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1. BAKGRUNN 
Styret i Helse Stavanger HF godkjente i møte 20.november 2019 alternativ 2 som beskrevet i 
«Forprosjektrapport for BT1, fullføring av E-bygget» med en total investeringskostnad på 
1,739 milliarder kroner. Styret ba administrerende direktør om å gå videre i planarbeidet med 
nødvendige forberedelser for å sikre fremdrift i tråd med målsettingen om innflytting samtidig 
med BT1 første halvdel 2024. 

 

Styret i Helse Stavanger HF hadde allerede vedtatt (sak 07/18 20.02.19) at hele bygge- 
gropen for E-bygget (både for pågående byggetrinn 1 (BT1) og utvidelsen til et fullført bygg 
E) skulle sprenges ut samtidig med grunnarbeidene for BT1, og at merkostnadene som var 
estimert til 9 millioner kroner ble overført fra prosjektreserven til styringsrammen. 

 

Funksjonsprosjektet for ferdigstillelsen av bygg E har pågått i perioden november 2019 til 
februar 2021. Arbeidet med funksjonsprosjektet har foregått i parallell med det pågående 
byggeprosjektet for BT1, men deler av utvidelsen blir påvirket på grunn av omrokering av 
arealer. 

 

  Organisering av byggene 

Byggetrinn 1 inklusiv utvidelsen av bygg E omfatter følgende bygg. 

 
Illustrasjon: Byggetrinn 1 inklusiv utvidelse av bygg E 

 

Den delen av bygg E som allerede var planlagt i BT1 blir benevnt som bygg E, del 1 og 
utvidelsen blir benevnt som bygg E, del 2. 

 

Bygg E er organisert i en sørfløy, nordfløy og fire midtfløyer. Det er tre lysgårder som vil bli 
beplantet og disse slipper lys ned mellom midtfløyene.  
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Illustrasjon: Behandlingsbyggets fløyer 

 

Sørfløyen er nærmest torget og har inngang på bakkeplan i plan 01 i tillegg til forbindelse til 
ringen og bygg C/D i plan 02 og 03. Det er plassert mer pasientrettede funksjoner i denne 
fløyen. Nordfløyen inneholder i stor grad personalfunksjoner mens midtfløyene inneholder de 
tunge behandlingsfunksjonene.  

 

  Planløsninger / funksjonsorganisering 

I forprosjektet for ferdigstillelse av bygg E prioriterte administrerende direktør i Helse 
Stavanger HF følgende rekkefølge av funksjoner for fullføringen av behandlingsbygg E:  
 

1) Flytting av stråleenheten fra Våland til Ullandhaug. Dette begrunnes bl.a. med at 
en – og kanskje to - av strålemaskinene er planlagt skiftet ut i 2021/2022. Det vil 
være lite hensiktsmessig å bytte ut og installere disse på Våland uten å planlegge å 
flytte disse til Ullandhaug i 2023. En installasjon kun på Våland vil binde opp tomten i 
10-12 år. Maskinene skal installeres i underetasjen (U1) i utvidelsen av E-bygget.  
 

2) Flytting av radiologienheten fra Våland til Ullandhaug. Ved å flytte all radiologien 
får en mulighet til en rokering av intervensjonsavdelingen og 
røntgen/radiologiavdelingen, noe som vil kunne gi en bedre logistikk  

 
3) Flytting av mikrobiologi og patologi og ev. dagkirurgi Flytting av resterende 

laboratorier til 1. etasje i utvidelsen av E-bygget vil være rangert som tredje 
prioritering. Det er flere årsaker til dette, men bygningsmassen på Våland som i dag 
huser disse funksjonene er av en slik beskaffenhet at det enten må gjøres store 
utbedringer, eller inkludere nevnte funksjoner i flytteplanene i fullføring av E-bygget. 
Når det gjelder dagkirurgien som skal inn i 3. etasje, vil denne være lavest prioritert 
da det er tilstrekkelig med gode lokaler tilgjengelig i SOP-avdelingen på Våland.  

 
 

Behandlingsbygget (bygg E) har fått følgende funksjonsorganisering ved avslutningen av 
funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygget. 
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Underetasje U1 

 
Illustrasjon: Plassering av funksjonsområdene i etasje U1.Grå felt er teknisk areal, lyse gul er garderobe, grønn er 
felles møterom 

 

 

1.etasje 

 
Illustrasjon: Plassering av funksjonsområdene i etasje 01.Grå felt er teknisk areal, lyse gul er pauserom. Det store 
grå feltet i lysgården er taket over strålebunkerne 
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2.etasje  

 
Illustrasjon: Plassering av funksjonsområdene i etasje 02.Grå felt er teknisk areal, lyse gul er pauserom. Grønn er 
møte/pause rom. 

 

3.etasje  

 
Illustrasjon: Plassering av funksjonsområdene i etasje 03.Grå felt er teknisk areal, lyse gul i nordfløyen er 
garderobe og pauserom. Grønn er diagnoseplasser for patologi. 
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2. PROSESS 

 Endringer etter funksjonsprosjekt for byggetrinn 1 

Beslutningen om å fullføre utvidelsen av bygg E har ført til følgende endringer etter 
funksjonsprosjektet for BT1: 

2.1.1 Sterilsentral 

I forprosjektet for byggeprosjektet BT1 ble det vedtatt at sterilsentral skal etableres på 
Ullandhaug i etasje U1 i bygg E, vest og at sterilsentralen skal dekke behovet for tjenester til 
virksomheten på Våland/Hillevåg. I funksjonsprosjektet for byggeprosjektet BT1 ble det 
avklart at endelig utforming av sterilsentralen bør avventes til leverandør er valgt, da 
maskinenes utforming og kapasitet varierer fra leverandør til leverandør. 

I løpet av perioden etter funksjonsprosjektet for BT1 har Helse Stavanger HF valgt Getinge 
AS som leverandør av sterilsentralen. I samarbeid med leverandør har man blitt enige om en 
løsning der man speilvender funksjonene for å sikre en bedre flyt av sterile varer til 
operasjonsavdelingen. Det har blitt arbeidet med simulering av kapasitet for å sikre at 
arealfordelingen er hensiktsmessig. Pauserom, garderober og arbeidsrom har også blitt 
speilvendt og rommene har endret form. Det er lagt inn teknisk støtteareal for 
doseringsanlegg og RO-vann. 

 
Illustrasjon: Planløsning for sterilsentral 
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2.1.2 Analysehall (Avdeling for medisinsk biokjemi) 

I funksjonsprosjektet for byggeprosjektet BT1 ble det konkludert med at arealet som var 
avsatt til analysehall i etasje 1 i bygg E vest, var stort nok og at innredning og plassering av 
valideringsrom bør avventes til valg av leverandør er gjennomført.  

I løpet av perioden etter funksjonsprosjektet for BT1 har Helse Stavanger HF valgt Roche 
som leverandør av analysehallen. I samarbeid med leverandør og som en konsekvens av 
utvidelsen av bygg E med plassering av øvrige laboratorieareal, har man blitt enige om å 
speilvende utformingen av selve analysehallen i forhold til opprinnelig planlagt utforming.  

I tillegg til analysehallen består avdeling for medisinsk biokjemi av faggruppene kromatografi 
og molekylærbiologi. Disse enhetene er inkludert i utvidelsen av bygg E og behandlet i egne 
brukergrupper. 

 

Illustrasjon: Avdelingens planløsning for analysehall og kromatografi 
 

 

2.1.3 Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin 

I løpet av perioden etter funksjonsprosjektet for BT1 har Nye SUS arbeidet videre med 
planløsningen for avdelingen. Avdelingen er delt i to seksjoner, seksjon for 
komponentframstilling og seksjon for analyser.  

Seksjon for komponentframstilling er et laboratorium som arbeider med prosessering og 
produksjon av blod og som dermed krever klassifiserte renrom. Analyseseksjonen arbeider 
med prøver som diagnostiserer og monitorerer immunsvikttilstander, autoimmunitet og blod- 
og benmargssykdommer.  
Det er strenge krav til rommenes utforming og plassering. Det er derfor i perioden etter 
funksjonsprosjektet for BT 1 utarbeidet egen ROS-analyse og flytskjemaer for prøver, avfall 
og personell i avdelingen. Kontorer er plassert samlet i nord der patologilaboratorier var 
plassert før utvidelsen av bygget. 
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Illustrasjon: Avdelingen med de to seksjoner markert. Gul er komponentframstilling, rosa analysedel og blått er 
kontorer 
 

2.1.4 Strømforsyning til billeddiagnostikkutstyr 

I funksjonsprosjektet for byggeprosjektet BT1 ble det ikke lagt til rette for strømforsyning med 
avbruddsfri kraftforsyning (UPS) til radiologiske modaliteter. Det er ikke et forskriftskrav om 
UPS-forsyning av selve billeddiagnostikkutstyret. Normalt forsynes billeddiagnostikkutstyr 
med reservekraft, og ved nettutfall vil strømforsyningen til utstyret falle bort og bli 
gjeninnkoblet innen 25 sekunder etter oppstart av aggregater. Ved starten av 
funksjonsprosjektet for ferdigstilling av bygg E kom spørsmål om UPS-forsyning igjen opp 
som tema. Det ble valgt å håndtere dette som en egen sak, selv om den er nært knyttet til 
brukerprosessen for billeddiagnostikk.  

Hvis en CT eller MR-maskin mister strømforsyningen kan det ta opptil 20 minutter å starte 
opp igjen maskinen. Kritiske deler kan bli ødelagt. Det ble derfor gjennomført en ROS-
analyse med deltagere både fra det kliniske og tekniske fagmiljøet. Fagmiljøet ønsker full 
UPS-dekning for storparten av de radiologiske modaliteter. Da det ikke er avsatt areal eller 
budsjettmidler ble saken lagt frem for administrerende direktør i prosjektrådet 13.08. 2020.  

 

Administrerende direktør besluttet at følgende modaliteter skal ha UPS-forsyning: 

 3 CT-maskiner (inklusiv CT i akuttmottak) 

 3 MR-maskiner 
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 8 intervensjonsstuer (inklusiv hybridstue i 3 etg)  

Beslutningen medfører en kostnadsøkning i størrelsesorden 14,8 millioner kroner.  

 

Som en konsekvens av beslutningen vil følgende utstyr ikke dekkes av UPS-forsyning:  

 2 MR-maskiner  

o Arbeidet må organiseres på en slik måte at de øvrige MR-maskinene prioriteres for 
øyeblikkelig hjelp. 

 Nevro MR. 

o Det vil ikke være kritisk syke pasienter på denne maskinen  

 2 CT-maskiner. 

o Arbeidet må organiseres på en slik måte at de andre CT-maskinene prioriteres for 
øyeblikkelig hjelp 

 CT-obduksjon 

 Stråleterapi-maskiner (4 stk) 

 CT-Stråleterapi for doseplanlegging 

 SPECT-CT (2 stk) - Nukleærmedisinsk avdeling 

 PET CT - Nukleærmedisinsk avdeling 

 PET MR - Nukleærmedisinsk avdeling 

 

2.1.5 Helse Vest IKT 

Helse Vest IKT har i dag sitt IKT-verksted i U-etasjen i administrasjonsbygget på Våland. De 
har i dag 138 m2 fordelt på ekspedisjon, verksted, kontor, lager og returlager. Det er syv 
ansatte som arbeider på verksted/lager. I tillegg er det tre ansatte i Helse Vest IKT som 
arbeider innenfor tele/signal. Disse har i dag lokaler i tilknytning til telefonsentralen på 
Våland. 

IKT verksted og drift ble i forprosjektet for byggeprosjektet BT1 lagt ved siden av medisinsk 
teknisk verksted i U1 etasjen i bygg E, vest.  Arealet som ble avsatt til Helse Vest IKT var på 
146 m2. 

I funksjonsprosjektet for ferdigstilling av bygg E har prosjektet vurdert alle arealer opp mot 
nødvendigheten av å være plassert i bygg E. I sak til prosjektrådet 11.05.2020 anbefalte 
prosjektet at arealet avsatt til Helse Vest IKT ble endret til laboratorieareal og at utleieareal til 
Helse Vest IKT ble planlagt i et midlertidig bygg i påvente av byggetrinn 2. 

Det har ikke blitt tegnet ut en plassering i midlertidig bygg. Dette arbeidet vil være en del av 
den videre detaljering i byggeprosjektet. 

 

 Brukerprosess 

Medvirkning fra brukene har vært gjennomført med følgende brukergrupper: 
 Brukergruppe 1 - Stråleterapi 
 Brukergruppe 2 - Sykehusapoteket 
 Brukergruppe 3 - Seremonirom  
 Brukergruppe 4 - Avdeling for medisinsk biokjemi – seksjon for kromatografi 
 Brukergruppe 5 - Avdeling for medisinsk mikrobiologi 
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 Brukergruppe 6 - Avdeling for patologi 
 Brukergruppe 7 - Avdeling for patologi – seksjon for obduksjon 
 Brukergruppe 8 - Felles molekylær-lab 
 Brukergruppe 9 - Avdeling for radiologi (Røntgen, MR, CT og ultralyd) 
 Brukergruppe 10 - Nukleærmedisinsk avdeling 
 Brukergruppe 11 - Kardiologisk intervensjon 
 Brukergruppe 12 - Radiologisk intervensjon 
 Brukergruppe 13 - Operasjonsavdelingen 
 Brukergruppe 14 – Dagkirurgi* 

 
* Arbeidet i brukergruppen for dagkirurgi er ikke inkludert i funksjonsrapporten for utvidelsen av bygg E 
da det er besluttet å ikke ta med dagkirurgisk enhet, ref. innledningen.  
 
Det har vært om lag 200 ansatte med i brukergruppene i tillegg til de faste representantene 
fra byggeprosjektet. Det har vært gjennomført flere brukermøter med hver gruppe, og det er 
gjennomført ROS-analyser for en del av fagområdene. 
 
I presentasjonen av de ulike funksjonsområdene nedenfor har vi valgt å inkludere et eget 
avsnitt der de ulike avdelingene har fått anledning til å gi sine egne kommentarer til prosess 
og planløsning. 
 

 Status dRofus og utstyrslister 

Alle rom på tegning er koblet opp mot rom- og utstyrslister i romdatabasen dRofus. Alle rom 
har unike romfunksjonsnummer. Alle rom har fått tilknyttet RFP (romfunksjonsprogram), men 
det gjenstår noe arbeid med kontroll og supplering av informasjon i RFP. For alle rom er det 
opprettet en utstyrsliste i dRofus. Arbeidet med oppdatering av informasjon i dRofus vil 
fortsette i detaljprosjekteringen frem mot oppstart av bygging. 

 

 Endringer etter forprosjekt for ferdigstilling av bygg E 

Funksjonsprosjektet for utvidelse av bygg E er basert på vedtatt forprosjekt. Dette betyr at 
det ved forslag om større endringer av forprosjektet må dette behandles av prosjektrådet og 
godkjennes av administrerende direktør. I gjennomføring av funksjonsprosjektet for utvidelse 
av bygg E er det foreslått og gjennomført følgende endringer: 

 Inngang i bygg E, del 1 er tatt bort og erstattet med funksjonsareal. 

 Nytt inngangsparti/seremonirom i nordøst 

 Rørteknisk rom i U2/U3 er etablert.  

 Heis ned til U2/U3 

 Rømningstrapp i vestre del mot nord 

 Ny heis fra U1 opp til patologi i plan 1 

 Ny varelagerheis 

 Økt areal til stråleterapi i U1 

 Ny inngang i bygg E, del 2 er inkludert  

 Etablering av lysgrav møt øst 

 Ekstra utomhusarbeider i tilknytning til strålebunkere og lysgrav 
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 UPS for billeddiagnostikk 

o Behandlet i prosjektrådet 13.08. 2020 

 Dagkirurgisk enhet er tatt ut av plan 3 og felles molekylær-lab er inkludert  

o Godkjent av administrerende direktør i ledermøtet 16.12.20 

 

 Videre arbeid 

Det vil fortsatt foregå arbeid med detaljprogrammering og prosjektering frem mot oppstart av 
bygging. Funksjonsområdene vil detaljeres ut i egne brukermøter og de gjenstående 
problemstillingene fra brukermøtene vil prosjektet ta initiativ til å løse. Detaljprogrammering 
av bygg E vil foregår i perioden frem til sommeren 2021.  

 

 Beskrivelse av organisasjonsutviklingsprosessen (OU) 

Organisasjonsutviklingsprosjektet i Nye SUS (OU) har som hovedoppgave å videreutvikle 
pasientrettede driftsmodeller og arbeidsprosesser som gir medarbeidere ved SUS 
ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny teknologi og ny logistikk i Nye SUS. 

 

Utvidet prosjektråd 17.september 2018 definerte OU prosjekt som: 

 Omfattende fysiske endringer i arealutforming og distribusjonskonsept som krever 
nye måter å jobbe på. 

 Omfattende organisatoriske endringer som kreves for å ta i bruk Nye SUS konseptet 
(to-senter modell, begrensning i og sambruk av areal, døgn til dag og dag til virtuell 

 Prosjektene skal i tillegg være:  

o Tverrgående prosjekt (ikke knyttet til en spesifikk avdeling/utstyr) 

o Komplekst prosjekt (kan ikke løses i klinikken alene) 

o Prosjekt som bidrar til bærekraft 

Arealene i E-bygget er i stor grad fag/avdeling spesifikke og knyttet til utstyr. Dette er 
arbeidsprosesser som fageksperter sammen med utstyrsleverandører er best egnet til å 
løse. OU har definerte prosjekt inn i operasjonsarealene som er tverrfaglige areal. 

 

En viktige arbeidsmåte for å detaljere ut flyt og arbeidsprosesser vil være case 
gjennomganger. OU vil legge til rette for case gjennomganger med fagmiljøene som har 
arbeidsoppgaver i E-bygget slik at en sikrer en god forståelse for den totale flyten som er 
etablert i arealene gjennom funksjonsprosjektet. OU vil bidra med mal-verk og støtte til 
arbeid knyttet til punktene 1-3 nedenfor. 

 

Punkt 1: Flyt i arkitekttegninger 

Dette lages for å gi et overordnet bilde av flyt av pasienter, utstyr, seng etc. i nye areal. Det 
oppsummerer konseptene lagt i funksjonsprosjektet. Dette benyttes som grunnlag for 
utforming av arbeidsprosesser og som et grunnlag til virksomhetsarkitektur. 

 

Punkt 2: Referansekort 
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Dette lages for å gi en overordnet introduksjon til nye konsept/nye løsninger. Det gir en kort 
beskrivelse for hvorfor konseptet er valgt og hensikten bak konseptet. Dette benyttes i 
opplæring av ansatte som skal jobbe i konseptet/løsningen. Det kan også benyttes som 
introduksjon/informasjon til andre ansatte. 

 

Punkt 3: Flytdiagram 

Dette lages for å gi en helhetsforståelse. En felles forståelse for hele arbeidsprosessen. Det 
er et arbeid som definerer viktige grensesnitt og gir rolleavklaringer. Dette brukes i opplæring 
av ansatte og gir et grunnlag detaljerte prosedyrer i fagmiljøene/HMS/kvalitet til etablering i 
EQS. Det gir også et grunnlag for detaljert virksomhetsarkitektur.  

 

 
Illustrasjon: Eksempel på flyt i arkitekttegning, referansekort og flytdiagram 

 

 Prosess for spesialrom 

Det er flere funksjoner i bygget som stiller store krav til renhet og/eller sikkerhet, og en del av 
dem krever ekstern godkjenning av myndigheter før de kan tas i bruk. Disse funksjonene blir 
behandlet gjennom en separat prosess for spesialrom.  

Områder som krever ekstern godkjenning: 
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Øvrige områder som krever spesielt fokus: 

 

 

For alle disse funksjonene er det gjennomført innledende ROS-analyser, og det blir 
utarbeidet designdokument fortløpende. Videre oppfølging vil bli gjennomført i henhold til 
spesialroms-prosessen, og krever tett samarbeid mellom sluttbruker, prosjekteringsgruppen 
(PG), byggherre og entreprenører 

.  

 
Illustrasjon: Figuren viser prosess for spesialrom, med validering øverst og byggeprosessen nederst 
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3. AREAL 
Arealstatus (BTA) for utvidelsen av bygg E i funksjonsprosjektet sammenliknet med 
arealgrunnlaget i forprosjektet er som følger: 

 
Tabell: Areal pr etasje beregnet i forprosjekt og funksjonsprosjektet 

 

Arealøkning som er gjennomført:  
Økt areal som resultat av prosjektutvikling/ detaljering: 320 m2  

 Arealet for stråleterapien er økt siden forprosjektet og representerer om lag 258 m2 
 Inngangspartier og seremonirom i 1 etasje er økt til om lag 100 m2 
 Rørteknisk rom er nå plassert i U2. Rommet var i forprosjektet plassert i U1, og er nå 

erstattet med funksjonsareal. 

 

Mulighet for fremtidig arealutvidelse: 

Det er ikke mulig å bygge flere etasjer på bygget. Det som setter begrensingene er:   

 Helikopterinnflyging 

 Stabilitet i bygget 

o søylefri operasjonsetasje 

o billeddiagnostikk med tunge laster og mye stråleskjerming 

 

Funksjonsareal:  

Tabellen under viser hvilke områder fra hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som ble inkludert 
i forprosjektet ved beregning av utvidelse tilsvarende ca. 20 000 m2. 

Videre viser tabellen de funksjonsområdene som nå er plassert i bygg E, del 1 med til 
sammen 18 556 m2. Fremtidig innplassering av CT, MR og Intervensjonsstuer inngår i 
totalsummen og disse arealene benyttes midlertidig til andre funksjoner. 
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Tabell: Tabellen viser oversikt over funksjonsområdene i bygg E sammenlignet med HFP 

 

Tabellen viser at dagkirurgi må tas med i byggetrinn 2. I forhold til HFP mangler 2076 m2 

innenfor funksjonsområdet operasjon og oppvåkning. 

Innenfor medisinsk service er det markert at billeddiagnostikk mangler areal til mammografi 
delen av BDS (Brystdiagnostisk senter). Fysio- og ergoterapi har ikke funksjonsområder i 
bygg E og er derfor ført opp med at gjenstående areal må tas med i BT2 

Laboratorier var satt opp med 5000 m2 i HFP. I bygg E har vi funnet plass til 6645 m2. Dette 
er en økning som er godkjent som følge av prioritering av areal i bygg E. 

Apoteket har 870 m2 i bygg E. De har i tillegg 202 m2 i bygg A, slik at utleiearealet til 
Apoteket til sammen blir 1072 m2. 

Tabellen viser også at det er tatt ut 150 m2 som var planlagt til Helse Vest IKT (drift/lager). 
Disse arealene, samt manglende areal for å dekke innmeldt behov for kontorareal (294 m2) 
anbefales inkludert i et midlertidig bygg i påvente av byggetrinn 2. 



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 18 av 87 

 

4. BRUKERGRUPPER og FUNKSJONSOMRÅDER 
Følgende funksjonsområder har blitt gjennomgått i brukergruppene. 

 

 Stråleterapi 

Funksjonsområdet er gjennomgått i brukergruppe 1. Det har vært noen særmøter med 
hensyn til strålebeskyttelse og teknikk/IKT. 

 

Avdelingen ligger i plan U1 og omfatter fire strålebunkere, en CT-maskin, undersøkelsesrom 
og arbeidsrom/kontorer. Pasienter ankommer via heis eller trapp fra hovedinngangen i 
etasjen over. Nær trapp/heis er det flere felles møterom og en ventesone.  

Standardrom som er behandlet i gruppen er:  

 Strålebunkers med manøverrom 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Blokkstøping 
 Demorom 

Planendring siden forprosjekt 

I funksjonsprosjektet har avdelingen blitt plassert i midtfløy 3, så avdelingen ligger sentrert 
midt i bygget. Strålebunkerne ligger utenfor bygningskroppen og ut i gårdsrommet. 
Organiseringen av avdelingen er tydeliggjort ved at det er lagt inn en korridor for pasienter og 
en for personalet.  
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Planløsning 

Avdelingen er hovedsakelig delt opp i to deler, én for pasienter mot øst og én for ansatte mot 
vest. I den østlige delen av avdelingen ligger fire strålebunkere ut i gårdsrommet. Det er kun 
tre bunkere som innredes, den fjerde bunkeren brukes som lager fram til det kommer en ny 
strålemaskin. Til hver strålebunkers er det et manøverrom med dagslys via takvindu og to 
omkledningsrom. Omkledningsrom for sengetransport ligger mellom to bunkere og deles.  

 
Illustrasjon: Planløsning som viser flyt av pasient (gul pil) og personalet (grønn pil) 
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I midtfløyens midtre del ligger det samtalerom for pasienter og leger, samt CT med 
forberedelsesrom. I den vestre delen ligger hovedsakelig kontorer og arbeidsrom. Veggene 
fra kontorer og arbeidsrom mot korridoren er glassvegger for å trekke dagslys lenger inn i 
avdelingen.  

 
Illustrasjon: Manøverrom med overlys 
 

Strålebunkers 

Utformingen av strålebunkerne er diskutert grundig med fagmiljøet ved SUS. 
Sneglehusformen i betong ble valgt som den mest hensiktsmessige formen på bakgrunn av 
både sikkerhet, drift og stråleskjerming. Det er lagt inn teknisk gulv i deler av manøverrom for 
å få føringer fra teknisk rom til strålemaskin i grunnen.  

Det foreligger samtykke til bygging fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for den 
skisserte planløsningen. 

   
Illustrasjon: Strålebunkers med støttefunksjoner  
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Transport av strålemaskiner 

Strålemaskinene transporteres gjennom kulvert fra varemottak i bygg C og inn i avdelingen. 

 
Illustrasjon: Transport av strålingsmaskiner vist med grønn stiplet linje 
 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom slik at RFP og 
utstyrslister er oppdaterte før byggingen starter. 

 

 Sykehusapoteket 

Funksjonsområdet er gjennomgått i brukergruppe 2. Sykehusapoteket har selv valgt ut 
deltagere i brukergruppen. 

 

Apoteket består av sykehusekspedisjon, produksjonsdel og avdeling for farmasøytiske 
tjenester. I tillegg er det utsalgsted i bygg A som ikke omfattes av dette funksjonsprosjektet.  



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 22 av 87 

 

Sykehusekspedisjonen forsyner alle enheter i Helse Stavanger med legemidler og andre 
apotekvarer. Avdelingen mottar varer fra grossist alle hverdager via sykehusets varemottak. 
Varene oppbevares midlertidig i automatisert eller manuelt varelager før de leveres til 
sykehuspost, enten via aktiv forsyning i regi av apoteket (apotekstyrt legemiddellager (ASL)), 
eller via ordinær bestilling og leveranse via transportavdelingen.  

Produksjonsdelen er delt i to. I den ene delen tilvirkes all cytostatika til Helse Stavanger HF, 
mens det i den andre delen utføres annen tilsetningsproduksjon som f.eks. tilvirkning av 
parenteral ernæring, smertepumper, antibiotikaløsninger og øyesprøyter. Ferdigstilte 
legemidler leveres til sykehuspost via rørpost (cytostatika) eller ordinær transport via 
forsyningsavdelingen. Noen legemidler sendes hjem til privatpersoner via apotekets 
publikumsutsalg. Personell fra apotekets produksjonsdel bistår også med tilberedning av 
legemidler på medisinrommet til utvalgte sykehusposter (p.t. Intensivavdelingen og Lunge-
/Gastroavdelingene). 

Avdeling for farmasøytiske tjenester jobber tett opp mot sykehuspostene. Oppgaver 
inkluderer legemiddelsamstemming i akuttmottak, jevnlig farmasifaglig rådgivning til utvalgte 
poster, gjennomføring av revisjoner på legemiddelområdet og undervisning. Personell fra 
denne avdelingen vil i stor grad benytte tverrfaglige arbeidsstasjoner i sengetun, men har 
også behov for tilgang til kontorplass og stillerom i apoteket for arbeid som ikke er knyttet til 
en enkelt sykehuspost.  

Standardrom som er behandlet i gruppen er:  

 Ingen 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 CIVAS 1 og 2 
 CIVAS 3 og 4 
 LAR 

Planendring siden forprosjekt 

I funksjonsprosjektet har avdelingen blitt flyttet fra midtfløy 3 helt mot øst til midtfløy 4. Dette 
fordi det ikke er ønskelig med gjennomgang i området, og på den måten skjermes nå 
sykehusapoteket. Arealet til sykehusapoteket har økt noe i forhold til det som var tegnet i 
forprosjekt etter grundig gjennomgang av funksjonene med brukerne.  

 

Planløsning 

Arealet til sykehusapoteket er hovedsakelig delt i to; en produksjonsdel og en 
sykehusekspedisjon. Produksjonsdelen har strengest krav til renhet og er plassert innerst i 
apoteket.  

Sykehusekspedisjonen har forbindelse til resten av sykehuset i korridor og kulvert. Ved 
avdelingens inngang er det et lager, varemottak og kjølerom på høyre side. På venstre side 
er det et kontor og varelagerautomat for legemidler i hele etasjens høyde. Det er lagt til rette 
for mottak og kontroll av innkommende varer, samt oppstilling av varer som skal ut av 
avdelingen.  

Langs fasaden mot øst ligger det enkeltkontorer for ledere med personalansvar, samt 
kontorlandskap med tilhørende stillerom for medarbeidere i sykehusekspedisjonen og 
avdeling for farmasøytiske tjenester. For å trekke dagslyset inn i avdelingen fra lysgårdene 
på hver side av midtfløyen er det lagt inn glassvegger til kontorer og lignende. Mellom 
sykehusekspedisjonen og produksjonsdelen ligger pauserom med utsikt til lysgård med 
strålebunkervegg i skifer.  

Produksjonsdelen er delt i to, med CIVAS 1 og 2 med felles sluse for tilvirkning av parenteral 
ernæring etc., og CIVAS 3 og 4 med felles sluse for tilvirkning av cytostatika. Varelager for 
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begge produksjonsenhetene er plassert mellom produksjonsrommene. Varelageret består av 
en automatisert og en manuell del. På hver side langs fasadene ligger produksjonsstøtte 
som får dagslys fra hver sin kant, samt at det er glassvegg inn til CIVAS som sikrer tilgang til 
indirekte dagslys i produksjonsrommene. I midtre del finner man arbeidsstasjon for 
valideringsarbeid og teknisk rom. 

Produksjonsdelen har strenge krav til både utforming og drift som må opprettholdes i 
prosjekteringen. Det er lagt inn mulighet for rømning fra produksjonsdelen til lysgård mot øst 
og videre ut forbi bygget. Rømningsveien skal kun brukes ved nødsituasjoner og det er ikke 
lagt til rette for at personer skal oppholde seg i lysgården. 

 

 
Illustrasjon: Planløsning som viser flyt av personalet (grønn pil) 
 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom slik at RFP og 
utstyrslister er oppdaterte før byggingen starter. 
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 Seremonirom 

Funksjonsområdet er gjennomgått i brukergruppe 3 med deltagere både fra prestetjeneste, 
etikk- og livssyn samt fra avdeling for patologi – seksjon for obduksjon 

 

Seremonirom er plassert i plan 01 mot nord med inngang fra utsiden både for besøkende og 
for bårebil. I tillegg er det et gårdsrom som slipper dagslys ned i seremonirom og som har 
tilstrekkelig plass til å følge båre ut fra seremonirom, gjennom dør og via gårdsrom ut til 
bårebil.  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 ingen 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Seremonirom 
 Kontor seremoni 
 Ventesone 
 Rituell vask 

Planendring siden forprosjekt 

I forprosjekt for ferdigstillelse bygg E var seremonirom med støttefunksjoner plassert i plan 
01, men ikke med endelig plassering. Siden forprosjektet har funksjonen blitt endelig plassert 
og det er lagt inn en heis mellom obduksjon-kjølerom og bårebil. Plassering av innkjørsel for 
bårebil er studert sammen med landskapsarkitekt.  

 

Planløsning 

Det er inngang for pårørende/besøkende fra utsiden av bygget. Seremonirommet med 
ventesone, et indre gårdsrom og inngang for bårebilen er trukket ut av bygningskroppen og 
markerer seg i fasaden.  



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 25 av 87 

 

Det er nærhet til rituell vask og heis for mors. Heis for mors går ned til et kjølelager i 
tilknytning til kjølerom for mors noe som muliggjør at begravelsesbyrå kan hente og levere 
døde utenom faste arbeidstider. Fra heis mors er det mulig å trille døde til rituell vask og 
videre til seremonirom.  

Det er lagt til rette for en mulighet for å komme seg til seremonirommet via en inngang ved 
heisene ved kontor seremoni.  

 
Illustrasjon: Planløsning seremonirom med støttefunksjoner 
 

Bårebil 

Innkjørsel for bårebil er langs veien som går nord for bygget. Området markeres med en 
pergola og det kan stenges av med en port. Det er mulig å kjøre bårebil inn under pergolaen 
og låse porten før den døde fraktes til morsheisen som har dører i fasaden, eller trille bårer 
inn i bilen rett fra seremonirommet.  

Det er lagt vekt på at det ikke skal være innsyn i området, men samtidig at det skal være 
tilgjengelig og oppleves verdig. 

 

Ventesone og inngang 

Ventesonen er innenfor vindfanget og med mulighet for innsyn til seremonirommet. Det er 
nærhet til både toalett og kontor seremoni.  

 

Seremonirommet 

Det er lagt vekt på en livssynsåpen utforming av rommet, men samtidig et samlingssted hvor 
pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse 
behov kan ivaretas. Rommet skal kunne benyttes av alle trossamfunn, slik at kors og andre 
symboler/utsmykninger bør kunne fjernes etter behov/ønske. Det er lagt til rette for 30 
personer normalt. Det legges til rette for overføring/streaming av seremoni. Rekvisitter som 
talerstol og jordkasse kan lagres i lager tilhørende seremonirom.  

I neste fase vil rommets overflater detaljeres og møblering studeres med tanke på valg av 
møbler.  

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom slik at RFP og 
utstyrslister er oppdaterte før byggingen starter. 
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 Avdeling for medisinsk biokjemi 

Avdelingen for medisinsk biokjemi består av enhetene analysehall, kromatografi og 
molekylærbiologi i tillegg til støttefunksjoner som kontor, pause og lager. Endringer i 
analysehallen er beskrevet under eget kapittel som viser endringer etter funksjonsprosjektet i 
BT1. Funksjonsarealet avsatt til kromatografi er blitt behandlet i brukergruppe 4, mens 
molekylærbiologi er behandlet i brukergruppe 8 (beskrives i eget kapittel). 

 

Kromatografi 

Kromatografi er et samlenavn for en stor gruppe metoder innen kjemisk analyse for å 
separere og analysere kjemiske forbindelser. Funksjonsarealet avsatt til kromatografi består 
av et rom midt i avdelingen for instrumentvedlikehold og tillaging av kalibratorer, 
instrumentrom mot øst og areal for prøveopparbeidelse mot vest. Over korridoren er 
valideringsrom for kromatografi. Kjemikalie- og veierommet planlegges å sambrukes med 
resten av avdelingen. 

 

 
Illustrasjon: Planløsning kromatografi 
 

Kommentarer fra avdelingen 

Det er ikke avsatt tilstrekkelig areal til møterom i 1.etg. Det er spesielt behov for nærhet 
mellom møterom og arbeidsstasjon til fagmøter og intern undervisning/opplæring. Det er lite 
hensiktsmessig at møterommene ligger i en annen etasje siden intern undervisning og 
opplæring gjerne forgår parallelt med praktisk undervisning på faggruppene. Intern 
undervisning og lunchforedrag varer ofte bare 30 min for å unngå for lengre fravær fra 
faggruppene og rutinearbeidet.  

Det er også behov for at arealer til fremtidig validering av en så stor analysepark spesifiseres 
i funksjonsprogrammet.  

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom slik at RFP og 
utstyrslister er oppdaterte før byggingen starter. 

For personalfunksjoner og støttefunksjoner vil planløsningen bli låst i løpet av detaljeringen 
når antall kontorplasser/støttefunksjoner er på plass i alle funksjonene i bygget. 
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 Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Avdelingen utfører diagnostikk og overvåkning av infeksjonssykdommer. 
Laboratoriearealene har som minimum inneslutningsnivå 2(I2), da det jobbes med 
smitteførende prøvematerialer av mange ulike typer som blod, urin, puss osv. Laboratoriet 
arbeider med smittestoffgruppene bakterier, sopp, virus, og parasitter. Det er vanlig at det 
utføres mange analyser fra ulike seksjoner på samme prøvematerialet. Analysemetodene 
spenner fra de helt automatiserte til de helt manuelle.  

De primære analyseoppgavene er påvisning av immunrespons mot smittestoff (blod og 
spinalvæske) og påvisning av smittestoff og evt. karakterisering av dette (alle 
prøvematerialer).  Laboratoriet arbeider også med smittestoff i smitterisiko gruppe 3 (krever 
I3), i første rekke tuberkulose og tarmpatogene bakterier. Laboratoriet har i en periode hatt 
beredskap for påvisning av smittestoff i smitterisikogruppe 4 (Ebola). 

Avdelingen omfatter seksjonene serologi (virologi), bakteriologi, medieproduksjon, 
molekylærbiologi og antimikrobiell resistens (AMR)-forskningslab. Funksjonsarealet avsatt til 
mikrobiologi er blitt behandlet i brukergruppe 5, mens molekylærbiologi og AMR-
forskningslab primært er behandlet i brukergruppe 8 (beskrives i eget kapittel). 

 

 

 

Planløsning 

Avdelingens seksjon for medieproduksjon er plassert i plan U1 i del 1 mellom midtfløy 1 og 
midtfløy 2, mens molekylære analyser og AMR-forskningslab er delt mellom plan 1 og 3.  

 

Avdelingen ligger med hovedvekt i plan 1 i midtfløy 3. Ekspedisjon og mottak av prøver ligger 
mot sør, ved siden av prøveforberedelse til analysehallen til medisinsk biokjemi. 
Prøvemottak mikrobiologi, pre-analyser, ekspedisjon og I3-lab ligger nær hverandre med 
dører imellom. I samme området ligger også kjølelager for medier som fraktes fra seksjon for 
medieproduksjon i plan U1 og er lett tilgjengelig for bakteriologi.  
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Seksjon for bakteriologi er plassert sør i midtfløy 3 med nærhet til kontorer og prøvemottak. 
Det er avklart at inneslutningsnivå på Feceslab er I3. Søknad er om videre prosjektering med 
denne forutsetning er godkjent av Arbeidstilsynet.  

Seksjon for serologi er plassert i nord med nærhet til felles analysehall og med 
rørpostforbindelse til prøvemottaket. Felles pauserom for laboratoriefagene ligger i nord. 

 
Illustrasjon: Planløsning avdeling for mikrobiologi plan 01 illustrert med farge på rom som tilhører avdelingen 
 

Avdelingen sin kommentarer til foreliggende planløsning. 

Løsningen, slik den er presentert her, er lite hensiktsmessig og MÅ omarbeides betydelig. 
Sentrale funksjoner er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Avdelingens seksjoner er spredd utover 3 
etasjer i hele byggets lengde. De til dels kompliserte prøveflytene og den interne 
samhandlingen som avdelingen er avhengig av, blir sterkt skadelidende med en slik 
planløsning. Videre vil det og måtte transporteres oppformert smittestoff mellom seksjonene, 
gjennom andre arealer som ikke har særskilt avgrensning(I2).  

 

Videre arbeid og muligheter for endring i forhold til foreliggende planløsning 

Etter at kommentaren fra avdelingen ble mottatt har det vært jobbet videre for å bedre 
plasseringen av arealene og noen av kommentarene er derfor ikke lenger gyldige. Det 
arbeides videre med å få til en god prøveflyt og sammenheng mellom seksjoner for 
bakteriologi, serologi og molekylær. 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljere alle rom ned på detaljnivå og samtidig 
komplettere romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrslister for hver seksjon.  

Spesiallaboratoriene vil vies ekstra oppmerksomhet for å sikre at de blir bygd på en måte 
som tilfredsstiller de strenge krav som er til den type funksjoner.  

For personalfunksjoner og støttefunksjoner i nordfløy som pauserom, granskningsplasser, 
kontorer osv. vil planløsningen bli endelig låst i løpet av detaljeringen når antall 
kontorplasser/støttefunksjoner er på plass i alle funksjonene i bygget.  
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4.5.1 Seksjon for Serologi 

 

Seksjon for Serologi ligger i plan 01 nord for analysehallen og med tilknytning til resten av 
avdelingen for mikrobiologi fra nord. Seksjonen jobber med virus, altså serologi/virologi. 
Seksjonen består av laboratorier, instrumentrom og valideringsplasser. Alle funksjoner er 
vevd tett sammen.  

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Lab serologi med valideringsplass 
 PCR automatisk instrumentrom 
 Lab serologi 
 Maskinrom 

 

Planløsning 

Avdelingen har en kompakt planløsning. Valideringsplasser ligger mot yttervegg med 
dagslys, med laboratoriet rett innenfor. Støyende maskiner er plassert i egne rom ved siden 
av laboratoriet.   
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Illustrasjon: Planløsning seksjon for serologi 
  

4.5.2 Seksjon for Bakteriologi 

 

Seksjon for bakteriologi er plassert i midtfløy 3 fra vest, innlemmet i avdelingen for 
mikrobiologi. Seksjonen har funksjoner på begge sider av korridoren som forbinder den 
sørlige delen med den nordlige delen av bygget. Medisinsk bakteriologi jobber med 
infeksjonssykdommer, og arbeidsoppgaver deles inn i påvisning av bakterier (bakteriologi), 
påvisning av sopp (mykologi) og påvisning av parasitter (parasittologi) i prøver fra alle 
kroppens bestanddeler.  
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Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 I3-lab 
 Feces-lab 
 Blodkulturer 
 Lab mykologi 
 Automasjon 
 Lab 7 posisjoner 

 

Planløsning 

Seksjon for bakteriologi er organisert med utgangspunkt i avdelingens prøvemottak i sør og 
automasjonshallen. Direkte nord for automasjonshallen ligger hovedlaboratoriet for 
bakteriologi. Støttefunksjoner som instrumentrom, mikroskopirom, lager, kjøl ferdige medier 
og lab metode er plassert mot korridor. Det er lagt inn noen plasser for validering i området 
for laboratoriene. 

Spesiallaboratorier innenfor avdelingen som I3-lab, feces-lab, lab for blodkulturer og lab for 
mykologi er plassert slik i avdelingen at de ligger skjermet og uten unødvendig trafikk foran 
eller ved.  

Direkte fra prøvemottaket er dør inn til I3-lab. Det er en komprimert og effektiv planløsning 
for funksjonene som ivaretar laboratoriene med inneslutningsgrad 3. Det er viet ekstra 
oppmerksomhet til plassering av funksjonen med tanke på ventilasjon og teknikk.   

Mellom I3-lab og feces-lab er det lagt inn lab blodkulturer med eget maskinrom. Feces-lab er 
også behandlet med ekstra oppmerksomhet med tanke på hva som skal inn i laboratoriet. 

 

 
Illustrasjon: Planløsning seksjon for bakteriologi 
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4.5.3 Seksjon for medieproduksjon 

 

Seksjon for medieproduksjon fremstiller faste og flytende reagenser/medier til avdelingens 
diagnostikk og forskning. Seksjonen ligger i plan U1 mellom MTI og sterilsentralen, vendt 
mot indre lysgård. En mindre funksjon av avdelingen ligger i plan 1 nær seksjon for 
bakteriologi.  
 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Mottak utstyr og sluse 
 Produksjonslaboratoriet 
 Kontrollrom 
 Lager kjøl inn/ut 
 Lager medie veierom 
 Rørtapperom 
 Autoklaveringsrom 

 

Planløsning 

Avdelingen er organisert med en sluse som også fungerer som utstyrsmottak. Fra slusen er 
det tilgang inn til produksjonslaboratoriet hvor mediekoker og tappekarusell står på 
laboratoriebenker. På den ene siden av produksjonslaboratoriet er lager/veierom, mens det 
på andre siden er kontrollrom og valideringsplasser med god oversikt over laboratoriet.  
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Illustrasjon: planløsning seksjon for medieproduksjon 
 

Autoklaveringsrom ligger i U1 nært seksjonen. I plan 01 ligger nærlager kjøl for ferdig 
produserte medier på seksjon for bakteriologi, og et kontor for seksjonsleder for 
medieproduksjon.  

 

Videre arbeid 

Detaljprogrammeringen av rommene er allerede i stor grad utført i løpet av 
funksjonsprosjektet, da dette arealet ligger i et området av bygget som allerede er under 
bygging.  Det arbeides videre med autoklaveringsrom og kontor for seksjonsleder. 
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 Avdeling for patologi 

Avdeling for patologi omfatter seksjon for cytologi, histologi, immunhistokjemi, kvantitativ- og 
molekylær patologi, samt seksjon for obduksjon. Funksjonsområdet har blitt behandlet i 
brukergruppe 6 og brukergruppe 7 (obduksjon).  

 

Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. Ved mange sykdommer opptrer 
det karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver har 
betydning for å kunne stille en korrekt diagnose. I avdeling for patologi jobbes det med 
hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev, og dermed også funksjonen til 
vevet, organene og kroppen. Faget favner hele mennesket fra tå til topp gjennom alle faser i 
livet fra begynnelsen til slutt. En liten del av faget inkluderer obduksjon av døde som utføres 
av patologer og rettsmedisinere, mens det i hovedsak jobbes med prøver, både cytologi 
(celler) og histologi (vev), som vurderes av en patolog som for eksempel stiller en 
kreftdiagnose. Avdeling for patologi ved SUS er en av landets største patologiavdelinger og 
undersøker årlig ca. 70.000 vev- og celleprøver i tillegg til å utføre ca. 400 obduksjoner. 
 
I avdeling for patologi er det flere seksjoner som jobber tett sammen og sambruker flere av 
rommene. Dette gjelder blant annet histologi (Hist), immunhistokjemi (IHC) og kvantitativ 
patologi (KP) mens cytologi (Cyt) ligger tett på de andre patologiske laboratoriene i samme 
etasje i midtfløy 3.  
 
Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Obduksjon 
 Smitte obduksjon 
 Kjølelager mors 
 Pynterom 
 Demonstrasjonsrom 
 Prøvemottak PAT-1 
 HIST-1 Fersktvevsmottak 
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 Rom for flytende nitrogen 
 HIST-2 Frysesnitt 
 Diagnosestasjon (fersk og frys), 2 rom. 
 HIST 3 Fiksering 
 Vaskerom-1 (desinfeksjon) 
 HIST-4 Makrobeskjæring 
 Arkiv-1 Restmateriale 
 HIST-5 og HIST-7 Fremføring og automatisk innstøping 
 HIST-6 Manuell støping 
 HIST-8 Sorterings før snitting 
 HIST-9 Snitting manuell og HIST-9 snitting robot 
 HIST-10 Fargelab. 
 HIST-10 Fargelab maskinrom 
 HIST-11 Sortering av parafinblokker 
 Støtterom DP, 2 stk 
 Vaskerom-2 (desinfeksjon) 
 Glassarkiv Histologi nærlager 
 IHC 2,3,5 
 Cyt Mottak, Cyt 1 og Cyt 2 prep. 
 Cyt maskinrom 
 Cyt HPV 
 Cyt screeningrom/diagnosestasjoner 
 KP laboratoriet 
 KP diagnosestasjoner 

 

Planløsning 

Avdelingen er fordelt i plan U1 med obduksjon i en kompakt planløsning, plan 01 for 
laboratorier med korridor på en side av midtfløyen og dype laboratorier mot øst i tillegg til i 
plan 03 hvor diagnoseplasser for patologer og felles molekylær-laboratorier er plassert.  

 
Illustrasjon: Planløsning plan 01 med patologi avdeling markert med gult 
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Illustrasjon: Plassering patologifunksjoner i bygg E 
 

Diagnoseplasser 

Dette er fast legearbeidsplass med tilgang til mikroskop og PC med skjermer for digital 
patologi og hvor det er behov for plass til to personer som ser i samme mikroskop/samme 
skjerm. 

Diagnoseplasser er plassert i plan 01 med nærhet til laboratoriene eller i plan 03. Det er 
forbindelse mellom etasjene i nord både med trapper og med heis. I tillegg vil kontorer og 
diagnoseplasser kunne plasseres i bygg på sykehusområde i et felles digitalt 
granskingsområde. Det er også diagnosestasjoner for bioingeniører på cytologiseksjonen 
(screeningrom) og på seksjon for kvantitativ patologi. 

 

 
Illustrasjon: Diagnoseplass 

 

Avdelingen sin kommentarer til foreliggende planløsning. 

Vi ser fram til å flytte til Nye SUS nå som vi ser at vi får plass til all laboratorievirksomheten 
vår der. Det som bekymrer oss og som vi ser kan gi store utfordringer, er at vi blir delt på tre 
etasjer, muligens fire? Det vil gi krevende logistikk med tanke på samhandling innad i 
avdelingen, transport av prøver og forflytting av personell. 

Fortsatt har vi ennå ikke fått noen avklaring på hvordan det er tenkt at ledelse og 
støttefunksjoner som blant andre ekspedisjon (merkantilt), IKT, kvalitetskoordinator m.fl. skal 
holde til. Vi kan heller ikke se at det foreløpig er satt av plass til nok diagnosestasjoner for 
legene.  

Vi er også opptatt av at avdelingen skal få tilstrekkelig plass til pauserom/personalrom internt 
da ansatte som arbeider på lab må ha mulighet til korte pauser i lett tilgjengelig lokaler da det 
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ikke er lov til verken å spise eller drikke i laboratoriet. Det må spesielt bemerkes at innen 
patologi jobber vi med det kreftfremkallende kjemikalie formaldehyd (formalin) 

Da vi har ansatte som arbeider med kreftfremkallende stoffer og andre helseskadelige 
kjemikalier trenger vi også plass internt i avdelingen til raskt klesskift og dusj. Vi trenger også 
å ha plass til «nødklær». Det kan gjerne legges til rette for dette på HC-toalettene.   

Andre viktige tema for oss i det videre arbeidet er å få avklart hvordan logistikken rundt felles 
prøvemottak og vareforsyning skal fungere. Det vil også være viktig for oss å få avklart hvor 
Dagkirurgen og BDS blir passert da vi i dag har en egen satellitt ved Dagkirurgisk senter i 
Hillevåg.  

Videre vises til tidligere innspill om arealer for lagring av objektglass og parafinblokker. Det er 
lagt opp til et nærlager i avdelingen, men det er behov for større lagerplass i tillegg da vi er 
pålagt å ta vare på materialet for «alltid». 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljere alle rom ned på detaljnivå og samtidig 
komplettere romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrslister for hver seksjon. 

For personalfunksjoner og støttefunksjoner i nordfløy som pauserom, granskningsplasser, 
kontorer osv. vil planløsningen bli endelig låst i løpet av detaljeringen når antall 
kontorplasser/støttefunksjoner er på plass i alle funksjonene i bygget.  

 

4.6.1 Seksjon for cytologi 

Cytologi betyr læren om cellen («cyto» som i cytoplasma). Prøvematerialet er enkeltceller og 
grupper av celler som er løsnet fra overflater eller hulrom, skrapt av eller suget ut med tynn 
nål. Hovedformålet med prøven er som oftest å avkrefte eller bekrefte om der er 
celleforandringer eller kreftceller til stede og evt. nærmere karakterisere funnene. Seksjonen 
mottar, behandler og diagnostiserer om lag 40 - 45 000 cytologiprøver årlig.   

 

Planløsning 

Seksjonen består av laboratorier, maskinrom, HPV-lab og screeningsrom/diagnosestasjoner. 
Laboratoriene ligger i midtfløy mens screeningsplassene er plassert i nord.  

 
Illustrasjon: Planløsning 
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4.6.2 Seksjon for Histologi 

 

 

Histologi mottar ca. 35 000 vevsprøver i året, og tillager ca. 100 000 parafininnstøpte 
vevsblokker og utfører ca. 170 000 analyser (objektglass). Prøvene består av alt fra små 
biopsier til hele organer.  

 

Planløsning 

Flyten av vevsprøver starter i sør ved PAT-1 prøvemottak og ender opp i Biobank-2 
Blokklager. Prøveflyten har vært styrende for plasseringen av de ulike rom/funksjoner. 
Medisinskteknisk utstyr er forsøkt lagt til områder med minst tilgang til dagslys. Korridor er 
lagt ut mot atriet for at unngå «kryssene trafikk»/gangsoner i selve laboratorierommene. For 
å få dagslys inn i rom som ligger mot denne korridoren, er det brukt glassvegger. 
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Illustrasjon: Planløsning som viser flyt av prøver (grønn pil)  

  
 

4.6.3 Seksjon for immunhistokjemi 

Seksjonen utfører analyser for å påvise spesifikke antigener i celler fra formalinfiksert vev. 
Undersøkelsene bestilles av legene på avdeling for patologi som en tilleggsundersøkelse til 
vanlig diagnostikk, og er til hjelp for nærmere klassifikasjon av tumorer.  

 

Planløsning 

Seksjonens instrumenter er i laboratorier sammen med histologi og er en del av 
planløsningen. Det er lagt vekt på sambruk ved utformingen av planløsningen.   
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4.6.4 Seksjon for molekylær kvantitativ patologi 

Seksjonen analyserer vevsprøver for å påvise forandringer i DNA, RNA og proteiner, som 
blant annet brukes til å bestemme om pasienter kan ha nytte av en bestemt behandling (for 
eksempel ved brystkreft). Prøver analyseres også om eventuell tilstedeværelse av human 
papilloma virus (HR-HPV) i celleprøver fra livmorhalsen.  

Seksjonen er delvis integrert i histologi-laboratoriene i plan 1 og felles molekylær laboratorier 
i plan 03.  

4.6.5 Seksjon for obduksjon 

 

 

Seksjon for obduksjon inneholder obduksjonssal med skjermet rettslig obduksjonsdel og 
opplæringsdel. I tillegg inneholder seksjonen en smitte obduksjonssal. Det er lagt til rette for 
en framtidig CT i lokalene. Det er kjølerom, pynterom og kistelager i tilknytning til avdelingen 
med heis til seremonirom og garasje for bårebil.  

 

Planløsning 

Seksjonen er lokalisert nord-øst i bygget. Den er delt i to, med kjølerom for mors på en side 
av korridor og obduksjonsdelen på andre siden av en korridor. Det er ingen gjennomgang i 
denne korridoren.  

Personalet sluses inn i obduksjonsområdet via garderober. Obduksjonsområdet inneholder 
obduksjonssalen med området for opplæring og rettslig obduksjon i tillegg til 
demonstrasjonsrom, CT og obduksjon smitte. Demonstrasjonsrom har inngang for studenter 
også direkte fra korridoren. Det samme gjelder teknisk rom til obduksjon smitte hvor filtre kan 
skiftes uten at tekniske personale må inn i obduksjonsavdelingen.  

I alle disse rommene vil det være tilgang på dagslys for å gi en god arbeidsplass til de 
ansatte. Det er tatt høyde for innsyn ved skjerming av vinduer på fasadene.  

CT er en del av framtidig fase og er i disse planene lagt inn som «hvite områder» som betyr 
at det prosjekteres og legges til rette for at det kan komme en CT, men den monteres ikke 
nå. Rommet planlegges derfor for alternativ bruk fram til en fremtidig CT eventuelt monteres.  

Forbindelsen til seremonirom i etasjen over og frakt av døde ut og inn av/i bygget skjer ved 
en egen heis som kun går mellom U1 og plan 01. På heisen er det adgangskontroll slik at 
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begravelsesbyrå kan hente døde som ligger klare til avhenting eller levere døde utenom 
åpningstider.  

 
Illustrasjon: Planløsning som viser flyt av personalet (grønn pil)  
 

Obduksjonssal 

Utformingen av obduksjonsrommet er bestemt ut fra hensiktsmessig plassering av 
obduksjonsbordene med støttebord, plassering av makrobenk og fosterobduksjonsbenk. 
Over to bord er det pasientløfter i taket. Det er sluk i gulv. Rettslig obduksjon er delvis 
avgrenset med en vegg hvor det er plassert skap. Det vil være mulig å avgrense hele 
området for rettslig obduksjon med skjermvegger. Antall bord er tilpasset funksjonen og 
plasseringen i rommet.  

 

Øvrige funksjoner 

Fra demonstrasjonsrommet skal det være mulig med videooverføring. 

Delen av obduksjonslokalet som er merket trening kan dublere både som ordinær 
obduksjonsbenker og for trening på kirurgiske prosedyrer på lik for kirurger, studenter etc. 
Ved en katastrofesituasjon e.l. vil hele området kunne bli omgjort til fasiliteter for 
rettsmedisinsk obduksjon og identifisering. 

 

 

 Felles molekylær-lab 

Funksjonsarealet avsatt til felles molekylær-lab er et området som deles/sambrukes av 
avdeling for medisinsk biokjemi, avdeling for medisinsk mikrobiologi og avdeling for patologi. 
Området har funksjoner for de tre forskjellige fagområdene, men det er lagt til rette for at de 
funksjoner som kan sambruke legges hensiktsmessig ut fra prøveflyt. Funksjonen er plassert 
i plan 03, del 2. Funksjonsarealet er behandlet i brukergruppe 8. 

 

 



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 42 av 87 

 

 

 

I løpet av funksjonsprosjektet har det blitt diskutert fram en enighet om at det er ønskelig 
med en felles molekylær-lab, og med de skissene og romprogram som foreligger er det 
enighet om prinsippene for hvilke funksjoner som skal inkluderes og plassering av dem. En 
samlet løsning av molekylærlaboratorier er hensiktsmessig både med tanke på det 
bygningsmessige, ved at dette er funksjoner som trenger mye teknikk, og at det kan bidra til 
å gjøre Nye SUS bedre rustet for eventuelle pandemier i framtiden.  

Det er ingen standardrom i denne avdelingen så alle rommene må behandles som unike rom 
og planlegges for å legge til rette for akkrediterte prosesser.  

 

Planløsning 

Avdelingen er ikke endelig utformet i funksjonsprosjektet, men er plassert i øst i plan 3 med 
forbindelse til plan 1 med trapper i både sør og nord i tillegg til heiser i nord. Det har vært 
flere gode prosesser og diskusjoner i alle tre seksjonene, slik at det er gjort en vurdering av 
nødvendig areal for hver enkelt seksjon for seg selv, men også arealbehovet for en samlet 
løsning.  

I det forslaget som foreligger er mikrobiologisk avdeling sine spesialfunksjoner lengst sør og 
har tilgang til laboratoriene i plan 1 ved heis og trapper i sør. Videre legges medisinsk 
biokjemi og patologi sine spesialfunksjoner fra nord. Funksjoner som kan stå i samme rom 
legges i midten av midtfløy 4. For deler av prosessen er det ønskelig med flere små rom 
framfor å etablere store felles rom, dette for å unngå kontaminering og ha full kontroll med 
prosessene.  
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Illustrasjon: Plassering i plan 03 
 

Mikrobiologisk avdelings kommentarer til foreliggende planløsning  

For å ha en mest mulig effektiv drift av mikrobiologisk molekylær diagnostikk, er nærhet til 
avdelingens øvrige funksjoner langt viktigere enn en samlokalisering med andre fags 
aktiviteter dersom dette må veies opp mot hverandre Dette grunnet arbeidsflyt, prøveflyt og 
smittevernmessige aspekter.  

Vi stiller oss prinsipielt positive til en samlokalisering som vi tror vil fremme tettere fagmiljø på 
tvers av avdelinger. Likevel vil vi påpeke at det vil være liten eller ingen arealmessig og 
driftsmessig gevinst på samlokalisasjon. Vi ser at det er mulig å ha felles soner/areal som 
har felles «yttervegger» men at det gjennomgående er behov for å dele sonene i separate 
rom tilpasset den enkelt avdeling, dette grunnet kontaminasjonsfare mellom humane og 
mikrobiologiske prøver og spesialisert utstyr med liten restkapasitet.  

Vi ser heller ikke at en samlet løsning for molekylærlaboratoriene bidrar til at Nye SUS vil 
være vesentlig bedre rustet for fremtidige pandemier, der er avdelingens interne logistikk 
langt viktigere. 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljere ut avdelingenes planløsning med 
hovedfokus på flyt av prøver og sambruk mellom avdelinger. Det er strenge krav til 
organisering av rommene i forhold til hverandre. Det vil bli gjennomført møter i 
detaljprosjektfasen med avdelingene sammen og hver for seg for å få på plass alle 
funksjoner. 

 

 

 Avdeling for radiologi 

Avdelingen består av ulike fagseksjoner og modalitetsseksjoner som CT-seksjonen (CT), 
MR-seksjonen (MR), seksjon for ultralyd (UL) og gjennomlysning, seksjon for røntgen (RTG), 
seksjon for radiologisk intervensjon og seksjon for nukleærmedisin og PET i tillegg til 
kontortjeneste inkludert RIS/PACS tjeneste, radiograftjeneste, medisinsk fysikertjeneste og 
legetjeneste. Brystdiagnostisk senter (BDS) er en del av avdelingen, men er ikke inkludert i 
dette bygget. 
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Funksjonsområdet for bygg E er gjennomgått i brukergruppe 9, brukergruppe 10 
(nukleærmedisin) og brukergruppe 12 (radiologisk intervensjon). Det har vært noen 
særmøter med hensyn til strålebeskyttelse og teknikk.  

Avdelingen sine arealer i bygg C (CT i akutt mottak, 2 røntgen labber og 1 UL lab) er ikke 
behandlet i dette funksjonsprosjektet, men vært en del av detaljprogrammeringen av bygg C. 

 

 

Radiologi er en spesialitet som benytter ulike typer modaliteter for bildediagnostikk og 
bildeveiledet behandling. Tabellen viser en oversikt over de ulike modaliteter: 

Type diagnostikk Nåsituasjon 

Antall 
inklusiv 
Hillevåg, 
Sandnes og 
Egersund 

Antall i BT1 
inklusiv 
utvidelse av 
bygg E 

Antall i BT2 
inklusiv 
fremtidige 
modaliteter i 
bygg E 

Antall (eksterne) 

Hillevåg, 
Sandnes og 
Egersund 

CT 4 4 2 1 

Gjennomlysnings lab 1 1 0 0 

Intervensjons lab 2 2 1 0 

Mammografi * 2 0 2 0 

Mammografi screening * 2 0 0 2 

MR 6 4 2 2  

PET-CT 1 1 0 0 

PET-MR 0 1 0 0 

SPECT-CT 2 2 0 0 

Røntgen lab 8 6 0 4 

UL  3 (Våland) 

1 (Hillevåg) 

1 (NM) 

3 (BDS) 

5 (utvidelse av de 
tre på Våland)  

  1 (NM)  

2 (intervensjon)  

3 (BDS) 1 (Hillevåg) 
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2 (intervensjon)  

Totalt ** 38 29 10 10 

*Mammografiscreening foregår på Stavanger sykehus, mens klinisk mammografi ligger i 
Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk i Hillevåg i leide lokaler. 

**4 røntgen i traumerom, mobile røntgenapparater og ultralydapparater til bruk utenfor 
røntgenavdelingen mangler i oversikten. I tillegg mangler jodopptaksmåler til NM. 

 

Planendring siden forprosjekt for byggetrinn 1 

I forprosjektet for byggetrinn 1 var avdeling for radiologi plassert i den østre del av det halve 
behandlingsbygget og bestod av 3 MR, 2 CT, 1 konvensjonell røntgen og 2 UL labber. 
Denne løsningen ble bearbeidet videre i funksjonsprosjektet for byggetrinn 1. Det ble 
gjennomført en prosess sammen med Siemens Healthineers for erfaringsoverføring og 
innspill knyttet til pasientlogistikk og utnyttelse av arealet. 

I forprosjektet for utvidelsen av bygg E ble det i utredningen tatt inn en flytting av intervensjon 
fra midtfløy 1 til midtfløy 2, slik at intervensjon ble liggende nærmere akuttmottak. CT ble 
plassert i midtfløy 1, MR i midtfløy 3 og nukleærmedisinsk seksjon i midtfløy 4. 

 

Planløsningen slik den nå foreligger. 

I arbeidet med tilrettelegging av planløsningen for intervensjon ble det klarlagt at det var 
avsatt for lite areal i plan 2 for både kardiologisk og radiologisk intervensjon. Det er i det 
videre arbeidet tilrettelagt for at radiologisk intervensjon etableres i plan 3 og arbeidet med 
tilrettelegging for kardiologisk og radiologisk intervensjon er beskrevet i egne kapittel. 

Avdeling for radiologi er fordelt på det området som er markert med brunt på planløsningen, 
og seksjon for nukleærmedisin er markert med lysegrønn. Det området som er markert med 
gult er området for kardiologisk intervensjon. 

I nord ligger støttefunksjoner og personalfunksjoner som kontor, granskingsplasser, 
pauserom, lager, møterom osv. i tillegg til toaletter og avfallsrom. Garderober for ansatte er i 
plan U1 og med heiser opp til avdelingen i nord.  

 

 
Illustrasjon: Planløsning plan 2 i funksjonsprosjekt for utvidelsen av bygg E) 
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Flyt av pasienter 

Pasienter til del 1 av bygget kommer fra hovedinngangen i bygg A og går via ringen og inn til 
ventesonen ved midtfløy 1. Pasienter til midtfløy 3 kommer fra inngang i del 2 og går opp til 
felles ventesone for MR og nukleær.  

 
Illustrasjon: Flyt av pasienter til radiologi. Inngang til funksjoner i del 1 fra hovedinngang og opp til plan 02 og bort 
ringen til bygget. Del 2, MR og Nukleær, inngang fra egen inngang til bygget i sørøst og opp til plan 02. 
Akuttpasienter kommer på bro fra bygget i sør.  

 

Beskrivelse av funksjonsområdene 

En utfyllende beskrivelse av funksjonsområdene er gitt i egne underkapittel for hver midtfløy i 
tillegg til beskrivelsen av radiologisk intervensjon i plan 3. 

 

Framtidige funksjoner 

Tabellen over antall modaliteter viser at det vil bli lagt til rette for framtidige CT- og MR-
maskiner i plan 2. For de fremtidige CT `ene vil rommene bli bygget med tanke på at det 
kommer CT-maskiner, mens for de fremtidige MR maskinene vil det måtte gjøres en 
ombygging når beslutning om innplassering er bestemt. I mellomtiden vil fremtidige arealet 
bli benyttet til andre støttefunksjoner.  
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Illustrasjon: Planløsning framtidige funksjoner vist med farge. Brun farge er fremtidig løsning for radiologi, mens 
gul farge er fremtidig løsning for kardiologisk intervensjon 

 

Avdelingen sin kommentarer til foreliggende planløsning. 

I våre innspill legger vi til grunn god arbeidsflyt, god pasientlogistikk og godt arbeidsmiljø. 

Ved å anerkjenne alle disse elementene kan man legge til rette for optimal drift og 
trivsel/rekruttering til avdelingen.  

Dersom vi ser samlet på etasjen mener vi at det i enkelte deler av avdelingen, særlig blokk 1 
og blokk 3, er for trangt med hensyn til areal på laboratorier, optimal arbeidsflyt, arbeidsmiljø 
og pasientlogistikk.  Et forslag for å løse dette kan være å flytte 2 CT laber og 1 MR lab til 
sørfløyen for å få plass til alle støttefunksjoner mer sentralt /optimalt plassert i forhold til 
labene. Støttefunksjoner er granskningsplasser for leger, kontorer, møterom, pauserom, 
lager, tekniske rom, ekspedisjoner, stikkerom, sittevent, sengevent, WC til personal og 
pasienter samt desinfeksjonsrom. 

En konsekvens av å prioritere støttefunksjonene kan være at man i realiteten ikke har areal 
nok til alle labene man i utgangspunktet skulle få plass til. Dersom det er tilfelle, må vi 
vurdere å fjerne en ultralyd lab og en røntgen lab lokalisert mellom blokk 3 og 4 på 
nåværende tegning.  

Det er økende forskningsaktivitet. Avdelingen har etablert SMIL (Stavanger Medical Imaging 
Laboratory) med tilhørende maskinlærerelatert forskning. I tillegg er bildediagnostikk 
avgjørende i mange, eksterne forskningsprosjekter. Det er derfor viktig å presisere behovet 
for at forskningsarealer tegnes inn. 

Det er viktig at størrelse og utforming av labene ikke begrenses til første leverandør, men at 
de tegnes slik at de ikke er leverandøravhengige og ikke legger begrensninger for fremtidig 
teknisk utvikling. Avdeling for radiologi ønsker å vente lengst mulig med å velge utstyr. Som 
presisert tidligere er det ikke gunstig at alt utstyret er nytt på samme tid, da det da også blir 
gammelt på samme tid. 

Det er fint å samle ultralyd labene i hjørnet ved første søyle i sørfløyen i nærhet til 
intervensjon i etasjen over. Arealene for Avdeling for radiologi i akuttmottaket, samt 
løsningene for intervensjon i 3. etg., ultralyd og nukleærmedisin er gode. 
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Det er uheldig at BDS ikke lokaliseres sammen med resten av avdelingen på Ullandhaug, 
særlig med hensyn til radiologrekruttering til brystdiagnostikken. Dersom vi hadde vært 
samlokalisert hadde det vært enklere med bruk av personale på tvers, opplæring, og å kunne 
drifte på flere måter. Når det er sagt er det viktigere å være samlokalisert med EKIR, 
patologi, og onkologi.  

 

Videre arbeid og muligheter for endring i forhold til foreliggende planløsning 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom med romfunksjon 
(RFP) og med utstyrslister. Det vil ikke legges bygningsmessige begrensninger for valg av 
framtidig leverandører da disse maskinene skal byttes ut flere ganger i løpet av byggets 
levetid, men ved bytte av maskin vil det vanligvis medføre noe bygningsmessige 
ombygginger.  
 

For personalfunksjoner og støttefunksjoner i nordfløy som pauserom, granskningsplasser, 
kontorer osv. vil planløsningen bli endelig låst i løpet av detaljeringen når antall 
kontorplasser/støttefunksjoner er på plass i alle funksjonene i bygget.  

 

4.8.1 Radiologi seksjon for CT, RTG og UL 

 

Radiologi midtfløy 1 inneholder CT og RTG og UL ligger i sørfløy. CT-scanning er en 
avansert form for røntgen som framstiller patologi i bløtdeler og skjelett. CT er et viktig 
diagnostisk verktøy som i økende grad brukes både til akutt diagnostikk, CT veiledet 
intervensjon og oppfølging av pasienter. Dette inkluderer kritisk syke pasienter og intensiv 
pasienter på respirator. Pasienter som skal ta CT må ligge helt stille. I noen tilfeller kreves 
det narkose.  

  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 CT 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Forberedelse CT 
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 Forberedelse UL 
 Generell røntgen 
 Ultralyd 
 Fluoroskopi 

Planløsning 

Avdelingen er i hovedsak i midtfløy 1 i del 1, men det er også funksjoner rundt midtfløy 3 i 
sørfløyen. Planløsningen er en korridor i midten som forbinder nordfløy med 
personalfunksjoner som kontor, pauserom osv. med sørfløyen som er pasientfløy med 
ventesoner og undersøkelsesrom.  

Det legges til rette for at det kan bli 5 CT maskiner inkludert 2 som kommer i framtiden. Midt i 
fløyen er både observasjon og forberedelse av pasienter. På vestsiden av korridoren i 
midtfløy er det lagt inn 2 røntgen laboratorier og en ventesone for senger. De to siste røntgen 
laboratoriene er plassert i del 2 ved midtfløy 4. Røntgenlaboratoriene er utformet likt som de 
rommene som allerede er diskutert i akuttmottaket og skadepoliklinikk.  

 

Ultralyd er plassert i sørfløy med ventesone for pasienter i seng helt til sør.  

 
Illustrasjon: Planløsning som viser CT markert med gult, UL markert med grønt, RTG markert med blått og 
Fluoroskopi med gråblått 

 

Det er et stort antall pasienter som skal til undersøkelse med CT, RTG eller UL så det er lagt 
til rette for et stort venteareal sørvest i bygget ved inngangen fra ringen. De pasientene som 
skal til RTG eller UL i øst vil komme inn inngangen i øst.  

 

CT 

CT rommene er studert sammen med CT i akuttmottaket og de er foreløpig, i påvente av 
valg av leverandør og detaljprogrammering, modellert like.  
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Illustrasjon: Skjema Rom for CT 

 

Generell røntgen 

Røntgenlaboratoriene er utformet omtrent identiske med laboratoriene i skadepoliklinikk i 
nabobygg. Det er plassert to lab’er i fløy 1 og to ved midtfløy 4. De er samlet i par for å sikre 
effektiv drift, men de er plassert to ulike steder for å kunne dele opp flyten av pasienter.   

Det er lagt til rette for å trille seng inn i laboratoriet, og samtidig er det lagt til rette for at to 
pasienter kan skifte samtidig. Dette gir mer effektiv drift.   

 

 
Illustrasjon: Skjema generell røntgen 
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Fluoroskopi 

Fluoroskopi ligger ved midtfløy 3 med eget toalett som er tilgjengelig både fra korridor og fra 
laboratoriet. Manøverrommet har dør fra korridor.  

 

Ultralyd 

Det har i funksjonsprosjektet vært fokus på at det skal være tre UL-rom samlet ved midtfløy 1 
og at de kan ha forskjellige størrelser. Det viktigste har vært bredden på laboratoriene for å 
sikre at det er plass til en seng og nok benkeplass inne i rommet. 

 
Illustrasjon: Skjema Ultralyd 

Pasienter til UL som kommer i seng eller lignende kan vente i sør i forberedelse UL hvor det 
er avsatt plass til senger.  

 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom så RFP og 
utstyrslister er oppdaterte. Det vil bli leverandørprosjektering av modalitetene med 
bygningsmessige elementer. Det vil forekomme endringer i plan som følge av 
detaljprogrammering og prosjektering. Ventesoner tilpasset barn må vies oppmerksomhet så 
de blir gode rom for barn som skal vente.  
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4.8.2 Seksjon for MR 

 

Seksjon for MR er plassert i midtfløy 3 i plan 02. MR står for magnetisk resonans. MR er en 
diagnostisk teknikk som baserer seg på å utnytte magnetfelt og radiobølger. Den som blir 
undersøkt er derfor ikke utsatt for røntgenstråler, men utsettes for pulserende radiobølger og 
et magnetfelt som er mye sterkere enn jordas magnetfelt. Dette påvirker atomkjernene i 
kroppen til å sende ut radiobølger som scanneren fanger opp og omdanner til bilder. Det er 
viktig at pasienten ligger stille, og det kan i noen tilfeller være nødvendig å bedøve urolige 
pasienter.  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 MR 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 Anestesi 
 Forberedelse MR 

 

Planløsning 

Det er tegnet inn plass til 6 MR maskiner hvorav den ene er en Nevro MR som krever større 
plass enn de øvrige MR maskinene. Den er vridd 90 grader fra de andre og er plassert nord i 
fløyen. På samme side av en korridor som går gjennom seksjonen og forbinder 
personalfunksjoner i nord med pasientfunksjoner i sør er det anestesirom, forberedelse, 
vente og en MR. På den andre siden av korridoren ligger 4 MR på rekke med manøverrom 
og granskingsplasser mellom.  

Inn til området med MR er det lagt til rette for en venteplass for pasienter i seng og det er en 
Ultralyd og en fluoroskopi som er plassert der i sør.  
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Illustrasjon: Plan seksjon for MR med framtidige MR vist med farger 

 

Laboratorier for MR 

MR er gjennomgått i egne særmøter for å sikre at det vil være plass til det ønskede antall 
MR laboratorier. Selve maskinen, Faradai-buret, dører og innredning vil leveres av 
leverandør for MR. Det er studert avstandskrav og det er lagt inn et generelt avstandskrav på 
10 meter fra hver maskin i modellen til tyngre bevegelig utstyr i etasjen under og over. Det er 
blant annet lagt vekt på at MR Nevro er tilstrekkelig langt unna heisen. Størrelsen på MR 
laboratoriene er tilsvarende som for dagens sykehus. Det er et forrom foran hver MR som 
kan låses for å unngå at uvedkommende kan komme inn i rommet. Omkledningsrom ved 
hver MR går fra korridor og med egen utgang til dette forrommet. Det er lagt inn WC ved 
hver MR. Alle MR laboratoriene med unntak av MR Nevro er tegnet helt identiske.  
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Illustrasjon: Romskjema MR 

 

Inntransport av MR 

For kunne skifte MR er det lagt inn demonterbart felt mot korridor ved dør. Det er lagt til rette 
for inntransport av MR til bygget fra nord og ned korridoren og inn i hvert enkelt rom.  

 
Illustrasjon: Inntransport av MR maskiner 

 

For quenschrør påvirkning på fasaden er det lagt inn soner i fasaden som angir hvor en 
utblåsing fra quenschrøret vil komme. Dette er sendt ut med fasadetegningene  
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Illustrasjon: Quenschrør og utblåsing på fasaden 

 

Ventesone pasienter 

Det er lagt til rette for at pasienter kan vente i plan 01 ved inngangen til bygget, rett ved 
trappen i plan 02 sammen med nukleærpasienter og inne i MR avdelingen. Det er satt av 
egne områder for ventesone for barn.  

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom så RFP og 
utstyrslister er oppdaterte. Det vil bli leverandørprosjektering av MR maskiner med 
bygningsmessige elementer. Det kan forekomme noen endringer i plan som følge av 
detaljprogrammering og prosjektering. Ventesoner tilpasset barn må vies oppmerksomhet så 
det blir gode rom for barn å vente i.  
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4.8.3 Seksjon for Nukleærmedisin 

 

Seksjonen ligger i plan 02 i midtfløy 4. Nukleærmedisin er bruk av små mengder radioaktive 
forbindelser for å kunne diagnostisere og behandle sykdom. Disse forbindelsene gis som 
injeksjon eller kapsel og består av en radioaktiv isotop som er knyttet til et sporstoff som tas 
opp i et bestemt organ. De radioaktive forbindelsene sender ut gamma-, positron-, alfa- eller 
betastråler og brukes avhengig av stråletype til scintigrafi, PET eller radionuklidterapi.  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 Injeksjonsrom 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 PET-CT 
 SPECT-CT 
 Hotlab 
 PET-MR 
 Ventesone varme pasienter 
 Hjerte ergometer 
 UL/opptak 

 

Planendring siden forprosjekt 
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I forprosjektet for ferdigstillelse av bygg E var ikke seksjonen inkludert i planløsningen som 
en separat del. Funksjonene til seksjonen er i perioden etter ferdig forprosjekt blitt 
gjennomgått og seksjonen er nå plassert helt mot øst.  

 

Planløsning 

Planløsningen for seksjonen består av en fløy med korridor midt i som forbinder nordfløy 
med personalfunksjoner med sørfløyen med pasientfunksjoner. Det er lagt inn 
injeksjonsplasser, en hotlab og arbeidsstasjon midt i avdelingen. Mot nord ligger Spect-CT 
og PET-CT mens PET-MR er plassert mot sør. 

I sør er inkludert en venteplass for «varme pasienter» (fortsatt radioaktive stoffer i kroppen) 
som venter opptil 6 timer etter behandling/undersøkelse med egne toaletter tilknyttet spesielt 
avløp.  

CT- og MR rommene er foreløpig modellert som et standardrom, med unntak av at ett av 
SPECT-CT rommene ikke skal ha teknisk rom tilknyttet seg. PET/CT skal ha teknisk rom. 

 

 
Illustrasjon: Planløsning nukleæravdelingen som viser CT markert med gult, MR markert med rosa, hotlab 
markert med grønt, injeksjonsrom markert med blått og vente varme pasienter markert med lilla.  
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Hotlab 

Det er inkludert en hotlab med sluse og utpakking i tillegg til laboratoriet. Laboratoriet er 
plassert mot fasaden og det er møblert på en slik måte at det kommer dagslys inn i lokalene 
flere steder. Dette er en funksjon som trenger ekstra oppmerksomhet for å sikre tilstrekkelig 
renhet i arealet. Rommene skal prosjekteres og bygges som renrom GMP klasse C og 
isotoplab klasse B.

 
illustrasjon: Hotlab  

 

Injeksjons/hvilerom 

Pasientene som skal til nukleær undersøkelse/behandling injiseres med små mengder 
radioaktive forbindelser. Det er studert plassering av hver seng hvor pasientene vil ligge i 
forhold til det radioaktive de stråler ut. Med bakgrunn i dette er det gjennomgått plassering av 
dører og vegger med skjermingskrav.  

 
Illustrasjon: Injeksjonsrom/hvilerom 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljere og møblere alle rom som ikke er 
møblerte. Det vil vies ekstra oppmerksomhet med tanke på strålingsskjerming. SPECT-CT, 
CT og PET MR er modellert som standard CT og MR. Disse rommene og innredning i dem 
vil endre seg når leverandør er på plass. 
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4.8.4 Seksjon for radiologisk intervensjon 

 

 

Radiologisk intervensjon er plassert i plan 03 sammen med sentraloperasjon (SOP). 
Intervensjon er et begrep brukt om ulike behandlinger i menneskekroppen. Det de har til 
felles er at operatøren ikke kan se operasjonsfeltet direkte. Ultralyd, CT og/eller 
gjennomlysning blir brukt som veiledning. Det er en skånsom, kateterbasert metode. 
Tilgangen til det aktuelle området nås med et tynt kateter/nål gjennom huden. Denne 
metoden blir brukt til blant annet å stoppe blødninger, til å åpne opp blodforsyning til hjernen 
ved slag, og åpne tette årer, til for eksempel underekstremiteter og onkologisk behandling.  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 ingen 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 intervensjon radiologi 

Planendring siden forprosjekt 

I forprosjekt for ferdigstillelse bygg E var funksjonen plassert i plan 02 i midtfløy 1 mot vest. I 
løpet av funksjonsprosjektet ble flyten av pasienter og funksjonen diskutert, og plasseringen 
ble deretter besluttet å være i operasjonsavdelingen, da dette viste seg å være den mest 
hensiktsmessige.  

 

Planløsning 

Radiologisk intervensjon er plassert i midtfløy 1 i plan 03 tett på ringen i en L-form med en 
lab i sørfløy og to lab’er innenfor midtfløyen. Adkomst til seksjonen er via ringen. Seksjonen 
består av 3 laber (hvorav 1 er fremtidig) og nødvendige støttearealer.  
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Illustrasjon: Planløsning som viser funksjonen markert med lyse gul farge i venstre hjørne av bygget 
 

Radiologisk intervensjon skal ikke ha pasienter som venter i korridoren, de som venter vil 
være plassert i observasjonsrommet. Det vil derfor ikke være mye trafikk i korridoren. 
Inneliggende og samme-dags-pasienter kommer fra ringen mens akuttpasienter (f.eks 
hjerneslag) kommer via broen og akuttheisen fra akuttmottaket i bygg C.  

Ledergruppen i Helse Stavanger HF vil på et senere tidspunkt avklare hvilket medisinsk 
teknisk utstyr som skal anskaffes til de ulike intervensjonsstuene. 

 

Framtidige funksjoner 

Område for framtidig intervensjonsstue kan brukes som foreløpig gransking og simulering. 
Det er behov for lager, desinfeksjonsrom og toaletter. Dette avklares i detaljprosjektet. 

 

Videre arbeid 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere funksjonen med spesielt 
fokus på pasientflyt. Det er viktig at trafikk av pasienter mellom operasjon og intervensjon 
minimeres. Pasienter skal ikke vente i trafikksoner som korridor, men i avskjermede 
ventesoner. Det er behov for en liten garderobe for hvert kjønn for personale som skifter i 
akuttsituasjoner. Det er behov for 5 granskingsplasser til radiologisk intervensjon. 
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 Kardiologisk intervensjon 

Funksjonsområdet er gjennomgått i brukergruppe 11.  

 

Kardiologisk intervensjon er plassert i plan 02 rett ved broen over til bygg C og akuttmottaket. 
Kardiologisk intervensjon utfører invasiv utredning av hjertets kransårer for hjertekrampe 
(angina pectoris) og klaffesykdommer, i tillegg til utblokking av kransårer ved stabil 
hjertesykdom og akutt hjerteinfarkt. Operasjoner med innleggelse av pacemaker, 
hjertesviktpacemaker og hjertestarter utføres også. Pasienter med koronarsykdom og akutte 
tilstander utgjør den største gruppen av pasienter. Seksjonen har derfor døgnkontinuerlig 
beredskap og er plassert tett på akuttmottaket.  

Standardrom som er behandlet i funksjonsprosjektet er:  

 ingen 

Unike rom som er behandlet i gruppen er: 

 ingen 

Det er ikke behandlet verken unike eller standardrom i denne avdelingen. Laboratoriene er 
så unike og leverandøravhengige at det må gjøres med leverandør. Veggene til 
intervensjonslaboratoriene er en del av entreprisen for prefabrikkerte operasjonsstuer  

 

Planendring siden forprosjekt 

I forprosjekt for ferdigstillelse bygg E var funksjonen plassert i plan 02 i midtfløy 1 mot vest. I 
løpet av funksjonsprosjektet ble flyten av pasienter og funksjonen diskutert, og intervensjon 
ble delt i radiologisk- og kardiologisk intervensjon. Radiologisk intervensjon ble plassert i plan 
03 mens kardiologisk intervensjon ble værende i midtfløy 2. 

 

Planløsning 

Kardiologisk intervensjon er som nevnt plassert i midtfløy 2 rett innenfor broen til 
akuttmottaket. Pasienter som kommer planlagt til avdelingen vil kle seg om og gå rett til pre 
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operativt område i østlig det av midtfløy. Personalet sluses inn gjennom garderober i sør 
med to garderober med wc og dusj.  

På den vestlige delen av midtfløyen er det plassert tre intervensjonsstuer med manøverrom 
mellom. Mot nord er det granskingsplasser og lager. Det er behov for nærhet til 
desinfeksjonsrom nær pacemakerstuen.  

 

Illustrasjon: Planløsning med flyt av akuttpasienter (oransj pil) og planlagte pasienter (grønn pil) 
 

Framtidige funksjoner 

Det er lagt inn areal for en framtidig intervensjonsstue. Inntil innplassering er bestem vil det 
fremtidige arealet bli benyttet til andre støttefunksjoner.  
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Illustrasjon: Planløsning framtidige funksjoner vist med farge 

 

Videre arbeid  

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med å detaljprogrammere alle rom med romfunksjon 
(RFP) og med utstyrslister. Intervensjonsstuene vil detaljeres ut i samråd med leverandør når 
de kontraheres. Her vil det komme endringer som følge av valgte leverandør sine krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 64 av 87 

 

 Operasjonsavdelingen 

Funksjonsområdet er gjennomgått i brukergruppe 13. I gruppen har det vært deltagere både 
fra operasjonsavdelingen, anestesiavdelingen og fra de opererende fag. 

 

Planendring siden forprosjekt 

I forprosjekt for ferdigstillelse bygg E var det planlagt at dagkirurgisk enhet skulle være en del 
av plan 3. Det ble gjennomført flere møter med brukergruppe 14 (dagkirurgi), men i løpet av 
funksjonsprosjektet ble det besluttet å prioritere areal til laboratoriefunksjoner i utvidelsen av 
E-bygget og etablere dagkirurgi utenfor Ullandhaug i påvente av byggetrinn 2.   

 

Planløsning 

Avdelingen for operasjon ligger i plan 03 og det er 20 operasjonsstuer inkludert 1 kar-
kirurgisk intervensjonsstue.  

 
Illustrasjon: Planløsning som viser funksjonen markert med grønt 
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Midtfløy 1 inneholder 4 operasjonsstuer, der den øverste stuen i vest er øremerket for 
sectiopasienter. Tilhørende asfyksirom er plassert mellom de to stuene i vest slik at rommet 
kan benyttes av begge stuene ved to samtidige sectioer. Denne planløsningen er den 
samme som i funksjonsprosjektet for BT1. Det nye i planløsningen er at det etableres et 
oppdekkingsrom sør for stue 2 i vest, slik at denne stuen har sitt eget oppdekkingsrom. 

Det etableres også et pre-operativt område i tilknytning til operasjonsstuene i midtfløy 1, slik 
at pasienter kan forberedes og sluses inn/ut av operasjonsavdelingen. Dette området vil 
detaljprogrammeres i det videre arbeidet. 

Midtfløy 2 inneholder 8 operasjonsstuer inkludert karkirurgisk intervensjonsstue.  

Midtfløy 3 inneholder 8 operasjonsstuer.  

Støttefunksjoner for personalet som garderobe, pauserom, lager, kontor og dikteringsplasser 
osv. er lagt i nord, mens det i sør er mer pasientorienterte funksjoner som ventesone og pre-
operativt område. Området i nordfløy og sørfløy må detaljprogrammeres i det videre 
arbeidet.  

 

Flyt pasienter 

Pasienter som kommer inn til operasjonsavdelingen kan deles inn i fire kategorier.  

 Sectiopasienter kommer til operasjonsavdelingen fra fødestue i bygg A ved bro 
direkte til sectiostuene i midtfløy 1. 

 Akuttpasienter kommer fra akuttheis i bygg C og over broen i sør.  
 Inneliggende pasienter kommer fra ringen og inn ved midtfløy.  
 Sammedags-pasienter kommer via inngangen i bygg A, over broen i Plan 2 og 

henvender seg ved eget mottaksområdet i operasjonsavdelingen. 
o  Sammedags-pasienter har sine fasiliteter for bagasje og omkledning i 

området like utenfor grønn sone i avdelingen.  
o Sammedags-pasienter vil øke i framtiden. Det tas høyde for ca 10 samtidige 

oppmøter gitt dagens volum av sammedags-kirurgi.  
  

 
Illustrasjon: Utklipp av Planløsning som viser Sectiopasienter (blå), akuttpaseinter (grønn) og inneliggende 
pasienter (rød) sine innganger inn til operasjonsavdelingen 
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Illustrasjon: Utklipp av Planløsning som viser sammedagspasienter (rød) sin inngang inn til operasjonsavdelingen 

 

Flyt ansatte 

I hovedsak skifter personalet til grønt i plan U1, men skifter sko i sluse i plan 03. Besøkende 
og noe av personalet kommer fra plan U1 via heiser og skifter til grønt i garderober i 
nordfløyen.  

 
Illustrasjon: Utklipp av Planløsning som viser de ansatte (rød) sin inngang inn til operasjonsavdelingen 

 

Flyt sterilt gods 

Sterilsentralen er plassert i plan U1 i Midtfløy 2 fra vest i Bygg E, Del 1. Sterilt gods og urent 
gods transporteres mellom etasjene i dedikerte heiser – en sterilheis og en urenheis. Vogner 
transporteres deretter videre i korridor i nord og ned i forsyningskorridorer langs fasaden i 
midtfløyene.  
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Illustrasjon: Planløsning som viser flyt av sterilt gods (grønn pil) og urent gods (rød pil)  
 

 

Avdelingen sin kommentarer til foreliggende planløsning. 

Operasjonsavdelingen har sammen med Anestesiavdelingen valgt å sende en egen 
bekymringsmelding til prosjektet da de mener at det er mange uavklarte spørsmål rundt areal 
og flyt av pasienter (både inneliggende og sammedag). Lager og utstyrslogistikken må 
tilrettelegges for avdelingen og det er behov for både beredskapslager og servicerom. Det 
må ses nærmere på garderobeforholdene og plassering av disse. De må være 
oppakkingsrom til alle operasjonsstuene og avdelingen er bekymret for at det ikke er nok 
arbeidsstasjoner, pause- og møterom for de ansatte. Avdelingen ønsker et simuleringsrom i 
umiddelbar nærhet (hovedelementene fra bekymringsmeldingen). 

 

Videre arbeid og muligheter for endring i forhold til foreliggende planløsning 

I detaljprosjektet vil det jobbes videre med planløsning for organisering av operasjonsstuer 
og pre- og post-operativt området. Videre vil det jobbes mer med de forskjellige funksjonene 
og detaljere dem ytterligere i både Romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrslister.  

For personalfunksjoner og støttefunksjoner i nordfløy som pauserom, møterom, kontorer osv. 
vil planløsningen bli endelig låst i løpet av detaljeringen. 
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 Vestibyle – inngang i bygg E  

Dette området er ikke blitt gjennomgått i en fast brukergruppe, men funksjonsarealet er tatt 
opp i flere av brukergruppemøtene. 

 

 

 

Planendring siden forprosjekt 

I forprosjekt for ferdigstillelse bygg E var vestibylen plassert i samme område i bygget, men 
litt nærmere hovedtorget da trapp og heis er speilvendt. Vestibylen er gjort større med mer 
venteplass for pasienter. Møterom er tatt ut av området.  

 

Planløsning 

Vestibylen til bygget ligger i plan 01 i del 2 til sørøst mellom midtfløy 3 og midtfløy 4. Bygg E 
har dette som eneste pasientinngang fra bakkeplan. Inngangen til bygget er vendt mot 
hovedtorget så den er synlig derfra. I inngangen er det plass til rullestoler og 
innsjekkingsautomater. Fra vindfanget er det utsikt mot lysgården med taket til strålebunkere.  

Vestibylen utformes med likheter til de andre inngangssonene med en skranke som er lik og 
med venteplass for pasienter som venter på å komme til sine behandlinger i plan U1 for 
stråleterapi eller plan 02 for Radiologi.  

Pasienter til bygg E, del 1 kommer via ringen fra hovedinngangen i bygg A.  

 

Videre arbeid 

Etter beslutningen om å ta ut dagkirurgi fra bygg E er det ikke arbeidet med 
funksjonsområdet for vestibylen. Det er ikke behov for et så stort areal for de pasienter som 
vil benytte denne inngangen på vei til stråleterapi, nukleærmedisin eller MR/røntgen. Dette 
funksjonsområdet vil derfor bli endret i detaljprosjektet. Det vil arbeides videre med å 
kvalitetssikre antall besøkende som vil vente i området. 
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 Støttefunksjoner 

Basert på innspill fra avdelingene er det gjort et estimat som viser at det i 2024 vil være ca. 
950 ansatte og at dette forventes å øke til ca. 1125 i 2030. Antall samtidige på dagtid er 
estimert til 781 personer. Det vil si at vi forholder oss til dette tallet når det gjelder å 
dimensjonere antall toaletter og andre støttefunksjoner.  
 

 
 

4.12.1 Toaletter 

Verken byggteknisk forskrift eller andre forskrifter stiller konkrete krav til antall toalettrom. De 
sier bare at antallet skal være tilstrekkelig. Bygninger med toalett for publikum skal i 
utgangspunktet ha egne toaletter for ansatte. Byggteknisk forskrift krever universelt 
utformede toalettrom, minst ett i hver etasje med toaletter. Arbeidsbygninger skal ha 
toalettrom i hver etasje, og ingen arbeidsplass bør ligge mer enn 30 m fra et toalettrom. 

Arbeidsplasser skal i utgangspunktet ha atskilte toaletter for kvinner og menn. 
Arbeidsplassforskriften aksepterer imidlertid felles toalettrom i små virksomheter og der de 
ansatte naturlig er delt opp i smågrupper. I Nye SUS er det ikke avsatt hvilke toaletter som er 
for menn og hvilke som er for kvinner, dette vil variere fra avdeling til avdeling og i tid.  

Hovedregel er at det skal være minst ett toalett per 15 kvinner og minst ett toalett per 20 
menn, forutsatt at det finnes tilstrekkelig med urinaler. I prosjektet forholder vi oss til antallet 
kvinner da det gir et krav om flest toaletter og det tradisjonelt sett er flere kvinner som jobber 
i sykehus. Det er derfor lagt inn 1 toalett pr 15 ansatte i henhold til antall ansatte pr avdeling 
oppgitt til prosjektet i september 2020. Med 781 ansatte samtidig med 1 toalett pr 15 ansatte 
blir det behov 52 toaletter for ansatte totalt i bygget. Kravet er minimum 1 WCHC pr etasje.  

 

Antallet toaletter vil være noe ulikt fordelt i hver etasje ut fra hvor mange ansatte det er i hver 
avdeling. Det er inkludert flere toaletter i felles garderobene i plan U1 som ikke «tilhører» en 
avdeling. Totalt er det 12 toaletter i U1. Inklusiv toaletter i garderobene i U1 er det vurdert 
som et tilstrekkelig antall toaletter for ansatte.  
 
Toaletter for pasienter kommer i tillegg, og vises i tabellen over. 
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4.12.2 Garderober for ansatte 

Tabellen under viser at det er planlagt med et tilstrekkelig antall garderobeplasser for 
samtidige på dag inklusiv vaktskifte for områdene operasjon og sterilsentral. Det samme 
gjelder for obduksjon, som ikke har vaktskifte. For kardiologisk intervensjon er garderoben i 
plan 2 tiltenkt ansatte som blir tilkalt på vakt. Dermed er 12 garderobeplasser (6+ 6) vurdert 
som tilfredsstillende for dette formålet. 
 
Når det gjelder ordinære ansatte som ikke trenger å skifte til grønne klær, så er det 566 
ansatt på dagtid som må ha garderobe i U1-etasjen i et annet bygg. Det er korridor i U1 
mellom alle byggene. 
 

 
Tabell: Viser oversikt over garderobe pr etasje i bygg E 

 

4.12.3 Pauserom 

Det er planlagt med en stor personalkantine i 1. etasje i bygg D for alle sykehusets ansatte. I 
tillegg er det mulighet for ansatte å benytte kafeteriaen i 1. etasje i bygg A for å ta pause 
utenfor avdelingen og å kjøpe mat. Disse fasilitetene er også tilgjengelig for ansatte som har 
sin arbeidsplass i behandlingsbygget. Tilgang er ringforbindelsen i plan 2. 

Alle avdelinger i bygg E har i tillegg et dedikert pauserom, der det kan spises og tas pause i - 
eller i nærheten av egen avdeling. Noen av funksjonene deler et felles pauserom. 

 

 
Illustrasjon: Møterom og pauserom i bygg E 

Det henvises til oversikten under der antall ansatte og størrelse på alle pauserom er vist. 
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I arbeidsplassforskriften står det at personalrom skal være hensiktsmessig plassert i forhold 
til personalinngang og arbeidssted. I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidstaker ha minst 
en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Det skal i henhold 
til arbeidsplassforskriften være tilgang til spiserom eller tilfredsstillende lokaler utenom 
virksomheten. Videre kommenterer arbeidstilsynet at spiserom bør gi mulighet for pause og 
avkopling og bør derfor være skjermet for kunder, elever, pasienter osv. og ivareta behov for 
integritet. Eksempel på spiserom utenom virksomheten kan være ekstern kantine. Det bør da 
være pauserom i virksomheten. Spiserom må være tilgjengelig når det er behov for det. Det 
er fra RFP oppgitt at normalt 50 og maksimalt 220 personer er i kantinen i bygg D og det er 
planlagt åpningstid et fastsatt tidsrom på dagtid. 
 
I henhold til Romfunksjonsprogrammet (RFP) er pauserom et standardrom SR.116.00 som 
er behandlet likt i hele prosjektet både når det kommer til plassering, utforming og møblering. 
Rommets funksjon beskrives i RFP slik: «Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til 
undervisning/ opplæring av mindre grupper. Kortere møter, pause, tekjøkken. Lite møtebord. 
Gode møtestoler. Oppvaskmaskin. Veske-skap» 
 
I bygg E er det noen avdelinger som Immunologi og transfusjonsmedisin, Sterilsentral og 
Operasjon som har strenge krav til innslusing i avdelingen og derfor er det lagt inn egne 
pauserom innenfor avdelingen.  

I Arbeidsplassforskriften kommenter arbeidstilsynet at det bør være et gulvareal på minst 1,2 
m2 per spiseplass og en minste romstørrelse på 6 m2.  

 
Følgende pauserom er plassert i bygg E: 
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Oversikten viser at det er for lite areal avsatt til pauserom forutsatt at man ikke benytter felles 
kantineareal til pause. I detaljeringsprosjektet må det ses nærmere på denne utfordringen, 
spesielt i forhold til operasjonsavdelingen i plan 03. 
 
 
 

4.12.4 Møterom 

En analyse basert på innspill fra avdelingene viser at det for faste møter minimum er behov 
for 6 møterom i bygg E. I tillegg kommer behov for en del fleksible møter både på uke og 
månedsbasis. 

 
Illustrasjon: Viser bruk av møterom for faste møter i bygg E 

 
I bygg E et det tilrettelagt for 9 felles møterom, der 3 utgår som møterom når rommet tas i 
bruk til en fremtidig funksjon.  
 



                     
     

Dokumentnr.: SUS2023-BH-B-RA-0001 Revisjon: 001 Dato: 19.02.2021 
Tittel: Funksjonsprosjektrapport ferdigstillelse bygg E  
Kontrakt: K000-Generell Side: 73 av 87 

 

 
 
I tillegg til møterommene viser oversikten antall pauserom, som er innredet på en slik måte at 
man også kan gjennomføre møter på disse rommene. 
 
I Nye SUS er det lagt til rette for at møterom kan reserveres i forhold til behov. De nærmeste 
felles møterom vil være auditorium og møterom i bygg C og D. Det er også en Aula med 320 
plasser i bygg C. 
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4.12.5 Kontorer 

Det er gjennomført en analyse basert på innspill fra avdelingene som viser avdelingene sitt 
behov for kontorplasser. Denne er vurdert opp mot de arealet som er avsatt til kontorareal i 
bygg E.  

 

Analysen viser at det er noe ujevn fordeling av kontorplasser og at det må arbeides videre 
med fordelingen i løpet av detaljeringsfasen. Analysen viser også at det er behov for areal 
tilsvarende 300 m2 i et midlertidig bygg for å dekke behovet for innmeldte kontorplasser. 

Diagnoseplasser for patologifaget er tatt med i oversikten, da det ikke er funnet plass til alle 
granskingsplasser som avdelingen har meldt inn. Granskningsplasser for de andre fagene er 
ikke tatt med i oversikten, da dette ikke er meldt inn som et udekket behov. 

I detaljeringsprosjektet må det gjøres en endelig fordeling av kontorplasser basert på en 
samlet vurdering for alle fagene. 

5. LOGISTIKK 

 Personflyt 

Det er i funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg E ikke lagt opp til noen endringer i forhold 
til personflyt. Ansatte vi benytte garderobeforholdene i U1 etasjen og komme opp i 
avdelingene via heis/trapp i bygget. 

Det er etablert to innganger i bygg E. Den ene inngangen er i tilknytning til seremonirom i 
nordfløyen, 1 etasje, del 2. Den andre inngangen er lagt i sørfløyen, 1 etasje, del 2 

Det er utarbeidet egne soneplaner for Nye SUS. Disse viser hvilke områder i byggene som 
har fri adgang, kontrollert område, beskyttet område og sperret område. Soneplanene er 
oppdatert til å omfatte utvidelsen av bygg E. 
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 Pasientflyt 

 
Illustrasjon: Flyt av pasienter til bygg E. 

 

Pasientflyten bygger på følgende prinsipp: 

 Pasienter som skal til funksjoner som ligger i plan 02, del1 (CT/Røntgen) benytter 
hovedinngangen i bygg A og broforbindelsen over til bygg E. Det er etablert egne 
ventesoner i tilknytning til undersøkelsesrommene. 

 Pasienter som skal til funksjoner som ligger i plan 02, del 2 (MR/Røntgen/Nukleær) 
benytter inngangen i bygg E og heis/trapp opp til avdelingen. Det er etablert egne 
ventesoner i tilknytning til undersøkelsesrommene. 

o Det er estimert at om lag 80 pasienter og 40 pårørende daglig vil benytte 
inngangen i bygg E for henvendelse til MR/Røntgen (økende til 120/75 ved 
fremtidig utvidelse av MR maskiner) 

o Det er estimert at om lag 60 pasienter daglig til benytte inngangen i bygg E for 
henvendelse til nukleærmedisin 

 Akuttpasienter til radiologi og kardiologisk intervensjon vil komme fra akuttmottak over 
bro i plan 2 fra bygget i sør 

 Inneliggende pasienter til radiologi og kardiologisk intervensjon vil komme i 
broforbindelsen (ringen) i plan 3 og heis ned til plan 2 

 Inneliggende pasienter til operasjon og radiologisk intervensjon vil komme i 
broforbindelsen (ringen) i plan 3 og inn til forberedelsesrommet 

 Akuttpasienter til operasjon og radiologisk intervensjon vil komme fra 
akuttmottak/akuttheis over bro i plan 3 fra bygget i sør 

 Sammedags-pasienter til operasjon vil benytte hovedinngangen i bygg A og 
broforbindelsen over til bygg E og heis/trapp opp til plan 3 hvor det er etablert egen 
ventesone. 

 Pasienter til stråleterapi vil benytte inngangen i bygg E og heis/trapp ned til 
ventesone for stråleterapi i plan U1 
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o Det er estimert at om lag 60 pasienter daglig vil benytte inngangen i bygg E 
for henvendelse til stråleterapi 

 

 Vareflyt 

Det er i funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg E ikke lagt opp til noen endringer i forhold 
til prinsippene for vareflyt. I bygget er det lagt opp til 1 felles varelagerheis som er plassert i 
nordfløy mellom fløy 2 og fløy 3. Det er i tillegg en egen heis for sterile engangsartikler i 
nordfløy mellom fløy 1 og fløy 2. 

 

Forbruksvarer  
Forbruksvarer leveres til sykehusets varemottak av ulike leverandører. I varemottak 
fjernes ytteremballasje og varer transporteres med AGV eller tog/el-trekker i tralle 
eller på pall til varelagerheisen. Vareheisautomaten fylles i kjeller på U1 nivå og 
fungerer i praksis som «sentrallager» for bygget. I etasjene oppover tas varer ut etter 
behov.  
 

Sterile engangsartikler  
Sterile engangsartikler til sterilsentral vil lagres i egen dedikert varelagerheis. 
Sterilsentralen vil ta ut sterile engangsartikler som benyttes i prosedyrevogner som 
pakkes og transporteres til operasjonsavdelingen. 
 
I detaljprosjekteringen må det avklares om det er tilstrekkelig kapasitet til at 
kardiologisk intervensjon og radiologi kan ta ut sterile engangsartikler fra denne 
heisen eller om de må benytte den ordinære varelagerheisen. 
 
 

 Prøveflyt 

Prøver fra avdelingene til laboratoriene 

De prøver som kan sendes i rørpost vil benytte dette. Der rørpost ikke kan benyttes vil man 
benytte fysisk leveranse. 

 

Prøver fra primærhelsetjenesten 
Prøver fra primærhelsetjenesten ankommer sykehusets felles prøvemottak som 
ligger i tilknytning til varegården. Det er lagt opp til at prøvene kommer i egen 
transportkasser via budbil. 
 
Transportkasser som ankommer felles prøvemottak vil temperaturavleses og kontrolleres for 
innhold. Standard prøverør tømmes over i Tempus (transportsystem for enkeltrør) som 
sorterer og sender enkeltrørene til de 4 laboratoriene. De prøver som ikke er i standard 
prøverør og eventuelle dokumenter vil håndteres manuelt og transporteres til de ulike 
laboratoriene med rørpost eller fysisk leveranse. Transportkassen sendes til periodisk vask. 
Ved synlig søl sendes transportkassen alltid til vask. 
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Illustrasjon: Prøveflyt i felles prøvemottak 

 
Leveranse av blod til avdelingene 
Ved leveranse av blod til avdelingen vil man benytte rørpost. Det vil være egne 
rørpostpatroner til transport av blodposer. 
 
 
Leveranse av tappeblod til avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 
SUS vil anskaffe en egen mobil tappeenhet for ekstern blodgivertjeneste. Transportkasser 
fra mobil tappeenhet vil enten bli levert ved bruk av budbil inn til Nye SUS eller ved at den 
mobile tappeenheten selv står for leveransen. 

Det planlegges at budbil med transportkasse for tappeblod kan parkere utenfor bygg E og 
foreta leveransen inn via egen inngang til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. 

Det planlegges at mobil tappenhet kan parkeres i varegården for rengjøring og leveranse av 
transportkasser gjennom fellesprøvemottak og videre til Avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin. 

 

 Avfallsflyt 

Det er i funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg E ikke lagt opp til noen endringer i forhold 
til prinsippene for avfallsflyt. 

 

6. TEKNIKK 

 Generelt 

Alle tekniske anlegg er videreført etter prinsippene for de øvrige byggene, samt det som lå til 
grunn for funksjonsprosjektet for bygg E del 1. I løpet av funksjonsprosjektet for bygg E del 2 
har det kommet inn funksjoner som krever spesifikke tekniske tiltak, og de er kort beskrevet 
under. For nærmere detaljer henvises til reviderte systemnotater pr fag. 
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 VVS 

Prinsipielt er de VVS-tekniske anleggene fordelt på underetasjene og teknisk etasje i plan 4. 
Rørteknisk rom for del 2 er plassert i U2/U3, og alle ventilasjonsaggregat er plassert i plan 4. 

 

31 Sanitær 

Sanitæranlegget videreføres med samme prinsipper som for del 1, med separat inntak og 
varmtvannsforsyning for del 2.  

Det er etablert to ulike spesialsystem for avløp: 

 avløpsanlegg for formalin/kjemikalier 

 avløpsanlegg for radioaktivt avløp 

Avløpsanlegg for formalin var i utgangspunktet med for frysesnittlab i del 1. I 
funksjonsprosjektet ble denne tatt ut, mens hele avdeling for patologi er kommet inn i U1 og 
1.etg fløy 4. Her er avløpspunkter både for lab og obduksjon tilkoblet lukket avløpssystem 
som går til utvendig oppsamlingstank. I tillegg er det lagt til rette for noen tappepunkter for 
mikrobiologi og medisinsk biokjemi. 

Avløpsanlegg for radioaktivt avløp er oppsamling av avløp fra 6 pasient-toaletter i avdeling 
for nukleærmedisin. Dette samles og ledes ned til tre tanker i U3, hvor de er plassert i et 
betongskjermet rom innenfor rørteknisk rom. Tankene holder igjen avløpet så lenge som 
mulig, og legger dermed til rette for at så lite radioaktivitet som mulig slippes ut på offentlig 
ledningsnett. 

 

32 Varme 

Varmeanlegget videreføres med samme prinsipper som for del 1. Det er separat varmekurs 
for del 2 som forsynes fra nytt rørteknisk rom i U2/U3. 

 

33 Sprinkler 

Sprinkleranlegget videreføres med samme prinsipper som for del 1, og er koblet sammen i 
U1.  

 

34 Gass og trykkluft 

De medisinske gass- og trykkluftsanleggene videreføres med samme prinsipper som for del 
1. Som følge av nye funksjoner kommer installasjoner for laboratoriegasser.  

Det blir installert et lite anlegg for flytende nitrogen i avdeling for patologi, med tappestasjon 
direkte utenfor rommet. 

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for kromatografi har behov for hydrogen, helium, 
argon og nitrogen til sine prosesser. Disse gassene etableres med flaskeskap på utsiden av 
bygget, og føres direkte inn til forbruksstedene. Slik blir risikoen forbundet med bruk av 
hydrogen holdt så lav som mulig. 

 

35 Kuldeanlegg 

Kulde- og kjøleanlegg videreføres med samme prinsipper som for del 1, med separate 
kjølekurser for del 2. 
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Det er stort behov for prosesskjøling knyttet til funksjonene i bygg E, både i del 1 og del 2. På 
bakgrunn av dette er det anbefalt å etablere et tredje kuldeaggregat (ammoniakk-
varmepumpe) i teknisk sentral allerede nå. I tillegg vil det bli etablert backup for 
prosesskjølekursen. 

 

36 Luftbehandling 

De generelle anleggene løses med samme prinsipper som i del 1. Systemene er delt inn 
etter funksjonene i bygget. Det har kommet inn flere funksjoner som har spesielle krav, enten 
til renhet eller sikkerhet – eller begge deler. Disse funksjonene betjenes av separate 
aggregat som er plassert oppe i teknisk etasje i plan 4, kombinert med egne tekniske rom for 
HEPA-filter/kullfilter/spjeldstyring like ved funksjonene.  

 

Rørpost 

Rørpostanlegget betjenes fra rørpostsentral i U1 del 1, og er komplettert med stasjoner i de 
funksjonene hvor det er identifisert et behov. I tillegg er det plassert ut mottaksstasjoner for 
Tempus i prøvemottak til hver avdeling i laboratoriene. 

 

Rentvann 

Det vil bli etablert tre systemer for rentvann: 

 system for sterilsentral 

 system for laboratorier i U1 og 1.etg 

 system for laboratorier og operasjon i 3.etg 

Systemene skal forbindes med rør slik at de kan være backup for hverandre i en 
nødsituasjon. 

 

 Elkraft 

Samlet effektbehov er justert ut fra arealendringen som følge av utvidelsen av bygg E. 
Elkraftforsyningen er bygd opp etter samme prinsipp som for byggetrinn 1 og øvrige bygg. 

Behov for UPS-kraftforsyning (avbruddsfri kraftforsyning) for billeddiagnostikk er planlagt 
gjennom prosess med brukerne. (Ref. Notat NO-RIE-46-05 UPS for billeddiagnostikk) Dette 
fører til egne UPS-anlegg som forsyner prioritert utstyr for billeddiagnostikk. Det er planlagt 
UPS-forsyning til 3 stk MR, 1 stk Akutt CT i bygg 21, 2 stk generell CT, 7 stk enheter for 
intervensjon samt 1 stk hybridstue. UPS-enheter for billeddiagnostikk vil bli plassert i 
tekniske arealer på plan 4. 

UPS behov for apotek, sterilsentral og analysehall er avklart med brukerne. Disse forsynes 
fra de generelle UPS-fordelingen for bygget. 

Strømforsyning med avbruddsfri kraftforsyning (UPS) for kritisk pasientbehandling er 
underlagt egne forskrifter/normer. Disse områdene defineres som medisinsk område  
gruppe 2 og vil få sin strømforsyning via byggets generelle UPS-forsyning. UPS-forsyning for 
medisinske områder gruppe 2 utføres uten avbrudd i forsyningen ved bortfall av byggets 
nettspenning. 

Operasjonsrom er medisinske område gruppe 2 og hvert rom er forsynt fra gruppe 2 
fordelinger med medisinsk IT-forsyning 230V. Operasjonsrom leveres som en egen 
totalentreprise og detaljprosjekteres av leverandøren.  
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Stråleterapi utføres med strålemaskiner i strålebunkere. Strålemaskiner er dimensjonert med 
48 kVA og får forsyning fra utvidet hovedfordeling for nødstrøm. Den elektrotekniske 
installasjonen for strålemaskinene detaljprosjekteres av leverandøren. 

 Tele og automatisering 

IKT-anlegg med kommunikasjonsrom, adgangskontroll, nødnett, brannalarm, pasientsignal, 
SD-anlegg med romkontroll og AV-installasjoner utføres som en utvidelse av eksisterende 
anlegg og med tilsvarende funksjonalitet som for bygg E. 

Som følge av flere funksjoner med utvidet behov for overvåkning er det forutsatt etablert et 
overvåkningsanlegg med GMP-krav for de som håndterer legemidler (Sykehusapoteket, 
blodkomponent-framstilling og hotlab nukleærmedisin). Dette vil bli helt avgrensede 
overvåkningsanlegg, men tilknyttet SD-anlegget. Sentrale punkt for disse er: 

Givere: 
 Må ha separate givere for styring og overvåkning, og registrere differansen mellom 

dem for å få melding om avvik 
 Alle givere må kunne kalibreres på stedet 

  
Dataintegritet: 
 Sikre at verdiene overføres i riktig format (f.eks ikke veksle mellom tall og dato) 
 Data må ikke kunne manipuleres 
 Alle endringer må loggføres (hvilken endring, av hvem og når) 
 Sikre oppbevaring av loggførte verdier uten at de blir overskrevet 
 Sikre at kun angitte personer har tilgang til dataene, med logg for hvem som er inne i 

protokollene 
  
Tilgang for avdelingen: 
 Avdelingen må ha full tilgang til alle data på egen PC 
 De må kunne ta ut egenkonfigurerte logger til enhver tid 

 

Det vil bli en pågående prosess framover for å få landet eksakt utforming av dette anlegget, 
hvor avdelingene, PG og entreprenøren må jobbe tett sammen for å komme fram til riktig 
nivå og konkret løsning. 

 

 Andre installasjoner 

Heis 

Utvidelsen er dimensjonert med 2 sengeheiser på nordsiden og 2 på sørsiden for 
persontransport samt en mors heis for transport mellom bårebil, seremonirom og obduksjon. 

Det er planlagt en vareautomat for varetransport i utvidelsen. 

 

7. Utomhus 
Uteområdene og landskapet en avgjørende del av opplevelsen av sykehuset. Adkomsten, 
utsikten, møteplassene og opphold. Det nye landskapet formgis med en rekke variasjoner, 
som skifter karakter i takt med sykehusets og sesongenes rytmer. Gjennom landskapets 
design blir det nye sykehuset et frodig, levende og grønt anlegg. 
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 Lysgårder 

 
Illustrasjon: utforming av lysgårdene sett ovenfra. Inspirert av skogen 

 

Lysgårdene i Bygg E er planlagt for å få lys inn i bygningen og er i utgangspunktet ikke 
tiltenkt opphold. I de andre byggene der publikum har tilgang omtales disse uterommene 
som gårdsrom, men i Bygg E er det begrenset adgang og uterommene kalles derfor for 
lysgårder.  

Lysgårdene er planlagt for lys og innslag av natur inn i bygningen. De utformes som en 
komprimert utgave av den omkringliggende natur, for å gi pasientene og ansatte nærvær av 
naturen. For å knytte lysgårdene til det eksisterende landskapet på sykehusområdet er det 
naturlig å jobbe med lokale materialer som belegningsmaterial og stedlig vegetasjon.  

Lysgårdene vil i stor grad oppleves oven ifra, og i utformingen er det tilstrebet lysgårder som 
er interessante å se ned på, samt at de er grønne og frodige fra ulike steder i bygget. 
Inspirasjonen til utformingen av lysgårdene i plan er hentet fra måten røtter slynger seg i 
naturen. Gårdsrommet er planlagt å ha et skoglig uttrykk, som i en lysning i skogen med 
trær, store steiner, mose og stauder. Ved utgangene til lysgårdene blir det tilrettelagt med 
fast belegning og sittemuligheter for ansatte som ønsker en pause i en hektisk arbeidsdag.  

 

Illustrasjon: Lysgård med fast belegning og sittemuligheter ved inngang. Grus og skoglig vegetasjon 

 
I den østligste lysgården rommer deler av underetasjen en strålebunker. Selv om utearealet 
dermed ligger på to ulike høyder, er også denne lysgården utformet for å være interessante 
å se ned på. Bunkerens eneste eksponerte fasade får pusset overflate, og ett wiresystem 
med klatreplanter som er påmontert fasaden, danner ett sjikt av vegetasjon som vil endre 
farge gjennom året. 
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Over bunkerne, som vil være det du ser ut på fra venteområdet ved hovedinngangen i sør, er 
overbygningene minimal nærmest fasaden for å gi størst mulig vinduer og utsyn. For å 
muliggjøre en frodigere beplantning bygges terrenget opp mot midten av gårdsrommet. Det 
gir et grønt og rolig landskap å se ut på. 

 

For å sikre rømning og dagslys til arbeidsrom i U1 langs den østre fasaden, er det medtatt 
opparbeidelse av lysgård mellom bygg E og Akuttveien. Lysgården trapper seg opp mot øst 
og avslutter med en lav viskant og rekkverk mot fortauet. Muren er forblendet og på platåene 
plantes en kombinasjon av busker, små trær, klatreplanter og bunndekkebeplanting, som gir 
variert og spennende utsyn fra underetasjen uten å skjerme for lysinnslipp. 

 

  
Illustrasjon: lysgård øst for bygg E for å sikre lysinnslipp til arbeidsrom i U1. 
 
 

 Inngang seremonirom – nordsiden av bygg E 

På nordsiden av bygg E ligger inngangen til seremonirommet. Her er det medtatt 
natursteinskanter, trappetrinn og en rampe for å ta opp høydeforskjellen mellom Torg 21 og 
gulvhøyde i 1.etg. Det er lagt vekt på å gjøre inngangen til Seremonirommet så frodig som 
mulig. En langsgående plantekasse parallelt med støttemuren bidrar til å skalere ned 
høydeforskjellen mellom torget og inngang. Kanten/plantekassen gir plass til sittebenker i 
tilknytning til inngangen. 
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Illustrasjon: Rampe til inngangen Seremonirom. 
 

Illustrasjon: Inngang seremonirom. Sittebenk langs muren mot torget.  
 
 
I fortsettelsen av inngangspartiet ligger seremonirommet med utsyn til seremonihagen. 
Hagen beplantes med skyggetålende stauder, busker og ett tre og er ett verdig bakteppe for 
seremoniene som finner sted. Hagen og det grønne vil virke beroligende på de besøkende. 
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Illustrasjon: utsyn fra seremonirommet.  
 
Grøntarealet ellers er utformet slik at terrenget er nedsenket nærmest fasaden, her etableres 
det regnbed og man får mest mulig lys in i bygget. Lave terrengmurer tar opp 
høydeforskjellen og muliggjør en møblerings- og plantesone i direkte tilknytning til og på 
samme høyde som torget. I denne sonen tilrettelegges det for HC parkering og drop-off i 
tilknytning til inngangen. Det er også tilrettelagt for oppstillingsplass for budbil som leverer 
blod i vestlig ende av dette feltet. Denne plassen benyttes ved leveranse av transportkasser 
via inngangen på det nordvestre hjørne av bygg E/ mot kollektivaksen.  
 
 

 
Illustrasjonsplan: Inngangssituasjon og adkomst til bygg E 
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 Adkomst til bygg E 

Torget på nordsiden av bygg E er utformet som gatetun med hovedvekt på gang- og sykkel, 
men det tillates kjøring til eiendommene for varelevering, utrykningskjøretøy, og kortest mulig 
henting og bringing. Ved kjøring til seremonirommet vil man måtte komme fra Richards 
Johnsens gate og via Torg 22/21. Samme rute benyttes på vei ut av området.  
Bårebilen må svinge in på gang- og sykkelveien / Akuttveien, fra Torg 21 og rygge og svinge 
in mot porten. På den måten kan bårebilen kjøre rett ut og ta en U-sving in på Torg 21 ved 
avreise.  

 
Illustrasjonsplan: Kjørbar adkomst til bygg E (oransje). Til fots fra p-hus besøkende (lilla) 
 

Gående vil komme til hovedinngang bygg E fra p-hus besøkende, via hovedtorget (23b).  

Kjøring til hovedinngangen til bygg E i sør, skjer via Torg 24/25 og opp Akuttveien, og 
samme vei benyttes også ved avreise. Utenfor inngangen, lengst øst på torg 23c etableres 
det en drop-off og korttidsparkering for pasienter. Arealet benyttes tidvis som oppstillings- og 
snuplass for brannbil, kranbil og andre kjøretøy som skal sikres atkomst for inn- og 
uttransport av større utstyr til teknisk- og energisentral.  

 
Illustrasjonsplan: Adkomst hovedinngang bygg E. Drop-off og kortidsparkering  
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 Hovedinngang til bygg E 

Den nye inngangssituasjoner sør for utvidelse av bygg E henger naturlig sammen med Torg 
23b og utformes med belegningsstein, betongkanter, beplantning langs fasader, kunst og 
trær.  

For å løse høydeforskjellene mellom bygg E og tilliggende veisystem etableres det en trapp 
og nedsenkning som lager en liten plass øst for inngangspartiet. Her plantes det trær som 
danner ett fint bakteppe når man går in gjennom inngangsdøren.     

 
Illustrasjon: Nedsenket plass med trær, øst for hovedinngang i sør.  

 
Illustrasjon: Fra hovedinngang i sør, med utsyn mot det grønne 
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8. Vedlegg unntatt offentlighet 
Følgende vedlegg unntatt offentlighet, jf. offl § 23, første punktum  

 NO-PGL-102 Entreprisekostnader for fullføring av bygg E 210212.pd 

 Kostnadsbesparende tiltak – Utvidelse bygg E 210217.pdf 

 ISY Calcus BIM – SUS Utv bygg E fullt innredet 2021-02-17 SVAR-final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 


