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Denne rapporten gjør rede for løsningene for klimaskallet for Haugesund sykehus, Trinn 1, 

nybygget, slik de foreligger i forprosjektet. Fokuset er på varme- luft- og fukttransport og 

materialbruk. Løsningene og anbefalingene er gitt med tanke på disse emnene. Nybygget som 

helhet skal tilfredsstille kravene til passivhus iht. NS 3701:2012 og dette er også et fokus for 

rapporten.   
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Innledning 

Prosjekteringsgruppen OEC|MOmentum arkitekter|Vikanes Bungum Arkitekter|Sweco|Bygganalyse er 
engasjert av Helse Fonna for å utføre bygningsfysisk prosjektering og rådgivning i forbindelse med 
forprosjektet for Haugesund sykehus. Denne rapporten er utarbeidet av Sweco. Rapporten omhandler 
Trinn 1 i prosjektet og oppsummerer forslag til løsninger, anbefalinger og prinsipper for videre prosjektering 
og utforming av detaljer/arbeidstegninger.  
 
Rapporten omhandler kun nybygget og ikke ombygging av eksisterende bygg. Eksisterende bygg er 
beskrevet i tidligere rapporter Multimap fra 2011 og er ikke revidert. Eksisterende bygg oppgraderes i dette 
prosjektet ikke i forhold til bygningsfysiske løsninger, da dette er del av sykehuset generelle 
vedlikeholdsprogram. 
 
Bygningsfysikk omhandler det ytre og indre klimaets påvirkning på konstruksjonen. Hovedområdene 
oppsummeres gjerne som varme-, luft- og fukttransport og materialbruk. Faget har grensesnitt mot flere 
fagfelt, men først og fremst arkitektur, klimateknikk og byggeteknikk, og forutsetter et nært samarbeid med 
arkitekter og øvrige rådgivere/ prosjekterende og premissgivere. 
 
Denne rapporten vil fungere som et utgangspunkt for detaljprosjekteringen. Løsningene som presenteres 
er slik de er tenkt i forprosjektet, men det understrekes at de gjeldende løsningene ikke er detaljprosjektert 
enda og endringer kan skje.   
 

 
Figur 1 – Trinn 1 og trinn 2 for nybygget for Haugesund sykehus. Illustrasjon fra skisseprosjektet.   
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1 Lover, forskrifter og prosjektkrav 

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 TEK10s kapittel 13 og kapittel 14. 
Denne rapporten, samt energiberegningene er basert på den opprinnelige versjonen av kapittel 14 i TEK 
10. Ikke den nylig utgitte revisjonen. 
 
U-verdier som presenteres i dette notatet er basert på energiberegning som foreligger per 28.01.2016. 
 
Bruk av preaksepterte løsninger fra Sintef Byggforsk tilfredsstiller generelt løsninger mot TEK10. 
Variasjoner og andre løsninger skal dokumenteres gjennom relevante analyser og vurderinger. 
 
Bygningen skal tilfredsstille følgende krav som er relevante for bygningsfysisk prosjektering: 
 

 Byggteknisk forskrift – TEK 10 

 Passivhusstandarden – NS 3701:2012 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. 
Yrkesbygninger  

 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 
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2 Om prosjektet 

2.1 Bygningene 

Helse Fonna skal bygge ut og ombygge deler av Haugesund sykehus. Trinn 1 i utbyggingen vil inneholde 
akuttmottak somatikk og psykiatri, operasjon, intensiv, oppvåkning, føde, observasjonspost og laboratorier.  
 
Bygget består av etasjene U2 til plan 7, men deler av bygget er kun 2-4 etasjer. Figur 1 viser 
bygningsmassen sett fra vest og er hentet fra ifc-modellen fra ARK, datert 11.01.2017.  
 
Bygget har kjeller under nesten hele arealet. Plan U2 ligger helt under terreng mens plan U1 kun er delvis 
under terreng. Trinn 1 er knyttet til eksisterende bygg ved flere punkter mot nord-øst.   
 
Oppvarmet bruksareal er beregnet til å være nesten 19 000 m2 iht. energiberegning fra 28.01.2017. 
 

Figur 2 – Haugesund sykehus – Trinn 1 – ARKs ifc-modell fra 11.01.2017. 

2.2 Lokalt klima og tomteforhold 

Sykehuset ligger i Haugesund sentrum i Haugesund kommune. Her er det relativt stor påkjenning av 
nedbør og vind (Byggdetaljblad 451.031 SINTEF Byggforsk). Sykehuset har en åpen beliggenhet og utsatt 
spesielt for de dominerende sør-vestlige og nord-vestlige vindretningene.  
Klimaendringer i årene fremover gjør sannsynligvis at disse påkjenningene øker og at risikoen for 
fuktskader blir større. Bygningen må derfor prosjekteres og bygges også for å kunne motstå fremtidens 
klimapåkjenninger.  
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Frostmengde benyttes ved dimensjonering av frostsikring for ledninger, fundamenter og veier. For 
bygninger benyttes en frostmengde som antas å kunne forekomme minst en gang i løpet av 50 eller 100 
år. Valg av klasse avhenger av bygningens evne til å tåle bevegelser, og hvor følsom den er for telehiv. 
 
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 uttørkingsmuligheter, totrinnstetting og innvendig luft- og damptetting. I 
tillegg må det settes krav om fokus på å redusere fukt i byggeperioden.  
 
Frostdybden for uforstyrret, homogen, telefarlig grunn uten snødekke, H0 er 0,6 m. Frostmengden, F100 lik 

3 000 h°C. (Bks. 451.021). Hvordan dette påvirker isolering av fundamenter er beskrevet i delkapittel 5.1.1. 

Det bør også fokuseres på at renner og nedløp løses med tanke på risiko for ising.  
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3 Dokumentasjon av U-verdier  

U-verdier som benyttes i energiberegningen skal dokumenteres etter NS 3031:2014. Basert på 
energiberegningene datert 28.01.2017 er det i Tabell 1 gitt forslag til oppbygging og beregnede U-verdier. 
Om det er ønskelig å endre på ulike konstruksjoner kan dette være mulig, men det må kontrolleres av 
bygningsfysiker og energirådgiver. 

 

Tabell 1 - Beregnede U-verdier og isolasjonstykkelser 

Bygningsdel Oppbygning 
U-verdi 
(W/m2K) 

Yttervegg 

Over terreng – 
Bindingsverk 

«Curtain wall» 275 mm, 98 x 48 mm isolert 
bindingsverk, 48 x 48 påforing.  

(Eksakt U-verdi for konstruksjonen er ikke beregnet) 
0,15 

Over terreng – 
Betong 
(trappesjakter) 

250 mm homogen isolasjon, 150 mm betong. 
Isolasjon Kl.33. 

0,16 

Under terreng 
150 mm homogen isolasjon. Isolasjon Kl. 38.  
U-verdi for selve konstruksjon er 0,24 W/m2K.  

0,19* 

Tak 

Tak 
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse minimum 350 mm 

homogen isolasjon Kl. 38 eller bedre. 
0,12 

 

Inntrukket terrasse 
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse minimum 250 mm 

homogen isolasjon Kl. 38 eller bedre. 
0,16 

Inntrukket inngang 
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse minimum 150 mm 

homogen isolasjon Kl. 38 eller bedre. 
0,25 

Gulv 

Gulv på grunn 150 mm homogen isolasjon Kl. 38.  
U-verdi for selve konstruksjonen er 0,24 W/m2K. 

0,19* 

Kjellergulv 
150 mm homogen isolasjon Kl. 38.  

U-verdi for selve konstruksjonen er 0,24 W/m2K. 
0,14* 

Gulv mot friluft 
250 mm homogen isolasjon Kl. 38. 

 
0,15 

Vinduer, 
dører, 
porter 

Vinduer og dører Gjennomsnittlig U-verdi dokumenteres av leverandør.  0,80** 

Aerogel 
Gjennomsnittlig U-verdi. Forutsetter bruk av 

karm/profil tilsvarende isolert trekarm med varmkant. 
0,57 

GlassX 
Gjennomsnittlig U-verdi. Forutsetter bruk av 

karm/profil tilsvarende isolert trekarm med varmkant. 
0,68 

Vindusglass med 
strekkmetall 

Gjennomsnittlig U-verdi dokumenteres av leverandør. 0,80 

* Ekvivalent U-verdi med grunnforhold av fjell 
** For vinduer og dører er passivhuskravet en U-verdi på gjennomsnittlig 0,80 W/m2K. Det anbefales derimot å bruke vinduer med noe 
bedre verdi enn kravet. Dette er fordi det ikke er sikkert det finnes dører som er gode nok. Dører har ofte andre funksjonskrav som er 
motstridene med varmeisolasjonsevnen 
 

Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å unngå unødig 
varmetap, med mindre det nevnte varmetapet bidrar til å redusere bygningens varmebehov iht. TEK 10 § 
14-5. Energiøkonomisk isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828.  
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4 Generelle føringer 

En stor del av bygningsskadene i Norge skyldes fukt og manglende bygningsfysiske vurderinger. De 
viktigste prinsippene for å unngå skader er omtalt i dette kapittelet.  

4.1 Fuktforhold 

Et viktig tiltak for å redusere faren for fuktskader og mikrobiell vekst er å forebygge innbygging av fukt i 
konstruksjonen. Det stiller krav til rutiner for behandling av materialer på byggeplass. 

 Det bør gjøres kontrollmålinger av fuktinnhold ved mottak av materialer på byggeplass, og stilles 
krav til maksimal verdi. Som beskrevet i BKS 474.533 skal trematerialer som leveres på byggeplass i 
henhold til norske standarder, og som beskyttes mot nedbør, vanligvis ha et fuktinnhold på under 20 
vektprosent. 

 Alt av materialer som kan ta skade av fuktighet må lagres tørt og beskyttes mot fukt. Det er også 
viktig å sikre mot oppfukting fra grunnen. 

 Konstruksjonene som det blir utført arbeid på må beskyttes mot fuktpåkjenninger for å hindre 
oppfukting av materialer. 

 Fuktinnhold i ulike materialer må måles og kontrolleres slik at det ikke er for høyt, iht. BKS 474.533, 
før lukking av konstruksjonene. 

4.2 Kuldebroer – Normalisert kuldebroverdi 

En kuldebro er en del av en bygningskonstruksjon som har vesentlig lavere varmemotstand enn 
konstruksjonen for øvrig. En kuldebro oppstår typisk som følge av gjennomtrengninger, endringer i 
isolasjonstykkelser, eller forskjellige innvendige og utvendige areal. Kuldebroer medfører altså 
tilleggsvarmetap sammenlignet med omliggende areal, og kan utgjøre en stor andel av byggets samlede 
varmetap. 
 
For Haugesund sykehus er det på grunn av passivhusstandarden et krav til normalisert kuldebro på 
0,03 W/m2K. Normalisert vil si at det totale varmetapet gjennom alle kuldebroer deles på oppvarmet BRA.  
Dette kravet er stilt slik at det kreves gjennomtenkte og gode detaljer for å tilfredsstille det. Et poeng er å 
begrense antall løpemeter kuldebro i størst mulig grad. Dette gjøres best ved for eksempel å ha en så 
enkel bygningsmessig utforming som mulig. Fordi vinduer ofte utgjør en stor del av det totale 
kuldebroregnskapet, bør det også være fokus på å begrense total omkrets vinduer. Med andre ord er det 
ønskelig å ha ett stort vindu, i stedet for flere små med tilsvarende areal totalt. Vinduets plassering i veggen 
har også stor betydning for hva slags kuldebroverdi som oppnås. Av fuktmessige årsaker er det derimot 
som regel alltid ønskelig å plassere vinduene i flukt med vindsperresjiktet. 
 
I detaljprosjektet må bygningsfysiker så raskt som mulig sette opp et kuldebrobudsjett for å definere hvilke 
kuldebroer man har og få kontroll på lengdene. På bakgrunn av dette vil bygningsfysiker kunne gi føringer 
til arkitekt for utforming av detaljer gjennom detaljprosjekteringen for å sikre at man ender opp innenfor 
minstekravet.  

4.3 Lufttetthet 

Kravet til lekkasjetall for Haugesund sykehus (passivhus) 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. Et 
lavt lekkasjetall har stor innvirkning på energibehovet og er en effektiv måte å redusere varmetapet på.  
Noen punkter for å ivareta et lavt lekkasjetall:  

 Det er viktig med god tetting og utførelse av fugene rundt vinduene. Det må fuges mot 
bunnfyllingslist både på utvendig og innvendig side. Fugingen kan eventuelt kombineres med 
vindsperreduk eller teip. 
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 Antall gjennomføringer må reduseres til et minimum. Gjennomføringer i sperresjiktene må utføres 
med mansjetter. Der det benyttes trekkerør må disse fuges innvendig.  

 Det må monteres svillemembran over og under sviller. 

 Alt av skjøter må klemmes, også om de teipes. 

 Teiper, fugemasser ol. må ha dokumentert heft og bestandighet for forutsatt klima og bruk. 
 

Dokumentasjon av byggets lekkasjetall skal dokumenteres iht. NS-EN 13829 ved ferdigstillelse, og legges 
frem i en egen rapport. Det anbefales at det også gjøres en termografering samtidig med trykktestingen for 
å avdekke eventuelle lekkasjepunkter med større varmetap. For å sikre seg at valgte løsninger og 
utførelser blir tilfredsstillende, anbefales det at det blir gjennomført lufttetthetsmålinger også under 
byggearbeidene. 

4.4 Materialvalg og tilslutninger mellom materialer 

Trevirke og andre fuktømfintlige materialer skal ikke plasseres direkte på betong eller lignende, uten å 
sikres mot fuktoppsuging ved bruk av svillemembran eller lignende.  
 
Fugemasser skal være dokumentert for bruksområdet, med tilstrekkelig grad av elastisitet og bestandighet. 
Alle fuger må utføres med totrinnstetting. 
 
Metaller skal kontrolleres mot galvanisk korrosjonsfare. Galvanisk korrosjon oppstår når det et edelt metall 
er i kontakt med et mindre edelt metall, og en anode-katode situasjon oppstår. Dette kan være aktuelt ved 
festing av beslag, stålplater o.l. 
 
Valgte materialer bør inneha dokumenterte egenskaper, f.eks. ved Teknisk Godkjenning fra Sintef. Det er 
viktig at materialer vurderes mot sitt formål, med bestandighet, levetid, og egenskaper. 
 
Det understrekes at materialer skal tørkes ut før innbygging, og at de tørkes ut i samsvar med sin egen 
fuktutvidelse slik at ikke sprekker og deformasjoner i f.eks. trevirke oppstår. Treverk bør ha fuktinnhold < 18 
vektprosent ved innbygging. Treverk med særlig dårlig uttørkingsmulighet bør ha < 15 vektprosent. 
Eksempelvis vegger under terreng, eller treverk innelukket mellom to damptette sjikt. 
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5 Løsninger for klimaskallet 

I dette kapittelet vil prosjektets løsninger, slik de er diskutert gjennom forprosjektprosessen, bli gjort rede 
for. Prosjekterte prinsipp fra forprosjektet skal følgelig videreføres og utformes i detaljprosjektet. Ifc-
modellen det refereres til er lastet ned fra prosjekthotellet 17.01.2017. 
 
Isolasjonstykkelsene er beregnet på bakgrunn av krav til U-verdier i henhold til energiberegningen. 
Isolasjonstykkelser kan endres, innenfor bygningens energikrav, for nødvendige tilpasninger i 
detaljprosjektet. 

5.1 Gulv 

5.1.1 Gulv på grunn 

Grunnforholdene består av fjell med komprimert sprengstein. Byggegropen vil dreneres og EPS kan derfor 
benyttes som isolasjon. Det er viktig at det valgte materialet tåler den aktuelle trykkbelastningen uten å bli 
komprimert.  
 
Plastfolie legges mellom isolasjonen og golvstøpen og fungerer som et glidesjikt. Foliens funksjon som 
glidesjikt er viktig, og det kan med fordel brukes to lag plastfolie. Under armeringsarbeidet er det fare for at 
det oppstår rifter i plastfolien. Det er derimot ingen stor fare så lenge gulvet har et kapillærbrytende sjikt. Se 
også kapittel 7 for veiledning til hvordan gulvet må sikres mot radon.  
En typisk oppbygging iht. anbefalinger i Sintef Byggforsk er vist i Figur 3. 
 

 
Figur 3 - Betonggulv på grunn med underliggende varmeisolering (Bks. 522.111). 

Drenslaget må minimum være 200 mm tykt under gulvet, og minimum 100 mm tykt under fundamentene, 
gjerne mer.  
 
For å oppnå tilfredsstillende U-verdi for gulv på grunn må det benyttes 150 mm isolasjon. Det er tatt 
utgangspunkt i isolasjon med varmekonduktivitet 0,038 W/mK. Dette gir en U-verdi for selve 
konstruksjonen på 0,24 W/m2K.  
 
Byggfukt - betong 
Nystøpt betong har relativ fuktighet i porelufta nær 100 %, og blir gjerne beskyttet mot opptørking omtrent 
en uke etter støp. For å unngå fuktskader er det viktig at betongen tørker ut slik at RF inne i porelufta er 
lavere enn kritisk fukttilstand for materialene som kommer i kontakt med betongen. Uttørkingstiden er 
avhengig av: 

 Uttørkingsforhold 

 Tykkelse 
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 Kritisk fukttilstand for konstruksjonen 

Selv med aktive tiltak for å øke tørkehastigheten kan det ta lang tid før fuktinnholdet kommer ned på et 
akseptabelt nivå. Før det legges på gulvbelegg er det dermed viktig at betongen har tørket tilstrekkelig, og 
det bør gjøres kontrollmålinger av fuktinnhold før gulvbelegget legges. Kritisk fuktinnhold er avhengig av 
hva slags type gulvbelegg som skal benyttes, og varierer mellom 60-100 % RF. Dette må kontrolleres når 
endelig gulvbelegg er bestemt. Det henvises til Bks. 474.533 for kritiske fuktinnhold for ulike materialer. 
 
Frostsikring 
Der hvor fundamenteringsdybden er mindre enn frostdybden (0,6 m) vil det være behov for frostsikring av 
fundamentene. I forprosjektet er det ikke sett noe behov for denne typen sikring på grunn av 
fundamenteringsdybden. Hvis dette endrer seg vil fundamentene måtte frostsikres etter Bks. 521.112.  
Markisolasjon og kantisolasjon vil også sikre en lav kuldebroverdi i overgangen gulv på grunn og yttervegg. 
Det er derfor mulig at dette likevel vil bli nødvendig på grunn av den normaliserte kuldebroverdien.  
 

5.1.2 Gulv mot friluft 

Ut mot gårdsrommet, som bygningene omslutter, er plan U1 inntrukket mot nord-vest. Det er også et lite 
området som er inntrukket ved utgangen mot gårdsrommet i sør-vest. Dette gjør at det blir noen arealer 
med gulv mot friluft i plan 1. Dette er vist i utklipp fra modellen i Figur 4 og Figur 5 og utklipp fra plan 1 i 
Figur 6.  
 

 

Figur 4 – Gulv mot friluft – Inntrukket etasje mot nord-vest. 

 

Figur 5 – Gulv mot friluft over utgang til 

gårdsrom. 

Gulv mot det fri bygges opp med isolasjon på undersiden av dekket. Det anbefales kontinuerlig isolasjon 
som skrus inn i dekket uten bruk av treverk, for å holde isolasjonstykkelsen nede. Om isolasjonstykkelsen 
ikke har betydning kan man eventuelt bruke treverk med cc 600 mm. På undersiden monteres vindsperre 
og himlingen luftes. 
 
For å oppnå tilfredsstillende U-verdi for gulv mot friluft må det benyttes 250 mm kontinuerlig isolasjon. 
Alternativt kan man bruke en nedforet bjelkekonstruksjon med 300 mm isolasjon og 12 % treandel. Det er 
tatt utgangspunkt i isolasjon med varmekonduktivitet 0,038 W/mK. Beregnet U-verdi er da 0,15 W/m2K.  
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Figur 6 - Plan 1 med gulv mot friluft markert i gult. 

 

5.2 Yttervegger 

5.2.1 Yttervegger over terreng 

«Curtian wall» 
Fasadeløsningen vil bestå av en kombinasjon av prefabrikkerte "curtain walls" og plassbygget 
bindingsverk. 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 rapport om 
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 utforming og god lufting og drenering av spalten bak. Feltinndeling av fasaden skal detaljprosjekteres 
for økt slagregnsmotstand. Fuger i fasadekledningen skal prosjekteres i detalj, sammen med fasadens 
geometri, for å sikre tilstrekkelig slagregnsmotstand. Detaljprosjektering skal utforme en fasadeplan med 
risikoområder for de mest utsatte fasadene.  
 
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 bindingsverk innvendig 
med 48 mm innvendig påforing som enten er isolert eller ikke, se Figur 7. Dette skal kunne tilfredsstille 
kravet til U-verdi som er satt til 0,15 W/m2K i forprosjektet. Dampsperren er inntrukket 48 mm i påforingen 
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for færre gjennomføringer som kan skape utettheter i dampsperren. Dette er kun en foreløpig 
prinsippskisse og oppbygning vil kunne endres i videreutviklingen av prosjektet.  
 
"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 
koordineres mot bæresystemet i detaljprosjektet.  
 
Betongvegg 
Det er to trappesjakter som går helt fra plan U1 til plan 5. Disse er bygget i betong, se Figur 8. Her 
anbefales det å isolere med 250 mm kontinuerlig isolasjon som henges på betongen. Utenpå isolasjonen 
etableres det en luftet kledning. For denne konstruksjonen vil betongen fungere som dampsperre. Figur 8 
viser et eksempel på hvordan dette kan gjøres med produktet REDAir Flex fra Rockwool. For denne 
oppbygningen med isolasjon med λ = 0,033 W/mK vil det gi en U-verdi på 0,16 W/m2K.  

 
 

 
Figur 7 - Oppbygning av yttervegg med «curtain wall» ytterst 

og bindingsverk og påforing innenfor (prinsippskisse ARK 

forprosjekt, ikke endelig) 

 
Figur 8 - Oppbygning av yttervegg i betong med 

utvendig isolasjon. For utvendige trappesjakter 

(Teknisk Godkjenning Rockwool REDAir 

Flexsystem).  

Tettesjikt 
Vindsperre må ikke ha en Sd-verdi større enn 0,5 m, mens dampsperren må ha en Sd-verdi større enn 10 
m. Uavhengig av hvilke produkter som velges er det viktig å påse at dampsperren uansett er minst 10 
ganger så damptett som vindsperren. Dampsperren må gjerne trekkes noe inn i veggen for bedre 
beskyttelse, men maks ¼ av den totale isolasjonstykkelsen. Dampsperren kan føres kontinuerlig forbi 
etasjeskillerne for å oppnå god tetthet. Se punkt om tetteprinsipper i kapittel 4.3. Mellom bunn/toppsvill og 
dekke må det benyttes elastiske svillemembraner. Både for å sikre god lufttetthet, men også som 
kapillærbrytende sjikt mellom betong og treverk.  
 
Totrinnstetting 
Slagregn skaper de største problemene for yttervegger. Haugesund har relativt stor påkjenning av nedbør 
og vind og sykehuset har en åpen beliggenhet som er spesielt utsatt for de dominerende sør-vestlige og 
nord-vestlige vindretningene. For å unngå at dette forårsaker skader vil løsningene for fasaden følge 
prinsippet for totrinnstetting. Det vil si at en skiller regntettingen og lufttettingen med et drenert og ventilert 
luftrom. Regntettingen ivaretas av utvendig kledning og vindtettingen som regel med GU eller vindduk, 
eventuelt en kombinasjon av de to. Luftespalten er viktig for å drenere ut vannet som kommer inn bak 
ytterkledningen, samtidig som det sikrer konstruksjonen en god uttørkingsevne. For å sikre god 
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gjennomlufting må det være spalteåpninger i over- og underkant av veggen, men som beskrevet over, vil 
det for denne fasaden i tillegg være behov for å ha spalteåpninger flere steder på veggen.  
 
Vindsperreprodukt skal være egnet for høy slagregnsintensitet. Det skal benyttes fuktrobuste materialer 
med tilstrekkelig dampåpenhet. Bruk av gipsbaserte plater anbefales ikke som vindsperre i utsatte områder 
av fasaden. 
 

5.2.2 Yttervegg under terreng 

I plan U2 er alle ytterveggene under terreng og i plan U1 er det noen vegger under terreng. Disse isoleres 
med 150 mm kontinuerlig isolasjon av EPS/XPS med varmekonduktivitet på 0,038 W/mK eller bedre. Det 
gjør at veggene får en U-verdi for selve konstruksjonen på 0,24 W/m2K.  
  
For yttervegger mot terreng gjelder følgende prinsipper for fuktsikring: 
 

 Påkjenninger fra overflatevann må begrenses ved tilstrekkelig terrengfall vekk fra bygningen, 

minimum 1:50. 

 Ved tilbakefylling mot kjellervegg må det benyttes drenerende masser i en avstand fra 

ytterveggen minimum 0,2 m. De tilbakefylte drenerende massene må beskyttes mot finpartikler 

med fiberduk. Ved å legge drenerende masser også under fundamentene hindrer vi kapillær 

oppsuging.  

 Det må væres tilstrekkelig drenering som hindrer vanntrykk opp mot kjellervegg. Drensledning 

må beskyttes mot finpartikler som kan føre til tette drensrør ved at det legges en fiberduk 

omkring dreneringen. 

 Under terreng må ytterveggene ha vannavvisende og kapillærbrytende beskyttelse. Det må 

brukes en grunnmursplate med knaster/ riller som legges utenpå den utvendige isolasjonen. 

Alternativt kan det benyttes isolasjon med drensriller med utenpåliggende fiberduk. 

 Yttervegger mot terreng isoleres på utsiden for best mulig fuktsikring. Om det likevel skal 

isoleres noe på innsiden, må minimum 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen være på utvendig 

side. Ved innvendig isolering må det ikke benyttes dampsperre dersom tilbakefyllingen er mer 

enn halve vegghøyden.  

 Det er viktig med god lufttetting i forbindelsen mellom vegg og kjellergolv for å sikre mot 

fuktkonveksjon. 

 Det er viktig at rommene med yttervegger mot terreng er godt ventilert slik at man får lavere 

fuktinnhold i innelufta og dermed redusert risiko for kondens på innvendige overflater. 

 
Prinsipp for oppbygging av kjellervegg mot terreng kan sees i Figur 9. 
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Figur 9 - Betongvegg under terreng med isolasjon på utsiden. 

 

5.3 Vinduer 

Vinduer representerer et svakt punkt i fasaden, og regnlekkasjer i forbindelse med vinduer er av de 
vanligste skadene i yttervegg. I forprosjektet er vinduene plassert i flukt med vindsperre som er den beste 
fukttekniske løsningen. Det må likevel vurderes i detaljprosjektet om det vil være mulig med denne 
plasseringen med hensyn til den normaliserte kuldebroverdien som prosjektet skal oppnå.  
 
For Haugesund sykehus gir passivhusstandarden et krav til gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og dører på 
0,80 W/m2K eller bedre, inkludert karm og ramme. Det er denne verdien som er benyttet i 
energiberegningene i forprosjektet. I den videre prosjekteringen er det likevel viktig å være forberedt på at 
det kan være behov for å benytte bedre vinduer enn dette. Erfaringsmessig har prosjekterende sett at det 
kan være vanskelig å finne dører som tilfredsstiller dette kravet samtidig som de tilfredsstiller andre krav 
som for eksempel til brann og mekanisk påkjenning. Derfor kan det blir behov for å justere U-verdien for 
vinduene for at gjennomsnittet skal bli godt nok. 
 
I forprosjektet er det vurdert å kombinere bruken av vinduer med GlassX, Aerogel eller strekkmetall. I 
energiberegningen er disse klassifisert som vinduer fordi de slipper inn lys og på grunn av 
varmeisoleringsevnen. Som vist i Tabell 1 har de to førstnevnte bedre U-verdi enn kravet til vinduer. Å 
benytte disse produktene kan også være en metode for å få ned den gjennomsnittlige U-verdien for vinduer 
og dører. GlassX, Arogel og strekkmetall monteres på samme måte som et vindu og de samme 
forutsetningene for tetting er gjeldende.   
 
Vindusleverandøren må dokumentere at de oppnår den prosjekterte gjennomsnittlige U-verdien for 
vinduene i detaljprosjekteringen.   
 
Prinsippet for totrinnstetting må brukes for fugen mellom karmen og veggen for å sikre mot inntrengning av 
fukt i veggen. På vinduets sidekant kan regnskjermen være en del av den ytre kledningen eller det kan 
benyttes egne dekklister. I bunn og topp av vinduet må det benyttes egne beslag. I fugen benyttes en 
elastisk fugemasse mot bunnfyllingslist som vindtetting. Det er viktig at det er et ventilert og drenert hulrom, 
minimum 10 mm, mellom regnskjermen og fuge.  
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5.4 Dører 

I energiberegningen er det tatt utgangspunkt i en U-verdi på 0,80 W/m2K. Som beskrevet i avsnittet over 
må dette vurderes ut ifra hvilke andre funksjonskrav dørene må tilfredsstille og om det er mulig å oppnå 
denne verdien.  
 
Myndighetenes krav til universell utforming stiller krav til terskelfri atkomst ved dører. Terskelhøyde skal 
være ≤ 25 mm. Med tanke på fuktsikring skal det derimot være minst 50 mm fra der hvor vann kan legge 
seg og opp til terskel, med overbygg. Hvis det ikke er overbygg skal det i utgangspunktet være 150 mm. 
For å få til en samlet sett tilfredsstillende løsning, er man som regel nødt til å lage en renne-/ristløsning. 
Eksempel på hvordan det kan løses er vist i Figur 10. 
 
For inngangspartiene som er inntrykket i fasaden er det også vist et forslag til løsning i avsnitt 5.8.1. 
 

 
Figur 10 - Ristløsning foran inngangsdør. 

 

5.5 Tak 

5.5.1 Oppbygning og isolasjon 

De største takområdene bygges som flatt, kompakt tak på dekke av betong, prinsipielt lik oppbyggingen 
som kan sees i Figur 11. 

 

Figur 11 - Rettvendt kompakt tak med bærekonstruksjon i betong (BKS 525.207) 

Taket isoleres gjerne med EPS, steinull eller en kombinasjon av disse. Ved bruk av brennbar isolasjon som 
EPS må plassering/inndeling avklares med brannrådgiver da det er krav om at takflater med brennbar 
isolasjon må tildekkes med, eller bygges inn mellom, ubrennbare materialer. 
U-verdi for takkonstruksjonen skal være 0,12 W/m2K. Dette oppnås med 350 mm gjennomsnittlig 
isolasjonstykkelse med isolasjon med varmekonduktivitet 0,038 W/mK, eller bedre.  
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5.5.2 Generelt for tak 

Fallforhold 
På flate kompakte tak kan varmegjennomgangen fra innsiden smelte snø, og smeltevannet må ledes bort 
på en forsvarlig måte. Med utvendig nedløp er det fare for at smeltevannet fryser til is og dermed påfører 
konstruksjonen mekaniske skader. Det må derfor lages innvendige nedløp, gjerne med lokal forsenkning 
for å sikre frostfrie nedløp. 
 
For å sikre god avrenning på takflaten må det sørges for (BKS 525.207): 
 

 Fall til minimum 1:40 på ferdig takflate 

 Fall i renner minimum 1:60 

 Lokale forsenkninger som sikrer isfrie renner og sluk 

 Overløp i tilfelle tiltetting av hovedløp 

 Gjennomtenkt slukplassering om minimum 100 mm isolasjon under slukene.  

Fallet bygges med skråskjærte isolasjonsplater og kan utformes enten som tosidig fall til renne eller som 
firesidig fall til sluk, se Figur 12. 
 

 
Figur 12 - Tosidig fall til renne og firesidig fall til sluk (BKS 525.207) 

 

Parapet 
Flate tak må alltid utføres med parapet minimum 200- 300 mm over ferdig isolert og tekket overflate. 
Parapeten utføres med fall minimum 1:5 inn mot taket for å hindre at vannet renner nedover fasaden. 
Taktekningen føres opp og over parapeten og avsluttes klemt og luftet, se Figur 13. Parapeten dekkes til 
med beslag. 
 
Gjennomføringer 
I henhold til BKS. 544.204 må gjennomføringer på taket ikke plasseres i renner, men så nærme høybrekk 
som mulig. Av praktiske hensyn til taktekkeren må gjennomføringene plasseres med en avstand på minst 
300 mm til parapet, vegg eller andre gjennomføringer. Overganger mellom rør og takbelegg bør utføres 
ved bruk av prefabrikkert mansjett med flens som klebes til takbelegget. Der det er flere gjennomføringer i 
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taket plassert nærme hverandre kan det være vanskelig å tekke inn skikkelig. Der bør det kasses inn og 
tekkes. 
 

 

 

 

 

Figur 13 - Utførelse av beslag og 

tekking ved parapet. Her vist ved 

nødoverløp. (BKS 544.204) 

 

5.6 Takterrasser 

Den inntrukne terrassen i plan 5 må bygges opp som et kompakt tak med innvendig nedløp. Det samme 
gjelder for takterrassene. Forslag til oppbygging av terrassene kan ses i Figur 14. Det anbefales at takene 
bygges opp som duotak med et fall på 1:40 på membranen. Dette vil være en mer robust løsning enn 
rettvendt tak fordi membranen er beskyttet. Påstøp eller keramiske fliser må ha fall på minst 1:100, mens 
åpne overflatesjikt, som betongheller på klosser eller tretremmer kan legges horisontalt.  
 
Myndighetenes krav til universell utforming setter krav til terskelfri atkomst ved terrassedører. Det stiller 
store krav til detaljutførelsen, og må vies oppmerksomhet tidlig i prosjekteringen. For å få samme nivå ute 
og inne er den beste løsningen å senke dekket på terrassen. For den inntrukne terrassen er dette gjort og 
det gjør det enkelt å isolere taket og samtidig få til en trinnfri løsning, se utklipp fra ARK-modellen i Figur 
17. 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. 
Se utklipp fra ARK-modellen i Figur 15. For å sikre en trinnfri løsning ved terskel kan det bli lite plass til 
isolasjon i området rett utenfor døren. Å benytte et isolasjonsmateriale som er bedre enn tradisjonelle 
isolasjonsprodukter er en løsning som er diskutert i forprosjektet. Matter av aerogelisolasjon kan anbefales 
til denne typen bruk fordi det sikrer en liten isolasjonstykkelse samtidig som det er et robust materiale. 
Vakuumisolasjon (VIP) kan også benyttes, men er noe upraktisk på grunn av faren for punktering.  
 

 
Figur 14 - Forslag til oppbygging av duotak. Isolasjon 

ligger på begge sider av membranen. (BKS 525.304). 

 
Figur 15 – Utgang til takterrasse med rampe som går 

ned i isolasjonstykkelsen på taket. 
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Foran dørterskler må membranen også trekkes opp mot terskel. Dette kan gjøres som vist i Figur 16. Hvis 
døren er beskyttet med overbygg kan man ha en oppkant ved dørterskelen på kun 50 mm, men hvis det 
ikke blir overbygg over dørene må oppkanten være 150 mm. For de to dørene der det legges opp til en 
løsning med rampe, må det etableres en renne ved døren for å ta opp det vannet som vil renne ned 
rampen mot terrassedørene.  
 
Membranen må føres minimum 150 mm opp på tilstøtende konstruksjoner for å sikre en vanntett utførelse 
og avsluttes slik at vann ikke kan trenge inn bak membranen. 
 
Den inntrukne terrassen i plan 5 må isoleres med gjennomsnittlig 250 mm isolasjon med 
varmekonduktivitet 0,038 W/mK eller bedre. De resterende takterrassene må isoleres som resten av taket 
med 350 mm isolasjon.  
 
 
 

 
Figur 16 - Forslag til avslutning av membran mot 

terrassedør/vindu. 

 
Figur 17 - Utklipp fra modell som viser detaljen dette 

gjelder. 

5.7 Inntrukket inngangsparti 

I U1 er det fire inngangspartier som er inntrukket, se Figur 18 og Figur 19. Det gjør at områdene foran 
dørene må bygges som tak over U2. Prinsippene for oppbygning av taket og løsning mot terskel vil være 
de samme som for takterrassene. Takene utformes altså som duotak. Forskjellen er at det her, på grunn av 
de små arealene, ikke vil være praktisk med innvendig nedløp. Disse takene kan derfor utføres med fall 
utover og føre vannet ut i terrenget utenfor inngangen. Membranen føres ut til enden av taket og litt 
nedover veggen, forbi eventuelle støpeskjøter, bak knotteplasten. Skisse som viser en foreslått løsning er 
vist i Figur 20. 
 
Takene må isoleres med gjennomsnittlig 150 mm isolasjon med varmekonduktivitet 0,038 W/mK eller 
bedre. Minste isolasjonstykkelse ved lavbrekk er 50 mm.  
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Figur 18 - Plan U1 med inntrukkete inngangspartier vist 

på tegningen. 

 
Figur 19 - Inntrukket inngangsparti i U1. Området utenfor 

døren blir tak ned til U2.  

 
Figur 20 – Skisse som viser forslag til løsning for tak over U2 ved inntrukne innganger. Mål er ikke gjeldene.  
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5.8 Andre detaljer 

5.8.1 Overgang nybygg-eksisterende 

I overgangen mellom eksisterende bygg og nybygget må det fokuseres spesielt på å få en gjennomgående 
luft- og damptett løsning. Dette er en detalj som bør planlegges tidlig for at det skal bli enklere å løse.  
I overgangen mellom de to byggene bør den eksisterende ytterveggen fjernes helt i det område de nye 
veggene møter de eksisterende. Da kan dampsperren i ytterveggen til nybygget lettere knyttes til 
dampsperren i den eksisterende ytterveggen på en sikker måte. Det samme gjelder for dampsperren i 
taket. 

5.8.2 Vindu/«Cutain wall» mot terreng 

Ved løsninger mot grunn hvor terrenget er i høyde med gulv, skal det prosjekteres bestandige løsninger 
med tanke på fukt og drenering. Oppkant fra terreng på 150 mm bør ivaretas for å redusere risiko for 
vanninntrenging, unngå mikrobiologisk vekst på utside vegg eller vindu, samt tillate en god energiteknisk 
detaljløsning mot kuldebroer. Dette gjelder spesielt ved vindusfelt eller felt med «curtain wall» som 
monteres på samme måte som vindusfelt. Dersom det ikke er mulig med 150 mm oppkant fra terreng, bør 
det anlegges en drensrenne foran vindusfelt for å sikre at det ikke oppstår vannsøyletrykk på pakninger og 
tettefuger.  
 
For Haugesund sykehus er det flere glassfasader og fasader med «curtain wall» som går ned til terreng. 
Mellomgangene mellom nybygget og eksisterende er et eksempel på dette og er vist i Figur 22. Her må det 
prosjekteres fuktsikre løsninger, enten med oppkant fra terreng eller med renne slik som vist i Figur 21. 
 

  

Figur 21 - Eksempel på løsning for terreng inntil 

bygningen. Her ved dør, men samme prinsipp gjelder 

ved vindu (Bks. 523.731) 

Figur 22 - Eksempel på løsning ved vindu. 
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6 Våtrom 

Det anbefales at arbeid og prosjektering av våtrom følger våtromsnormen. Gulv i våtrom må ha tilstrekkelig 
fall på minst 1:100 og 1:50 på skjulte flater og nedslagsfelt for vann i henhold til Figur 23. 
 

 
Figur 23 - Krav til sluk og høydeforskjeller (Sintef Byggforsk) 

 
Våtrom skal alltid ha sluk, og golvet skal være vanntett. Alle materialer i våtsoner bør være vanntette og –
bestandige. Membran skal legges i henhold til krav og instruks fra produsent. Arbeid med våtrom bør 
utføres av kvalifisert fagpersonell, og våtsoner bør defineres klart i forbindelse med påføring av membran.  
 
Ved situasjoner der man kan få membran på begge sider av en konstruksjonsdel, skal det ikke benyttes 
organiske materialer i veggen. Der det er våtsoner (med membran) mot en yttervegg, skal det ikke benyttes 
dampsperre i ytterveggen.  
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7 Radon 

7.1 Vurdering av behov for sikring 

Området der Haugesund sykehus ligger har iht. «Nasjonal arealinformasjon» usikker aktsomhetsgrad for 
radon, se Figur 24. Det vurderes derfor som nødvendig å utføre radontiltak ved byggingen for å sikre at 
radonkonsentrasjonen i oppholdsrom ikke overstiger 200 Bq/m3. Hvordan denne sikringen utføres er 
beskrevet i de neste delkapitelene.  
 
Haugesund sykehus har areal med gulv på grunn i plan U2 og U1. Disse må radonsikres. Plan U2 har i 
denne fasen ingen rom for varig opphold. Derimot er det et stort disponibelt areal som er en mulig fremtidig 
sterilsentral. Dette kan da potensielt bli et sted hvor flere arbeider. Hele arealet i U2 må derfor sikres mot 
radon. Energisentralen og kulverten bort til energisentralen trenger derimot ikke å sikres med forbehold om 
at det ikke er noen som har varig opphold i disse arealene. 
 

 
Figur 24 - Radon aktsomhetsgrad for Haugesund. Sykehuset er merket på kartet og 

ligger i et området med usikker aktsomhetsgrad. Hentet fra "Nasjonal arealinformasjon" 

utviklet av NGU. 

 

7.2 Om radon 

Radon er en radioaktiv gass som medvirker til ca. 300 lungekreftdødsfall i Norge per år. Radon-222 
(isotopen som her blir referert som «radon») er en del av nedbrytningskjeden til uran-238. Gassen dannes 
ved nedbrytning av radium-226. Radonrisiko er proporsjonalt med radoneksponering. Risikoen øker med 
eksponeringstid og økende radonkonsentrasjon. Norge, Sverige og Finland er blant de landene i verden 
med høyest radonkonsentrasjoner i inneluft. Gjennom TEK 10 er det dermed satt i verk tiltak for å redusere 
radoneksponeringer i bygninger.  
Innstrømning av radon fra byggegrunnen til inneluft skjer hovedsakelig når det oppstår et undertrykk 
nederst i bygningen. Dette oppstår gjerne i vinterhalvåret når det er varmt inne og kaldt ute. Undertrykket 
fører til at radonholdig luft trekkes inn i bygget gjennom utettheter i konstruksjonen mot grunnen eller like 
over. De vanligste kildene til radon i hus er: 

 Berggrunnen under huset (blant annet granitter, syenitter og alunskifer) 

 Grus, pukk og sand som benyttes som fyllmasser 



  

 
 

RAPPORT SIDE 25 AV 28  

 

P:\123\14867100 Haugesund sykehus - Forprosjekt\06 
Beskrivelser\Forprosjektrapport\Fagmapper\Vedlegg\HaugesundBygg2020_Forprosjekt_Vedlegg_Statusrapport for bygningsfysikk.docx 

 

For å hindre at radonholdig luft fra grunnen skal komme inn i bygningen er det viktig å gjøre konstruksjoner 
mot grunnen så lufttette som mulig. TEK 10 angir krav knyttet til radon, som i praksis innebærer at de flest 
nybygg må ha radonmembran og radonbrønn. I TEK 10 § 13-5 står det følgende om radon: 

1. Bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av 

radon fra grunnen begrenses. Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/ m3. 

2. Følgende skal minst være oppfylt: 

a. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 

b. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunnen som 

kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluft overstiger 100 Bq/ m3. 

3. Annet ledd gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i 

første ledd.  

Radonkonsentrasjonen det henvises til i § 13 -5 gjelder årsgjennomsnittet og skal måles i samsvar med 
Statens stråleverns måleprosedyrer. Føringer for måling av radon i bygninger er gitt i byggforskblad 
701.706. 
 

7.3 Radonsperre 

Gulv på grunn bygges med radonsperre for å ivareta kravene i TEK 10 § 13-5 (2) a. Figur 25 viser forslag 
til plassering av radonmembranen i konstruksjonen. Ved plassering A er det viktig å være klar over at 
pukklaget som legges over membranen må være tilstrekkelig tykt slik at det kan plasseres radonbrønner i 
dette sjiktet. Det er også i dette tilfelle spesielt viktig å sette krav til tilkjørte masser. Massene som brukes 
under og rundt konstruksjonen må ha et så lavt innhold av radium 226 som mulig, og ikke over 200 Bq/kg. 
Haugesund sykehus har for det meste gulv på grunn under terreng med betongvegger. Derfor vil 
prinsippløsningen i Figur 26 være mest relevant for lufttetting mot yttervegg. Radonmembranen klebes og 
klemmes mot betongveggen med klemlist av plast eller korrosjonsbestandig metall. 
 

 

Figur 25 - Ulike plasseringer av radonmembranen (BKS 

520.706). 

 
Figur 26 - Radonmembran i kjellergulv med 

vegger av betong (bruksgruppe B).  

Uavhengig av hvilken plassering som velges er det viktig å påse at radonmembranen er godkjent for valgte 
plassering og at den føres ut og forbi grunnmur som vist i Figur 25 eller klemmes mot betong som i Figur 
26. 
 
Alle rør- og kabelgjennomføringer må grundig tettes ved bruk av elastisk fugemasse, som tåler bevegelse 
og som har god heft og aldringsbestandighet, f.eks. fugemasser basert på MS polymer, polyuretan eller 
butyl. 
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7.4 Radonbrønner 

For å ivareta kravet i TEK10 § 13-5 (2) b. må det tilrettelegges for tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres 
om det blir målt radonkonsentrasjoner høyere enn 100 Bq/m3 i bygningen. Et egnet tiltak kan være å 
montere radonbrønner som kan ventilere byggegrunnen.  
 
For Haugesund sykehus er det et stort areal som skal dekkes. Det anbefales derfor en løsning der 
brønnene ligger horisontalt i pukklaget som vist på Figur 27. Denne typen brønner kan seriekobles og flere 
brønner kan kobles til samme oppstikk i for eksempel et teknisk rom. På den måten får man færre oppstikk 
og det blir enklere hvis brønnene skulle måtte bli koblet til vifte. Figur 28 viser hvordan brønnene plasseres 
og seriekobles (sett ovenfra).   
 

 

Figur 27 - Prinsipp for horisontalt montert 

radonbrønn (Teknisk godkjenning for Isola 

Radonbrønn). 

 
Figur 28 - Prinsippskisse for montering av radonbrønner på større 

flater (Teknisk godkjenning for Isola Radonbrønn).  

Dersom det blir behov for å aktivisere radonbrønnene må oppstikkene kobles til vifte som fører luft fra 
grunnen og ut til friluft, fortrinnsvis over tak. Det er viktig å erstatte mest mulig av massene rundt brønnene 
med grov pukk eller løse lettklinker slik at de er grove nok til å sikre fri åpning til perforeringen i brønnene. 
 
Antall radonbrønner og oppstikk avhenger av hva slags type system som velges, hvor membranen legges 
og fasongen og størrelsen på bygget. Dimensjonering ivaretas vanligvis av leverandør. Likevel kan det 
være lurt å ta dette inn så raskt som mulig i detaljprosjekteringen slik at brønner og rør kan tegnes på 
bunnledningstegning og koordineres med andre føringer i grunnen.  
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8 Oppsummering 

Dette premissnotatet oppsummerer viktige bygningsfysiske prinsipper knyttet til byggingen av Haugesund 
sykehus. 
 
Generelle fokusområder for videre prosjektering: 
 

 Isolasjonstykkelser må følge anvisningene i Tabell 1. Haugesund sykehus skal tilfredsstille 

passivhusstandarden. Det gjør at alle endringer i isolasjonstykkelser må følges nøye opp av 

bygningsfysiker/energirådgiver.  

 Fasaden må utføres med totrinnstetting og må løses med hensyn til lufting og sikring mot slagregn.  

 Det må settes av tilstrekkelig høyde for å få plass til riktig isolasjonstykkelse for gulv mot friluft og 

takterrasser/inntrukkete terrasser.  

 Overgang mellom nybygg og eksisterende bygg må prosjekteres mht. luft- og damptetting.  

 Tettedetaljer omkring vinduer og dører. 

 Tak bygges som flate kompakte tak med sluk og innvendig nedløp. Det må vies oppmerksomhet til 

oppbrett på membran mot tilstøtende konstruksjoner og trinnfri adkomst.  

 Dører/terskler må bygges slik at de tilfredsstiller krav til fuktsikkerhet selv om de er universelt 

utformet. 

 Radonsikring må gjøres både med radonsperre og tiltak som kan aktiveres i ettertid. Bør 

prosjekteres på forhånd slik at rør og brønner i grunn koordineres med andre føringer i grunn.   

 

 

Sweco Norge AS 
01.02.2017 

 
HEGE BJERKE FÆREVAAG 
SIVILINGENIØR BYGNINGSFYSIKK 
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