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INNLEDNING

Det nye sykehuset for Helse Stavanger skal bygges på Ullandhaug i 
Stavanger kommune. Det er planlagt en trinnvis utbygging. Første 
byggetrinn er under bygging og

-
-

-
-

-

seg til en mulig etappevis utbygging.

SLA
COWI
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NYE SUS BT 2
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DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG DEL 2 - SKISSEPROSJEKT DEL 3A - DELOMRÅDE SH2-1
POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

DEL 3B - DELOMRÅDE OPT4
DAGKIRUGI OG POLIKLINIKK

INNHOLDSFORTEGNELSE

NYE SUS BT 2
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NYE SUS BT 2
DEL 3C - DELOMRÅDE OPT5 NORD
REHABILITERING

DEL 3D - DELOMRÅDE OPT 5 OG 6
PSYKISK HELSEVERN

DEL 3E - DELOMRÅDE OPT1
FORSKNING OG UNDERVISNING

DEL 4
TEKNIKK, KALKYLE OG BIM
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Funksjoner til BT2 illustrert etter ca arealramme, netto. 

PROGRAMGRUNNLAG

Som grunnlag for arbeidet med BT2 er det tatt ut-

Programunderlaget for BT2 har i konseptfasen vært 
videreutviklet av SUS i dialog med brukere og med 
bistand av arkitekt og rådgivere. Det er bl.a. oppdatert 
med nye befolkningsframskrivninger og kapasitetsbe-
regninger.  Dette har resultert i et nytt Hovedprogram 

Samlet netto programareal som ligger til grunn for 

ORGANISERING, PROSESS OG METODE

I konseptfasen steg 1 for BT2 var det etablert 3 bru-

deltatt i arbeidet med oppdatering av programgrunn-
-

1 - Poliklinikk og dagbehandling somatikk
2 - Psykiatri og rehabilitering

I konseptfasen steg 1 er det avholdt 3 teams-møter 

brukerne mellom møteseriene.

-

beslutning B3A.

1 - Poliklinikk og dagbehandling 
2 - Poliklinikk og dagkirurgi 

4 - Psykiatri

6 - Forskning og undervisning

01 AMK

03 Døgnbehandling

06 Laboratorier og Apotek
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DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG / ����������		
������������	�	�

Antall enheter
Veiledende

Areal
standard

Totalt arealbehov
Netto m2 Brutto m2

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
AMK 1 200
sum 200
Somatikk. Poliklinikker/dagområde
Poliklinikker med relasjon til Dagkirurgi 81 33 2 700
Poliklinikker Rehab 8 33 270
Poliklinikker Øvrige 53 33 1 760
Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740
Nye funksjoner * 7 33 542
sum 7 012
Døgnbehandling
Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 20 30 0
Sengeområde rehab. (Lassa BT2) 17 31 527
sum 527
Operasjon og oppvåkning
Operasjon døgn og dag 16 105 1 680
Preoperativ og postoperativ oppvåkning 32 19 596
sum 2 276
Medisinsk service
Billeddiagnostikk 5 40 200
Fysioterapi, LMS og BHM 1 640
sum 1 840
Laboratorier og Apotek
Stikkpoliklinikk 150
Blodgivning 250
Stamcellelab 200
sum 600
Ikke medisinsk service
Medisinsk teknologi og informatikk 330
Øvrig intern service** 720
Kjøkken 1 000
Personalservice 3 434
Pasientservice 1 000
sum 6 484
Kontorer undervisning og administrasjon
Ledelse og Administrasjon 1 566
Kontorer og møterom 7 320
Undervisning og forskning 5 703
Undervisning, klinikknært 1 500
sum 16 089

35 028
Psykiatri
sum 14 700
SUM TOTALT 49 728 102 400

Total nettoareal i alt (somatikk)

Arealoversikt
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SENGEPOST
BARN SENGEPOST
POLIKLINIKK

SENGEPOST
FØDE
SKOPI
POLIKLINIKK

OBSERVASJONSPOST
SENGEPOST
INTENSIV
AKUTTMOTTAK
FORSKNING
ADMIN
VAREMOTTAK
SENGEVASK

OPERASJON
INTERVENSJON
BILLEDDIAGNOSTIKK
LABORATORIUM
STERILSENTRAL

BYGG D BYGG A BYGG C BYGG B

BYGG C

BYGG D

BYGG A

BYGG B

NYE SUS BYGGETRINN  1 / DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG

A

B

C

D

E

NYE SUS BYGGETRINN 1

ferdigstilles 2024. Etter fullført BT1 vil alle akuttfunk-
-

-

Helhetsplanen for hele tomten og føringer herfra for 

føringer for utvikling av byggetrinn 2. Byggetrinn 2 
legges seg i forlengelse av første byggetrinn mot syd  

direkte tilknyttning via kulvert og broer.

Sykehustomten inngår i et kulturlandskap med store 
landskapsverdier som har gitt verdifulle tilskudd til den 

sykehus. Transparens og åpenhet skaper en nær 

Med utgangspunkt i et sterkt arkitektonisk konsept 
-

-
lisert byggeprosess 

skape et vakkert og menneskelig sykehusanlegg med 

velkomponert og harmonisk sykehusanlegg. 

Overordnetkonseptuell ide som kan oppsummeres 

sentrale torget
• Byggene knyttes sammen med en ringforbin  

sørgående kollektivaksen

standard sengeområder og lette poliklinikk  

ner samt alle tunge behandlingsområder
• Alle publikumsinnganger ligger henvendt mot 

torget og fra inngangen er det utsikt og tilgang 
til de indre gårds-rommene i hvert bygg. Bygg 
E – behandlingsbygget har ingen direkte   
publikumsinngang og fremstår som et mer   
introvert bygg.

publikumsadkomst med parkeringsplasser og 

• Østsiden av sykehusområdet er planlagt for   
akuttadkomst med ambulansebil og helikopter 
samt eget område for varemottak.

Konseptdiagram Hovedkonsept BT1 Konseptdiagram Orientering BT1 Konseptdiagram Samspill_bygg og landskap BT1



H
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PLANSTATUS OG REGULERING.

Områdereguleringen for Universitetsområdet ble 
vedtatt av Stavanger bystyre den 27.3.2017. Planen 
fastlegger den overordnede infrastrukturen 
(kollektivtrase, kjøreveier, gang- og sykkelveier og 
parkeringsanlegg), samt grønnstrukturen og gir 
rammer for utnyttelsen av hvert enkelt byggefelt i 
området.

I bestemmelsene til planen er det fastsatt omfattende 
rekkefølgekrav som må oppfylles før første byggetrinn 
for at sykehuset kan tas i bruk. De mest omfattende 
rekkefølgekravene er følgende:

• Kollektivfelt fra Jåttåvågen til Universitetet i 
Stavanger

• Sykkelfelt og brede fortau med trær langs begge 
sider av kollektivtraseen fra Madlaveien og opp til 
Professor Olav Hansens vei

• Ny adkomstvei med sykkelvei med fortau fra 
Kristine Bonnevies vei og inn til sykehusområdet

• Ny overvannskulvert fra Universitetsområdet til 
Hafrsfjord

• En rekke sykkelveier som skal kobles til den 
planlagte sykkelstamveien langs østsiden av 
Universitetsområdet

Alle disse rekkefølgekravene vil være oppfylt før BT2 
igangsettes. Det meste av infrastrukturen som skal 
betjene BT2 vil være på plass før oppstarten på BT2. 
Kostnadene til opparbeidelse av infrastruktur vil 
derfor være vesentlig lavere enn i BT1. 

I bestemmelsene til planen er det krav om å vurdere 
om det er nødvendig med en ny adkomstvei fra 
Madlaveien til sykehusområdet før utbygging av BT2. 

det som sannsynlig at det vil bli stilt krav om 
opparbeidelse av denne adkomstveien fra Madlaveien i 
tilknytning til BT2. Se vedlegg 4.1 Reguleringsplan 
kart.

Områderegulering for universitetsområdet. Områderegulering, illustrasjonsplan. Gjeldende detaljregulering for sykehus, Plan 2625 . Oversikt over byggefelt .

DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG / PLANSTATUS OG REGULERING

Detaljregulering av BT2 

Feltene SH2-1, OPT1 og OPT4 inngår i 
detaljreguleringen Plan 2625 fra 2018. Disse feltene er 
derfor klare for byggesaksbehandling. 

Etter avtaler med Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune skal Helse Stavanger HF overta 
felt OPT5, OPT6 og PH4 når Helse Stavanger HF har 
oppfylt rekkefølgekravene til BT1. Helse Stavanger vil 
da ha hjemmel til tomteområder for et komplett 
somatisk og psykiatrisk sykehus. 

Felt OPT5, OPT6 og PH4 med tilhørende infrastruktur 
må detaljreguleres før de kan bebygges. Det kan i den 
forbindelse bli nødvendig å regulere inn en ny 
adkomstvei til sykehuset fra Madlaveien i samme plan.

PLANSTATUS OG REGULERING / DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG 
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Sykkelfelt
asfalt

Sykkelfelt
asfalt

fortau 
asfalt

fortau 
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Kollektivgata
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Møbleringsone 
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Plattegranitt
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kantstein 
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Overvannshåndtering Overvannshåndtering

3% 3%
2%2%

Formingsveileder for gater og torg 

Sykehus ved Universitetsområdet, Ullandhaug

Madlaveien
(til E39)

E39

mot
Stavanger

mot
Sandnes

Kristine 
Bonnevies 
vei

til Prof. Olav Hanssens gate
(mot Univeritetet)

Madlaveien
(til E39)

E39

mot
Stavanger

mot
Sandnes

Kristine 
Bonnevies 
vei

til Prof. Olav Hanssens gate
(mot Univeritetet)

Madlaveien
(til E39)

E39

mot
Stavanger

mot
Sandnes

Kristine 
Bonnevies 
vei

til Prof. Olav Hanssens gate
(mot Univeritetet)

GATER OG TORG I PROSJEKTET

Overordnede planer beskriver infrastruktur for hele 
sykehusområdet. Ved detaljreguleringen til BT 1 er det 
utarbeidet ”Formingsveileder for gater og torg” som 
beskriver viktige premisser for utforming av 
fellesarealer på sykehuset. Formingsveileder vil også 
ha betydning for BT 2 og sikre at prinsippene for 
opparbeidelse av kollektivaksen, torg og tverrgående 
gatetorg videreføres. Dette sørger for at hele område 
vil oppleves som en helhet, uansett byggetrinn. 

Torgene

Torgene på sykehuset  er ankomstrommene og de 
urbane samlingspunktene for ansatte, pasienter og 
besøkende. De skal utformes som inviterende byrom 
med gode, varierte oppholdssteder, både langs 
bygningene, under trær og i tilknytning til utsmykking. 

Inngangspartiene brer seg ut over torget og inviterer 
inn i byggene.  Materialvalg ved inngangspartiene skal 
velges i samspill med bygningenes inngangsrom og 
bidra til god sammenheng mellom ute og inne. 

En gjennomgående materialbruk understreker torget 
som et sammenhengende rom, som utformes med 
hovedgulv i naturstein. 

Forside, Formingsveileder for gater og torg.

illustrasjon fra formingsveileder.
Den gjennomgående kollektivaksen med to torgområder ,
illustrasjon fra formingsveileder.

To torg, 
illustrasjon fra formingsveileder.

Tverrgående gatetorg,
illustrasjon fra formingsveileder.

Terrengutformingen medfører at torgene får en del 
kanter og trapper, men hovedgangforbindelser blir 
universelt utformet uten trinn. 

Torget skal være frodig og attraktivt hele året, med 

ulike rom for opphold og gir le. Stavangerregionen 
preges av mye vær, derfor er det viktig at 
beplantningsarealer, regnbed og permeabel belegning 

for bruk hele året er det mulig å skjerme noen soner 
med enkle paviljonger.

Kollektivaksen

Kollektivaksen krysser torget og knytter sykehuset 
sammen med universitetsområdet, byen og regionen. 
Det legges til rette for direkte og raske 
bussforbindelser til sentrumsområdene, de viktigste 
boligområdene på Nord-Jæren, til Bussveien og 
Jærbanen for videre omstigning. 

Kollektivaksen med kollektivholdeplasser legges 
sentralt gjennom sykehuset. Dette gir kort 
gangavstand og mulighet for korte kjøretider for 
busser til det omkringliggende veinettet. 

Kollektivaksen er hovedåren gjennom sykehustomten, 
og videre gjennom universitetsområdet. En 
sammenhengende, aktiv, grønn kollektivgate som 
brytes opp ved torgene.

gående og syklister på andre og tredje plass. Kjøring 
med personbil er ikke tillatt.  

Gatetorgene

De øst-vestgående gatene i sykehusområdet får en 
egen karakter som gatetorg. I motsetning til torgene 
og kollektivgaten, som primært er forbeholdt gående, 

kollektivaksen vil tverrgående gatetorgene være det 
første møtet med sykehusområdet. Gatetorgene er 
dermed viktig for opplevelsen av sykehuset i sin 
helhet. 

Gatetorgene vil ligne på hverandre, selv om de 
inneholder ulike funksjoner. Dette vil bidra til at 
gatetorgene fremstår tydelige og at sykehusområdet 
oppleves som en sammenhengende helhet. 

Gatetorgene skal utformes som frodige og attraktive 
passasjer inn til sykehusområdet. Gående og syklister 
har høyeste prioritet og det vektlegges samlet 

fremstår som helstøpte byrom.  
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Oversiktsbildet viser bevart vegetasjon etter oppstart av BT1.

Eksisterende landskap ved SUS: (fra venstre) eldre steingjerder, våtmarksområder, gjengrodd beitemark, bekker og skog.

EKSISTERENDE LANDSKAPSKVALITETER

Tomten på Ullandhaug, sør for BT 1, fremstår som et 

beitemarker og noe skogsområder er delvis bevart på 
OPT 5 og OPT 6 tomtene . I sør ligger det 
skogsområder, i stor grad blandingsløvskog, med noe 
innslag av barskog. Det levende terrenget på tomten 
skråner mot sør og tilbyr en storslått utsikt over Jæren 
og Hafrsfjord.

I nord knytter sykehuset seg til Universitetet og iPark, 
disse blir bundet sammen med SUS via kollektivaksen. 
Øst for sykehuset ligger Sørmarka med store 
sammenhengende skogsområder, med frodig 
vegetasjon og turstier.

Tomten består hovedsakelig av landbruksjord og 
naturbeitemark, inndelt i teiger med steingjerder. 

Terrenget faller markant i platåer mot sør, skråningene 
er i dag de tettest beplantede feltene på tomten. 
Terrenget på Ullandhaug representerer et stort 
potensiale, men samtidig en utfordring i forbindelse 

ønsker nivåfrie og sammenhengende strukturer. 
Høydeforskjellene er størst mot sør og er en vesentlig 
faktor ved utbygging av felt ene OPT 5- og 6. 

overvannshåndtering for hele området, allerede i BT 1.  
Videreføring av dette systemet er en vesentlig 
forutsettning for BT 2. Både vannvei øst og mindre 
oppsammlinger av regnvann i sykehusparken  vil 
knyttes til et eksisterende nettverk av småbekker og 
etablerte grøfter som leder mot sør.
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Overordnet overvannshåndtering for BT 1 og BT 2.

1
2

3

4

2

1

1 Kollektivaksen

2 Vannvei Øst

3 Park vest

4 Richard Johnsens gate

Diagram som illustrerer høydeforskjeller ved BT 1 og BT2.

B-B

A À

B

B`

A-A

Arkivenes Hus +31.0

SUS - BT 1 +30.5

Torg 24/25                 +25.0

Kolle 1                             +29.0

Nedenfor skrent      +18.0

Madlaveien   +9.0
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GREP - NATUREN SOM DIREKTE NABO

Uteområdene og landskapet utgjør en stor del av 
opplevelsen ved sykehuset. Ankomsten, utsikten, 
møteplassene, vannveiene og den frodige 
vegetasjonen i parken er eksempler på noe av det 
landskapet vil tilby. Forsking peker på den 

elementer i våre omgivelser. I planleggingen av det nye 
sykehuset på Ullandhaug er resultater fra slik forskning 
tatt til betraktning i utforming av naturlige gårdsrom 
og store, grønne uteområder. Vi utformer et sykehus 
som slipper «naturen» inn til pasienten. Utformingen 
skaper et sammenhengende forløp av gårdsrom, torg 
og parker, som skaper en helhet og variasjon mellom 
sykehusets ulike avdelinger.
Konseptet fra BT1  videreføres i BT2. Sykehusets 
orientering og organisasjon understøttes av tre 
nord-sør-gående landskapsrom av ulik karakter. Disse 
gjenspeiler de eksisterende kvalitetene som ligger på 
tomten, i det nærliggende universitetsområdet og i 
Sørmarka. stedstilpassing og mest  mulig bevaring av 
eksisterende kvaliteter

• direkte tilgang eller kort vei til park / skog
• stisystem gjennom landskapet
• utsyn mot landskapet
• aktiviteter / programmering i landskapet
• kollektivakse som sentral forbindelse
• forløp av store og små byrom

Herlev hospital, park, SLA. Herlev hospital, gårdsrom, SLA.Illustrasjon fra park, BT1.

Konsept for Ullandhaug med 3 forskjellige landskapsrom 
av ulik karakter og tvergående landksapsrom.

Integrasjon av sykehus og landskap ivaretar bære-
kraftsambisjoner og blågrønn faktor.
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OPPSUMMERING FRA STEG 1

Arbeidet med alternativvurderinger for SUS BT2 tar 
utgangspunkt i tidligere konseptvalg og i skissepro-

og områderegulering. 

I tillegg har det parallelle arbeidet med oppdatert 
hovedprogram 3.0 vært førende. 

Mye av grunnstrukturen for konseptet er allerede lagt i 
-

ring av høyder og utnyttelser. De infrastrukturelle 

som premisser i disse planer. 

Arbeidet som har vært utført i steg 1 kan deles inn i tre 

1. Faktagrunnlag og analyser. Innledende kart  
legging av nærhetsbehov

3. Konkretisert konseptalternativer.

Konseptalternativene som utredes er gruppert etter 

-
ningsarealer og evt fakultetsbygg UiS. 

Felles for alle konseptalternativene er områderegule-
-

ler som er brukt i modelleringen i de ulike bygnings-
strukturer. Plassering og organisering av de somatiske 

Siden alle undersøkte bygningskonsept bygger på 
-

ner som blitt utformet på bakgrunn av tidligere kon-

alternativ innenfor hvert tema kan behandles separat. 
En anbefaling vil bestå av et valg knyttet til hvert av 
temaene. 
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OPPSUMMERING AV ALTERNATIVSTUDIE OG KONSEPTVALG STEG 1 / DEL 1 - PROSJEKTGRUNNLAG

EVALUERING AV KONSEPTALTERNATIVER

vært avholdt brukermøter der alternativene også 
vært drøftet.  

I evalueringen er det lagt vekt på at det er alternative-
nes potensial og mulighet for videre utvikling som 

KONKLUSJON

Tema 1 - Utforming av SUS forskningsog undervis-

alternativet. Bygningsmessig så gir alternativ 1A og 1B 

synergi og samhandling som kan oppstå ved en 
samlokalisering mellom SUS og UiS vektlegges høyt. 
Denne synergi og samhandling kunne også ha blitt 

-

begrensninger. plasseringen for en slik sentralfunk-

synsvinkel.

fremstår den heller ikke som en hindring eller begrens-
ning.

vektes også høyt. Fra dette perspektivet er også 
alternativ 2B klart best.

Anbefaling
Med bakgrunn i samlet vurdering anbefales det at 
konseptalternativ 1B og 2B videreføres til steg 2 av 

skisser med tilhørende kalkyler og utredninger.

at de legger noen hindringer for bygningsmessige 
løsninger som så langt har vært vurdert. 



Diagram vinkler

STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS FASE 2, SUS 2
13.01.2021

Evalueringsmatrise Konseptvalg Nordic AART

Vurdering: Mindre Bra Dårlig
Ok
Bra Veldig Bra

1. VINKLER 2. KUBER 3. KOMPAKT 4.BLOMST 5. LAMELLER
KONSEPT

KRITERIE

FUNKSJON
Norde del
Midtre del
Søndre del (PHV)

FLYT
Norde del
Midtre del
Søndre del (PHV) kan bli blomst litt minus for orienterbarhet

ARKITEKTUR pluss for integrering med SUS1
Norde del
Midtre del
Søndre del (PHV)

LANDSKAP
Norde del + for åpen ved bygg B
Midtre del litt minus for torg
Søndre del (PHV) mangler små gårdsrom

ROBUSTHET

TEKNIKK Norde del
Midtre del minus for delt bygg
Søndre del (PHV)

GJENNOMFØRINGSRISIKO
Norde del
Midtre del
Søndre del (PHV)

MILJØ OG ENERGI med et pluss
Norde del
Midtre del
Søndre del (PHV)

(TRAFIKK)

(BYGGEKOSTNAD)

NATUR
SKJERMING

DIAGRAM  LAMELL

DIAGRAM BLOMSTDiagram kuber

OPPSUMMERING WORKSHOP

-

-
-

systematisk evaluert. 

Evalueringen foregikk som et gruppearbeid med 
utgangspunkt i et sett evalueringskriterier. Det ble 

-
eringskriteriene ble formulert som stikkord eller 

omfatter. Resultatet fra gruppearbeidet ble sammen-

-
ner. 

•

fungert med videre bearbeiding.

•
mye på grunn av de sterkest bygger videre på 
bygningsstruktur fra SUS1 og tidligere konsep-

med undersøkelser innenfor dem med tanke på 

•
fall spares til fremtidig utvidelse etter fase 2.

• Det er problematisk i mange aspekter å bygge på 
tomt vest for bygg A. Det bør være svært sterke 

bygging her. Kan også være relevant tomt å spare 
for evt videre utvidelse.

•
utbygging innenfor rammene til de foreliggende 
reguleringsplaner.

•

• Kompakte og store bygningsvolumer har en fordel 
iht teknikk og byggekostnad.  Må vurderes videre i 

•
av programareal i fakultetsbygg vil bli viktig for 
videre arbeid med å SUS 2; fordeling av arealer og 

Eksempel på evalueringsmatrise fra workshop

1. Konsept vinkler 2. Konsept kuber 3. Konsept kompakt 4. Konsept blomst 5. Konsept lamell
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DEL 2

LANDSKAP BYPLAN BYGNINGER



KONSEPT 

Mye av grunnstrukturen for utvikling av hovedkom-
-

under inndeling i tomter og regulering av høyder og 
utnyttelser. De infrastrukturelle hovedgrepene med 

Grunnkonseptet for SUS BT1 på Ullandhaug baseres 
på mer eller mindre frittstående bygninger på et 

sykehus. Transparens og åpenhet skaper en nær 

Universitets og IPARK området i det vakre kulturland-
skapet.

Sykehusets nære forbindelse til det eksisterende 

ytterligere med det planlagte bygg for forskning og 
-

-
handling samles i «poliklinikkbygg». Dette grunnkon-
septet er videreført i  BT2. 

Campusbyggenes enkle volumer i BT2 viderefører 
også BT1 bygningsstrukturen med publikumsarealer 
lokalisert på bakkeplan og enkel orientering med 
hovedinnganger  fra det nye torget. Unntaket til dette 
er bygget på SH2-1 som knyttes tettere til BT1.

Kollektivaksen strukturerer bebyggelsen og de to 

BT2. Det nye torget i BT2  får også bymessig karakter 

-

For alle bygg rundt torget med unntak av inngangen til 

legges inngangen litt lavere med tilpassing til terreng-
fallet. 
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TORG

Campus_oppdelt bygningsstruktur Torg Gater Akser Orientering og innganger

Funksjoner til bygg Funksjonelle forbindelser



ALTERNATIVSTUDIER

I steg 1 ble det som en del av de konseptuelle studier 
-

I disse studiene ble det ikke funnet grunnlag for å 

konseptet ble lagt til grunn for videre bearbeiding. 
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Nye SUS BT1

Vinkler og nabolag

Terraserte kuber Veien er torget Blomst Ring Lameller

Valgt konsept BT2_Campus med ytterligere utvidelse



HOVEDGREP
DELOMRÅDE SH2-1

På delområde SH2-1 ligger et bygg med dagbehand-

viktigt med  tanke på fremtidige bruksendringer.

Bygget er beliggende vest for bygg D i BT1 og formet 
som en L med hovedinngang fra nordøst. Dette 

bevegelse og stille opphold.

HOVEDGREP
DELOMRÅDE OPT4

Programmet for bebyggelsen på OPT4 er delt i en 

dagkirurgi og poliklinikk. Programmet forøvrig består 

med gårdsrom beliggende mot øst. 

Beliggende mellom torget og bygg  C i BT1 er det valgt 

og lede publikum inn i et større glassoverdekket volum 
mellom byggene for videre horisontal og vertikal 
fordeling. 

gangbroer og kulverter.

HOVEDGREP
DELOMRÅDE OPT5 NORD

-
tering med døgnbehandling. Hovedinngangen er fra 
det nye torget på plan U1. Bygget er L formet og har 
en stor takterasse på plan 1 der sengeposten ligger. 

Bygget inneholder utover døgnbehandling trenings- 

møterom. Bygget har en nærhet til psykiatri som gir 
muligheter for sambruk 
gymsal med spesialisert utstyr.

og kulvert. 

HOVEDGREP ADKOMSTER

Kollektivaksen blir den viktigste transportåren for 

forbinder torget i BT1 med det nye torget i BT2. 

til parkering som avvikles i henholdsvis parkeringshus 
og i det åpne på tomter vest for BT1. Herfra ledes 
gående videre til fordeling fra det nye torget. 

Delområde SH2-1 er det eneste bygget i BT2 som ikke 

hovedadkomst direkte fra mateveien til torget i SUS 

bygg D. 

-
mingen vil sikre at det allikevel vil være et areal som er 

Delområde SH2-1

P
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Delområde OPT5 NORDDelområde OPT4



Basiskostnad kr. 2 416 mill.

STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS BT 2 // 2021

HOVEDGREP
DELOMRÅDE OPT5 OG OPT6

natur og velegnede utearealer blitt prioritert med 
tanke på plassering på tomten. Hovedinngang til hele 
anlegget ligger i Frontbygget som henvender seg til 

-
arealer samt AMK og arealer for sykehusledelsen. 
Bygget er forbundet til bygget for rehabilitering med 
kulvert og bro i plan 4. 

Fra Frontbygget fordeles pasienter i døgnbehandling 
videre til ryggraden med aktivitets- og behandlings-

en friere dynamisk utforming og er preget av mye lys 
og kontakt ut til omgivelsene. Døgnpostkubene er 

tilrettelagt for biladkomst til akutt- og sikkerhetspos-
tene samt BUP. 

HOVEDGREP
DELOMRÅDE OPT1

På delområde OPT1 kommer det et bygg med 
forsknings- og undervisningsarealer tilhørende SUS. 
Dette skal samlokaliseres med fakultetsarealer for 
Helsefakultetet ved Stavanger universitet. Tanken er 
at det skal fremstå som ett
samhandling og sambruk.

Byggets volum er her vist organisert rundt et indre 

Høydene mot kollektivaksen og torget vil være noe 

sol- og utsiktsforhold. 

Byggningsmassen i dette delområde er ikke ytterlige-

behandle disse arealer.

HOVEDGREP
YTTERLIGERE UTVIDELSE (BT3)

Det har vært viktig at i hovedgrepet for BT2 også sikre 
areal for ytterligere utvidelse med hensiktsmessig 
plassering. Tyngdepunktet for fremtidig utvidelse 

-

kulvert og gangbroer.

I tillegg er det mulig med en mindre utbygging helt sør 

nærhetsbehov til andre deler av SUS. Det kan selvføl-

som en konsekvens av at man låter universitetet bruke 
areal på OPT1. Her er det naturlig å tenke at det er 

kan utøkes. Resterende del av OPT2 vil være for andre 

Totalt: 47 500 m²

Arealene ovenfor er kun grovt estimert, for gi et anslag på 
fremtidige muligheter. Volumer og arealer vil studeres 
nærmere i kommende arbeid med detaljregulering av 
delområdene.
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Uterommene  inviter til mange forskjellige opplevelser og aktiviteter.

Bevegelse

Samvær

Pause

PROGRAMMERING AV LANDSKAPET

Gjennom utformingen av landskapet gjøres det nye 
sykehuset til et frodig, levende og grønt anlegg med 
mange muligheter for aktivitet, opphold og lek. Både 
for de som kan bevege seg ute og de som må oppleve 
naturen innenfra. Opparbeidelsen av 
sammenhengende grøntområder med ulik karakter vil 
sørge for at man kan vandre gjennom et skiftende 
landskap hvor ulike sanseinntrykk vekkes. Fra 
stressreduserende hager og rekreative rom til 
duftende blomsterbed, åpne englandskap eller mer 
skogpregede områder.

Landskapet utformes med en målsetning om å skape 
et mangfoldig landskap, basert på naturens egen 
foranderlighet. Det nye landskapet formgis med en 
rekke variasjoner, og skiftende karakter i takt med 
sykehusets og sesongenes rytmer - for eksempel via 
den daglige lyssetting, solen og regnet og vindens 

Gjennom utforming av gårdsrommene gis pasienten 
muligheten til å oppleve naturen og de skiftende 
årstidene helt tett på, også innenfra. Ved å innlemme 
utsikt og beliggenhet i planene gjøres uterommene 
også attraktive for sengeliggende.

LANDSKAPSKONSEPT / LANDSKAP / DEL 2 - SKISSEPROSJEKT 
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1

3

4

5

2

Torg

Park. Offentlig tilgjengelighet

Middlertidig park

Skog

Innegårdsrom - begrenset uteområde

PHV uteområde

Lekeplass

Sansehage

Ballbane

PHV uteområde: 1. Familieterapi; 2. Personale

Våtmark

Grønnvei

Tilgang ambulanse og bil til BUP

Kollektivakse

5

4

3
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Kollektivakse  og Torget

Gårdsrommene bringer naturen inn i sykehuset og 
bygningene. De er en sanselig motvekt til sykehusets 
rasjonalitet og tilbyr ulike møte- og oppholdsplasser til 
pasienter, besøkene og ansatte.

- bruk av eksisterende naturkvaliteter f.eks. stein og beplantning

- varierte oppholdssoner: spenn fra uteservering til stille nisjer
- tilrettelegging for aktiviteter f.eks. barnelek
- Universelt utformet, tilgjengelighet for alle

Kollektivaksen er hovedåren gjennom sykehuset, og videre 
gjennom universitetsområdet. Den skal være en aktiv, grønn 
kollektivgate med plasser og torg, uteservering og uformelle 
møtesteder.

- grønn kollektivgate
- beplantet med trær
- gaterom som byrom
- aktive fasader
- hovedinnganger rundt torgene
- mulighet for adkomst, ferdsel og opphold

Gårdsrom

SLA, Kalkhaven i Koncerthuset

SLA, Bymilen - SEB Bank.

Skogen øst for sykehuset tilbyr andre sanseinntrykk og et 
annet tempo enn de andre landskapstypene.
Den danner en naturlig skjerm mot motorveien, samtidig 
som skogen tilbyr forbindelser til Sørmarka. 

- eksisterende skog
- kobling til Sørmarka med turstier
- skjerm mot motorvei
- terreng
- vannhåntering / integrasjon av vannvei Øst

Parken

Parkområdene  ved  sykehuset er et åpent og tilgjengelig 
parkstrøk, for sykehusets brukere og for naboer og andre som 
ferdes i området. Variert og frodig beplantning med naturlig 
overvannshåndtering bidrar til stor herlighetsverdi, samtidig 
som naturen er avgjørende for å oppnå ønsket BGF for 
området.

- knyttes opp omliggende natur
- bevaring av eksisterende verdier når mulig
- nettverk av gangforbindelser skaper kortest mulig vei mellom 
sykehusets funskjoner og til parkering
- stisystemet knytter seg opp til omliggende by og landskap
- stiforløp skaper nærhet til naturen  og gir mulighet for bevegelse 
og opphold
- høy biologisk artsmangfold
- lek og aktivitet
- naturlig vannhåndtering

Skogen

SLA, Novo Nordisk Naturpark

Charlottehaven, SLA.

PHV Østmarka , Trondheim SLA. Sørmarka.

DEL 2 - SKISSEPROSJEKT / LANDSKAP / LANDSKAPSKONSEPT

9COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  | HELSE STAVANGER



TORG

BT 2 bygges rundt et stort samlende torg, som blir del 
av en rekke plassdannelser langs kollektivaksen. 
Torget utgjør hjertet i bebyggelsen og utformes som 
et inviterende, urbant byrom med gode 
oppholdssteder. Både langs bygningene og inne på 
selve plassen, under noen av de frodige trærne eller 
rundt et vannspeil. 

Med relativt store bygningsvolumer rundt seg vil 
torget oppleves intimt og velproposjonert. Torget i BT 
2 vil preges av bebyggelsen rundt seg, terrengforming 

av ulike oppholdssoner, beplantningen og belegning 
som bidrar til å ivaretå det skrånende terrenget..

Kollektivaksen går over torget og binder sykehuset 
sammen med Univerisitetsområdet, byen og regionen. 

Fra torget får man utsikt ut mot det omkringliggende 
landskapet, fjorden og himmelen. Forbindelser til 
sykehusets park og stisystemet brytter opp torget og 
sørger for nærhet til omkringliggende natur.  

• Torget ved  BT 2 får en grønn karakter med ulike 
soner for adkomst,  opphold og ferdsel
•
• Kollektivaksen og tverrgående landskapsrom 

bryter opp torget
• Kollektivasken blir en del av torgets 

sammenhengende bygulv

LANDSKAPSKONSEPT / LANDSKAP / DEL 2 - SKISSEPROSJEKT 
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landskapsplan torg BT 2
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VANN

mindre område for oppsamling og 
fordrøyning av vann etableres i sør. 

TRAFIKK
Varebiler eller drosjer krysser torget i 
nord.  Kollektivaksen er nord-sørgåen-
de og krysser torget.

BEPLANTNING
Trerekke langs kollektivaksen brytes 
opp av torget og tverrforbindelsens 
varierte beplanting. 

BEVEGELSE
Innganger på alle sider av torget sørger for 

-
kanter prioriteres på torget.

SONER
Torget deles i forskjellige soner med 
uteserveringer, adkomstsoner eller 
uformelt opphold tett på natur.

Torget på  BT1 opparbeides som et sammenhengende bygulv med granittdekke, der bussen krysser i et shared space felt.

SUND Naturpark, SLA

Novo nordisk, SLA

SUND Naturpark, SLA
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TORG

REHAB

PHV

Aksionometri
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Funksjonsdiagram med hovedfunksjoner for sykehuset

NÆRHETSBEHOV

-

prioriteringer. 

Ett eksempel på prioritering der nærhetsbehovet ikke 

anbefalinger. Det ble i konseptutviklingen prioritert 

alle kliniske områder i det omfang det er ønsket. Disse 
arealene har måtte vike for andre viktige nærhetskrav 

OPERASJON
INTERVENSJON
BILLEDDIAGNOSTIKK
LABORATORIUM
STERILSENTRAL

OPERASJON
INTERVENSJON
BILLEDDIAGNOSTIKK
LABORATORIUM
STERILSENTRAL

SENGEPOST
FØDE
SKOPI
POLIKLINIKK

SENGEPOST
FØDE
SKOPI
POLIKLINIKK

OBSERVASJONSP.
SENGEPOST
INTENSIV
AKUTTMOTTAK
FORSKNING
ADMIN
VAREMOTTAK
SENGEVASK

OBSERVASJONSP.
SENGEPOST
INTENSIV
AKUTTMOTTAK
FORSKNING
ADMIN
VAREMOTTAK
SENGEVASK

SENGEPOST
BARN SENGEP.
POLIKLINIKK

SENGEPOST
BARN SENGEP.
POLIKLINIKK

UNIVERSITET

SOMATIKK. 
POLIKLINIKKER/
DAGOMRÅDE

SOMATIKK.
/POLIKLINIKKER

DAGOMRÅDE
SOMATIKK. 
POLIKLINIKKER/
DAGOMRÅDE

DØGNBEH.

DØGNBEH.

DØGNBEH.

AMK

AMK

KONTORER
UNDER-
VISNING
ADMIN

KONTORER
UNDER-
VISNING
ADMIN

KONTORER
UNDER-
VISNING
ADMIN

PHV

PHV

PHV

OPERASJON OG 
OPPVÅKNING

OPERASJON
OG OPP
VÅKNING

OPERASJON 
OG OPP
VÅKNING

RINGEN

RINGEN

KULVERT

KULVERT

MEDISINSK 
SERVICE

MEDISINSK 
SERVICE

IKKE 
MEDISINSK 
SERVICE

IKKE 
MEDISINSK 
SERVICE

LAB OG 
APOTEK

LAB OG
APOTEK

LAB OG 
APOTEK
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FUNKSJONSORGANISERING

Etter fullført BT1 vil alle akuttfunksjoner, deler av 
poliklinikk og dagbehandling, hoveddelen av radiologi 
og laboratoriefunksjoner, nødvendige støtte-/service-
funksjoner og all somatisk døgnbehandling, med 
unntak av rehabilitering, være flyttet til Ullandhaug. 
Gjenstående til BT2 vil være funksjonsområder til-
knyttet: Somatisk poliklinikk og dagbehandling, 
dagkirurgi, rehabilitering, resterende medisinsk 
service, ikke-medisinsk service, voksenpsykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri samt kontor, forskning 
og undervisning.

Grunnkonseptet for SUS på Ullandhaug baseres på 
mer eller mindre frittstående bygninger på et Cam-
pusområde. De forskjellige byggenes innhold er basert 
på lik funksjon; døgnbehandling med sengerom samles 
i «sengebygg», tyngre funksjoner som operasjon, 
radiologi og laboratorier samles i «behandlingsbygg», 
mens lettere funksjoner som poliklinikk- og dagbe-
handling samles i «poliklinikkbygg». Dette grunnkon-
septeter videreført i  BT2. 

På delområde SH2-1 kommer et bygg for dagbehand-
ling og poliklinikk. Dette bygget knyttes til ringen i BT1 
i begge etasjer. 

På delområde OPT4 kommer et behandlingsbygg med 
dagkirugi, poliklinikker og diverse servicefunksjoner 
som kantine, verksteder etc samt storkjøkkenet med 
tilhørende varegård. Dette bygget knyttes til bygg C 
via kulvert og en bro i 2 etg. 

På delområde OPT1 kommer det et bygg med 
forsknings- og undervisningsarealer, samlokalisert og 
i sambruk med arealer i til Helsefakultetet til Stavan-
ger universitet. Forbindes med kulvert til OPT4.

Delområde OPT5 Nord skal ivareta rehabilitering, 
inkludert en etasje med døgnbehandling. Inneholder 
ellers en stor andel generelle kontorer og møterom. 
Knyttes til OPT4 med bro og kulvert. 

Psykisk helsevern er lokalisert på delområde OPT5 og 
OPT6. Her har hensynet til utsikt, god kontakt med 
natur og velegnede utearealer blitt prioritert med 
hensyn på plassering. Hovedinngang legges til ”front-
bygget” med fellesfunksjoner, poliklinikk og kontorer.  
Herfra fordeles pasienter i døgnbehandling videre til 
ryggraden og døgnpostene. 

Alle funksjoner og innbyrdes sammenhenger vil bli 
gjort rede for nærmere i beskrivelsen av respektive 
bygg/delområde. 

Diagramsnitt OPT5-N

OPT 5-N

OPT 4
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OPT 1
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Lengesnitt BT2 - med kulvertforbindelser2
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PASIENTFLYT

ANSATT/PASIENT I SENG FLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT
Flyt bakkeplan/inngangsetasjer
Etasje 01, U1, U2, 1:1000 

BYGG D BYGGC
SH2-1

BYGG A

BYGG B

OPT1

OPT4

OPT5-N

OPT5,6-PHV

FORBINDELSER INNGANGSETASJER

På inngangsnivå for de forskjellige byggene er det de 
utvendige torg, gater og akser som binder dem 
sammen. Denne strukturen er tydelig og godt synlig, 
og gjør at det blir lett for besøkende å orientere seg i 
området. Utomhusarealet vil også bli flott opparbei-
det, med stort innslag av grønt, og vil bidra til at det vil 
bli en hyggelig og rekreativ opplevelse å bevege seg 
utendørs på Ullandhaug. Bil og annen tyngre trafikk er 
begrenset til et minimum, slik at området i stor grad er 
utformet på fotgjengernes premisser. For mange vil 
dette bli den primære og mest naturlige måten å beve-
ge seg mellom de forskjellige bygg og funksjoner på. 

Terrenget i området faller mot sør, slik at hovedinn-
gangene vil opptre på forskjellige innbyrdes etasje-
plan. Alle bygninger i BT1 har innganger mot torget på 
plan 01. Det gjelder også SH2-1 som også knyttes 
tettere opp mot funksjoner dette område. Alle de 
andre bygningene i BT2 har hovedinngang fra det nye 
torget. Dette inngangsnivå motsvarer plan U1, og for 
PHV enda litt lavere (plan U2). Plan U1 svarer til kjelle-
retasje der hovedkulverten er for delområde SH2-1 og 
SUS BT1. 

Det vil ikke være noen innvendige forbindelser på 
dette nivå. Men i tillegg til torg, gater og akser så vil 
det også etableres snarveier i grøntdragene på tvers i 
området. Disse vil ytterligere øke mulighetene og 
attraksjonen i å bevege seg utendørs på bakkeplan.

TORG BT1

TORG BT2
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PASIENTFLYT

ANSATT/PASIENT I SENG FLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT Flyt kulverter
Etasje U1,U2,U3 1:1000

BYGG D BYGGC
SH2-1

BYGG A

BYGG B

OPT1

OPT4

OPT5-N

OPT5,6-PHV

KULVERT NIVÅ  U1

KULVERT NIVÅ  U2

KULVERT NIVÅ  U2

KULVERT NIVÅ  U3

VAREGÅRD

hall

FORBINDELSER KULVERTER

All intern transport av varer skal foregå i kulverter, 
med unntak av det som kan transporteres i rørpost og 
i  tøy- og avfallssug. Transporten vil i størst mulig grad 
skje automatisert med AGV. Det er i BT1 etablert et 
sentralt varemottak og en avfallssentral som skal 
forsyne og betjene hele SUS, også BT2. Det eneste 
unntaket er storkjøkken som får et eget varemottak, 
dog ut mot samme sentrale varegård. Med tanke på all 
transport som skal foregå internt så er det særdeles 
viktig med et robust og godt dimensjonert kulvertsys-
tem. På bakgrunn av dette så er det mellom bygg C og 
OPT4 planlagt en stor utvidelse av kulverten, en hall, 
som kan brukes til oppstilling og mellomlagring av 
vogner og utstyr. 

Alle nye bygg i BT2 vil kobles på kulvertsystemet.  
Siden terrenget faller mot sør, vil det være behov for 
nivåsprang i kulvertene. Dette vil bli ivaretatt med 
heiser ved to steder. Et nivåsprang vil være sentralt i 
OPT4, og et ved heiskjerne i OPT5-N (se røde marke-
ringer i plankart til høyre).  

Kulvertene er plassert slik at de enkelt når tak i de 
forskjellige heiskjerner og varelagerautomater som 
skal ivareta den videre vertikale transporten i respek-
tive bygg. Varelagerautomater vil bli etablert i SH2-1 
og OPT4. De andre byggene vil ha for lite behov for de 
forbruksvarer som denne automat er beregnet for, til 
at en etablering vil være hensiktsmessig. En spesielt 
intensiv transportvei vil oppstå til heiser øst i OPT4. 
Disse to heiser ivaretar transport av sterilt gods til og 
fra operasjonsområdene. Denne transportvei og 
vertikalforbindelse må detaljeres nærmere i kommen-
de faser med tanke på renhet, evt sluser etc. 

Kulvertene skal forbeholdes logistikk, og til en viss 
grad også bevegelse for ansatte. Pasienter eller 
besøkende skal ikke bevege seg i kulverter. Dette 
gjelder både hvis de går på egen hånd eller hvis de blir 
kjørt av portør.

I tillegg til logistikkulvert vil det også være kulvert for 
tekniske føringer. Denne sammenfaller i all hovedsak 
med logistikkulverten (plassert under eller ved siden) 
men der vil også være behov for noen ekstra 
føringsveier (f.eks. mellom OPT1 og bygg D).

DEL 2 - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / KONSEPT
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PASIENTFLYT

ANSATT/PASIENT I SENG FLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT Flyt gangbroer
Etasje 02, 1:1000

BYGG D BYGG C
SH2-1

BYGG A

BYGG B

OPT1 OPT4

OPT5-N

OPT5,6-PHV

FORBINDELSER GANGBROER

Som et supplement til utendørs bevegelse på 
bakkeplan, og transport i kulverter, så er det lagt opp 
til forbindelser mellom byggene oppover i etasjene 
med gangbroer. Gangbroene er i utgangspunktet både 
for pasienter og ansatte. I BT 1 så utgjør ’ringen’ en 
forbindelse i to etasjer som knytter sammen alle bygg.  
Det nedre nivå (plan 02) er åpent for allmenn ferdsel, 
mens det øvre (plan 03) er forbeholdt ansatte og 
transport av pasienter i mer eller mindre kritisk 
tilstand. 

SH2-1 foreslås å kobles på ringen i begge nivåer. Det 
gir dette bygg robuste, fleksible og fremtidsrettede 
forbindelser. 

For byggene ved det nye torget foreslås en forbindelse 
i plan 02. OPT4, OPT5-N og PHV knyttes da sammen 
på samme nivå. Denne aksen ligger tett på de vertikale 
heiskjerner i respektive bygg, slik at videre transport 
vil gjøres enklere. Langs aksen ligger 
kontorfunksjoner, dvs. ingen pasientrelatert 
virksomhet, som gjør at gjennomgangstrafikk vil bli 
mindre krevende. 

Det er en utfordring der gangbroaksen møter og skal 
føres videre gjennom bygg C. Her ligger 
akuttfunksjoner, dvs. pasientrelatert virksomhet der 
det ikke er ideelt med gjennomgangstrafikk. 
Påkoblingen vil også kreve noe ombygging av arealet.

Det vil være behov for noe pasienttransport langs 
denne aksen i plan 02, men det vil være i et begrenset 
omfang. Det er gjort analyser som peker på mellom 7 
og 13 pasienter per dag. Dette utgøres i hovedsak av 
pasienter fra dagkirurgi i OPT4 som etter operasjon 
skal legges inn på sengepost i BT1, men også noen få 
pasienter som transporteres mellom sengepost og 
rehab samt mellom PHV og funksjoner i BT1. 

I øvrigt vil gangbroene kunne brukes av ansatte som vil 
ha en fordel av denne forbindelse, spesielt med tanke 
på etablering av kontorer og møterom i både OPT4 og 
OPT5-N, men det krever at man på et senere 
tidspunkt vurderer akuttavdelingens utforming og 
plassering. Akuttavdelingen bør skjermes mest mulig 
for gjennomgangstrafikk. Det er også mulig å vurdere 
gangbro mellom OPT4 og bygg C i plan 04, der det 
ligger en sengepost.

Innvendige forbindelser, kulvert og gangbroer, vil bli 
gjort rede for nærmere i beskrivelsen av respektive 
bygg/delområde. 

’RINGEN’
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Antall enheter
Veiledende 

areal‐
standard

Totalt arealbehov 
Netto m² Brutto m²

Somatikk. Poliklinikker/dagområde
Poliklinikker Øvrige 53 33 1 760
Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740
Nye funksjoner  7 33 542
sum 4 042
Ikke medisinsk service 
Personalservice 1 165
sum 1 165
Kontorer undervisning og administrasjon
Kontorer og møterom    190
Undervisning og forskning (forskningsposten) 130
Undervisning, klinikknært 300
sum 620
SUM TOTALT 5 827 11 800

OPT 4

OPT 5-N

OPT 5,6-PHV

OPT 1SH2-1

TORG

STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS, BT 2 // 2021
Nordic / AART / SLA / COWI

Delprosjekt A1
SH2-1 Poliklinikk og dagbehandling
11 800 m²
Basiskostnad kr. 715 mill

DELOMRÅDE  SH2-1 / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING/ FUNKSJONSORGANISERING / DEL 3A - SKISSEPROSJEKT 
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OPT-1 OPT-4PARKERING ANSATTE

SH2-1 POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

INNHOLD
Rett vest for SUS BT1 bygg D bygges et nytt bygg for 
poliklinikk og dagbehandling, her kalt SH2-1. Program-
grunnlaget utgjøres primært av poliklinikk og dagbe-
handling til medisinske fagområder som gjenstår etter 
SUS BT1, og som dermed i en periode har hatt drift 
fordelt mellom både Ullandhaug og Våland. Dette 
gjelder Medisinsk avdeling, Kardiologisk avdeling, 
Nevrologisk avdeling, Kvinne- og barneklinikken samt 
Avdeling for Blod og Kreftsykdommer (ABK). I tillegg 
avsettes areal til sk. ‘nye funksjoner’ – for utvidet 
revmatologisk tilbud, Screeningprogram for tarmkreft 
og rombehov som en konsekvens av endringer i 
bioteknologiloven.

Utover poliklinikker og dagbehandling er det også 
avsatt areal til forskningsposten samt noen kontorer 
og møterom. Areal til nødvendig ikke medisinsk 
service, i hovedsak personaleservice i form av garde-
rober og pauserom, er også ivaretatt.

PLASSERING OG ADKOMST
Bygget ligger plassert langs hovedaksen fra pasient-
parkeringen og inn mot sykehustorget. Bygget ligger 
således tett på det sentrale adkomstområdet for alle 
kliniske funksjoner i BT1, og spesielt tett på senge-
bygg A og D. Dermed sikres en god tilgjengelighet og 
nærhet til store deler av BT1.

Bygget har hovedadkomst i plan 01, ut mot gatetorget 
som er hovedadkomstveien til det sentrale torget i 
BT1. Her vil både pasienter og ansatte ankomme til 
bygget. Vest og sør for bygget ligger sykehusparken. 
Parken her preges av et bevart skogsområde, turstier 
og noe mindre aktivitets- og oppholdssteder.  Byg-
ningsstrukturen åpnes opp mot sør, og det vil bli ett 
flott grønt gårdsrom mellom SH2-1 og bygg D. Gårds-
rommet tilbyr mulighet for stille opphold og fordypel-
se men knyttes også opp mot parkens natur og stisys-
tem. 
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SUS 2_POLIKLINIKK SH2-1

Poliklinikk

Medisinrom

Forbruksvarer
lager/automatResepsjon/

vakthold

WC
personal

DesinfeksjonUndersøkelsesrom 
Standard 18 m2

8 stk

Møte/
Pauserom

Arbeidsrom

Kontor

VESTIBYLE

Undervisningsrom
2 stk

Lager utstyr

Arbeidsstasjon 
Indre/ytre

Spesialrom
27 m2
3 stk

Spesialrom
36 m2
1 stkWC

pasient

Prøvetaking
12 m2
3 stk

Opphold/
vente

Renhold

Avfall

WC
pasient

POLIKLINIKK 
FUNKSJONER SOM DELES 

PÅ 2 AVDELINGER
24 U/B-ROM TOTALT

Ekspedisjon/
merkantil

Garderobe
personal

HOVEDINNGANG POLIKLINIKK/
DAGBEHANDLING

HELT BYGG

POLIKLINIKK 
1 AVDELING

12 U/B-ROM TOTALT                    

KJELLER

SUS 2_DAGBEHANDLING

Dagbehandling

Medisinrom

Forbruksvarer
lager/automatResepsjon/

vakthold

WC
personal

Desinfeksjon

Standardplass storrom
7 m2/plass
14 plasser

Møte/
Pauserom

Arbeidsrom

Kontor

VESTIBYLE

Undervisningsrom
2 stk

Lager utstyr

Arbeidsstasjon 
Indre/ytre

WC
pasient

Opphold/
vente

Renhold

Avfall

WC
pasient

Ekspedisjon/
merkantil

HOVEDINNGANG POLIKLINIKK/
DAGBEHANDLING

HELT BYGG

Dagbehandling
2 pl./rom

8 m2/plass
4 plasser

Dagbehandling
skjermet (1pl.)
12 m2/plass

2 plasser

Opphold/
vente

Opphold/
vente

Garderobe
personal

KJELLERDAGBEHANDLING
FUNKSJONER SOM DELES 

PÅ 2 AVDELINGER
40 PLASSSER TOTALT

DAGBEHANDLING
1 AVDELING
20 PLASSER

ORGANISERING
Bygget organiseres som et fleksibelt bygg, med en 
struktur tilpasset poliklinikk og dagbehandling. Men 
det har også en bygningsstruktur og dimensjoner som 
egner seg vel til kontorer og forskning/undervisning. 
Det skal også innredes slik at det er mulig å dra nytte 
av dette, og i fremtiden kunne tilpasse bygget til de 
funksjoner som det vil være behov for. 

Bygget har som vist nå 5 etasjer med generelt be-
handlingsareal. Hver etasje har plass til ca. 20-25 
standard poliklinikkrom, eller tilsvarende areal for 
dagbehandling. Plassering av enkelte avdelinger og fag 
vil bli tema i kommende faser av prosjektutviklingen. 
Dette kan stokkes rundt og optimaliseres når man 
også er kommet lenger i de kliniske behovsvurderin-
gene. 

Sentralt i bygget, direkte synlig fra hovedadkomsten, 
er en åpen trapp og heiser som fordeler både pasien-
ter og ansatte til alle byggets etasjer. Dette sikrer en 
enkel og tydelig orientering, samt god kontakt på 
tvers av etasjer. I 1. etg vil det etableres en felles 
resepsjon/ekspedisjon, men det er også mulighet for 
separate ekspedisjoner i hver etasje oppover i bygget. 
Større ventearealer er plassert innved trappen i hver 
etasje, men det er også mange muligheter for mer 
desentrale vente/oppholdssoner tettere på de for-
skjellige behandlingsrommene. 

Undersøkelse og behandling (poliklinikkrom og dagbe-
handling) er lagt langs bygget fasader. Bygget har en 
dobbelkorridor, og mellom disse en kjerne med støtte-

arealer, der rom som lager, desinfeksjon og medisin 
kan nås fra begge sider.  Sentralt og fordelt med god 
oversikt er det plassert arbeidsstasjoner. Ansatte har 
sine arealer (arbeidsrom, kontor, møte/pause) i utkan-
ten av behandlingsarealet. 

Det er lagt opp til integrerte undervisningsarealer 
fordelt i bygget. Dette areal kommer fra programpos-
ten ‘klinikknær undervisning’ og utgjør for dette 
bygget ca. 300 m². Dette er tenkt som generelle 
undervisningsrom og skal kunne ha en fleksibel bruk. 
En del av dette arealet er tenkt konsentrert ved 
gangbroen i 2 etg, men er ellers spredt rundtomkring i 
bygget. 

Behandlingsrommene er for poliklinikk planlagt med 
en standard størrelse på 18m². Utover dette er det 
satt av en viss andel større spesialrom på 27m² resp. 
36 m². Dagbehandlingsplasser er dimensjonerte med 
min. 7 m² per plass og fordelt med forskjellig antall 
plasser per rom, fra skjermede rom for en pasient til 
større rom med 4 plasser. Det planlegges også for at 
enkelte behandlingsrom vil ha behov for direkte 
adgang til wc/bad. Fordeling av behandlingsrom vil 
detaljeres nærmere i neste fase.

Byggets toppetasje er i hovedsak viet tekniske instal-
lasjoner (ventilasjonsanlegg), men her gis også rom for 
noe funksjonsareal. Her er det tenkt at forskningspos-
ten kan plasseres, sammen med noe generelt konto-
rareal. I byggets underetasje er det også en del teknis-
ke arealer samt garderobeanlegg for ansatte. 

Boblediagrammer poliklinikk resp. dagbehandling. 
Viser prinsipielt innhold og fordeling av romprogram per enhet.

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDICHELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  SH2-1 / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING/ FUNKSJONSORGANISERING / DEL 3A - SKISSEPROSJEKT 

12



1 ETG  1:300

WC

Lager

Samtale

Samtale/

prøve

Lager

Lager

WC

Garderobe

Kontor

Møte/pause

WC

WC

Vente

Ekspedisjon

M
e

d
is

in

PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

UNDERVISNING

STØTTEROM

TEKNIKK

V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

Undersøkelse/ behandlingsrom

Arbeids-

stasjon

Desinf.

Desinf.

Arbeids-

stasjon

Arbeids-

rom

V.F

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3A - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING / DELOMRÅDE  SH2-1

13



1 : 700

Snitt OPT 1 og 41

1 : 700

Tverrsnitt SH-22

UNDER-
VISNING

gangbro til
bygg C

innvendig 
atrium

kulvert til 
Bygg C

OPT 4

VEI-VARELEVERING
AMBULANSE

POLIKLINIKK

POLIKLINIKK

BLODGIVNING

KONTORER OG
MØTEROM

FORSKNINGSLAB

DAGKIRURGI

DAGKIRURGI

STORKJØKKEN

GARDEROBERMED.TEK

BDS

OPT 1

FAKULTETSAREAL UiS

PARKERING

KANTINEPRØVE-
TAKING

TEKNIKK

STAMCELLE LAB TEKNIKK

KOLLEKTIVAKSEN

POLIKLINIKK OG

KONTOR FORSKNINGSPOST

POLIKLINIKK FORSKNING/UNDERVISNING

SENGEVASK VAREMOTTAK

AKUTTBARN SENGEPOST

INTENSIVSENGEPOST

Tilkobling 
til ringen SENGEPOST

DAGBEHANDLING

GARDEROBER

SH2-1 BYGG D BYGG C

KOLLEKTIVAKSEN

BIOBANK

FORSKNING
OG 
UNDERVISNING

GARDEROBER

FORBINDELSER OG GANGBROER
I tillegg til den utvendige forbindelsen langs gater og 
torg, så er bygget forbundet med bygningsanlegget til 
BT1 med både gangbroer og kulvert. 

Gangbroene er i skisseprosjektet vist som en utstikker 
av ‘ringen’ i BT1, og gir dermed svært gode forbindel-
ser til alle deler av sykehuset BT1. Det legges opp til at 
gangbroen utføres i to etasjer, plan 2 og 3. Plan 2 er 
den mer offentlige kommunikasjonen i ringen, med fri 
bevegelse for både pasienter og ansatte. Plan 3 er 
forbeholdt ansatte, og transport av pasienter i seng. 
Gjennom å koble på bygget i begge disse etasjer får 
man en robust og fremtidsrettet tilknytning til hele 
sykehusanlegget. 

Det vil også være mulig å etablere alternative gang-
broforbindelser høyere opp i bygget, direkte mellom 
sengeområde og poliklinikk, hvis man istedenfor (evt. i 
tillegg til) kobling til ringen vil prioritere denne nærhe-
ten. 

Som alternativ til en utenpåliggende gangbro som 
kobles direkte til ringen, kan gangbroene også etable-
res mer direkte mellom byggningskroppene. De vil da 
bli noe kortere og mindre synlige, og påkoblingen til 
ringen vil skje via bygg D. Pasientareal i bygg D vil i all 
hovedsak kunne skjermes for gjennomgangen. 

Det vil arbeides videre med utforming av gangbrofor-
bindelsene i neste fase. 

SNITT   1:700

Diagram: Utenpåliggende broforbindelse tilknyttet ringen i 
2 og 3 etg

Diagram: Alternativ broforbindelse mellom bygg i 4 etg, alt 2 og 3 etg, plassert  mellom byggene.

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDICHELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  SH2-1 / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING/ FUNKSJONSORGANISERING / DEL 3A - SKISSEPROSJEKT 

14



PARKERING

PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

UNDERVISNING

STØTTEROM

TEKNIKK

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

2 OG 3 ETG  1:300

WC

Lager

Samtale

Samtale/

prøve

Kontor

Møte/pause

WC

WC

Vente

Undervisning

Bro 2 og 3 etg, tilkoblet ringen

M
e

d
is

in

V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

Undersøkelse/ behandlingsrom

Arbeids-

stasjon

Arbeids-

rom

Arbeids-

stasjon

Desinf.

Desinf.
SnittSnitt

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3A - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING / DELOMRÅDE  SH2-1

15



Alt. bro i 4 etg

PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

UNDERVISNING

STØTTEROM

TEKNIKK

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

4 OG 5 ETG  1:300

WC

Lager

Samtale

Samtale/

prøve

Kontor

Møte/pause

WC

WC

Vente

Under-

visning

M
e

d
is

in

V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

U
n

d
e

rs
ø

ke
ls

e
/ 

b
e

h
an

d
lin

g
sr

o
m

Undersøkelse/ behandlingsrom

Arbeids-

stasjon

Desinf.

Desinf.

Arbeids-

stasjon

Arbeids-

rom

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDICHELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  SH2-1 / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING/ FUNKSJONSORGANISERING / DEL 3A - SKISSEPROSJEKT 

16



PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

UNDERVISNING

STØTTEROM

TEKNIKK

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

6 ETG  1:300

Kontorer

Forskningsposten

Teknisk etasje

Vrimle

WC

Lager

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3A - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING / DELOMRÅDE  SH2-1

17



U1 ETG  1:300
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Kulverten i etg U1 er forbeholdt logistikk, dvs. forsy-
ning av varer og teknikk. Den kobles på tilsvarende 
gangbroene, og blir på samme måte en avstikker på 
den sentrale ringstrukturen i BT1. Det etableres en 
sentral vareheissautomat, som etter samme system 
som i BT1 vil forsyne byggets etasjer med varer 
(forbruksmateriell, tøy etc) Heisene er dimensjonert 
for å kunne transportere senger, selv om det bare 
unntaksvis vil være behov for det i et bygg dedikert 
dagbehandling.
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OPT 4

OPT 5-N

OPT 5,6-PHV

OPT 1SH2-1

TORG

STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS, BT 2 // 2021
Nordic / AART / SLA / COWI

Delprosjekt A4
OPT4 Dagkirurgi, Poliklinikk, Forskningslab, Kontor, Storkjøkken, Intern Service
34 800 m²
Basiskostnad kr. 2 656 mill.

OPT4  DAGKIRURGI OG POLIKLINIKK

INNHOLD
Bygget inneholder i tillegg til dagkirurgi og poliklinikker 
også flere andre funksjoner. Nedenfor gis en oversikt 
over det planlagte innholdet: 

• Dagkirurgi. 16 operasjonsstuer med tilhørende 
pre- og postop. Herunder fagområder ØNH, Øye, 
Ortopedi, Gynekologi og Kirurgi.

• Poliklinikker for tilsvarende fagområder, dvs fag 
som også har dagkirurgisk virksomhet.

• Forskning og undervisning. Her planlegges en 
translasjonsrettet forskningslab, biobank samt 
generelt integrerte klinikknært undervisningsareal.

• Blodgivning og stamcellelab, resterende og nye 
virksomheter innenfor avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin, som ikke var en del av BT1.

• Prøvetaking, s.k. stikkpoliklinikk som skal være 
dekkende for alle sykehusets avdelinger. 

• Brystdiagnostisk senter og endokrinologisk 
poliklinikk. Samlokaliseres med tilgang på en liten 
enhet for patologi. 

|
Antall enheter

Veiledende 
areal‐

standard

Totalt arealbehov 
Netto m² Brutto m²

Somatikk. Poliklinikker/dagområde
Poliklinikker med relasjon til Dagkirurgi 81 33 2 700
sum 2 700
Operasjon og oppvåkning
Operasjon døgn og dag 16 105 1 680
Preoperativ og postoperativ oppvåkning 32 19 596
sum 2 276
Medisinsk service
Billeddiagnostikk (BDS) 5 40 200
sum 200
Laboratorier og Apotek
Stikkpoliklinikk 150
Blodgivning 250
Stamcellelab 200
sum 600
Ikke medisinsk service 
Medisinsk teknologi og informatikk 330
Øvrig intern service* 460
Kjøkken 1 000
Personalservice 1 914
Pasientservice 1 000
sum 4 704
Kontorer undervisning og administrasjon
Kontorer og møterom    4 630
Undervisning og forskning (lab, biobank) 850
Undervisning, klinikknært 550
sum 6 030
SUM TOTALT 16 510 34 800
*Verkstedsareal, Kundesenter Helse Stavanger

Utover de rent kliniske funksjonene vil bygget også 
inneholde en hel del annet areal:

• Kontorer og møterom som skal dekke kontorbe-
hov for klinisk personal, ikke bare i dette bygg, men 
også for underdekking i andre deler av SUS (BT1).

• Pasientservice, som f.eks. vestibyle, kantine, kiosk 
etc. Innhold vil konkretiseres nærmere i neste 
fase.

• Ikke medisinsk service, verkstedsarealer og 
kontorer til drift og medisinsk teknologi og infor-
matikk.

• Storkjøkken. Produksjonskjøkken for Helse 
Stavanger.

• Personalservice.  Garderober og pauseareal for 
ansatte.
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ORGANISERING
Byggets tyngre behandlingsfunksjoner er plassert i 
den østre delen, rundt et indre åpent gårdsrom. I den 
vestre delen mot kollektivaksen er det kontorer og 
møterom, med unntak av blodgivning som er plassert i 
toppetasjen her. Denne oppdeling er hensiktsmessig 
ikke bare med tanke på bygningens funksjonelle 
sammenhenger, men også med tanke på bygnings-
struktur og tekniske føringer. Lamellen mot vest kan 
utformes enklere og rimeligere rent byggeteknisk, og 
med en samling av tyngre funksjoner kan man optima-
lisere de tekniske anleggene. 
Som et bindeledd mellom de to bygningsvolumene 
ligger det åpne atriet med den sentrale vertikalkom-
munikasjonen. 
Hele bygget legges opp med tanke på dagdrift, da det 
ikke er planlagt noen døgnfunksjoner her. Dette er en 
del av grunntanken i SUS, om at man samler funksjo-
ner for å få gode og effektive driftsmodeller.

KONTORLAMELLEN
Bygningsdelen mot vest inneholder generelle kontorer 
og møterom i alle etasjer. Dette er tenkt som kontorer 
for klinisk ansatte, som ellers har sine virksomheter 
spredt ut over hele SUS. Området er ikke detaljert i 
skisseprosjektet, men bygningsstrukturen gir gode 
muligheter for en hensiktsmessig fordeling og innde-
ling av forskjellige typer kontorer og møterom. I 
kjernen etableres støtterom og møterom. 

PLASSERING OG ADKOMST
Bygget er plassert direkte sør for bygg C, men hen-
vender seg mot det nye torget i SUS2. Dette torgets 
adkomstnivå ligger 1 etasje lavere enn torget i SUS1, 
og byggets 1 etasje korresponderer dermed med 
underetasje (U1) i BT1. 

Bygget er stort og har formalt en oppdelt bygnings-
struktur. Mot vest og kollektivaksen ligger en bygning 
utformet som en tynnere lamell i 5 etasjer, og i bak-
kant mot øst en større karrestruktur i 6 etasjer. Disse 
to bygningsvolumene er sammenbundet med et 
inntrukket glassatrium, som også inneholder den 
sentrale vertikale kommunikasjonen i form av hoved-
trapp og heiser. På den måten vil man fra et vel synlig 
og lett tilgjengelig område nå tak i alle byggets funk-
sjoner. Dette bidrar også til at det blir enkelt å oriente-
re seg i et ellers stort og komplekst bygg. 

Hovedadkomsten ligger ut mot torget, med et stort 
vindfang under en generøs utkraging, slik at den er 
godt beskyttet for det til tider tempramentsfulle 
Stavangerværet. Innenfor vindfanget møtes man av 
en sentral resepsjon i det store atriet, som også 
fungerer som en vestibyle. Her er god plass til mange 
differensierte vente- og oppholdssoner. I tilknytning 
til foajeen planlegges det også pasientservice i form 
av kantine, kafe, kiosk og lignende. Disse funksjonene 
vil ligge ut mot kollektivaksen, og være med på å gi 
gateløpet her en aktiv og levende fasade på bakke-
plan. 

SNITT OPT4 1:700
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FORBINDELSER
Bygget på OPT4 er koblet sammen med omgivende 
bygg med både kulvert og gangbroer. Dette vil utgjøre 
et komplement til de utvendige forbindelsene på 
bakkeplan, via torg og gater. 
Gangbroene er plassert i kontorlamellen i byggets 3 
etg (plan 02) og gir en forbindelse til ‘ringens’ nedre 
nivå via bygg C. I andre retningen kobles OPT4 til 
OPT5-N (rehab-bygget). 

Pasienttransport fra OPT4 til BT1 vil være i begrenset 
omfang. I tillegg vil noen pasienter fra BT1 til rehab 
transporteres forbi her. Det vil også være mulighet til 
å la pasienter fra PHV kunne benytte forbindelsen. 

Akuttavdelingen bør skjermes for en potensiell større 
flyt av ansatte som kunne ha fordel av denne forbin-
delse, spesielt med tanke på etablering av kontorer og 
møterom i både OPT4 og OPT5-N. Hvis man ikke ved 
et senere tidspunkt vurderer akuttavdelingens utfor-
ming og plassering, så må ansatte enten bevege seg 
utendørs under gangbroen, eller ta trapp ned til etg 01 
direkte etter at man kommer inn i bygg C. 

En bevegelse utendørs i plan 1 mellom OPT4 og bygg C 
kan utformes delvis skjermet for vær og vind med 
gangbroen som tak, evt også komplettert med leveg-
ger. 

SENGEBYGG C

RINGEN

OPT5-N

Overordnet funksjonsinndeling Broforbindelser Illustrasjon fra innvendig atrium og vestibyle

KONTORER/ 
MØTEROM

BEHANDLINGSBYGG MULIG GJENNOMGANG PÅ TERRENG 
MELLOM BYGG C OG OPT 4
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SUS 2_U1

Forbruksvarer
lager/automat

Resepsjon/
vakthold

WC
personal

Møte/
Pauserom

Arbeidsrom

Granskning

VESTIBYLE

Undervisning/
demo

Lager utstyr

Arbeidsstasjon

WC
pasient

Opphold/
vente

RenholdAvfall

Ekspedisjon/
merkantil

Garderobe
personal

HOVEDINNGANG POLIKLINIKK/
DAGKIRURGI
HELT BYGG

STIKK-
POLIKLINIKK 

FUNKSJONER
SOM DELES

Opphold/
vente

Arbeidsstasjon

Opphold/
vente

Standard 18m²
5 stk

U/B-rom

ENDOKRINOLOGISK
POLIKLINIKK 

Standard 25m²
5 stk

U/B-rom

BRYSTDIAGNOSTISK
SENTER

Medisinrom

Desinfeksjon

FUNKSJONER
SOM DELES

BDS OG E-KIR

Kontor

Kontrast-lab

Patologi

Standard 12m²
7 stk

Prøverom

INNGANGSETASJE U1

Utover de offentlige funksjonene knyttet til vestibyle 
som kantine etc, så ligger her også noen 
behandlingsfunksjoner. 

I direkte tilknytning til vestibylen ligger prøvetaking/
stikkpoliklinikk. Her er 7 prøvetakingsrom og en 
arbeidsstasjon for de ansatte. Det er i tillegg til venting 
i vestibylen også mulighet for å vente mer skjermet 
direkte utenfor de enkelte prøvetakingsrommene. På 
motsatt side av rommene er en intern korridor, slik at 
de ansatte kan bevege seg mellom rommene uten å 
forstyrre pasientene som sitter og venter. 

Brystdiagnostisk senter (BDS) og endokrinologisk 
poliklinikk ligger også i tilknytning til vestibylen. For 
disse funksjoner kan det ved behov etableres en egen 
ekspedisjon, og det er også satt av et eget venteareal, 
adskilt fra den store felles vestibylen. BDS har 5 
undersøkelsesrom for ultralyd og mammografi, og 
flere arbeidsrom for granskning og annet arbeid. I 
tillegg er det satt av areal til en liten enhet for patologi. 
Utformingen av arealet har stor likhet med dagens 
organisering på Hillevåg. 

Poliklinikken har 5 behandlingsrom, og alle de tre 
funksjonene i dette område deler støtteareal og 
personalfasiliteter. I området er det også plassert flere 
undervisningsrom, fra potten «klinikknær 
undervisning». 

Helt i øst på denne etasjen ligger 
produksjonskjøkkenet. Funksjonen har ikke noe 
direkte med resten av byggets funksjoner å gjøre, 
men den har en gunstig og strategisk riktig plassering 
på Ullandhaug totalt sett. Plasseringen mot nordøst 
gjør det mulig å etablere et varemottak som bruker 
den samme varegård som hovedvaremottaket i bygg 
C. Kjøkkenets plassering er også sentral i forhold til 
videre distribusjon i sykehusets kulvertsystem. 

Storkjøkkenets interne romfordeling er ikke detaljert, 
men planen viser mulig plassering av hoved-
funksjoner. 
Innkjøringen til kjøkkenets varemottak vil være under 
tak, slik at det regulerte grønntdraget mellom bygg C 
og OPT4 kan sikres ved å føres over både kulvert og 
innkjøring.

Funksjonsinndeling U1 Illustrasjon fra atrium/ vestibyle

POLIKLINIKK/ DAGKIRURGI

HELT BYGG

BDS

E-KIR

STOR-

KJØKKEN

KANTINE ATRIUM

STIKK

Boblediagram behandlingsfunksjoner U1.
Viser prinsipielt innhold og fordeling av romprogram.
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SUS 2_POLIKLINIKK SH2-1

Poliklinikk

Medisinrom

Forbruksvarer
lager/automatResepsjon/

vakthold

WC
personal

DesinfeksjonUndersøkelsesrom 
Standard 18 m2

8 stk

Møte/
Pauserom

Arbeidsrom

Kontor

VESTIBYLE

Undervisningsrom
2 stk

Lager utstyr

Arbeidsstasjon 
Indre/ytre

Spesialrom
27 m2
3 stk

Spesialrom
36 m2
1 stkWC

pasient

Prøvetaking
12 m2
3 stk

Opphold/
vente

Renhold

Avfall

WC
pasient

POLIKLINIKK 
FUNKSJONER SOM DELES 

PÅ 2 AVDELINGER
24 U/B-ROM TOTALT

Ekspedisjon/
merkantil

Garderobe
personal

HOVEDINNGANG POLIKLINIKK/
DAGBEHANDLING

HELT BYGG

POLIKLINIKK 
1 AVDELING

12 U/B-ROM TOTALT                    

KJELLER

2. OG 3. ETASJE - POLIKLINIKKER

De to neste etasjene i bygget er utformet likt, og hver 
etasje inneholder 2 poliklinikk-avdelinger. Det er ikke 
tatt stilling til hvilket fag som er plassert hvor og i 
skisseprosjektet er avdelingene inndelt med samme 
antall og størrelser på behandlingsrom. Selv om man 
vil etterstrebe en generalitet og fleksibilitet i 
utformingen, så ligger det i strukturen en stor 
fleksibilitet innfor neste fase, da områdene vil bli 
detaljert med tanke på de spesielle romkrav som 
enkelte fag har med tanke på behandling og utstyr. 

I den indre delen av området ligger et område avsatt 
for kontorer og møterom. Det gjør at de to 
poliklinikkavdelingene kan vokse eller krympe alt etter 
hvordan man vil ivareta fagvis fordeling av areal til 
forskjellige avdelinger i kommende faser. Dette 
området sikrer også at det er kliniske kontorer og 
møterom i umiddelbar nærhet til poliklinikkene.

Ved adkomsten fra trapp og heis etableres et felles 
venteområde. Her kan ved behov også være en 
ekspedisjon. I tilknytning til venteområdet er det være 
4 samtalerom som kan benyttes til konsultasjoner 
som ikke krever stort utstyr. Disse rom kommer i 
tillegg til den dimensjonerende romkapasiteten til 
poliklinikkene som angitt i program. 

Undersøkelse og behandling (poliklinikkrom) er fordelt 
innover i avdelingene. Sentralt med god oversikt er det 
plassert arbeidsstasjoner. Støttearealer er også 
plassert sentralt. Ansatte har sine arealer (arbeidsrom, 
kontor, møte/pause) i utkanten av behandlingsarealet. 
Det er lagt opp til integrerte undervisningsarealer 
fordelt i avdelingene. Dette areal kommer fra 
programposten ‘klinikknær undervisning’ og utgjør for 
poliklinikkene i OPT4 ca. 400 m². Dette er tenkt som 
generelle undervisningsrom og skal kunne ha en 
fleksibel bruk. 

Behandlingsrommene er for poliklinikk planlagt med 
en standard størrelse på 18m². Utover dette er det 
satt av en viss andel større spesialrom på 27m² resp. 
36 m². Det planlegges også for at enkelte 
behandlingsrom vil ha behov for direkte adgang til wc/
bad. 
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Funksjonsinndeling 2 og 3 etg

Boblediagram poliklinikk.
Viser prinsipielt innhold og fordeling av romprogram.
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SUS 2_DAGKIRURGI
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3. OG 4. ETASJE - OPERASJON

Hovedfunksjonen i etasje 3 og 4 er operasjon – 
dagkirurgi. Denne funksjon er foreslått plassert i 
byggets øvre etasjer av hensyn til teknikk. Det kreves 
store mengder luft for å dekke renhetsnivået til 
operasjonsstuene og tilstøtende areal. 
Ventilasjonsrommene og inntak av luft er plassert i 
byggets toppetasje, og det gir da mening å plassere 
operasjonsstuene så nært denne som mulig.

De 16 operasjonsstuene med tilhørende pre- og 
postop er fordelt i to likt utformede avdelinger med 8 
stuer i hver etasje. Avdelingene ligger rett over 
hverandre, og det er flere interntrapper i området som 
gir mulighet til å enkelt bevege seg mellom etasjene. I 
tillegg kan det, hvis det er et prioritert behov, 
etableres en sengeheis i postoperativt område for 
intern transport av pasienter mellom de to post-op 
avdelingene. Dette vil gi mulighet for effektiv sambruk 
med korte avstander. 

På lik linje som for poliklinikkene så er det satt av et 
areal til kontor og møterom i tilknytning til 
operasjonsarealet. Dette er et viktig prinsipp for 
kommende faser, da det sikrer en romslighet og 
fleksibilitet i utformingen og optimalisering av selve 
operasjonsområdet.

GRØNN SONE 

Det er i skisseprosjektet vist et løsningsforslag der det 
er et relativt strikt skille mellom grønn og hvit sone, 
der pre/post-op er plassert i hvit sone. Denne 
inndeling kan diskuteres videre i neste fase. Det har 
vært viktig å vise at det vil være mulighet for å ivareta 
dette aspekt, selv om det i praksis ved mange 
dagkirurgiavdelinger ikke håndheves like strikt som 
ved andre operasjonsavdelinger, og man finner mer 
pragmatiske løsninger.

På bakgrunn av dette er det vist en fordeling av 
personalrom med fasiliteter som arbeidsrom, kontor, 
møte/pause etc i hver sone. Det gir korter avstander 
fra de sentrale funksjonene, men man mister kanskje 
samtidig noen muligheter for sambruk og 
samhandling som man kunne oppnådd gjennom å dele 
disse funksjoner mellom operasjon og pre/post-op.
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Funksjonsinndeling operasjonsetasje
Boblediagram operasjon.

Viser prinsipielt innhold og fordeling av romprogram per etasje.
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ALTERNATIV UTFORMING

Skisseprosjektet viser en utforming av operasjons- 
arealet fordelt på to etasjer. I forprosjekt bør det 
undersøkes flere alternativer, f.eks. å se på muligheter 
for å samle alle operasjonsstuer på en etasje gjennom 
å flytte støttearealer for personale til en annen etasje. 
Konkrete rombehov, flyt og sammenhenger mellom 
forskjellige funksjoner skal også drøftes ytterligere. 



3  ETG  1:300

PASIENTAREAL OPERASJON

AREALER FOR ANSATTE

UNDERVISNING

STØTTEROM

TEKNIKK

Kontorer

U
n

d
e

rv
is

n
in

g

Kontorer

Kontorer WC

Lager

Print

WC

Vente

Eksp.

V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

Samtale Samtale

Arbeidsrom

Sluse grønn sone

Desinfeksjon

Steril

mottak/

lager Lager

Kommando-

rom

Post-operativ 

overvåkning

Skjermet

overvåkning

Forberedelse/

mottak Diktering/

mottak

Diktering/

mottak

Operasjonstuer

x 4

Operasjonstuer

x 4

M
e

d
isin

D
e

sin
fe

ksjo
n

A
u

to
klave

rin
g

Kontor

Arbeidsrom

Møte/pause

Sluse grønn sone

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

Kontor

Møte/pause

Lager

Garderober

Møte

WC

Arbeidsrom

anestesi

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3B - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / DAGKIRURGIBYGGET / DELOMRÅDE  OPT4

31



Post-op

Gard.

Pre-op
Operasjon

Operasjon

Til 
innleggelse

Forbruksvarer

Steril ut

Steril inn

Operasjon

Operasjon

Personal Personal

Kommando
Operasjon

Operasjon

Heis fra U2
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Diagram plassering blodgivning

Diagram pasientflyt, stiplet inn, heltrukket ut. Diagram vareflyt Diagram ansattflyt Diagram operasjonsstue

3. OG 4. ETASJE - OPERASJON

FLYT PASIENTER
Pasientene ankommer etasjen via vestibylen og den 
sentrale trapp og heis-kjerne. Her møts de av et 
venteområde, og evt en ekspedisjon. Rett innenfor 
ligger 4 samtalerom som kan brukes til prepoliklinisk 
konsultasjon. Pasienten går videre til garderober, der 
de skifter og legger fra seg sine personlige eiendeler, 
før de blir tatt imot i et felles mottak/
forberedelsesrom. Dette rom kan i praksis også 
utgjøre slusen til selve operasjonsgangen. Pasienten 
blir så ført til selve operasjonsstuen. Etter operasjon 
blir pasienten ført (enten i seng eller gående) til 
postoperativt område, som ligger på motsatt side av 
gangen fra forberedelse/mottak. Dette gjør at det er 
en enkelt å være fleksibel på personale, samtidig som 
pasientflyten til og fra operasjon holdes separert. For 
pasienter som har særskilte behov så finnes det også 
et par skjermede plasser i post-op området. Disse kan 
ved behov også brukes preoperativt. Før hjemreise er 
pasienten igjen innom garderoben for å kle om og 
hente sine eiendeler. 

Hvis det vil være behov for innleggelse etter operasjon 
vil pasienten transporteres i seng til sengeheisene. 
Disse ligger på baksiden av den sentrale trapp- og 
heiskjernen og er dermed skjermet fra den mer 
offentlige flyten i bygget. De tas ned til etg 2, der det 
føres videre over gangbro til bygg C og akuttområdet. 
Derfra kan de tas videre via ’ringen’ til alle forskjellige 
deler av SUS.

FLYT ANSATTE
Ansatte har sine garderober i kjeller U2, og fra dette 
område er det en dedikert heis som tar dem helt opp 
direkte inn i operasjonsgangen. Denne forbindelse kan 
gjøres slik at den er helt innenfor grønn sone, og 
slusen er dermed en del av garderobearealet i kjeller. 
Hvis det er behov for å ankomme operasjonsområdet 
direkte for andre deler av sykehuset så er det også en 
sluse og enkel garderobe i etasjen mot nord. Personale 
i hvit sone (post/pre-op) ankommer via den sentrale, 
felles heiskjernen. 

De ansatte har sine områder med arbeidsrom og 
møte/pauserom i bakkant av operasjonsgangen. 
Tilsvarende for pre/post-op. I enden av selve 
operasjonsgangen, med god oversikt over alle stuer 
og adkomsten(slusen) er det lagt et s.k. 
kommandorom fra hvilket arbeidet i avdelingen 
planlegges og styres. 

I direkte tilknytning til hver operasjonsstue er det satt 
av et areal som kan brukes som arbeidsrom for kirurg, 
og evt mottak/samtale med pasient i forbindelse med 
operasjon

FLYT VARER
Varer, dvs sterilgods og annet utstyr som skal brukes 
på operasjon, ankommer fra sterilsentralen i bygg B 
via kulvertsystemet og en dedikert heis i bakkant av 
operasjonsgangen. I direkte tilknytning er det satt av 
større areal til både mottak og lager. Utstyret som skal 
brukes på operasjon trilles ut til forsyningskorridorene 
på utsiden av operasjonsstuene. Her kan det stilles 
opp og evt også oppdekkes, da dette kan være en 
sone dedikert for denne funksjonen. Her er også nisjer 
slik at utstyr kan stilles opp uten å være i veien. Fra 
forsyningskorridoren (som også fungerer som et slags 
forrom) blir utstyret tatt direkte inn i stuene.

Brukt utstyr etter operasjon kan enten føres ut 
samme vei som det kom inn, eller ut via den sentrale 
operasjonsgangen hvis man ønsker å holde 
forsyningskorridoren som en ren sone. Det er en egen, 
uren heis, som fører det brukte utstyret ut av 
avdelingen og derfra tilbake til sterilsentralen. Flyt 
knyttet til sterilgods er ikke inngående behandlet i 
skisseprosjektet, og det må jobbes videre med både 
løsninger og dimensjonering av dette. 

Allminnelige fobruksvarer til etasjen kan også leveres 
via varelagerautomaten. Denne er plassert utenfor 
grønn sone, i nær tilknytning til pre/post-op. Hvis det 
er behov for varer herfra inn til grønn sone benyttes 
slusen i bakkant mot nordøst. 

BLODGIVNING
Øverst i kontorlamellen er det satt av areal til 
blodgivning. Dette område nås direkte fra den 
sentrale trapp og heiskjernen, og får et eget dedikert 
venteområde med garderobe og ekspedisjon. 
Innenfor dette ligger samtalerom for intervju av 
blodgiverne og de 2 større tappesalene med flott 
utsikt. Mot atriet ligger personalfasiliteter som 
kontorer, arbeidsrom og møte/pause samt støtterom 
(lager etc).

BLODGIVNING
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5. ETASJE -
FORSKNINSLAB OG KONTOR/MØTEROM

Øverst i bygget ligger arealer for forskning. Det er satt 
av 600m² til translasjonsrettet laboratorium. Arealet 
er ikke videre detaljert i skisseprosjektet. Men her er 
mulighet for rom med stor dybde og god tilgang på 
teknisk infrastruktur. Teknisk rom for ventilasjon ligger 
rett ovenfor. 

Det er også satt av 200 m² til en stamcellelab. Denne 
funksjon skal besøkes av en del pasienter, og er derfor 
plassert rett innenfor etasjens adkomst. 

Resterende areal i etasjen er forbeholdt generelle 
kontorer og møterom, og kan utformes fleksibelt på lik 
linje som i kontorlamellen.  

Illustrasjon fra ventesone mot atrium

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDICHELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  OPT 4 / DAGKIRURGIBYGGET/ FUNKSJONSORGANISERING  / DEL 3B - SKISSEPROSJEKT 

34



PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

FORSKNING

STØTTEROM

TEKNIKK

V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

5  ETG  1:300

Kontorer

TranslasjonslabStamcellelab

Teknisk etasje

Translasjonslab

Translasjonslab

Translasjonslab

WC

Vrimle

Kontor

Arbeidsrom

Møte/pause

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3B - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / DAGKIRURGIBYGGET / DELOMRÅDE  OPT4

35



KJELLER ETASJE -U2
VERKSTEDER, GARDEROBER, BIOBANK

Kjelleretasjen i OPT4 vil inneholde arealer for drift og 
medisinsk teknikk og informatikk. Dette omfatter 
både kontorer og verksteder. Dagslys for arealer med 
faste arbeidsplasser sikres gjennom at gårdsrommet 
føres ned til dette nivå. 

En stor del av etasjens areal utgjøres av garderober for 
alle byggets ansatte. Mot sørøst ligger de grønne 
garderobene som betjener operasjons-avdelingene. 
De kan utformes med sluser og kobles til en egen 
dedikert heis som tar de ansatte direkte opp i de to 
operasjonsområdene.

En biobank på 200 m2 har også fått plass, og det 
resterende arealet er fylt opp med nødvendige 
tekniske rom. 

LOGISTIKK OG KULVERT

Den indre delen av etasje U1 er helt forbeholdt ansatte, 
og har ingen flyt av pasienter eller besøkende. Her 
kommer kulverten som er forbeholdt logistikk, forsyn-
ing av varer og teknikk, inn fra bygg C. Man får direkte 
adkomst til byggets sentrale vareheisautomat som 
etter samme system som i BT1 vil forsyne byggets 
alle etasjer med varer (forbruksmateriell, tøy etc).  Fra 
dette punkt er det også kort vei til sengeheisene på 
vertikalkjernens bakside. De vil være et viktig supple-
ment til byggets transportbehov av senger og større 
utstyr. Det vil ikke etableres sengelagerautomat i dette 
bygget. Mot øst føres en korridor til operasjonsavde-
lingenes heiser for transport av sterilgods inn og ut. 
For videreføring av kulverten til bygg lenger sør i om-
rådet er det her et nivåsprang ned til U2, som ivaretas 
med to heiser. Dette nivåsprang utgjør en mulig flaske-
hals og blant annet på grunn av dette er det satt av en 
større hall, en utvidelse av kulverten, mellom bygg C og 
OPT4. Her vil det være mulig for oppstilling av varer og 
vogner i et større omfang.

LOGISTIKK U1  1:600

Varegård

Hall for
oppstilling

PUBLIKUM ANSATTE

PUBLIKUM ANSATTE

Varemottak
storkjøkken

Til sentralt
varemottak
bygg C

Sterilgods
til/fra 
operasjon

Varelager-
automat

Heis til
kulvert
nivå U2

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDICHELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  OPT 4 / DAGKIRURGIBYGGET/ FUNKSJONSORGANISERING  / DEL 3B - SKISSEPROSJEKT 

36



V
ar

e
la

g
e

r-

au
to

m
at

U2 ETG  1:300

Heis fra U2

Medisinsk 

teknikk

Medisinsk 

teknikk

Lysgård

Verksteder

Trafo

Verksteder

Garderober

Garderober

Garderober

Garderober

Grønne garderober

Sluse grønn sone

Biobank

K
u

lv
e

rt
 t

il 
O

P
T

5
-N

PASIENTFLYT

ANSATTFLYT

VARER/ LOGISTIKK FLYT

PASIENTAREAL

AREALER FOR ANSATTE

FORSKNING

STØTTEROM

TEKNIKK

IKKE MEDISINSK SERVICE

COWI / SLA / AART ARCHITECTS / NORDIC NYE SUS BT2  |  HELSE STAVANGER

DEL 3B - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / DAGKIRURGIBYGGET / DELOMRÅDE  OPT4

37



HELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT238 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DEL 3

DELOMRÅDER

3A: SH2-1 POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

3B: OPT4 DAGKIRURGI OG POLIKLINIKK

3C: OPT5 NORD REHABILITERING

3D: OPT5 OG OPT6 PSYKISK HELSEVERN



DEL 3

SKISSEPROSJEKT DELOMRÅDER

3C: OPT5 NORD
REHABILITERING



HELSE STAVANGER  |  NYE SUS BT240 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI

DELOMRÅDE  OPT5 NORD/ REHABILITERING/ FUNKSJONSORGANISERING / DEL 3C - SKISSEPROSJEKT 



SENGEBYGG D SENGEBYGG C

K
O

L
L

E
K

V
IV

A
K

S
E

N

OPT 1 OPT 4PARKERING

OPT5-PHV

TORG BT2

OPT 4

OPT 5-N

OPT 5,6-PHV

OPT 1SH2-1

TORG

STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS, BT 2 // 2021
Nordic / AART / SLA / COWI

Delprosjekt A5
OPT5-N Rehab Døgnpost og Poliklinikk, Fysioterapi, Lærings-og mestringssenter, Behandlingshjelpemidler, Kontor
13 100 m²
Basiskostnad kr. 716 mill.

Antall enheter
Veiledende 

areal‐
standard

Totalt arealbehov 
Netto m² Brutto m²

Somatikk. Poliklinikker/dagområde
Poliklinikker/dagbehandling Rehab 8 33 270
sum 270
Døgnbehandling       
Sengeområde rehab. (Lassa ‐BT2) 17 31 527
sum 527
Medisinsk service
Fysioterapi, LMS og BHM 1 640
sum 1 640
Ikke medisinsk service 
Øvrig intern service* 260
Personalservice 355
sum 615
Kontorer undervisning og administrasjon
Kontorer og møterom    2 500
Undervisning, klinikknært 200
sum 2 700
SUM TOTALT 5 752 13 100
*Sentralbord, Kundesenter Helse Vest IKT

OPT5-N
REHABILITERING OG KONTOR

INNHOLD
Øst for det nye torget i SUS BT2 planlegges et bygg 
med hovedfunksjoner knyttet opp mot rehabilitering. 
Programmet består av Rehab sengepost og poliklinikk 
samt fysio- og ergoterapi, som i dag er lokalisert på 
Lassa. Samlokalisert med fysio- og ergoterapien 
avsettes det også areal til Lærings- og mestringssen-
ter (LMS) og mulighet for Vardesenteret og Pusterom-
met. I tillegg huser bygget avdeling for behandlings-
hjelpemidler (BHM). 

En stor del av bygget vil være generelle kontor- og 
møteromsfasiliteter, som skal dekke kontorbehov for 
klinisk personal på hele SUS Ullandhaug. Til slutt er det 
også satt av areal til ikke-medisinsk service, slik at 
garderobe- og pauseromskapasitet til byggets ansat-
te dekkes. 

PLASSERING OG ADKOMST
Plasseringen av bygget, utformet som en L som 
henvender seg ut mot torget og aksen i nord, åpner 
opp for et stort og flott uterom mot øst og sør. Dette 
blir et viktig uteområde i direkte tilknytning til rehabs 
døgnavdeling/sengepost. Uteområdet er lagt som en 
terrasse over byggets føreste etasje, og det etableres 
en trapp som også knytter terrassen ned mot grønt-
draget gjennom sykehusområdet. 

Bygget får en hovedadkomst mot torget, inntrukket 
slik at den er skjermet for vær og vind. 
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ORGANISERING ETASJE U1
På inngangsetasjen (U1) ligger Rehab poliklinikk, 
Fysio- og ergoterapi, Lærings- og mestringssenter, 
Vardesenter og Pusterommet. Fra hovedinngangen 
møtes man av en felles resepsjon og et større vrimle-
område som også kan benyttes til vente og opphold. 
Her får man også visuell kontakt med et atrium/
lysgård som kan brukes til uteopphold. Rundt atriet 
ligger grupperom for undervisning tilknyttet både 
lærings- og mestringssenter og s.k. klinikknær under-
visning. Her er også testrom. Kontorene tilhørende 
LMS ligger mot øst, og i nord ligger behandlingsrom-
mene til poliklinikken. Innerst i etasjen ligger de større 
treningsrommene med tilhørende garderober og 
lager, samt kontorer og arbeidsrom. Støtterom er lagt 
til byggets kjerner, der dagslysinnfall er begrenset.

Hovedtanken er at funksjonene ikke nødvendigvis har 
helt klare skiller mellom seg, men at hele arealet kan 
oppleves som et samlet senter med fokus på rehabili-
tering, læring og mestring. Det vil kunne være en 
fleksibel bruk av rom og senteret vil kunne gi nye 
muligheter for sambruk og samhandling.
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SUS 2_REHAB

Medisinrom

Forbruksvarer
lager/automat

Resepsjon/
vakthold

Kjøkken

Spisestue

WC
personal

Desinfeksjon 
Standard 18+4 m2

14 stk

Møte/
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VESTIBYLE

Undervisningsrom
2 stk

Lager utstyr

Arbeidsstasjon 
Indre/ytre

Bad
kontaktsmitte
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Sengerom
kontaktsmitte

20 m2
3 stk

Opphold

Renhold

Avfall

DØGNOMÅRDE REHAB
14 STANDARDROM

3 KONTAKTSMITTEISOLAT

Garderobe
personal
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KJELLER
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bad

POLIKLINIKK
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BHM MULIG FREMTIDIG UTVIDELSEBHM

LMS

DØGNPOST REHAB

KONTORER 
OG MØTEROM

TEKNIKK

FYSIO-ERGOTERAPI

TVERRSNITT OPT5-N

atrium

takterrasse

1. ETASJE - REHAB SENGEOMRÅDE

Rehab sengeområde ligger en etasje opp, plan 01, og 
er dimensjonert med 17 pasientrom. Disse ligger langs 
byggets fasader, hvert rom med eget bad.  3 av 
rommene er noe større og har i tillegg en sluse, slik at 
de kan benyttes som kontaktsmitteisolat.

Sentralt ved adkomst fra heis og trapp ligger 
oppholdsarealer, spisestue og kjøkken. Fra dette 
område er det enkelt å komme seg ut på den store 
takterrassen, som vil gi mulighet for uteopphold og 
trening. På etasjen er det også plass til en treningssal 
og de arbeidsrom og kontorer som de ansatte har 
behov for. Støtterom ligger i midten, tilgjengelig fra 
begge korridorer.

SNITT OPT4 1:700

Boblediagram døgnpost rehab.
Viser prinsipielt innhold og fordeling av romprogram.
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Broforbindelser

2.- 5. ETASJE - KONTORER OG MØTEROM

Byggets øverste 3 etasjer (plan 02-04) samt deler av 
toppetasjen 05 inneholder kontorer og møterom for 
klinisk ansatte, som ellers har sine virksomheter 
spredt ut over hele SUS. Etasjene er ikke detaljert i 
skisseprosjektet, men bygningsstrukturen gir gode 
muligheter for en hensiktsmessig fordeling og 
inndeling av forskjellige typer kontorer og møterom. I 
kjernen etableres støtterom og møterom.

I etasje 02, som er gjennomgangsetasje for 
gangbroene til OPT4 og PHV, er det foreslått en 
lokalisering av arealer til Helse Vest IKT. Det får da en 
lett tilgjengelig plassering for store deler av 
sykehuset. 

Toppetasjen (05) er i hovedsak forbeoldt teknikk 
(ventilasjonsrom), men her er også plass til noen 
kontorer. Her kan blant annet sentralbordet, som ikke 
har noen direkte nærhetsbehov, lokaliseres.

GANGBROER
Gangbroene som beskrevet på s.X kobler byggets 3 
etg (plan 02) i nord-sørlig retning til både OPT4, og i 
forlengelsen BT1, og i sør til frontbygget til PHV. 
Forbindelsen er gjennom en av kontoretasjene, slik at 
trafikken her ikke vil forstyrre pasientrelatert 
virksomhet. Pasienter tilknyttet rehab som skal 
transporteres fra eller til BT1 tas i heisen tett på der 
gangbroen kommer inn til bygget.  
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U2, U3 ETASJE -
BEHANDLINGSHJELPEMIDLER OG 
TEKNIKK

I kjelleretasjen (U2) ligger avdeling for 
behandlingshjelpemidler. Selv om dette er en 
kjelleretasje, så er det mulig med dagslys langs hele 
fasaden mot sør, da terrenget her faller. Her kan rom 
som har faste arbeidsplasser plasseres. Arealet har 
god tilgjengelighet fra kulvert og det sentrale 
varemottaket i BT1. Inndeling og fordeling av rom er 
ikke detaljert i skisseprosjektet. 

Kjelleretasjen inneholder også garderobeareal og 
tekniske rom. I tillegg har deler av dette bygg 
ytterligere en kjelleretasje (U3) med tekniske rom og 
videreføring av forsyningskulvert til PHV.
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KULVERT OG LOGISTIKK

Kulverten kommer inn i byggets plan U2. Sentralt i 
bygget vil det være ytterligere et nivåsprang i 
kulverten, slik at vareflyten som skal videre til PHV 
føres videre til plan U3. 

U3 ETG  1:300
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PSYKIATRI

INNHOLD
Programmet for PHV omfatter arealer til poliklinikk, 
aktivitetssenter med støttefunksjoner, kontorer, 
møterom, behandling, ledelse og administrasjon samt 
14 døgnenheter med pasientrom, oppholdsrom, 
aktivitetsrom, personalrom og støttearealer. 

Døgnenhetene skal ivareta følgende seksjoner: 

-

AMK.

PLASSERING
-

ten, for å sikre pasientene så gode utsiktsforhold og 

-
seringen innenfor anlegget sikrer også alle kubene 

ADKOMST
Adkomst skjer fra torget til inngangsetasje plan 01 i 

på campus. Herfra fordeles pasienter, besøkende og 
-

døgnområdene.

ALTERNATIVSTUDIER

Etter første del av konseptfasen ble tre ulike 

nærmere undersøkelse av planprinsipper for døgn-
poster. 

konsept der antall og størrelse for døgnposter er 

ble det også diskutert og trukket erfaringer fra andre 

befaring. 

DEL 3D - SKISSEPROSJEKT / FUNKSJONSORGANISERING / PSYKISK HELSEVERN 

Ved gjennomgang av andre prosjekter var det spesielt 
fokus på hovedorganisering, samt løsninger for 
utearealer, løsninger for skjermete arealer og samar-
beid og deling av arealer på tvers av døgnposter.

De tre konseptene Blomst, Kompakt og Terrassert ble 
evaluert på et overordnet nivå med volumstudier,  
studert med tanke på forholdet til torget i nord og  i 

tomten til andre funksjoner vært vurdert.  

Konklusjon:
Etter evaluering med volumstudier på overordnet 
nivå ble konseptene Blomst og Kompakt besluttet 
undersøkt videre med tanke på  robusthet i forhold til 
programkrav, funksjonsorganisering og planprinsip-
per. 

Konsept Blomst Konsept Kompakt Konsept Terrassert
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5

STUDIE BEBYGGELSESKONSEPTER 

KONSEPT BLOMST

KONSEPT KOMPAKT

Plan 01, inngangsplan Plan U1 Plan 02 Plan 03

Plan 01, inngangsplan Plan U1 Plan 02 Plan 03
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6

OPTIMALISERING PLASSERING / UTEROM

-
sering av utearealer og interne forbindelseslinjer 

på grader av lukkethet og åpenhet, og konsekvenser 
for utearealer. Følgende kriterier ble vurdert:

• uteområder

• mulighet for rask bistand mellom postene   
ved alarmsituasjoner. 

STUDIE BEBYGGELSESKONSEPTER

-
postnivå, og diskutert i forhold til vurderingskriterier 
som: 

• adkomster og mottak
• uteområder

• organisering av støttearealer
• plassering av personalsoner
• samarbeid mellom poster
• plassering av oppholdsrom
• løsninger for skjermingsrom og uteareal   

 antall pasientrom

Konklusjon:
Etter videre analyser av de to konseptene er det 
besluttet å legge BLOMST til grunn for videre 
prosjektering, men innarbeide kvaliteter fra konsep-
tet KOMPAKT. Konseptet BLOMST ivaretar best 

og gir mange og varierte uteområder. Konseptet 
-

delseslinjer i to fulle etasjer. Dette tilstrebes overført 
og innarbeidet videre i BLOMST.

Konklusjon:
Det arbeides videre med en ryggrad som gir en 
kombinasjon av åpne og lukkete uterom. Bevegelse 
mellom døgnpostene skjer gjennom denne. Ryggra-
den gis en enkel utforming med god orientering og 

Konsept BLOMST_organisering av utearealer_01 Konsept BLOMST_organisering av utearealer_02 Konsept BLOMST_organisering av utearealer_03

Konsept BLOMST_organisering av utearealer_06Konsept BLOMST_organisering av utearealer_05Konsept BLOMST_organisering av utearealer_04

OPTIMALISERING PLASSERING / UTEROM



Hovedinngang PHV

Inngang BUP

Inngang BUP

Inngang akutt
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HELSEBRINGENDE ARKITEKTUR

Arkitektur kan spille en betydelig rolle for pasientenes 
velvære under behandling av psykiske lidelser.
Utformingen av anlegget for Psykisk Helsevern bygger 
på prinsipper om bruk av stimulerende utearealer, 
nærhet til naturen, god kontakt mellom ute og inne, 
dagslys og varierte romlige sekvenser for å støtte 
helingen av pasienter. Disse arkitektoniske grepene 
kommer naturligvis også  ansatte og besøkende til gode. 
I tillegg har det vært fokus på gode romlige og funksjo-
nelle sammenhenger som gir trygge rammer for det 
enkelte individ, både pasienten, den ansatte og besø-
kende. Det er tenkt sikkerhet inn i arkitekturen ved å 
legge til rette for åpne og inviterende rom. Samtidig er 
det i planløsningene lagt til rette for god oversikt, som 
også er et viktig element i forhold til å skape et tryggt 

Pasientmedvirkning oppfordrer til autonome beslutnin-
ger og valg og innebærer at pasienten er informert og 
kan delta i egen behandling. En slik tilrettelegging er 
særlig viktig innen psykiatrisk behandling av og omsorg 
for sårbare pasientgrupper. Arkitektoniske rammer som  
legger til rette for autonome valg i trygge og gode 
omgivelser, som for eksempel fri utgang til utearealer, 
kan gi større følelse av egenkontroll, og redusere bruken 
av tvang. 

At de arkitektoniske rammene er funksjonelle og opple-
velsesrike er viktig for oss alle, men særlig viktig for syke 
mennesker. Forskning viser at omgivelsene kan bidra til å 
styrke helingsprosesser og bidra til stressreduksjon for 
pasienter og ansatte. 

Chalmers Tekniske Høgskola har utarbeidet en rapport 
om helsebringende arkitektur hvor disse forhold er 
kartlagt og dokumentert. Her trekkes særlig frem:

• KONTAKT TIL NATUR:  GRØNT, ÅRSTIDENE, SOL, VÆRET, DØGNETS GANG

• DAGSLYS OG KUNSTLYS: BÅDE STEMNINGSSKAPENDE OG STIMULERER 

HORMONER

• OVERSIKT: SKAPER TRYGGHET OG ORIENTERING

• VARIERT ROMFORLØP OG SONER MED ULIK KARAKTER SOM STIMULERER 

SANSENE

• RIKTIG DIMENSJONERING AV ROM. TRYGGHET - LUFTIGHET I  VARIERENDE 

GRAD

• EN TRINNVIS GRADERING AV OPPHOLDSROM MED FLERE STEDER Å VÆRE: 

PASIENTROMMET, SMÅ OPPHOLDSSONER NÆRT DET PRIVATE ROMMET, 

STØRRE OPPHOLDSSONER MED FLERE MENNESKER, HOVEDGATEN MED 

RESTAURANT OG AKTIVITETER MED ENDA FLERE MENNESKER, SYKEHUS-

PARKEN

• MATERIALBRUK SOM GIR ET HJEMLIG OG NATURLIG PREG

• LIKEVERD MELLOM PASIENTER OG PERSONALE
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HOVEDGREP ARKITEKTUR

I det arkitektoniske hovedgrepet for det nye psykiatri-
anlegget er det lagt vekt på tilpasning til tomt samtidig 
som særlige behov for pasienter innen psykisk helse-
vern er innarbeidet i konseptet. Inngangen fra det nye 
torget gir en likeverdig adkomstsituasjon for somatikk 
og psykiskhelsevern. 

GEOMETRI

Frittstående kuber for døgnpostene er organisert med 
en felles ryggrad med arealer for trening og aktivitet 
samt  personalarealer. Ryggraden er bindeleddet 
mellom Frontbygget med hovedinngang og poliklinikk, 
og døgnpostene. Både Frontbygget og døgnpostkube-
ne har en enkel geometri som knytter dem til øvrig 
bebyggelse på campus, mens Ryggraden er gitt en 
friere utforming, som danner åpne og lukkede uterom 
mellom kubene. 

LAVE BYGNINGSHØYDER

Anlegget er planlagt med Frontbygget i 6 etasjer, 
Ryggraden med aktivitetsfunksjoner og kuber med 
døgnområder i  to etasjer tilpasset terrengfallet. Fra 
syd vil kubene med døgnområdene oppleves som 
dempet og lavt, og bygge seg opp mot den høyere 
sykehusbebyggelsen i nord. I prosjektet er det høyt 
prioritert å gi pasientene tilgang til gode uteområder 
og utsikt til natur. Lave byggehøyder vil gi godt med 
dagslys inn i de indre hagene og en stor andel av de nye 
pasientrommene vil ligge på terreng.

PLASSERING PÅ TOMTEN

Psykiatrianlegget er trukket lengst mot syd på tomten, 
for å sikre pasientene så gode utsikts- og utearealer 
som mulig, og til fulle utnytte det åpne landskapsrom-
met mot syd. Den interne organiseringen innenfor 
anlegget sikrer også alle kubene med døgnområder 
gode forhold med tanke på utsyn, dagslysforhold og 
oppholdsareler. Hver kube er planlagt slik at den ligger 
optimalt i forhold til adkomst og spesielle behov for 
aktuelle pasientgruppe, samt med minst mulig negati-
ve konsekvenser for nabokuber i forhold til innsyn og 
skygge fra omkringliggende bebyggelse. 

INDRE GÅRDSROM OG STORE FRIAREALER

trygge og skjermete gårdsrom. I tillegg vil beliggeheten 
mot større friarealer og skog gi gode muligheter for 
aktivitet og bruk av disse.

TORG

REHAB

PHVPHV

Pasient

Besøkende 

Ansatt
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DELPROSJEKT A6
PSYKISK HELSEVERN

inngang

Bi-innganger?

AFFEKTIV 

AKUTT

ALDER

BUP Pasientservice

Behandler

(døgn)

Admin

Personalservice

Akuttmottak

Poliklinikk

HOVEDINNGANG

k

Antall enheter
Veiledende

areal
standard

Totalt arealbehov
Netto m² Brutto m²

Sengeområde PHV
Sengeområde Akutt/Psykose 94 46 4 324
Sengeområde Alder 16 53 848
Sengeområde Sikkerhet 26 60 1 560
Sengeområde BUP 16 60 960
sum 7 692
Pasientservice
Pasientservice (aktivitetsareal) BUP sikkerhet 42 30 1 260
Pasientservice (aktivitetsareal) 110 10 1 100
Skole 150
Vestibyle 400
sum 2 910
Behandling
Behandler/ døgnplass 91 15 1 365
ECT 163
sum 1 528
Mottak
Akuttmottak 120
sum 120
Ikke medisinsk service
Ikke medisinsk service 300
Personalservice 500
sum 800
Poliklinikk
Poliklinikk VOP 600
Piloklinikk BUP 600
sum 1 200
Administrasjon
Administrasjon PHV 450
Ledelse og Administrasjon SUS 1566
sum 2016
Forskning Undervisning
Forskning Undervisning 1 000
Undervisning, klinikknært 450
sum 1 450
Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester
AMK 200
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Pasient Service

Pasient Service
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Forskning

Kjøkken
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Kjøkken

Sengerom

Samtale

Besøk

Sengerom skjerm

Samtale
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Sengerom stort

Kontor leder

Behandler

Terrasse

Takterrasse

Takterrasse

Terrasse

Balkong

Gårdsrom

Gårdsrom

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

TerrasseTerrasse Opphold Opphold

OppholdOpphold

Opphold

Opphold

Opphold

Opphold

Terrasse

Terrasse

MottaksoneMottaksone

Opphold

Opphold

Mottaksone

Mottaksone

Mottaksone

Mottaksone

Takterrasse

Takterrasse

Takterrasse
Mottaksone

Mottaksone

Opphold

Opphold

Terrasse

Terrasse

Balkong

Balkong

Vestibyle
Resepsjon

St
øt

te

StøtteStøtte

Støtte

OVERORDNET 
FUNKSJONSORGANISERING

og samtaler, diskusjoner og anbefalinger i bruker-
gruppen.

FRONTBYGGET 

Herfra fordeles pasienter og besøkende vertikalt til 
poliklinisk virksomhet og horisontalt til  døgnbehand-
ling i kubene. 

og ventearealer på adkomstnivå, poliklinisk virksom-
het og ETC behandling, arealer for ledelse og admi-
nistrasjon, støttearealer samt AMK og kontorfasilite-

-

en broforbindelse i plan 04.

RYGGRADEN

Aktivitetsrom, behandlingsrom og felles terapirom 

forbinder også alle døgnområder med hovedadkomst 

over to etasjer, og er direkte forbundet til hvert 
døgnområde og slik potensielt tilgjengelige hele 
døgnet. 

sammen med døgnområdene danner uterom av ulik 
karakter og ulik grad av åpenhet. 

KUBER MED DØGNOMRÅDER

Kubene i to etasjer inneholder døgnposter organisert 

utsiden av kubene, orientert mot utsikten og landska-
pet. Med unntak av kuben for BUP inneholder kubene 

terrasse. Oversiktsplan 01 1:800

DØGNPOST

SKJERMING

PASIENT SERVICE

STØTTEFUNKSJONER

BEHANDLING

ADMINISTRASJON

PHV AKKUTMOTAKK

FORSKNING

POLIKLINIKK

AMK

LEDELSE OG ADMINISTRASJON

TEKNIKK

ECT
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PHV Akuttmottak

Se
ng

er
om

Se
ng

er
om

Sengerom

Sengerom

Sengerom

Forskning

Pasient Service

Aktivitet

Arb.stasjon

Samtale

Pasient Service

Ikke Medisinsk Service

Gårdsrom

Gårdsrom

Gårdsrom

Gårdsrom

Gårdsrom

Gårdsrom

GårdsromTerrasse

Uterom

Uterom

Terrasse

Terrasse
Terrasse Terrasse

TerrasseTerrasse

Terrasse

Terrasse

Opphold Opphold

Opphold

Opphold

Opphold

Opphold
Opphold Opphold

Opphold

Opphold

Opphold

Opphold

MottaksoneMottaksone

Mottaksone

Mottaksone

Mottaksone

Mottaksone

Pasient Service

Støtte
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Oversiktsplan U1 1:800
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ECT
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BUPALDERALDERALDER

SIKKERHET SIKKERHETSIKKERHET

innvendig 
atrium

innvendig 
atrium

innvendig 
atrium

innvendig 
atrium

PASIENT SERVICE

PASIENT SERVICE

PASIENT 
SERVICE

TEKNIKK

BUP BUP
PASIENT 
SERVICE

POLIKLINIKK

FORSKNING

IKKE MEDISINSK 

LEDELSE/
ADMINISTRAJON

TEKNIKK

KOLLEKTIVAKSEN

FRONTBYGGET

atrium

TEKNIKK
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Oversiktsplan U2 1:800

DØGNPOST
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PHV AKKUTMOTAKK
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LEDELSE OG ADMINISTRASJON
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ECT



Biloppstilling
med port

Akuttmottak

Akuttmottak

AKUTT

Biloppstilling

BUP
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FORDELING AV DØGNOMRÅDER

De ulike døgnområder er fordelt på tomten med tanke 
på adkomster, muligheter for tilgang til utearealer 

besøkende til utvalgte pasientgrupper som BUP og 
Alder.

Det ble i brukergruppen ansett som en fordel for Alder 

som en fordel å ikke ha visuell kontakt mellom Alder og 
BUP. Løsningen med BUP alene er derfor valgt videre.

AKUTT/PSYKOSE

(10+2)x2

1

AKUTT/PSYKOSE

(10+2)x2

SIKKERHET

(10+3)x2

BUP

16

ALDER

(6+2)x2

4

AKUTT/PSYKOSE

(10+2)x2

2 3

AKUTT/PSYKOSE

(10+2)/(8+2)

BUP

Akutt

Alder

ADKOMST AKUTT OG SIKKERHET

Pasienter til akutt- og sikkerhetspostene kommer ofte 
med biltransport. For disse pasientene er det behov 

mottakspost. 

Inngangssituasjonen er planlagt med en carport der 
ambulanse eller politibil kan kjøre inn. Herfra er det 
kort vei til mottak i henholdsvis akutt- og sikkerhet-
postene og videre til korridor med skjermet pasien-
trom. 

GENERALITET

Alle sengepostene er utformet basert på de samme 

kapasitetsbehov. Det bidrar i tillegg at det er enklere å 
orientere seg på tvers av døgnpostene, og gir et 

ADKOMST BUP

BUP har kjøreadkomst fra nord til egen inngang, og 
-

rende som direkte adkomst til postene.
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LANDSKAP OG SIKKERHET

Ved at bygningen trekker seg inn i landskapet får 
naturen en dominere tilstedeværelse ved PHV. Den 
eksisterende skogen i øst, samt tomtens kupperte 
terreng bidrar til integrert sikkerhet og naturlig av-
skjerming mot innsyn. Landskapet benyttes for å 
skape trygge og sikre uterom, uten at området opple-
ves lukket og begrensende.

Avvisningssoner kan utformes i landskapet på ulike 
måter, men har som mål å begrense tilgjengelighet og 
innsyn. Eksempler på tiltak kan være strategisk ut-
planting av vegetasjon i ulike sjikt, utforminger av søkk 
i terrenget (såkalt HA-HAer), terrengformasjoner og 
voller, eller begrensende objekter som steiner, stokker 
og plantefelt, eller vann. 

Landskapet rundt PHV, særlig langs sengepostene, 
utformes som avvisningssoner slik at pasientene kan 
oppleve naturen tett på,  samtidig som de opplever ro 
og privatliv. 

Et lyst gjerde rundt aktivitetområdets ytterkant 
skaper et stort og trygt uterom, tett på skogen, hvor 
pasienter og ansatte kan utfolde seg fysisk. Innenfor 

frisk luft og aktiviteter i grønne uterom, under trygt 
oppsyn av de ansatte.

Tett vegetasjon langs fasaden ved Herlev Hospital, SLA.

Terrengformasjoner og vegetasjon ved Gellerup park, SLA.

Våtmark ved Herlev Hospital, SLA.

Skjermende vegetasjon tett på fasaden

Grunn HA-HA, hindrer gange

Utforming av bratt bakke i terrenget.

Våtmark

adkomst til PHV og ulike sikkerhetssoner 

Utforming av voll.

Naturlige objekter

Skjermende vegetasjon i terreng
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1. Prinsipp for avvisningssone med våtmark

2. Prinsipp for avvisningssone med dyp HA-HA

1 2
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1. Gårdsrom 
2. Grønne terrasser
3. Uteområde - høysikkerhet
4. Uteområde - familieterapi
5. Personalehage
6. Aktivitet og idrett
7. Kunst og håndverk
8. Lek
9. Sansehage/dyrking
10. Ballbane

10 Ballbane8 Lek

1. Torg
2. Tett, skjermende vegetasjon
3. Grønne forbindelser
4. Våtmark
5. Eksisterende skogkolle

2 Grønne forbindelser
Novo Nordisk, SLA

4 Våtmark på tomten

5. Personalhage9 Sansehage/dyrking

Ringkøbing, SLA. Charlottehaven, SLA.

PHV uteområde - aktivitets / oppholdssoner med ulik programmering

Uteområde rundt PHV

1

3

3

2

2
2

4

5

1
1

1

2
3

5

4

7 8

6 9

10

1

Gellerup park, SLA. Skole, Trekroner, SLA.
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3 Tett, skjermende vegetasjon
Herlev hospital, SLA

1

2

1. Prinsipp for indre gårdsrom

2. Prinsipp for indre gårdsrom med lekeplass - bevaring av kollen
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FRONTBYGGET

-

-
-

vern. 

-
gerommet. Vel inne møtes du av en lang inviterende 
resepsjonsdisk. Heis ligger sentralt plassert vis a vis. 
Det er romslige soner for venteplasser, og gode mulig-
heter for å dele og skjerme disse avhengig av behov 

fokus på åpenhet og nærhet mellom ute og inne i 
publikumsarealene. En rettløpstrapp leder opp til 

Pasienter og besøkende  til døgnpostene ledes langs 
det indre hagerommets glassfasade og videre inn i 

I etasjene over polikliniske arealer er det arealer med 
kontorer, forskning og møterom. Dette er arealer for 
ledelse og administrasjon, støttearealer samt AMK og 

er det garderober for personalet og tekniske rom, i 
tillegg til en del aktivitetsarealer i forbindelse med 
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TORG

REHAB

POLIBYGG

FLYT

rettløpstrapp samt to trappekjerner. Heisene er 
dimensjonert for sengetransport, og er tosidig på 
poliklinikketasjen med direkte adkomst til ETC be-

04 og kulvertforbindelse på plan U1. 

kort vei fra holdeplass ved torget. Fra parkeringshus er 
det tilrettelagt for gående frem til torget. 
Pasienter som skal til poliklinikk vil etter henvendelse i 
resepsjonen kunne ta heis eller den åpne trappen i 

vil være ventesoner både på inngangsnivå og på plan 
01. Pasienter til døgnposter som kommer via hoved-
inngang følger den brede korridor langs fasaden til 

Pasienter til BUP døgnposter kan ankomme via hoved-

inngang. Denne inngangen kan også brukes av for-

Pasienter som kommer med ambulanse eller politi-
transport får adkomst direkte til døgnpostene via 
skjermet mottak 

Personale får adkomst via hovedinngang, bro på plan 

døgnområdene følger den brede korridor langs fasa-

fordeling. 

Besøkende

Besøkende til døgnområdene vil ankomme via hoved-
inngang. Etter henvendelse i resepsjonen ledes de 

til fordeling. 

heis til fordeling.
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POLIKLINISKE FUNKSJONER

for ECT behandling.

-

plan. 

Pasienter til ECT behandling som kommer med senge-
transport fra døgnpostene kan komme med heis fra 
U1 og direkte inn i ECT arealene. 

Arealene til poliklinisk virksomhet kan fordeles på en 
eller to etasjer avhengig av om det er ønskelig å skille 

struktur tilpasset både poliklinikk og kontorer samt 

forhold til fremtidige endringer i behov. 
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RYGGRADEN

døgnområdene, og ivaretar den interne 
kommunikasjon mellom disse. Her ligger areal for 
aktivitet, trening og skolegang, samt behandling og 
noen kontorarealer. 

Fra resepsjonen ledes pasienter og besøkende langs 
fasaden til hagerommet og videre til en stor åpen 

kontakt til landskapet og skogen i øst. Pasienter og 
besøkende som skal til aktivitet eller døgnposter på U1 

nærhet. Videre forbi trappen åpner rommet seg og 

uterom med beplantning. Det er takterasser fordelt på 
begge sider av forbindelseskorridoren som gjør 

døgnområder har man oversikt til fra arealet rundt det 

åpne og lukkete uterom mot kubene med døgnposter. 
Det er visuell kontakt med naturen fra begge etasjer, 
direkte utgang til utearealer på begge plan. 

Konseptdiagram TakterrasserKonseptdiagram Sentralt rom
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HAB

PHV

RYGGRADEN_FORTSETTELSE

-

døgnpostene og spenner fra ulike aktivitetsrom til tre-
ningsrom, treningskjøkken, møte- og samtalerom og 

tilskudd til døgnpostenes arealer. Gjennom mulighet 

sosial avkobling vil pasientenes selvbilde og følelse av 
egenkontroll øke.

kontakt mellom ute og inne, god oversikt og enkel 

viktig felles allrom med mange muligheter. 
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STANDARD DØGNPOST

skjermete pasientrom. Døgnenhetene er planlagt med 

krav med tanke på de ulike pasientgruppene, og 
herunder også antall pasientrom pr. post er innarbei-

skjerming.

Innenfor hver døgnpost har  beboergruppene sine 
felles oppholdsrom, samtalerom og støttefunksjoner. 
To og to døgnposter deler uteareal på bakkeplan i form 

døgnposter på øvre plan har utgang til en stor felles 
balkong direkte fra hver post. Planløsningen sikrer 
dermed autonom utgang til utearealer for alle pasien-
ter  i standard døgnpost. 

I utforming av de innvendige områdene er det lagt

-

-
ge områder ikke kun til passasje, men også til opphold. 

kan se pasientene uten at de føler seg overvåket.

SIKKERHET OG TRYGGHET

kan spille en stor rolle for den helende prossessen 
pasientene skal gjennomgå under oppholdet. 
Nøkkelord i denne sammenheng er sikkerhet og 

robusthet og anti-ligaturpunkter, men det handler i 

og ansatte. Pasientenes opplevelse av kontroll over 

Arkitektoniske virkemidler som inviterende romslige 
oppholdsrom som ivaretar pasienters behov for 
avstand, oversiktige arealer med god kontakt til 

materialbruk og møblering, og fri utgang til uteområ-
der og natur kan bidra til å heve pasientens selvbilde, 

tvang og isolasjon. 

I prosjekteringen har disse arkitektoniske virkemidler 
vært i fokus, og bidratt til utformingen av døgnposte-
ne og fellesarealer. 

endrete behov i fremtiden. Det gjenkjennelige plan-

ansatte. 

Plandiagram
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TILGANG TIL UTEAREAL 

Fra posten er det utgang til det store indre hagerom på 
bakkeplan, og til en stor balkong på etasjen over. Disse 
utearealene deles med den andre posten på samme 
etg  i kuben.

 I forbindelse med det mindre oppholdsrommet ligger 

det omkringliggende landskapet. Dette utearealet er 
forbeholdt en post.  

Utearealene i forbindelse med posten gir pasientene 
mulighet for autonom utgang og opplevelse av egen-
kontroll. I tillegg er de verdifulle bidrag til kvaliteter 

av insekter, duft fra blomster og furutrær, vær og vind 

til omkringliggende landskap. 

OPPHOLDSROM_UTSIKT TO VEIER

Oppholdsrommene  er plassert delvis mot det indre 

har ulike kvaliteter med tanke på  å gi variasjon av 
utsikt og skjermethet til oppholdsrommene.

Det store oppholdsrommet med spiseområde ligger 
med kontakt ut til hagerommet. Det mindre opp-
holdsrommet ligger mindre eksponert til i hjørnet av 
kuben og har utsikt over landskapet. 

korridoren, som kan oppleves som mere uformelle og 
uforpliktende samlingspunkter.

MOTTAKSONE SENGEPOST

Ved innganger til døgnpostene er det en generøs og 
inviterende mottaksone. Fra denne sonen får man et 
godt overblikk over døgnposten, og ser både til 
oppholdssoner og til utearealer. Korridorbredden er 

Fordeling til korridor for skjermete pasienter skjer 
umiddelbart etter mottaksonen.

Nært mottaksonen ligger besøksrom og UB, utenfor 
selve posten men lett tilgjengelig. Innenfor posten 
ligger samtalerom. 

Mottakssone

Døgnpost B

Døgnpost  A

Atrium

Inngang til 
døgnenhet

SENGEROM_UTSIKT UTEN INNSYN. 

utover landskapet på Ullandshaug. Utformingen og 
plasseringen av døgnpostkubene gjør at man unngår 

skjerming for uønsket eksponering.

Pasientrommene ligger i en L formasjon, og vil kunne 

behov. 

Alle pasientrom har eget bad og standard pasientrom 



PLASSERING AV ARBEIDSSTASJON

Personalfunksjonene til døgnpostene ligger sentralt 
plassert, godt tilrettelagt for samhandling og sambruk 
av arealer. 

Innenfor hver post ligger det en arbeidsstasjon trukket 
ut i posten. Denne kan være helt eller delvis åpen. 
Arbeidsstasjonen ligger i det indre hjørnet i den 
L-formete planen, og gir god oversikt over hele pos-
ten. Den henvender seg ut mot pasient-
rommene og oppholdsareal i korridoren, og vil være et 
viktig kontaktpunkt for personale, pasienter og 
besøkende. 

Fellesarealer er utformes slik at personalet kan se 
pasientene uten at de føler seg overvåket.
Visuell oversikt fra arbeidsstasjon til korridor, inngang 
til rom og oppholdsrom er viktig i forhold til faglig 
observasjon og sikkerhet for pasienter og ansatte.

AKTIVITETS OG BEHANDLINGSROM

Rom for aktivitet og behandling samt møterom, 
besøksrom og kontorarealer ligger i umiddelbar 
nærhet utenfor inngang til posten. 
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Arbeidsstasjon

Pasientrom
Pasientrom

SAMBRUK OG SAMARBEID 

Felles støttefunksjoner er samlet sentralt mellom
døgnenhetene og lokaliseringen gir et optimalt ut-
gangspunkt for sambruk av arealer og samarbeid 
mellom postene. 

desinfeksjonsrom og avfallsrom. 

Alle døgnpostene er utformet basert på de samme 
planprinsippene.Det gjør det  enklere å orientere seg 

arbeidsplass. 

I en alarmsituasjon vil det være mulighet for rask 

innen døgnområdekuben, og mellom kubene. 

PLASSERING SKJERMING

Mellom døgnpostene ligger en sone for pasienter med 
behov for skjerming. Til hvert pasientrom er det et 
tilliggende privat oppholdsrom. Oppholdsrommet har 
som pasientrommet direkte tilgang fra korridoren 
forbeholdt skjermete pasienter. Pasientene har 
utgang til et skjermet hagerom eller balkong. 

behov, og i videre utforming bør prinsippet om auto-
nom utgang også etterstrebes for disse pasientene. 

Korridor med sengerom for skjerming er lagt med 
-

bilitet i forhold til kapasitetsbehov og bruk. Den gir 
også rask tilgang i alarmsituasjoner. Inngang til skjer-
met korridor skjer umiddelbart etter mottaksonen. 

I valg av plassering av disse rommene er det vektlagt 
skjerming og nærhet til personale. Flere prinsipper for 
plassering av skjerming er mulig innenfor planprinsip-
pet, og tas videre ved utvikling av planene. Et alterna-
tiv der adkomst til skjermingsrommene ligger utenfor 
posten er undersøkt. 
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Desif. Medisin Lager rent Vask tøy Avfall Lager tøy
Garderobe persRenhold

(10+2) x 7
(8+2) x 1

antall 94

DØGNENHET A (10+2sen Antall Areal SUM
Sengerom standard 9 14 126
Sengerom stort 1 16 16
Sengerom skjerm 2 16 32
Opphold skjer skjerm 2 14 28
Bad standard 9 4 36
Bad stort 1 6 6
Bad skjerm 2 6 12
Forrom stort 1 5 5

Mottakssone 1 16 16
Samtale 2 14 28
Opphold spis, aktivi 1 40 40
Opphold TV 1 20 20
Kjøkken 1 14 14
Arb.stasjon 1 18 18
SUM DØGN A 397

DØGNENHET A (10+2sen Antall Areal SUM
Sengerom standard 9 14 126
Sengerom stort 1 16 16
Sengerom skjerm 2 16 32
Opphold skjer skjerm 2 14 28
Bad standard 9 4 36
Bad stort 1 6 6
Bad skjerm 2 6 12
Forrom stort 1 5 5

Mottakssone 1 16 16
Samtale 2 14 28
Opphold spis, aktivi 1 40 40
Opphold TV 1 20 20
Kjøkken 1 14 14
Arb.stasjon 1 18 18
SUM DØGN A 397

FELLES FOR A OG B
Besøk 1 16 16
UB 1 16 16
Aktivitet 1 20 20

Forskning 2 20 40
Møte/Pause 1 40 40
Teamkontor 2 30 60
Kontor leder 2 12 24
Garderobe personal 1 5 5
Tekjøkken 1 5 5
Kopi 1 5 5

WC 2 2 4
HCWC 1 5 5
Desif. 1 10 10
Medisin 1 12 12
Lager tøy 1 6 6
Lager rent rent 1 12 12
Avfall 1 8 8
Renhold 1 4 4
Vask tøy 1 12 12
SUM FELLES 304

SUM DØGNENHET A OG B 1098

DØGN STANDARD (akutt og psykose)
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DØGNPOSTER BUP

at det også er plass til en foresatt på rommet.  

Døgnområdet er på plan 01, men har på grunn av terrenget på denne delen 
av tomten beliggenhet med direkte utgang til utearealer, og er overveien-
de i en etg. BUP har kjøreadkomst fra nord til egen inngang, og denne 

postene.

Postene har nær tilgang til skolelokaler og aktivitetsrom forbeholdt denne 
pasientgruppen, i tillegg til aktivitetsarealer de deler med øvrige pasienter.

DØGNPOSTER SIKKERHET

på begge sider av en skjermet korridor.

beskrevet under standard døgnpost. 

Pasienter til sikkerhetspostene kommer overveiende med biltransport. 

-
mottaket. Inngangssituasjonen er planlagt med en carport der
ambulanse eller politibil kan kjøre inn. Herfra er det kort vei til mottaket og 
til korridor med skjermet sengerom. 

DØGNPOSTER ALDER
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OPPHOLDSAREALER KORRIDOR PHV_FØRDE SYKEHUS SENGEROM_PHV FØRDE SYKEHUS (FERDIGSTILT) SENGEROM_PHV AHUS (SKISSEPROSJEKT)

OPPHOLDSAREALER PHV AHUS

KVALITETER I SENGEROM OG DØGNPOSTER

I skisseprosjektet er det ikke vist detaljerte løsninger for pasientrom og 
andre arealer med tanke på innredning og møblering, materialvalg og 
andre kvaliteter. Vedlagt er det derfor gitt eksempler fra to prosjekter for 

luftige korridorer med god kontakt til utearealer og natur. 

Bruken av trematerialer i både sengerom og fellesarealer gir en lun og 
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ALTERNATIV 1:

• Pasientrom plassert langs fasade fordelt på en 
side. Gir en lang korridor.

• Arbeidsstasjon plassert i hjørne for god oversikt 
både inne og ute til gårdsrom.

• To poster deler gårdsrom på bakkeplan.

•
balkonger. 

•

posten.

•

ALTERNATIV 2:

• Pasientrom plassert som en L rundt gårdsrommet

• Arbeidsstasjon plassert i hjørne for god oversikt 
både inne og ute til gårdsrom.

• To poster deler gårdsrom på bakkeplan.

•
balkonger. 

•

•

ALTERNATIV 3:

• Pasientrom plassert som en L rundt gårdsrommet

• Arbeidsstasjon plassert i hjørne for god oversikt 
både inne og ute til gårdsrom.

• To poster deler gårdsrom på bakkeplan.

•

•
tilgang fra både døgnpost og utenfor. 

•

STUDIE DØGNOMRÅDER/SENGEPOSTER

Tre ulike alternativer for planløsning for kuben er 
studert. Hovedkriterier for valg har vært:

• tilgang til utearealer
•
• løsninger for skjermingsrom og uteareal 
• sambruk og samarbeid mellom postene
• orientering og oversikt
• organisering av støttearealer
• plassering av personalsoner

til grunn for videre prosjektering i skisseprosjektet.
I videre prosess skal kvaliteter i  de andre alternativene 
undersøkes og slik optimalisere løsningen for døgn-

inndra diskusjoner omkring mulighetene som ligger i 

Plassering av avgrensning for den enkelte døgnpost, 
og herunder vurdering omkring funksjoner innenfor 
eller utenfor døgnpost vurderes neste fase.
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TEKNISKE ANLEGG OG HOVEDFØRINGSVEIER
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-
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-

-

VENTILASJON

-

-

-

Figur 1 Eksempel på plassering av ventilasjonstekniske rom på tak av OPT-4



TEKNISK INFRASTRUKTUR ELEKTRO
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TEKNISKE ANLEGG OG RESERVEKAPASITETER 
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Figur 2 Eksempel på tekniske rom i U2.etg OPT-4
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TEKNISK INFRASTRUKTUR VANN OG AVLØP
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Figur; Hovedprinsipp brannseksjonering
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AKUSTIKK / STØY
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VEDLEGG

1. Miljøprogram
2. Miljøoppfølgingsplan
3. Teknisk konsept
4. Teknisk beskrivelse
5. Prinsipper for utforming av konstruktive   

bæresystemer
6. Akustisk premissdokument
7. Brannsikkerhet premissdokument
8. Basiskostnader byggetrinn 2
9. Rapport LCC-beregninger

•
•

•
•
•

-

-

-
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BASISKALKYLE / INVESTERINGSKALKYLE BYGGETRINN 2

FORUTSETNINGER

-

-

•

•

•

•

•
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•

DELPROSJEKT FOR NYBYGG

•

•

•

•

•

•

ØVRIGE DELPROSJEKTER

  

HELSE STAVANGER  | NYE SUS BT2 NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / COWI11

KALKYLE / DEL 4 - SKISSEPROSJEKT 



GRUNNLAG FOR KOSTNADSBEREGNINGENE BASISKOSTNADER

-

KONTO GRUNNLAG
01 Felleskostnader Beregningen er basert på prosentvise andeler for rigging

og drift av byggeplass for henholdsvis bygningsmessige
anlegg (konto 02 og 07) og tekniske anlegg (konto 03-06

02 Bygning Det er i hovedsak benyttet erfaringspriser pr. m² BTA på 
to-siffernivå i kostnadsberegningen for konto 02. 
Elementene i kostnadsberegningen er delt på arkitekt og 
RI-fag.

03 VVS-installasjoner Kostnadsberegningen er i hovedsak basert på 
kvadratmeterkostnader med justerte erfaringstall fra 
relevante prosjekter – anbud for Nye SUS byggetrinn 1, 
Nytt Østfoldsykehus og BUS i Bergen.

04 Elkraft Kostnadsberegningen er basert på 
kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante 
innkomne anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt 
tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det benyttet 
justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 
m²) samt Norsk Prisbok.

05 Tele og automatisering Kostnadsberegningen er basert på 
kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante 
innkomne anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt 
tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det benyttet 
justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 
m²) samt Norsk Prisbok.

06 Andre installasjoner Kostnadsberegningen er basert på 
kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante 
innkomne anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt 
tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det benyttet 
justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 
m²) samt Norsk Prisbok.

07 Utendørs Her er medtatt alle ytelser i forhold til opparbeidelse av 
utomhusanlegg og infrastruktur. Kalkylen er basert på 
Norsk Prisbok utarbeidet av Bygganalyse og egne 
erfaringstall basert på andre store prosjekter.

08 Generelle kostnader Det er beregnet om lag 31% av entreprisekostnad (konto 
01 – 07). I tillegg er det medtatt ytelser til prosjektstøtte 
IKT og IKT Integratortjenester.

09 Spesielle kostnader Kunstnerisk utsmykking er medtatt med om lag 0,8% av 
byggekostnad. Medisinteknisk utstyr (MTU) og inventar 
er kostnadsberegnet basert på 20% gjenbruk av MTU.

10 Mva. Det er medtatt 25% merverdiavgift på konto 01 – 09.

Tabell XX Grunnlag / forutsetninger for kalkyle

Tabell XX Totale basiskostnader med nybygg og øvrige delprosjekter

Konto Beskrivelse Kostnad 
MNOK

Kostnad kr/m²

A.1 - A.7:   NYBYGG:
01 Felleskostnader 854 8 341
02 Bygning 2 011 19 640
03 VVS-installasjoner 724 7 070
04 Elkraft 354 3 456
05 Tele og automatisering 334 3 265
06 Andre installasjoner 127 1 239

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 404 43 011
07 Utendørs 0 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 404 43 011
08 Generelle kostnader 1 391 13 582

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 5 795 56 593
09 Spesielle kostnader 46 447
10 Mva 1 460 14 260

SUM 01-10 BASISKOSTNAD NYBYGG (102 400 m²) 7 301 71 300

ØVRIGE DELPROSJEKTER  (BASISKOSTNADER)
Påbygg i 3 etasjer på eksisterende P-hus 228 16 030

Infrastruktur (vei, vann og avløp) 165

Landskap med Park, Torg, Gårdsrom, Takhager 208

Kulverter mellom bygg for logistikk og teknikk 126 66 858

Gangbruer mellom bygg 46 76 053

MTU og inventar 659 6 434

IKT for alle nybygg (konto 08 og 10) 156 1 526

Ombygging til sengeposter i 2. etasje bygg A 14 19 781

SUM 01-10 BASISKOSTNAD ØVRIGE DELPROSJEKTER 1 602

SUM 01-10 BASISKOSTNAD TOTALT 8 903 74 295
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USIKKERHETSANALYSE

Figur XX Sannsynlighetsfordeling fra usikkerhetsanalysen

Figur XX Tornadodiagram fra usikkerhetsanalysen

SAMLET KOSTNADSOPPSTILLING

-
-

Tabell XX Samlet kostnadsoppstilling av basiskostnader og resultater fra usikkerhetsanalysen

Konto Beskrivelse Kostnad 
MNOK

Andel av 
entreprisekost

Andel av 
basiskostnad

ALLE DELPROSJEKTER
01 Felleskostnader 929,0 18,9 % 10,4 %
02 Bygning 2 130,7 43,4 % 23,9 %
03 VVS-installasjoner 739,4 15,0 % 8,3 %
04 Elkraft 372,6 7,6 % 4,2 %
05 Tele og automatisering 343,8 7,0 % 3,9 %
06 Andre installasjoner 131,8 2,7 % 1,5 %

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 647,3 94,6 % 52,2 %
07 Utendørs 267,0 5,4 % 3,0 %

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 914,3 100,0 % 55,2 %
08 Generelle kostnader 1 631,6 33,2 % 18,3 %

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 6 546,0 133,2 % 73,5 %
09 Spesielle kostnader 576,6 11,7 % 6,5 %
10 Mva 1 780,6 36,2 % 20,0 %

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 8 903,2 181,2 % 100,0 %

RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSE
11 Forventet tillegg 628,3 12,8 % 7,1 %

SUM 01 - 11 PROSJEKTKOSTNAD 9 531,5 194,0 % 107,1 %

12 Usikkerhetsavsetning 1 435,5 29,2 % 16,1 %

SUM 01 - 12 KOSTNADSRAMME 10 967,0 223,2 % 123,2 %
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VERKTØY OG PROSESS 

GENERELT

-

-

STEG 1

-

-

-

INNHOLD I BIM-MODELLEN I STEG 1
-

INNHOLD I BIM-MODELLEN I STEG 2
-

PARAMETERE

-

-
llustrasjon: BIM-modell Steg 1

llustrasjon: BIM-modell Steg 2
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STEG 3

-

llustrasjon: BIM-modell Steg 3
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