 

I fase 1A vil gang- og sykkeltraseen (forbindelsen mellom Stavangergata i syd og G/S-vegen i 
nord) krysse anleggstrafikken hvis denne benytter Stavangergata som kjøreadkomst. Den vil 
også komme tett på anleggsarbeidene og rivingen av P-huset i Årviksgata. Terrengtilpasningen 
ifm. ny trase for G/S langs Psyk. vil også kunne havne i fase 1A. Totalt sett vil det være meget 
vanskelig og utgjøre en stor risiko å holde G/S-veien åpen. Det anbefales derfor å stenge denne 
i Litlasundgata og for all G/S-trafikk i Stavangergata.  

I perioden hvor ny trase for tekniske føringer langs den sør-vestre delen av byggetomten 
etableres må gang og sykkelveien stenges uansett. I de etterfølgende fasene vil eventuell trase 
langs sør-vestlig del av tomt komme veldig tett på byggegropa og det vil utgjøre en stor risiko å 
holde denne åpen for gående og syklende samtidig som det bygges rett ved. 

 

- Dagens trasé for gang og sykkelveg må stenges i byggeperioden. Alternativ trasé er 
ikke drøftet med Haugesund kommune. 

 

8.3 Kran og helikoptertrafikk 

For å få en effektiv gjennomføring av byggeprosjektet er man avhengig av god krankapasitet. 
Det vil derfor være avgjørende å etablere en god dialog med helikopterdriften og aktuelle 
myndigheter slik at dette kan planlegges på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for alle 
berørte parter. 

For gjennomføring av byggeprosjektet kan det benyttes en eller to kraner slik Figur 24. En stor 
tårnkran vil fint kunne nå avlastningsområdet på riggområdet og vil kunne arbeide over hele 
byggetomten. Med to tårnkraner vil kun den ene nå riggområdet og denne må da også fungere 
som transportkran for den som står langt unna. Det er mulig å korte inn kranene slik at de ikke 
når hele nybygget, men det blir da nødvendig med bruk av mobilkran i tilknytningsområdene til 
eksisterende sykehus. Dette er alternativer som vil bestemmes endelig under kontrahering av 
entreprenører. 
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Figur 24, Rød: en tårnkran med ca. 60 m utligger Grønn: to tårnkraner med ca. 40m utligger. 

Kran uten konge bygger ca. 6m over kroken. Kroken burde være ca. 5-10m over høyeste 
byggepunkt som til sammen gir en hindring på 9 til 14meter over helikopterlandingsplassen. 
Kranradiusen vil ligge midt i innflygningssonen til helikopterlandingsplassen så nærme som ca. 
15m ved bruk av en stor tårnkran. Det skal bygges til ca. +50m og helikopterlandingsplassen 
ligger på +52. 

Kranene kan utstyres med sektorbegrensning slik at de blir hindret i å sveive over, eller inn mot, 
vestblokka. Ved sterk vind vil derimot denne bremsen kunne løse ut slik at krana kan sveive 
fritt. Den vil da sveive så nærme helikopterlandingsplassen at det er lite sannsynlig at denne 
kan være i drift underveis i anleggsarbeidene. 

Det er vurdert bruk av mobilkraner eller tårnkran for utførelse. Mobilkraner har større kapasitet 
og klarer tyngre løft enn tårnkran hvis det blir mye elementmontasje og prefabrikkerte løsninger. 
Mobilkraner har imidlertid behov for et relativt stort areal for oppstilling og det er vurdert som 
vanskelig, spesielt langs ny vest- og nordfasade i byggetrinn 1. 
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Krankapasitet kan bli utfordrende i deler av byggefasen, men dette er tenkt supplert med mindre 
lastebilkraner eller anleggstruck/snabeldyr i perioder.  

 

Figur 25, Ca. plassering kran i forhold til Helikopterinnflygning 

 

Anbefalinger:  
 

- Anbefaler bruk av en eller to tårnkraner. Disse vil være i konflikt med innflygningen til 
helikoptertrafikken og denne må sannsynligvis legges til andre landingsplasser. 

- Benytte kran i så kort tid som mulig slik at helikopterdriften kan tas opp igjen så fort som 
mulig. 

- Med to kraner vil det være fordelaktig å benytte en ekstra vei for anleggstrafikk som 
sikrer avlessingspunkt for begge kranene. For eksempel langs høyskolen og inn på ny 
G/S-vei. 
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Figur 26, Bilde fra helikopterlandingsplass mot byggekran 
 
 
 


