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1. Miljøprogram 

Miljøprogrammet for byggetrinn 2 redegjør kort for Helse Stavanger HF sine miljø-

mål, og beskriver prosjektets overordnede miljøambisjoner basert på Hovedprogram-

met del 2. Programmet redegjør videre for organisering, styring og ansvar, samt fø-

ringer fra Helse Stavanger og områdereguleringen. Hovedmål og delmål for klima og 

miljø er også spesifisert i programmet.  

 

 

2. Miljøoppfølgingsplan  

Miljøoppfølgingsplanen (MOP) er prosjektets styrende miljødokument i alle faser, og 

dokumentet har som formål å sikre at SUS-prosjektet når omforente miljømål ved at 

disse konkretiseres og følges opp. Foreliggende versjon av MOP må anses som et fo-

erløpig utkast som må bearbeides videre i neste fase.   

 

3. Teknisk konsept 

Notatet angir dimensjoneringsforutsetninger for termisk energiforsyning, vann/avløp, 

elkraft og IKT. Videre belyses de tekniske konseptene med de tverrgående anleggene 

som teknisk energiforsyning, vann og avløp, gassforsyning, elkraftforsyning, IKT, av-

falls- og tøyhåndtering og AGV. I tillegg beskrives tverrgående hovedforsyning med 

teknisk sentral og teknisk hovedforsyning samt distribusjonsrom og sjakter.   

For luftbehandlingsanlegget redegjøres det for ventilasjonstekniske rom på tak og i 

underetasjer, samt alternative prinsipper for hovedøringsveier. Notatet innehar også en 

spesifisering av arealbehov for tekniske anlegg. 

 

 

4. Teknisk beskrivelse 

Notatet redegjør for både bygningsmessige og tekniske anlegg som VVS, elkraft, tele 

og automatisering og andre tekniske anlegg, samt tekniske anlegg utendørs. Prinsipper 

som legges til grunn er overordnet basert på alternativsutredninger gjennomført i byg-

getrinn 1. Videre er det hensyntatt krav og bestemmelser angitt i prosjektets Hoved-

program Teknikk i forhold utførelse, ytelse, tilgjengelighet og driftsvennlighet. 

I notatet beskrives grunnforhold, belastninger og bæresystem som grunnlag for byg-

ningsmessig prosjektering og bygging. På VVS beskrives de tekniske anlaggene som 

sanitær, varmeanlegg, brannslukkeanlegg, gass- og trykkluftanlegg, luftbehandling 

samt luftkjølr- og kuldeanlegg. På Elektro belyses basisinstallasjoner, høyspent forsy-

ning, lavspent forsyning, lys, elvarme og reservekraft. På tele og automatisering be-

skrives baseinstallasjoner, intern kommunikasjon, telefon og personsøking, alarm og 

signalsystemer, lyd og bildesystemer samt. automatisering. Heiser, varelagerautoma-

ter, rørpost, avfallsanlegg og AGV er kort beskrevet i kap. 6. Avslutningsvis beskrives 

kort utendørs VVS, elkraft og teleinstallasjoner. 

 

 

5. Prinsipper for utforming av konstruktive bærekonstruksjoner 

Notatet er utarbeidet med den hensikt å bidra til at prosjektets overordnede mål vedr. 

bygge- og driftskostnader, miljø, teknisk kvalitet etc. i størst mulig grad blir ivaretatt i 

den videre byggetekniske prosjekteringsprosessen. Dokumentet innehar en beskrivelse 

av hovedprinsipper for valg av fundamenteringsform, og under bygningsutforming be-

lyses blant annet tema som generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Notatet beskriver sta-

biliserende bæresystemer og dekkesystemer med fokus på tilpasninger mot teknikse 
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føringsveier. I tillegg belyses miljøprosjektering med fokus på forhold som skal ivare-

tas innenfor byggeteknikk. 

 

 

6. Akustisk premissdokument  

Dokumentet beskriver overordnede premisser for akustikk og akustiske forhold vedrø-

rende byggetrinn 2 på Ullandhaug, og innehar bl.a. forskriftskrav og vurderinger av 

støy fra samferdsel og tekniske installasjoner, samt støy fra bygge- og anleggsfasen. 

Det er gjennomført støyberegninger og vurdering av utendørs støy i forbindelse med 

byggetrinn 2 på Ullandhaug. Dokumentet gjør rede for utendørs støynivå på fasader 

og på uteareal. 

 

 

7. Brannsikkerhet premissdokument 

Notatet oppsummerer branntekniske krav og tiltaksbehov er oppsummert på overord-

net nivå. Det er fokusert på de krav som har betydning for utbyggingen av byggetrinn 

2 på Ullandhaug. Notatet er premissdokument for brannteknisk dimensjonering, og må 

sees i sammenheng med branntegningene som viser den forutsatte branntekniske opp-

delingen med brannseksjoner, brannceller og rømningsveier. 

  

 

8.  Basiskostnader byggetrinn 2  

Dokumentasjonen synliggjør beregnet basiskostnad for byggetrinn 2 på Ullandhaug. 

Notatet angir beregningsmetodikk og beskriver de de bygningsmessige og tekniske an-

leggene (konto 01-07).  Dokumentet beskriver kort generelle- og spesielle kostnader 

(konto 01 og 09) og har vedlagt basiskostnader for alle delprosjekter spesifisert på 

konto 01-10. Oppdatert notat (versjon 03) belyser også omfang og kostnader for første 

fase av byggetrinn 2. 

 

 

9. Rapport LCC-beregninger (med vedlegg) 

Rapporten innehar en estimering av separate årskostnadsberegninger for byggetrinn 2 

på Ullandhaug basert på foreliggende areal og basiskostnader.  

Rapporten belyser også en sammenlikning med beregning av årskostnader i forpro-

sjektet for byggetrinn 1 (april 2017). Oppdatert vedlegg belyser også årskostnader for 

første fase av byggetrinn 2. 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Som offentlige foretak, og med bærekraft som et viktig prinsipp, har sykehusene et 

ansvar for å forebygge og redusere utslipp til jord, luft og vann. Dette er blant annet 

forankret i Nasjonal sykehusplan del 3, kap.17 (Regjeringen, 2016). I tillegg er Helse 

Stavanger HF sertifisert iht ISO 14001:2015. Det innebærer at Helse Stavanger HF tar 

eierskap til prosjektenes miljømål og krav, samt gjennomfører revisjoner/kontroller av 

sykehusprosjektet. 

På plakaten nedenfor sees miljøpolitikken til Helse Stavanger HF.  

 

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus. 

Miljøstyringen skal sikre en kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen. Miljøaspektet 

skal prioriteres høyt både i drift, innkjøp og investeringer. Prioriterte områder skal 

være avfall, bygningsdrift, energiledelse, transport og innkjøp for å minimere utslipp til 

vann, jord og luft. 
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1.2 Formål 

Foreliggende miljøprogram er prosjektets styringsdokument for miljø og bærekraft fra 

planfase til ferdigstillelse.  

Miljøprogrammet er basert på følgende hovedprinsipper: 

1. Miljømål skal etableres og være et utgangspunkt for prosjektets miljøledelse. 

2. Miljøledelse skal være en integrert del av prosjektledelsen allerede fra tidligfase. 

 God miljøledelse krever riktig kompetanse og at det settes av tid hos byggherren, 

 i prosjektledelsen, i sykehusets driftsorganisasjon, i arkitekt- og prosjekterings

 gruppen og i samhandlingen med entreprenør.   

3. Klima- og miljø skal vektlegges på linje med økonomisk bærekraft.  

4. Miljømål skal følges opp. Status på miljø og klima skal rapporteres som del av 

 månedsrapport. Klima og miljø skal være på agendaen i prosjektmøter. 

5.  Miljøprogrammet skal minimum være oppe til behandling i prosjektets styre ved 

 hver faseovergang. 

1.3 Omfang 

Miljøprogrammet angir prosjektets miljømål. Målformuleringene er basert på føringer 

gitt i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» [1], samt kapittel 2.3 i 

«Hovedprogram del 2 Teknikk konsept, byggetrinn 2, Nye SUS» [2]. 

Valg av løsninger og tiltak for å nå miljøprogrammets ambisjoner vil bli tatt suksessivt 

som del av prosjektutviklingen. Miljøprogrammet skal følge plansaken i forbindelse 

med detaljregulering.  

Miljøprogrammet vil videre være grunnlaget for utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan 

(MOP). MOP beskriver spesifikke og operative tiltak og løsninger. 

Miljøprogrammet eies av strategisk nivå i Helse Stavanger HF. 

1.4 Utarbeidelse og revisjon 

Miljøprogrammet oppdateres etter hvert som nødvendige studier og analyser av 

betydning for miljømål og -ambisjoner er utført. 
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2 Kort prosjektbeskrivelse 

Prosjektet omfatter nye Stavanger Universitetssykehus (nye SUS) byggetrinn 2. 

Første byggetrinn ble etter forprosjektet godkjent av styret i Helse Stavanger HF i juni 

2017. Styret ba om at de ulike alternativene for byggetrinn 2 skulle detaljeres innen 

utgangen av år 2021. Arbeidet med dette ble påbegynt høsten 2020, og våren 2021 

ble første steg av to i konseptfasen gjennomført. Steg to pågår høsten 2021 og 

utarbeidelse av miljøprogram er en del av dette arbeidet. 

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune. Det er planlagt 

trinnvis utbygging, og byggingen av byggetrinn 1 er godt i gang. Byggetrinn 1 skal 

være innflyttingsklart i 2024. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og 

nødvendige støttefunksjoner. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi, rehabilitering, flere 

poliklinikker, forskningsaktiviteter, stab- og støtte funksjoner mm blir værende igjen på 

Våland eller andre arealer sykehuset disponerer. 

Målene med det nye sykehuset er å samle pasientbehandlingen i egnede arealer.  
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3 Organisering, styring og ansvar 

Prosjektorganisasjon for Nye Stavanger universitetssykehus er vist i Figur 1.  

Byggherres miljøkoordinator er Yngve Mathisen.  

Prosjekteringsgruppa er organsiert som vist i Figur 2 

 

 

Figur 1 viser prosjektorganisasjon til prosjekteier 

 

 

 

Figur 2 viser organisasjonskart for prosjekteringsgruppa 
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Følgende gjelder for miljøstyring av SUS byggetrinn 2: 

• Byggherrens prosjektorganisasjon 

Prosjektledelsen skal styrkes med en rolle som har som oppgave å følge opp 

at prosjektets miljøkrav etterleves. Koordinator miljø (KM) skal utnevnes ved 

oppstart av prosjektet. I tillegg er Helse Stavanger HF forpliktet til å følge ISO 

14001:2015.  

• Miljøprogram 

Miljøprogrammet skal forankres av i Helseforetakets miljøstyringssystem og 

forelegges eier for godkjenning. 

• Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM) 

Byggherre sørger for at arkitekt- og prosjekteringsgruppen har en Rådgivende 

Ingeniør Miljø (RIM) som har ansvar for å følge opp at skisser og 

løsningsforslag ivaretar kravene i miljøprogrammet. Det er spesielt viktig at 

kravene blir en klar premiss for arkitektens arbeid. 

• Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
Det skal utarbeides en MOP som identifiserer spesifikke tiltak for å oppfylle 

miljømål og krav i miljøprogrammet. Ansvar for tiltakene skal angis og det skal 

settes tidsfrister for ferdigstillelse av dokumentasjon. MOP er et levende 

dokument som videreføres og oppdateres i de følgende prosjektfaser.  
 

• Klimagassregnskap 

Klimaregnskap (LCA) skal benyttes som et beslutningsstøtteverktøy i tidlig 

fase og oppdateres i prosjektgjennomføringen, herunder som grunnlag for 

valg av lokalisering og utbyggingskonsept. 

 

• Prosjektrapportering 

Klima og miljø skal være på agendaen i prosjektmøter og status skal 

regelmessig rapporteres til prosjekteier (prosjektstyret). 

 

Figuren nedenfor viser prosess for realisering av miljøambisjoner og sammenheng 

mellom dokumenter for miljøprogram og øvrige dokumenter for prosjektets ulike faser. 

 

Figur 3  prosess for realisering av miljøambisjoner  
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4 Føringer fra Helse Stavanger HF og Stavanger 
kommune 

Dokumenter som gir føringer innenfor miljø og klima som er gitt av prosjekteier og 

Stavanger kommune er listet opp nedenfor. I de neste delkapitlene oppsummeres 

føringene.  

Føringer fra Helse Stavanger HF:  

• ISO 14001 [3] 

• Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter [1]  

• Rammebetingelser fra byggetrinn 1. Dette beskrives i kapittel 1.2 i 

Hovedprogram Del 2 Teknikk konsept, Nye SUS [2] 

 

Føringer fra Stavanger kommune: 

• Bestemmelser for plan 2510 Områderegulering for Universitetsområdet Hinna 

bydel [4] 

4.1 Ledelsessystemer for miljø, ISO 14001 

Helse Stavanger HF er sertifisert iht ISO 14001. Miljøstyringen skal sikre en 

kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen. Miljøaspektet skal prioriteres høyt både i 

drift, innkjøp og investeringer. Prioriterte områder for Helse Stavanger HF skal være 

avfall, bygningsdrift, energiledelse, transport og innkjøp for å minimere utslipp til vann, 

jord og luft. 

Overordnet miljøpolitikk er at Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor 

miljøvennlig drift av sykehus. 

4.2 Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter  

Formålet med «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» er i første rekke å 

innføre effektive tiltak i prosjektene slik at helseforetakene kan bidra til at Norge når 

sine mål for klimagassreduksjon. 

Standarden stiller konkrete krav til hvordan helseforetakene, prosjektledelse, 

arkitekter, rådgivere og entreprenører skal følge opp klima og miljø i det enkelte 

sykehusprosjekt.  

Standarden er basert på følgende hovedprinsipper: 

1. Miljømål skal etableres og skal være et utgangspunkt for miljøledelse i alle 

nye sykehusprosjekt fra tidligfase. 

2. Miljøledelse skal være en integrert del av prosjektledelsen allerede fra 

tidligfase. God miljøledelse krever riktig kompetanse og at det settes av tid 

hos byggherren, i prosjektledelsen, i sykehusets driftsorganisasjon, i arkitekt- 

og prosjekteringsgruppen, og i samhandlingen med entreprenør.  

BREEAM NOR – sertifisering skal vurderes. 

3. Klima- og miljø skal vektlegges.  
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Kravene i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» skal være styrende, dvs. 

et utgangspunkt for prosjektets miljømål og miljøkrav, og disse er lagt til grunn for 

miljømål i miljøprogrammet for byggetrinn 2. 

Standarden inneholder miljømål for temaene: 

• Miljøledelse 

• Lokalmiljø og klimaendringer 

• Sirkulær økonomi og miljøvennlige bygg 

• Energi 

4.3 Rammebetingelser fra byggetrinn 1 

Det er lagt premisser i byggetrinn 1 for videre utbygging på Ullandhaug. Dette er 

beskrevet i kapittel 1.2 i «Hovedprogram – Del 2- Teknikk» [2].  

Kort oppsummert gjelder dette følgende punkter som vil være relevant for 

miljøprogrammet for byggetrinn 2: 

• Teknisk infrastruktur og hoved forsyning 

Det er i byggetrinn 1 etablert Teknisk Sentral med tekniske anlegg som 

forutsettes å forsyne Nye SUS fullt utbygd. Dette gjelder anlegg for termisk 

forsyning (oppvarming, kjøling og varmtvann), sentrale anlegg for medisinske 

gasser, samt anlegg for nød kraftforsyning. Videre er det etablert sentrale rom 

og anlegg for IKT (SHKR). 

• Grunnforhold 

I byggetrinn 1 ble det utført geotekniske og geologiske undersøkelser på 

nordsiden av sykehustomta for byggetrinn 2. Det skal utføres egne detaljerte 

undersøkelser for å verifisere gjeldende grunnforhold.  

• Avfallshåndtering 

Det etableres et sentralt suganlegg for skittentøy og avfall i byggetrinn 1, 

basert på 3 fraksjoner. Det er forutsatt at dette tilknyttes i bygg 21 og 

videreføres sørover i byggetrinn 2. 

4.4 Planbestemmelser  

«Bestemmelser for plan 2510 Områderegulering for Universitetsområdet. 

Hinna bydel», inneholder bestemmelser som er relevante for 

miljøprogrammet. Relevante krav oppsummeres i de neste delkapitlene. 

4.4.1 § 2.2 Plankrav miljøoppfølging 

• I arbeid med detaljregulering, planlegging av oppføring og drift av bygg, skal 

det legges vekt på å redusere utslipp av CO₂. Det skal skje ved bruk av 

miljøvennlige materialer, energieffektive løsninger, energisparing, bruk av 

fornybar energi, samt redusert bilbruk. Det skal legges til rette for økt bruk av 

kollektiv, sykkel og gange. Det skal skje ved å opparbeide infrastruktur 

regulert i områdereguleringen og tiltak i egen virksomhet som garderober, 
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innendørs sykkelparkering, bildeleordninger, støtte til busskort, 

parkeringsavgift og behovsprøvd parkeringskort o.l. Det skal lages gode 

energiløsninger, og felles energi og varmeløsninger skal vurderes ved alle 

nybygg. 

• Det bør være mest mulig fossilfri anleggsvirksomhet i bygg og anleggsfasen 

ved utbygginger.  

• For å takle økt nedbør og hindre oversvømmelse i området skal det 

planlegges og gjennomføres tiltak for lokal overvannshåndtering og større 

fordrøyningsmagasin ved Madlaveien. 

• Det skal lages miljøoppfølgingsprogram for hvert delfelt eller 

utbyggingsetappe. Miljøoppfølgingsprogrammet skal redegjøre for prosjektets 

miljøprofil med hensyn til blant annet energibruk, materialvalg, transport og 

massehåndtering, lokal overvannshåndtering, samt oppfølging gjennom alle 

ledd fram til gjennomføring og drift. Som ledd i dette skal det lages en 

mobilitetsplan for den samlede transporten som den enkelte virksomheten 

skaper.  

4.4.2 § 4.1 Fellesbestemmelser energiforsyning og miljø 

• Energiløsninger skal være fremtidsrettede og robuste for å imøtekomme ny 

teknologi og markedsutvikling. All bebyggelse skal planlegges og utformes 

med sikte på lavest mulig energiforbruk til oppvarming, kjøling, belysning og 

andre formål i henhold til den til enhver tid gjeldende TEK.  

Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme og kjøling. Det skal tilstrebes 

felles energiløsninger og energistyringssystemer. Energiløsninger skal 

baseres på fornybar energi. Herunder må også solcelle-, fjordvarme- og 

jordvarme vurderes. Behovet for energisentraler skal vurderes ved oppstart av 

ny detaljregulering. 

• Blågrønn faktor på 0,7 ligger fast. Målet kan oppnås uten at det låses mot ett 

bestemt tiltak, men med en rekke forskjellige tiltak hvor grønne tak inngår som 

en av løsningene.   

• Takflater på byggene skal så langt som mulig benyttes til oppholdsareal, 

energiproduksjon eller utformes aktivt som fordrøyningsareal i lokal 

overvannshåndtering.  

4.4.3 § 4.5 Fellesbestemmelser renovasjonsløsning 

Nedgravde søppelcontainere skal benyttes der det er hensiktsmessig med 

plass til de nødvendige avfallsfraksjoner. Plass for håndtering av avfall, 

containere, komprimatorer og lignende skal ellers bygges inn i bygninger eller 

avskjermes med innhegning tilpasset bygningenes øvrige fasader. Utelager er 

ikke tillatt. 
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4.4.4 §§ 4.7 og 4.8 Fellesbestemmelser dimensjonering av hhv 

parkeringsanlegg og sykkelparkering 

• Parkeringsanlegg for sykehuset og universitetsformål skal dimensjoneres iht 

planbestemmelsene.   

• Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være klargjort for lading ved 

ferdigstillelse. Øvrige plasser skal være forberedt for senere oppkobling. 

• Sykkelparkeringen skal dimensjoneres i samsvar med kommuneplanens 

bestemmelser for parkering, minimum 50 % av sykkelparkeringen skal 

anlegges som innelåst sykkelparkering på egen grunn. Det skal ellers 

reguleres areal til overdekket og låsbare stativ. Sykkelparkering skal anlegges 

nær innganger og holdeplasser. 

4.4.5 § 4.9 Fellesbestemmelser, støy 

Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som skyldes 

støy fra vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved uteoppholdsarealer.  

Dette skal dokumenteres ved detaljregulering. Gjeldende retningslinjer i T-

1442 skal også opprettholdes i bygge- og anleggsperioden. 

4.4.6 § 4.11 Fellesbestemmelser, overvannshåndtering 

• Blågrønn faktor for hvert delfelt settes lik 0,7. Blågrønne løsninger skal sikre 

frodig vegetasjon og åpen overvannshåndtering i byggeområdene slik at 

arealbruken ikke medfører økt overvannsbelastning på eksisterende 

avløpssystem. Grønne tak er ett aktuelt virkemiddel. Dersom det senere 

gjøres endringer av grønne tak eller belegg på bakken, skal det påses at det 

ikke medfører at blågrønn-faktor blir mindre enn 0,7. 

• Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles 

overvannshåndtering i grønnstrukturen langs Madlaveien. Det vises til 

nærmere føringer i bestemmelsene. 

4.4.7 § 4.11 Fellesbestemmelser, massehåndtering 
Ved detaljregulering skal det lages plan for massehåndtering. Gjenbruk av 

masser innenfor planområdet skal tilstrebes. 

4.4.8 § 7 Grønnstruktur 
• Grønnstrukturen skal prosjekteres og opparbeides i henhold til norm for 

utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Detaljprosjektering skal godkjennes av 

kommunen (park). 

• Innenfor areal vist som naturområde skal eksisterende større trær og annen 

bevaringsverdig vegetasjon beholdes i størst mulig grad. For nærmere 

detaljer, henvises det til føringer i planbestemmelsene. 
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• Arealene inngår i overordnet grønnstruktur og skal opparbeides med gress, 

busker og trær. Innenfor parkområdene tillates gangveier og sitteplasser. 

Dersom større arealer belegges med harde flater, skal det kompenseres for 

dette med større innslag av trær og plantekasser. Parkområdet skal også 

fungere som lokal fordrøyning av overvann. Åpne vannveier skal tilstrebes. 

4.4.9 Hensynsoner 

Plankartet viser hensynssoner for bevaring av kulturminner.   
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5 Mål for klima og miljø 

5.1 Hovedmål 

Det er tre hovedkilder til klimagassutslipp over levetiden til et sykehus. Mobilitet, dvs. 

all transport av varer, pasienter, besøkende og ansatte, er den klart største og utgjør 

nesten 50 % av fotavtrykket. Energibruken i levetiden og materialer til selve byggingen 

utgjør omlag 25 % og 20 % [1].  

Lokalisering av sykehus er derfor den klart viktigste parameteren som påvirker et 

prosjekts klimafotavtrykk. Lokalisering er i allerede besluttet, og hovedmål for 

byggetrinn 2 vil dermed være:  

1. Konsekvensen av ekstremvær skal forebygges, og tomten skal benyttes til å 

sikre artsmangfoldet og skape gode uterom for lokalmiljøet.  

Lokalmiljøet skal tas vare på, og en miljøvennlig byggeprosess skal redusere 

luftforurensning lokalt og forhindre akutte utslipp til jord og vann. 

2. CO2-utslipp fra materialer per bygget kvadratmeter nybygg skal reduseres 

med 50 % fra referanseverdi på 451 kg CO₂ ekv/m² BTA1. 

3. Det skal tilrettelegges for fossilfrie og så langt som praktisk mulig utslippsfrie 

byggeplasser. 

4. Avfall fra byggeriet skal reduseres, og ikke overstige 25 kg per bygget 

kvadratmeter og minimum 90 % skal kildesorteres. 

5. Reelt energiforbruk skal reduseres med 25 % fra en referanseverdi på 350 

kWt/m2. Egenproduksjon skal økes. 

Varmepumper fra grunnvannsbrønner etablert i byggetrinn 1 er forutsatt å 

forsyne byggetrinn 2. I tillegg bør ytterligere kilder for egenproduksjon 

vurderes, bla solceller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 referansebygg er Sykehuset Østfold Kalnes). 
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5.2 Delmål 

Hovedmålene skal ivaretas gjennom delmål som er sortert under følgende tema: 

• Miljøledelse 

• Lokalmiljø og klimaendringer 

• Sirkulær økonomi og miljøvennlige bygg 

• Energi 

Valg av løsninger og tiltak for å nå miljøprogrammets ambisjoner vil bli tatt suksessivt 

som del av prosjektutviklingen. Hvordan prosjektgjennomføringen skal følges opp 

videre beskrives i kapittel 3 og 5.2.1. 

5.2.1 Miljøledelse 

• Byggherrens prosjektorganisasjon 

Prosjektledelsen skal styrkes med en rolle som har som oppgave å følge opp 

at prosjektets miljøkrav etterleves. Denne skal utnevnes ved oppstart av 

prosjektet. 

• Miljøprogrammet skal godkjennes av eier.  

Avvikshåndtering i miljøprogrammet: Løsningsforslag skal i utgangspunktet 

ikke utelukke noen av kravene i miljøprogrammet. Eventuelle avvik skal 

begrunnes og godkjennes av eier. 

• Byggherre sørger for at arkitekt- og prosjekteringsgruppen har en Rådgivende 

Ingeniør Miljø (RIM) som har ansvar for å følge opp at skisser og 

løsningsforslag ivaretar kravene i miljøprogrammet. Det er spesielt viktig at 

kravene blir en klar premiss for arkitektens arbeid. 

• Prosjektet skal vurdere BREEAM NOR sertifisering, eventuelt bruk av 

BREEAM metodikk.   

• Det skal utarbeides en MOP som identifiserer spesifikke tiltak for å oppfylle 

miljømål og krav i miljøprogrammet. Ansvar for tiltakene skal angis og det skal 

settes tidsfrister for ferdigstillelse av dokumentasjon. MOP er et levende 

dokument som videreføres og oppdateres i de følgende prosjektfaser. 

Standardkrav i vedlegg B i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter», 

som inneholder et sett med standardkrav benyttes som utgangspunkt for å 

lage prosjektspesifikk MOP for prosjektet. Eventuelle avvik fra kravlisten skal 

begrunnes og godkjennes av prosjekteier. 

• Klimaregnskap (LCA) skal benyttes som et beslutningsstøtteverktøy i tidlig 

fase og oppdateres i prosjektgjennomføringen, herunder som grunnlag for 

utbyggingskonsept. 

• Klima og miljø skal være på agendaen i prosjektmøter og status skal 

regelmessig rapporteres til prosjekteier (prosjektstyret). 
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5.2.2 Lokalmiljø og klimaendringer 

 

1. Tomten skal benyttes til å sikre artsmangfoldet og skape gode uterom for 

lokalmiljøet. Naturbasert avrenning og tiltak på tomten og byggene er viktig. 

2. Konsekvensen av ekstremvær skal forebygges. 

3. Eksisterende vegetasjon og dyreliv skal i størst mulig grad tas vare på og 

forhindre spredning av fremmede arter. 

Grønnstrukturen skal prosjekteres og opparbeides i henhold til norm for 

utomhusanlegg i Sør-Rogaland.  

Innenfor areal vist som naturområde skal eksisterende større trær og annen 

bevaringsverdig vegetasjon beholdes i størst mulig grad. Grønnstruktur skal 

utføres iht føringene i planbestemmelsene. 

4. Bygningene skal ikke plasseres i flomutsatte områder.  

5. Overvann skal håndteres lokalt med infiltrasjon, fordrøyning og regnbed. 

Blågrønnfaktor for hvert delfelt settes lik 0,7. Blågrønne løsninger skal sikre 

frodig vegetasjon og åpen overvannshåndtering i byggeområdene slik at 

arealbruken ikke medfører økt overvannsbelastning på eksisterende 

avløpssystem. Grønne tak er ett aktuelt virkemiddel. Dersom det senere 

gjøres endringer av grønne tak eller belegg på bakken, skal det påses at det 

ikke medfører at blågrønn-faktor blir mindre enn 0,7. 

Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles 

overvannshåndtering i grønnstrukturen langs Madlaveien.  

For nærmere detaljer vises det til føringene i planbestemmelsene. 

6. Det skal søkes å oppnå massebalanse. Gjenbruk av masser innenfor 

planområdet skal tilstrebes. 

7. En miljøvennlig byggeprosess skal redusere luftforurensning lokalt og 

forhindre akutte utslipp til jord eller vann. Videre skal man søke å redusere 

ulemper for naboer og tilgrensende sykehusenheter. 

8. Entreprenør skal i størst mulig grad bruke fossilfrie eller elektriske 

anleggsmaskiner. Energisentral som er etablert i byggetrinn 1 kan forsyne 

prosesser som byggvarme/byggtørk. 

9. Takflatenes muligheter for økt arealeffektivitet og bærekraft skal utnyttes, for 

eksempel til solenergi, grønne tak, urbant landbruk, rekreasjon osv. 

10. Det skal tilrettelegges for miljøvennlig og sikker adkomst til sykehuset, ved 

kollektivtransport, sykkel og gangveier. Det skal skje ved å opparbeide 

infrastruktur regulert i områdereguleringen og tiltak i egen virksomhet som 

garderober, innendørs sykkelparkering, bildeleordninger, støtte til busskort, 

parkeringsavgift og behovsprøvd parkeringskort o.l. 
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11. Sykkelparkeringen skal dimensjoneres i samsvar med kommuneplanens 

bestemmelser for parkering, minimum 50 % av sykkelparkeringen skal 

anlegges som innelåst sykkelparkering på egen grunn. Det skal ellers 

reguleres areal til overdekket og låsbare stativ. Sykkelparkering skal anlegges 

nær innganger og holdeplasser. 

12. Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være klargjort for lading ved 

ferdigstillelse. Øvrige plasser skal være forberedt for senere oppkobling. 

Maksimalt antall tillatte parkeringsplasser skal være iht planbestemmelsene. 

13. Det skal lages en mobilitetsplan for den samlede transporten som den enkelte 

virksomheten skaper. 

14. Hvorvidt det er hensynssoner ifm bevaring av kulturminner på tomta må 

undersøkes. 

5.2.3 Sirkulær økonomi og miljøvennlige bygg 

 

1. Bygningene må prosjekteres for vesentlig lengre levetid enn i dag. 

2. Bygningene må være fleksible slik at endret bruk ikke vil kreve omfattende 

ombygging. 

3. Bygningene skal prosjekteres slik at bygningsdeler kan demonteres og 

gjenbrukes. 

4. Prosjektet skal utfordres på å finne innovative løsninger innen arkitektur, 

energisystem, miljø, sambruk av arealer osv. 

5. Bygningene må tåle klimaendringer. 

6. Det skal brukes byggematerialer med minst mulig miljøfarlige stoffer, og 

produkter som har lavt klimagassutslipp i hele livsløpet.  

Det skal ikke benyttes materialer og produkter som inneholder stoffer på 

Miljødirektoratets prioritetsliste, EUs kandidatliste, eller som krever slike 

stoffer til rengjøring eller vedlikehold.  Det skal velges materialer som bidrar til 

lavest mulig klimagassutslipp.  

Det skal benyttes lavemitterende materialer for alle materialer som kan ha en 

vesentlig påvirkning av inneklimaet. 

7. Sentralt suganlegg for avfall i byggetrinn 1 videreføres sørover i byggetrinn 2. 

Iht planbestemmelsene skal nedgravde søppelcontainere benyttes der det er 

hensiktsmessig med plass til de nødvendige avfallsfraksjoner. Plass for 

håndtering av avfall, containere, komprimatorer og lignende skal ellers bygges 

inn i bygninger eller avskjermes med innhegning tilpasset bygningenes øvrige 

fasader. Utelager er ikke tillatt. 
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5.2.4 Energi 

1. Det er i byggetrinn 1 etablert teknisk sentral med tekniske anlegg som 

forutsettes å forsyne Nye SUS fullt utbygd. Dette gjelder anlegg for termisk 

forsyning (oppvarming, kjøling og varmtvann). 

2. Det skal vurderes om bygningsmassen kan utnyttes mer effektivt gjennom 

arealeffektivisering og utvidet åpningstid. 

3. Byggene skal tilfredsstille passivhusnivå og skal oppnå energikarakter A.  

4. Reelt energiforbruk skal reduseres med 25 % fra en referanseverdi på 350 

kWt/m2. Egenproduksjon skal økes. Varmepumper fra grunnvannsbrønner 

skal benyttes. I tillegg bør ytterligere kilder for egenproduksjon vurderes, bla 

solceller. 

5. Det skal stilles ENØK-krav til alt utstyr (både bygningsnært og medisinsk 

utstyr). 

6. Kjøleenergi skal gjenvinnes. Så langt som mulig skal parallell kjøling og 

oppvarming av rom unngås. 

7. Det skal gjennomføres LCC og LCA for alle bygningsmessige tiltak som har 

betydning for effekt og energibehov. Disse skal rangeres i forhold til et 

kost/nytte prinsipp. Rangeringen skal danne grunnlag for beslutning. 
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1 Innledning 

Foreliggende Miljøoppfølgingsplan (MOP) er prosjektets styrende miljødokument i alle 

faser, og dokumentet har som formål å sikre at SUS-prosjektet når omforente miljømål 

ved at disse konkretiseres og følges opp. Det henvises til miljømål og miljøtema omtalt 

i skisseprosjektet, og som er nærmere beskrevet i Miljøprogram for byggetrinn 2 (NO-

RIM-201).  

Prosjektets Miljøprogram (MP) er utarbeidet med bakgrunn i SUS sine 

miljøambisjoner, prosjektets miljøambisjoner og krav angitt i myndighetskrav samt 

overordnet miljøpolitikk og andre grunnlagsdokumenter.  

Miljøprogram (MP) og foreliggende Miljøoppfølgingsplan (MOP) er utarbeidet med 

utgangspunkt i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» utarbeidet av 

Sykehusbygg. 

Det presiseres at foreliggende versjon av MOP må anses som et utkast som foreløpig 

er ment å illustrere omfang av konkrete miljøkrav fordelt på hovedtema. Etter at 

skisseprosjekt og MP er behandlet og godkjent vil det bli jobbet videre med detaljer og 

ambisjonsnivå innen de ulike miljøtemaene 

«Miljø» defineres på følgende måte:  

Med miljø menes alle forhold som på en eller annen måte, direkte eller indirekte, kan 

ha innvirkning på ytre miljø som f.eks. utslipp av klimagass knyttet til energibruk og 

energiproduksjon, utslipp av klimagass knyttet til produksjon og bruk av materialer, 

innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og produkter, samt økologiske 

forhold knyttet til tomt. Videre vil tema som omhandler innemiljø (luftkvalitet, dagslys, 

termisk komfort etc.) også inngå. 

Det kan også være nyttig å være klar over forskjellen mellom "miljø" slik dette er 

definert ovenfor, og begrepene "SHA" og "HMS" som defineres som følger:  

SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) knyttet til selve byggeprosessen omhandles 

ikke her, men er tatt inn i andre dokumenter. Det samme gjelder hms-forhold i ferdig 

bygg (ref. prosjektets SHA-plan for prosjekteringsfasen). 

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom ulike begreper og dokumenter fordelt 

på prosjektfaser. 
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 Figur 1: Prosess for realisering av miljøambisjoner  
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2 Miljøkrav 

I vedlegg er det vist en større tabell som angir aktuelle miljøkrav. Det er tatt 

utgangspunkt i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» utarbeidet av 

Sykehusbygg. 

De ulike og detaljerte miljøkravene er delt i følgende hovedtema: 

1. Miljøledelse 

2. Sirkulær økonomi, miljøvennlig byggeprosess 

3. Lokalmiljø og klimaendringer 

4. Energibruk 

Mye av formuleringene er basert på standardkrav fra Sykehusbygg. Som nevnt 

inneldningsvis må formuleringene i foreliggende versjon betraktes som et utkast.  
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 

emner

B

R

E

E

Øvrige referanser FNs 

bærekrafts-

mål

Miljøkrav

A
n

sv
ar

lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning m 

status-kommentarer pr 

24.09.21

Utføres av 

(initialer eller 

funksjon)

Utføres i fase Måloppnåelse Utført dato

1.Miljøledelse 01. Miljøprogram BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Difi-KV-9.8-1 3, 6, 7, 11, 12, 

13, 15, 17

1. Det skal senest i konseptfase utarbeides et prosjektspesifikt Miljøprogram (MP) som fastsetter følgende: 

• Prosjektets overordnede miljømål og nødvendige delmål 

• byggherrens prosjektspesifikke miljømål, miljøkrav og begrensninger

• Eventuelle risikoreduserende tiltak (vurdering av risiko for ikke å nå miljømål) 

2. MP skal forankres i Helseforetakets miljøstyringssystem og forelegges eier for godkjenning.

3. Kontraktsparter skal senest i forprosjekt gjennomgå MP og bidra til utarbeidelse av Miljøoppfølgingsplan 

(MOP).

MOP skal inneholde en komplett liste over byggherrekrav og dokumentasjon av status på implementering 

av krav og måloppnåelse. Sykehusbyggs mal for MOP skal benyttes.

• Dokumentasjon av måloppnåelse

• Evaluering og læring

BH

BH

PG

Prosjektinnram

ming

Konsept

Forprosjekt

Godkjent Miljøprogram Status pr 24.09.21 er et 

Miljøprogrammet er 

sendt til høring, og at 

programmet til slutt 

skal godkjennes av eier 

(Helseforetaket)

RIM 75 %

1.Miljøledelse 02. Byggherres 

prosjektorganisasjon

BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Sykehusbygg HF

Difi-KV-74.73-1

17 1. Prosjektledelsen skal styrkes med en rolle som har som oppgave å følge opp at prosjektets miljøkrav 

etterleves. Koordinator miljø (KM) kan være en delstilling eller ivaretas av prosjektleder selv. Det stilles 

krav til miljøledelseskompetanse for KM. KM skal oppnevnes ved oppstart av prosjektet.

BH Konsept Godkjent Miljøprogram Som KM er oppgitt 

Yngve Mathisen (SUS), 

konsulent BHT/HMS

KM 75 %

1.Miljøledelse 03. RIM BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Difi-KV-47.145-1

Difi-KV-80.79-1

Difi-KV-130.128-1

Difi-KV.130.313-1

17 1. Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM): Byggherre sørger for at arkitekt- og prosjekteringsgruppen har en 

Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM) som har ansvar for å følge opp at skisser og løsningsforslag ivaretar 

kravene i miljøprogrammet. Det er spesielt viktig at kravene blir en klar premiss for arkitektens arbeid.

BH Forprosjekt Godkjent Miljøprogram Som RIM er COWI v/ 

miljørådgiver Øivind 

Spjøtvold (han har også 

samme rolle i Btr 1)

RIM 75 %

1.Miljøledelse 04. Miljøoppfølgingsplan 

(MOP)

BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Grønt Sykehus 17 1. Miljøoppfølgingsplan (MOP): Som leveranse fra Konseptfase skal det utarbeides en MOP som 

identifiserer spesifikke tiltak for å oppfylle miljømål og -krav i Miljøprogrammet. Ansvar for tiltakene skal 

angis og det skal settes tidsfrister for ferdigstillelse av dokumentasjon. MOP er et levende dokument som 

videreføres og oppdateres i de følgende faser. 

BH Forprosjekt Godkjent første utgave 

av MOP

Det er pr 24.09.21 

utarbeidet et foreløpig 

utkast til MOP (dvs 

foreliggende 

dokument).

RIM 25 %

1.Miljøledelse 05. Måling av miljø-

prestasjon

BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

3, 6, 7, 12 1 Måling av miljø-prestasjon i bygg: Det skal gjennomføres en analyse tilsvarende en BREEAM pre-analyse 

fra Konseptfase. Denne analysen skal oppdateres i påfølgende faser slik at man ved overlevering kan 

dokumentere prosjektets miljøprestasjon og sammenligne denne med andre offentlige byggeprosjekter. 

BH Konsept Notat inkl utskrift av 

preanalysen (excell)

Ikke utført pr 24.09.21, 

men gjøres i 

forbindelse med 

oppdatering MOP 

RIM 0 %

1.Miljøledelse 06. BREAAM NOR 

sertifisering

BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Sykehusbygg HF

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 4

6, 7, 11, 12, 

13, 15, 17

1. BH skal vurdere om  byggeprosjektet skal BREEAM NOR-sertifiseres.    BREEAM er et utprøvet, 

akkreditert og tredjeparts-verifisert miljøledelsesverktøy som vil forankre prosjektets miljøambisjoner og 

sertifisere faktiske miljøprestasjoner.

BH Konsept Notat med forslag til 

konklusjon

Gjøres samtidig med 

ovenstående 

tema/punkt

RIM 0 %

1.Miljøledelse 07. Klimagassregnskap for 

lokalisering og utbygging

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

1

1

-

1

2

Grønt Sykehus 11, 13 1. Klimaregnskap skal benyttes som et beslutningsstøtteverktøy i tidlig fase og oppdateres i 

prosjektgjennomføringen, herunder som grunnlag for valg av lokalisering og utbyggingskonsept.

BH Avklaring 

lokalisering 

(lokalisering er 

valgt)

Notat klimaregnskap 

utbyggingskonsept

Lokalisering er valgt. 

Foreløpig ikke utført 

LCA i forb m 

utbyggingskonsept. Bør 

gjøres tidlig i neste 

fase.

RIM 0 %

1.Miljøledelse 08. Klimagassregnskap for 

materialer

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

1

1

-

1

4

Difi-KV-169.167-1

Difi-KV-179.177-1

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 9

11, 13 1. Prosjektet bruker LCA-verktøyet til å beregne klimagassutslippene fra nye materialer i bygget. 

Materialene bestemmes etter sine CO2-ekvivalenter og livsløpsfaser (fase A1–A3 ifølge EN 15978). 

Verktøyet dokumenterer reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg 

Klimagassutslippene fra nye materialer i bygget reduseres med 50 % sammenlignet med referansebygget 

(Sykehuset Østfold Kalnes). 

PG Forprosjekt Notat klimaregnskap 

med sml med 

referansebygg

RIM 0 %

1.Miljøledelse 09. Rapportering BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Sykehusbygg HF 17 1. Prosjektrapportering: Klima- og miljø skal være på agendaen i prosjektmøter og status på MOP og 

miljømål skal være del av månedsrapport gjennom hele prosjektforløpet. 

BH Konsept Agenda prosjektmøter + 

eksempel statusrapport 

(se Btr 1)

PG 0 %

1.Miljøledelse 10. Avvikshåndtering BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Sykehusbygg HF 17 1. Avvikshåndtering: Løsningsforslag skal i utgangspunktet ikke utelukke noen av kravene i 

miljøprogrammet (MP). Eventuelle avvik skal begrunnes og godkjennes av eier. 

PG Konsept Utarbeide og godkjenne 

prosedyre for 

avvikshåndtering

BH + PG 0 %

1.Miljøledelse 11. Sentral driftskontroll BN1.4 Man 04 Idriftsetting og 

overlevering

1-

6

, 

8

Difi-KV-273.271-1

Difi-KV-281.277-1

17 1. Det skal utarbeides en plan for idriftsetting og prøving som identifiserer ansvar og tidsramme for 

idriftsetting og fornyet idriftsetting av installasjoner og betjeningssystemer, så vel som prøving og 

inspeksjon av bygningsstrukturen. 

Planen identifiserer de relevante standardene som all idriftsetting skal gjennomføres i henhold til. 

For sentral driftskontroll skal følgende oppfylles: 

• Ventilasjons- og vannsystemer skal settes i drift når alle betjeningssystemer er installert og fungerende.

• Idriftsettingen skal omfatte måling av luft- og vannstrøm, romtemperatur, tilluftstemperatur og andre 

nøkkelparametere. 

• All automatikk i forbindelse med den sentrale driftskontrollen skal fungere før overlevering. 

• Alle skjema og all grafikk med brukergrensesnitt som er relevant for den sentrale driftskontrollen skal 

være installert og fungere før overlevering. 

• Brukeren skal ha full opplæring i betjening av systemet. 

BH Detalj-prosjekt Forslag: utnevne 

ansvarlig for dette, 

samt funksjonsbeskrive 

hvordan og når dette 

skal gjennomføres

0 %
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 

emner

B

R

E

E

Øvrige referanser FNs 

bærekrafts-

mål

Miljøkrav

A
n

sv
ar

lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning m 

status-kommentarer pr 

24.09.21

Utføres av 

(initialer eller 

funksjon)

Utføres i fase Måloppnåelse Utført dato

1.Miljøledelse 12. FDV-manual BN1.4 Man 04 Idriftsetting og 

overlevering

7 17 1. Det skal utarbeides en hensiktsmessig bygningsveileder og opplæringsplan for brukere og forvaltere som 

minst inneholder følgende: 

• hensikten med byggets konsept 

• kontaktopplysninger til ansvarlige for prøvedrift og oppfølging, herunder planlagt sesongmessig 

idriftsetting og evaluering etter at bygget er tatt i bruk 

• innføring i, og demonstrasjon av, installerte systemer og viktige funksjoner, særlig sentrale 

driftskontroller, betjeningssystemer og deres grensesnitt, slik at de er fortrolige med den detaljerte driften 

av bygget 

• innføring i bygningsveilederen og annen relevant bygningsdokumentasjon, f.eks. prosjekteringsdata, 

tekniske veiledere, vedlikeholdsstrategi, drifts- og vedlikeholdshåndbok, idriftsettingsdokumenter, loggbok 

osv. 

• krav til vedlikehold, herunder gjeldende vedlikeholdskontrakter og -ordninger 

BH Over-levering Forslag: utnevne 

ansvarlig for dette, 

samt funksjonsbeskrive 

hvordan og når dette 

skal gjennomføres

0 %

1.Miljøledelse 13. Prøvedrift BN1.5 Man 05 Prøvedrift og 

oppfølging

1-

3

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 

ytre miljø: Byggverk skal 

prosjekteres, oppføres, driftes 

og rives på en måte som 

medfører minst mulig 

belastning på naturressurser 

og det ytre miljøet.                                                                   

________________________

Difi-KV-267.265-1

17 1. Sesongmessig idriftsetting utføres etter behov i samsvar med norsk standard NS 6450:2015 Idriftsetting 

og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Følgende utføres i den forbindelse i løpet av en minste 

periode på 12 måneder etter at bygget har blitt tatt vesentlig i bruk:

• prøvedrift av alle bygningsinstallasjoner ved toppbelastning, dvs. varmeanlegg midt på vinteren, kjøle- og 

ventilasjonsanlegg midt på sommeren, og ved delbelastning (vår og høst) 

• eventuell prøvedrift også i perioder med ekstremt høy eller lav bruk 

• intervjuer med bygningsbrukere (dersom de påvirkes av komplekse systemer) for å kartlegge problemer 

eller bekymringer rundt systemenes effektivitet 

• ny idriftsetting av systemer (etter nødvendig arbeid for å betjene endret belastning) og opptak av 

eventuelle endrede driftsprosedyrer i drifts- og vedlikeholdshåndbøkene 

PG Prøvedrift Forslag: utnevne 

ansvarlig for dette, 

samt funksjonsbeskrive 

hvordan og når dette 

skal gjennomføres

0 %

1.Miljøledelse 14. Livsløpskostnader BN1.2 Man 02 LCC og levetids-

planlegging

1-

5

11, 13 1. Et byggs livsløpskostnader beregnes i Forprosjekt, og eventuelle konseptalternativer vurderes i samsvar 

med NS-ISO 15686-5:2008 Bygninger og bygningsdeler – Levetidsplanlegging – Del 5: Livsløpskostnader. 

Bygningsdelers livsløpskostnader anslås før avsluttet steg 4 i samsvar med ISO 15686-5:2008 og omfatter 

følgende bygningsdeler, dersom det er relevant:

• klimaskjerm, f.eks. kledning, vinduer eller tak 

• installasjoner, f.eks. varmekilde, kuldekilde eller betjeningspaneler 

• belegg, f.eks. vegger, tak eller himlinger 

• uteområder, f.eks. alternativt bearbeidet terreng, grensevern 

Det dokumenteres, med relevante eksempler fra prosjekteringsteamet, hvordan disse beregningene har 

påvirket utforming og spesifisering av bygg og installasjoner for å minimalisere livsløpskostnadene og 

maksimere den kritiske verdien.

PG Forprosjekt (Sjekk om LCC 

beregningsmetode 

samsvarer med 

henvisninger i krav-

kollonne)

25 %

1.Miljøledelse 15. Livsløpsanalyse BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

7 11, 13 1. Prosjektet bruker et verktøy for livsløpsvurdering (LCA) til å vurdere byggets miljøpåvirkninger over 

livsløpet slik at bærekraftige løsninger kan velges. 

LCA-en omfatter minst:

• Tak, yttervegger, fundamenter, bæresystem, dekker, ytterdører og vinduer.

PG Forprosjekt Notat med LCA-

beregninger av valgte 

bygningsdeler

0 %

1.Miljøledelse 16. Rent, tørt bygg BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet                        

________________________

BN2.9 Hea 09 Fuktsikkerhet  

1                         

_

_

_

_

_

_

_

_

1

-

5              

TEK17 § 13-1 Bygningen skal 

ha ventilasjon som sikrer 

tilfredsstillende luftkvalitet              

________________________ 

Sykehusbygg SNR-STY-C-02 

RentTørt-Bygg

3 1. Krav definert i Sykehusbygg SNR-STY-C-02 Rent Tørt-Bygg-spesifikasjon skal følges. PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

02. Byggverkets levetid BN1.2 Man 02 LCC og levetids-

planlegging

1-

5

TEK §9-5: Byggverket skal 

sikres en forsvarlig og tilsiktet 

levetid slik at avfallsmengden 

over byggverkets livsløp 

begrenses til et minimum.

Det skal velges produkter som 

er egnet for ombruk og 

materialgjenvinning.

Difi-KV-216.214-1

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 7

11, 13 1. Bygg må prosjekteres for vesentlig lengre levetid enn vanlig. Bygg må oppføres på en måte som 

muliggjør demontering når de skal avhendes. Det må lages en plan for demontering og ombruk. Bygg må 

prosjekteres slik at de er fleksible, og kan endre funksjon uten omfattende ombygginger.

BH Konsept Usikkert hvordan dette 

er hensyntatt i 

utbyggingskonseptet, 

må avklares

0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

03. Ombruk av 

eksisterende 

bygningsmasse

BN7.1 Wst 01 

Avfallshåndtering på 

byggeplass

7Difi-KV-231.229-1

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 7

11, 13 1. Dersom det finnes eksisterende bygg på tomten, skal det før riving utføres en mulighetsstudie av alle 

eksisterende bygg, konstruksjoner og harde overflater for å avgjøre om rehabilitering eller ombruk av 

byggematerialer er mulig.

BH Konsept Temaet er ikke relevant 

for BTR 2 og utgår 

derfor

0 %
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 

emner

B

R

E

E

Øvrige referanser FNs 

bærekrafts-

mål

Miljøkrav

A
n

sv
ar

lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning m 

status-kommentarer pr 

24.09.21

Utføres av 

(initialer eller 

funksjon)

Utføres i fase Måloppnåelse Utført dato

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

04. Ombruk av byggevarer 

fra eksisterende eller 

annet bygg

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 7

11, 13 1. Prosjektet skal vurdere om man kan ombruke byggevarer fra eksisterende eller annet byggverk for å 

redusere miljøfotavtrykket til bygget.

BH Detaljprosjekt Notat som angir 

muligheter, 

begrensinger og strategi 

for gjebruk. Bør 

utarbeides overgang 

skisse-/forprosjekt

ARK + RIM 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

05. Bærekraftig trevirke BN6.3 Mat 03 Ansvarlig 

innkjøp av materialer

1Difi-KV-209.207-1 15 1. Trevirke og trebaserte produkter skal ikke være tropisk tømmer og skal være produsert av tømmer som 

minst tilfredsstiller kravene i FSC og/eller PEFC sertifikater. Dette gjelder også trevirke til forskaling 

(gjenbrukt forskaling trenger ikke overnevnte sertifikater).

PG Forprosjekt Må implementers i 

anbudsbeskrivelser

0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

06. Unngå bruk av knappe 

ressurser

BN6.3 Mat 03 Ansvarlig 

innkjøp av materialer

1Difi-KV-201.199-1 12 1. Bruk av knappe og sårbare ressurser skal unngås, spesielt unødvendig bruk av kobber og sink. PG Forprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

07. Innovative løsninger, 

flerbruk og sambruk av 

arealer

BN1.1 Man 01 

Konseptutvikling og prosjekt-

optimalisering

1-

4

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 6

12 Stille krav til at PG leverer innovative løsninger som sparer areal og miljø. BH Konsept ARK 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

08. Tilpasningsdyktig bygg BN6.5 Mat 05 Robust 

konstruksjon

1 11, 13 1. Byggverk må prosjekteres slik at de tåler, eller kan tilpasses, et endret klima. PG Konsept RiBFy + RiVA 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

09. Fuktsikker kontruksjon BN6.5 Mat 05 Robust 

konstruksjon

1TEK 17 § 13-12. Nedbør

Tak, fasadekledning, vindu, 

dør og installasjon som går 

gjennom vegg, skal utformes 

slik at nedbør som trenger inn 

blir drenert bort og fukt kan 

tørke ut uten at det oppstår 

skader.

12 1. Deler av bygget som er sårbare for fuktskader identifiseres og egnede beskyttelsestiltak spesifiseres for å 

hindre skader forårsaket av fukt. Tiltakene må ta lokale hensyn og omfatte, men ikke nødvendigvis 

begrenses til: 

• beskyttelse av konstruksjonsdeler mot regn og andre fukttyper i driftsfasen 

• gjennomføring av levetidsvurderinger for sårbare konstruksjonsdeler, både utsatte og innebygde deler. 

Klimaendringer skal inkluderes i vurderingen.

• bruk av materialer som motstår høyt fuktinnhold i de konstruksjonsdeler som vanskelig lar seg beskytte 

eller skiftes ut 

PG Forprosjekt ARK + RiBFy 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

10. Robust konstruksjon BN6.5 Mat 05 Robust 

konstruksjon

2-

3

BREEAM-NOR 2016, Mat 05 

Robust konstruksjon

12 1. Områder i og rundt bygget som trafikkeres av kjøretøy, vogner og fotgjengere identifisere egnede 

beskyttelsestiltak spesifiseres for å hindre skader forårsaket av mekanisk belastning. Tiltakene må omfatte, 

men ikke nødvendigvis begrenses til: 

• beskyttelse mot konsekvenser av mye gangtrafikk i hovedinnganger, offentlige områder og passasjer 

(korridorer, heiser, trapper, dører osv.) 

• der det er relevant, beskyttelse mot kjøretøy/vogner/senger/ rullestoler som beveger seg innendørs 

innen 1 m fra innvendige bygningsdeler i lager, leveringsområder, korridorer og kjøkken 

• beskyttelse mot, eller forebygging av, påkjøring med bil kjøretøy som parkeres og manøvreres innen 1 m 

fra utvendig bygningsfasade på parkeringsplasser, og innen 2 m på alle leveringsområder.

PG Detaljprosjekt RiVeg + LARK 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

11. Miljøriktige 

materialvalg

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

1-

6

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 

ytre miljø: Byggverk skal 

prosjekteres, oppføres, driftes 

og rives på en måte som 

medfører minst mulig 

belastning på naturressurser 

og det ytre miljøet.                                                                   

________________________   

Difi-KV-190.185-1

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 3 og 9

3, 12, 13 1. Det skal ikke benyttes materialer og produkter som inneholder  stoffer på Miljødirektoratets 

prioritetsliste, EUs kandidatliste, eller som krever slike stoffer til rengjøring eller vedlikehold.  Det skal 

velges materialer som bidrar til lavest mulig klimagassutslipp. 

2. Dokumentasjon av egenskaper: Generelt vil et offisielt miljømerke  (Type 1: ISO 14024, Svanemerket, EU-

Ecolabel. Blå Engel, Ecomark mfl) tjene som dokumentasjon på samtlige nedenstående krav, innenfor 

områder der slike finnes. Dersom miljømerke ikke oppgir CO2-utslipp knyttet til produksjon skal 

supplerende dokumentasjon, typisk EPD, leveres. 

3. For kjemiske produkter skal det foreligge sikkerhetsdatablader som viser innehold av miljø- og 

helseskadelige stoffer.

For faste produkter skal miljøegenskaper dokumenteres med EPD  eller annen tilsvarende dokumentasjon 

for følgende produkter innenfor følgende utvalgte produktgrupper:

Betong

Stål

Isolasjonsmaterialer

Innvendige plater

Gulvbelegg

Natursteinkledning: fasade og innvendig

Himlinger

Takmembran

Elektroprodukter (Hvis ikke EPD tilgjengelig, etterspørres PEP)

Ventilasjonstekniske installasjoner

(Nettverk for kjemikaliesikkerhet i HSØ kan hvis behov/ønskelig etablere database for 

byggeprosjekter/materialer i EcoOnline (felles stoffkartotek i alle fire regioner)

PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

11. Miljøriktige 

materialvalg

1. Materialvalg skal dokumenteres i BIM-modellen.

2. Byggematerialer framstilt av sekundære råvarer skal etterspørres.

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

12. Lavemitterende 

materialer

BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet 9Difi-KV-224.222-1 3 1. Det skal benyttes lavemitterende materialer ved alle materialer som kan ha en vesentlig påvirkning av 

inneklimaet. Dette dokumenteres med sertifiseringer som beskrevet i BREEAM-NOR 2016 v1.2 Tabell 14: 

VOC-kriterier etter produkttype.

PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

13. Lagring av CO2 i 

byggematerialer

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

1

1

13 1. Lagring av CO2 i form av f.eks. massivtre skal vurderes og beregnes. PG Konsept 0 %
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 

emner

B

R

E

E

Øvrige referanser FNs 

bærekrafts-

mål

Miljøkrav

A
n

sv
ar

lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning m 

status-kommentarer pr 

24.09.21

Utføres av 

(initialer eller 

funksjon)

Utføres i fase Måloppnåelse Utført dato

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

14. Miljøkartlegging og 

byggavfall

BN7.1 Wst 01 

Avfallshåndtering på 

byggeplass

1-

7

, 

1

0

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 

ytre miljø               

________________________ 

TEK17 § 9-6 Avfallsplan         

________________________ 

TEK17 § 9-7 Miljøkartlegging                            

________________________ 

TEK17 § 9-8 Avfallssortering 

på byggeplass                           

________________________ 

TEK17 § 9-9 Sluttrapport for 

faktisk disponering av avfall                                                                        

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 7

11, 12 1. Bygg som skal rehabiliteres eller rives skal miljøkartlegges og det skal utarbeides en saneringsbeskrivelse 

og analyse av riveobjektenes gjen- og ombrukspotensiale. 

2. Minimum 90 vekt-% av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller 

direkte til gjenvinning (avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet). 

3. Nybyggprosjekter skal ikke generere mer enn 25 kg avfall/m² BRA. Det skal brukes materialer som gir 

minst mulig avfall i byggefasen (eksempelvis prefabrikkerte elementer) og materialer skal velges slik at det 

blir minimalt med kapp og svinn i byggeperioden.

Feilleveranser som leverandøren har ansvaret for, skal ikke telle med i avfallstallene. 

4. Stilles krav til toleranse mm på leveranser, slik at man unngår unødig avfallsgenerering. Feilleveranser 

som leverandøren har ansvaret for, skal ikke telle med i avfallstallet.

PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

15. Legionella BN2.4 Hea 04 Forebygging av 

legionellasmitte

1-

2

TEK17 § 15-5. Innvendig 

vanninstallasjon

3 1. Alle vannsystemer i bygget utformes i samsvar med tiltakene beskrevet i veiledning for forebygging av 

legionellasmitte fra Folkehelseinstituttet. 

Der det er aktuelt med fuktsystem, skal det installeres et feilsikkert system.

PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

16. Resirkulert tilslag BN7.2 Wst 02 Resirkulert 

tilslag

1-

2

12 1. Minst 25% av alt høyverdig tilslag (bundet og ubundet) skal i størst mulig grad være fra tiltakstomten 

eller mindre enn 30 km fra tiltakstomten.

PG Detaljprosjekt 0 %

2.Sirkulær økonomi 

/Miljøvennlig byggeprosess

17. Driftsavfall BN7.3 Wst 03 Avfall i driftsfase 1-

3

TEK17 § 12-12 Det skal 

tilrettelegges for 

kildesortering av avfall. 

________________________ 

Avfallsforskriften: § 11 bidra til 

et hensiktsmessig og forsvarlig 

system for håndtering av farlig 

avfall. 

12 1. Nye bygg skal utformes slik at det muliggjør hensiktsmessig behandling av avfall fra funksjonsareal til 

avfallssentral, i henhold til helsefortakenes interne krav. 

Det etableres et sentralt suganlegg for skittentøy og avfall i byggetrinn 1, basert på 3 fraksjoner. Det er 

forutsatt at dette tilknyttes i bygg 21 og videreføres sørover i byggetrinn 2.

2. Avfallsrom som etableres i samme bygg som sykehuset skal kjøles for å unngå lukt. Det skal etableres en 

løsning for oppbevaring av farlig avfall. Det skal være ekstra avtrekk i areal for oppbevaring av farlig avfall. 

3. Henting av avfall skal kunne foregå uten kjøring over byggets gangareal, men det skal sikres god tilgang 

for renovasjonsbil.

Tekst fra planbestemmelsene: Nedgravde søppelcontainere skal benyttes der det er hensiktsmessig med 

plass til de nødvendige avfallsfraksjoner. Plass for håndtering av avfall, containere, komprimatorer og 

lignende skal ellers bygges inn i bygninger eller avskjermes med innhegning tilpasset bygningenes øvrige 

fasader. Utelager er ikke tillatt.

PG Forprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

02. Fossifri /utslippsfri 

byggeplass

BN1.3 Man 03 Ansvarlig 

byggepraksis

8

, 

9

-

1

2

,     

1

7

-

1

8

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 

ytre miljø: Byggverk skal 

prosjekteres, oppføres, driftes 

og rives på en måte som 

medfører minst

mulig belastning på 

naturressurser og det ytre 

miljøet.

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 10                                                      

3, 6, 7, 11, 12, 

13

1. Miljøpåvirkning fra byggeplassen skal være så lav som mulig.  Energiforbruk på byggeplassen skal måles 

og rapporteres i kWh og kg CO2e.

2. Transport til (materialer) og fra (avfall) byggeplassen skal måles og rapporteres i kg CO2e. Redusere 

transport til og fra byggeplassen gjennom planlegging av leveranser og aktiviteter.

3. Alle anleggsmaskiner skal i størst mulig grad drives av fornybar energi.

4. Der fjernvarme skal være en løsning når bygget tas i bruk, skal den fremføres så tidlig at det kan benyttes  

til byggtørk og byggvarme. Varmesentral fra BT 1 kan benyttes til prosesser som byggvarme og byggtørk

5. De prosjekter som har prosjektert varmepumpe som oppvarmingskilde, skal man tilstrebe at 

varmesentralen ferdigstilles så tidlig  at energien kan benyttes til byggvarme i byggefasen.

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

03. Unngå forurensning på 

byggeplass

BN1.3 Man 03 Ansvarlig 

byggepraksis

3

, 

8

T-1442 Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging                                                  

________________________ 

Forurensingsloven: § 7 Plikt til 

å unngå forurensing                                                          

3, 6, 7, 12 1. Entreprenøren skal utarbeide en sjekkliste for forebygging av forurensning på byggeplassen, som skal 

ivareta følgende hovedpunkter:

• Begrense påvirkningen fra støy og vibrasjon i lokalmiljøet 

• Forebygge støv- og annen luftforurensning på tomten og i lokalmiljøet 

• Forebygge vannforurensning fra aktiviteter på tomten 

• Forebygge forurensning av lokale vassdrag fra farlige materialer 

2. Entreprenøren skal utarbeide en sjekkliste for ansvarlig byggepraksis, som skal ivareta følgende 

hovedpunkter:

• Sikker og tilfredsstillende atkomst

• Godt naboskap

• Miljøbevissthet

• Sikkert og hensynsfullt arbeidsmiljø

3. Anleggsområdet og anleggsveier skal planlegges og utformes slik at det gir god trafikkflyt og belastning 

på nærmiljøet minimeres. 

Vurdere behov for vask av lastebildekk for å hindre støving på askomstveier i anleggsperioden

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

04. Unngå spredning av 

fremmede arter

BN8.1 LE 01 Valg av tomt 2-

4

Forskrift om fremmede 

organismer

Difi-KV-296.307-1

15 1. Det skal gjennomføres en undersøkelse av fremmede arter (i sommersesongen) for å kunne gjøre en 

kvalifisert vurdering av avbøtende tiltak.

PG Detaljprosjekt 0 %
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3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

05. Naturfare-vurdering BN2.7 Hea 07 Naturfarer 1-

2

TEK17 kap. 7 Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger

13 1. Gjennomføre en naturfare-risikovurdering (ROS) i forprosjekt (flom, havnivå, skred). Spesifisere 

avbøtningstiltak ved behov.

PG Avklaring 

lokalisering

0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

06. Mobilitetsplan BN4.5 Tra 05 Mobilitetsplan 1-

5

Difi-KV-241.236-1 11 1. Det skal utarbeides en Mobilitetsplan som skal inneholde en tiltakspakke for å redusere bilbruk, og skal 

informere vurdering av utvidet kollektivtransport og/eller sykkelveinett, antall sykkelparkeringplasser, 

dusjer og garderobeskap,  antall bilparkeringsplasser, og antall ladestasjoner for elbil og elsykkel.

2. Ved valg av lokalisering utarbeides et estimert klimagassregnskap for transportbehov i drift for de ulike 

alternativene.

3.  forprosjekt utarbeides det en Mobilitetsplan for bygget basert på pasientdata i området sykehuset skal 

betjene. 

PG Konsept 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

07. Trafikksikkerhet BN2.6 Hea 06 Sikker atkomst 1-

1

1

 3 1. I nybyggingsprosjekter:

Det skal være dedikerte sykkelstier som oppfyller følgende minstekrav til bredde: 

• Dersom gang- og sykkelstier er delt, er den kombinerte stiens samlede bredde minst 3 m. 

• Dersom sykkelstien er atskilt både fra gangsti og bilvei, er sykkelstiens bredde minst 2 m, mens gangstien 

er 1,5 m. 

• Dersom sykkelstien hører til bilveien, er stiens bredde minst 1,5 m. 

2. Sykkelstiene skal ha direkte atkomst til forbeholdt sykkelparkering, uten at det er nødvendig å forlate 

sykkelstien, og er eventuelt tilknyttet sykkelstier utenfor tomten dersom de løper langs tomtegrensen. 

Gangstiene på tomten skal ha direkte atkomst fra tomtens inngang til byggets inngang og er tilknyttet 

eventuelle offentlige gangstier utenfor tomten med atkomst til lokale transportknutepunkter og andre 

eventuelle servicetilbud utenfor tomten. 

PG Forprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

08. Miljøvennlig transport BN4.3 Tra 03 Alternative 

transportformer

1

1

-

1

3

11 1. Installasjon av låsbare, overdekkede og belyste sykkelparkeringsplasser for personale og besøkende. 

Antall sykkelparkeringsplasser fastsettes i Mobilitetsplanen.

Antall dusjer og låsbare garderobeskap for ansatte fastsettes i Mobilitetsplanen. 

Antall elektriske ladestasjoner for elbiler og elsykler fastsettes i Mobilitetsplanen. 

Sykkelparkeringen skal dimensjoneres i samsvar med kommuneplanens bestemmelser for parkering, 

minimum 50 % av sykkelparkeringen skal anlegges som innelåst sykkelparkering på egen grunn. Det skal 

ellers reguleres areal til overdekket og låsbare stativ. Sykkelparkering skal anlegges nær innganger og 

holdeplasser.

Elbil lading: Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være klargjort for lading ved ferdigstillelse. Øvrige 

plasser skal være forberedt for senere oppkobling.

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

09. Vannmåler BN5.2 Wat 02 Vannmåling 1

, 

3

-

6 1. Det spesifiseres en vannmåler på vannledningen til hvert bygg. PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

10. Utendørs beplantning BN5.4 Wat 04 

Vannbesparende utstyr

1

c

6 1. Beplanting skal utelukkende være avhengig av nedbør. PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

11. Utrede hva takflatene 

kan benyttes til

BN3.4 Ene 04 Energiforsyning 

med lavt klimagassutslipp                   

_______________________ 

BN8.4 LE 04 Forbedring av 

tomtens økologi                     

________________________ 

BN9.3 Pol 03 

Overvannshåndtering

1

f             

_

_

_

_

_

_

_

_     

1                                

_

_

_

_

_

_

_

_  

5

-

7

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 5

6, 15 1. Overvannshåndtering (fordrøyning), mat- eller energiproduksjon, rekreasjon, birøkt

Takflater på byggene skal så langt som mulig benyttes til oppholdsareal, energiproduksjon eller utformes 

aktivt som fordrøyningsareal i lokal overvannshåndtering. 

PG Forprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

12. Forurenset grunn BN8.1 LE 01 Valg av tomt 2-

4

Forurensningsforskriften 

kapittel 2: Plikt til å foreta 

grunnundersøkelser ved 

mistanke om forurenset 

grunn.

3, 12, 15 1. Det skal utføres en fase 1 miljøteknisk vurdering av forurensning i grunnen. Ved mistanke om 

forurensing skal det gjennomføres en fase 2 grunnundersøkelse. Ved påvist forurensing skal det utarbeides 

en tiltaksplan for miljøsanering (alt dette er lovpålagt).

 Ved detaljregulering skal det lages plan for massehåndtering. Gjenbruk av masser innenfor planområdet 

skal tilstrebes.

PG Forprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

13. Unngå å bygge på 

dyrka eller ubebygd mark

BN8.1 LE 01 Valg av tomt 1 15 1. Beliggenhet på tidligere brukt areale skal velges i størst mulig grad, utbygging på uberørte arealer skal i 

størst mulig grad unngås. Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig (massebalanse).

BH Konsept 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

14. Eksisterende 

vegetasjon: Biologisk 

mangfold

BN8.2 LE 02 Tomtens 

økologiske verdi

1-

2

Naturmangfoldloven

Kapittel 2 Bestemmelser om 

bærekraftig bruk og generell 

aktsomhets plikt, §§8-12                   

15 1. Det skal senest i forprosjekt engasjeres en økolog som kartlegger det økologiske mangfoldet på tomten 

(Økologisk utredening). Tiltaket skal ivareta områdets biologiske mangfold ved å verne om verdifull økologi. 

Gjelder kun for tidligere ubebygde tomter.

2. Eksisterende større trær skal så langt mulig beholdes.

PG Forprosjekt 0 %
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3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

15. Ny vegetasjon: 

Biologisk mangfold

BN8.4 LE 04 Forbedring av 

tomtens økologi

1-

6

TEK17 §9-4 Utvalgte 

naturtyper:                                                      

________________________ 

Naturmangfoldloven

Kapittel 4 Fremmede 

organismer, krav til aktsomhet                                                             

11, 15 1. Økologen skal anbefale tiltak for å forbedre tomtens biologiske mangfold, og etablere sunne, 

bærekraftige økosystemer. Tiltaket skal gjennomføres i størst mulig grad. 

2. Planter som tilføres skal være stedegne, hardføre og kreve lite stell. 

3. Trær skal plasseres slik at de ikke vil gripe inn i bygget og infrastruktur når de vokser til.

4. Tiltaket skal ikke bidra til innføring av svartelistede eller andre uønskede arter.

5. Ved valg av vegetasjon skal hensynet til astmatikere og allergikere vektlegges.

Fra planbestemmelsene: 

•	Grønnstrukturen skal prosjekteres og opparbeides i henhold til norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. 

Detaljprosjektering skal godkjennes av kommunen (park).

•	Innenfor areal vist som naturområde skal eksisterende større trær og annen bevaringsverdig vegetasjon 

beholdes i størst mulig grad. Området skal vedlikeholdes slik at naturkvaliteter som naturbeitemark, 

edellauvskog, praktkringslav og grå punktlavivaretas spesielt.Naturområdened mot og langs Madlaveien 

skal brukes som fordrøyningsmagasin for overvann. Det tillates anlagt rørmagasin, kanaler og åpne 

vannflater som del av overvannshåndteringeninnenfor areal angitt med hensynssone flomfare 320. 

•	Arealene inngår i overordnet grønnstruktur og skal opparbeides med gress, busker og trær. Innenfor 

parkområdene tillates gangveier og sitteplasser. Dersom større arealer belegges med harde flater, skal det 

kompenseres for dette med større innslag av trær og plantekasser. Parkområdet skal også fungere som 

lokal fordrøyning av overvann. Åpne vannveier skal tilstrebes.

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

16. Forvaltningsplan for 

utomhusanlegg

BN8.5 LE 05 Langsiktig 

påvirkning på artsmangfold

3 15 1. Det skal utarbeides en forvaltningsplan for landskap og habitat for tomten – herunder påvirkning fra 

bygget både under bygging og bruk som omfatter minst de fem første årene etter at prosjektet er 

ferdigstilt. Denne planen skal overleveres til brukerne og omfatte 

• forvaltning av alle vernede elementer på tomten 

• forvaltning av alle nye, eksisterende eller forbedrede habitater 

• en henvisning til aktuelle eller fremtidige lovkrav (lokale, regionale eller nasjonale) som gjelder for 

tomten vedrørende vern av arter og habitater (og dersom det er relevant, også handlingsplaner/strategier 

for artsmangfold) 

• bekreftelse fra økolog på at alle relevant aspekter ved økologien er innlemmet i planen

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

17. Varmepumper BN9.1 Pol 01 Påvrikning fra 

kuldemedier

1-

2

7, 13 1. Alle varmepumpeaanlegg skal benytte kuldemedier med GWP = 0 PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

18. Overvanns-håndtering BN9.3 Pol 03 

Overvannshåndtering 

4-

1

7

TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot 

flom og stormflo           

________________________ 

Forurensingsforskriften 

kapittel 15 Krav til utslipp av 

oljeholdig avløpsvann                      

11, 13 1. Det skal unngås lokalisering i flomutsatte områder.

2. Det skal spesifiseres dreneringstiltak for å sikre at maksimal avrenning fra tomten til vassdrag eller 

avløpsanlegg ikke er større etter utbygging. Beregningene skal følge gjeldende veiledning for beste 

planleggingspraksis (Norsk Vann Rapport 162:08, kapittel 2.3). Beregningene skal ta høyde for 

klimaendringer.  Det skal fortrinnsvis velges naturbaserte løsninger.

3. Det er spesifisert SUDS-systemer eller kildereguleringssystemer som gjennomtrengelige overflater eller 

infiltrasjonsdiker der avrenning skjer i områder med relativt lav risiko for forurensning av vassdrag. 

4. Det skal spesifiseres olje-/bensinutskillere (eller tilsvarende system) i overvannshåndteringssystemer, 

der det er høy risiko for forurensning eller utslipp av stoffer som bensin og olje. 

5. Planen for overvannshåndtering skal inngå i FDV-dokumentasjonen.

PG Konsept 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

19. Blågrønn faktor BN8.4 LE 04 Forbedring av 

tomtens økologi                     

________________________

BN9.3 Pol 03 

Overvannshåndtering

1               

_

_

_

_

_

_

_

_ 

5

-

7

Blågrønn Faktor – 

Minimumskrav til BGF-verdi 

definert i gjeldende norm for 

området eller reguleringsplan

Difi-KV-289.290-1

11, 13 1. Blågrønn Faktor – Veileder byggesak, med Regneark (Vedlegg 1) skal benyttes for å optimalisere tiltakets 

BFG. 

2. Minimumskrav til BGF-verdi er definert i gjeldende norm for området eller reguleringsplan, samt i 

forhold til områdetype. Disse er:

•	Blågrønnfaktor for hvert delfelt settes lik 0,7. Blågrønne løsninger skal sikre frodig vegetasjon og åpen 

overvannshåndtering i byggeområdene slik at arealbruken ikke medfører økt overvannsbelastning på 

eksisterende avløpssystem. Grønne tak er ett aktuelt virkemiddel. Dersom det senere gjøres endringer av 

grønne tak eller belegg på bakken, skal det påses at det ikke medfører at blågrønn-faktor blir mindre enn 

0,7.

•	Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles overvannshåndtering i 

grønnstrukturen langs Madlaveien. Det skal anlegges rørmagasin innenfor friområde langs Madlaveien og 

eller innenfor felt KT11. Arealene skal kunne oversvømmes ved større flomhendelser. Åpen 

overvannshåndtering og lokal infiltrasjon og fordrøyning skal vurderes i grønnstruktur og i byggeområdene. 

Større fordrøyningsbasseng kan anlegges i grønnstrukturen. Kollektivaksen skal fungere som flomvei.

PG Forprosjekt 0 %
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3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

20. Lysforurensning BN9.4 Pol 04 Reduksjon av 

lysforurensing

1 3, 11 1. Strategien for utebelysning, inkludert nød- og sikkerhetsbelysning skal utformes slik at den ligger 

innenfor grensene for de lystekniske parameterne i tabell 2 i Lyskulturs publikasjon 1C og følgende 

anbefalinger: 

• begrense gjennomsnittlig armaturvirkningsgrad oppover for å redusere lys opp mot himmelen 

• begrense belysning av vinduer i naboeiendommer ettersom det kan oppleves som et sjenerende 

• begrense lysstyrken i hver lyskilde i potensielt sjenerende retninger utenfor tomten 

• begrense gjennomsnittlig belysningsstyrke på bygget, dersom det er flombelyst 

• begrense belysning av vinduer i pasientrom

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

21. Støykrav BN9.5 Pol 05 Støydemping 1-

5

T-1442 Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging                                                 

3 1. Dersom det er støysensitive områder eller bygg innenfor en 800 m radius fra tiltaket, skal en 

støykonsekvensutredning utføres som inkluderer følgende:

• eksisterende bakgrunnsstøynivåer (restlyd) ved det støysensitive bygget som er mest utsatt eller 

nærmest det foreslåtte bygget, eller et tilsvarende sted der bakgrunnsstøynivåene kan regnes for å være 

tilsvarende 

• støynivået som skriver seg fra den foreslåtte støykilden 

Støykonsekvensutredningen må utføres av en sakkyndig akustiker.

Dersom nivået på støykilden fra utbyggingen/tomten er høyere enn følgende +5 dB om dagen og +3 dB om 

kvelden, sammenlignet med bakgrunnsstøynivået, skal det iverksettes tiltak for å dempe støyen ved kilden.

Dersom annet ikke angis i lokale eller nasjonale retningslinjer, kan dagtidsperioden regnes mellom klokken 

07.00 og 23.00 og nattetidsperioden mellom klokken 23.00 og 07.00. 

Fra planbestemmelsene: Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som skyldes støy 

fra vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved uteoppholdsarealer.  Dette skal dokumenteres ved 

detaljregulering.

PG Detaljprosjekt 0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

22. Unngå å bygge på 

dårlig grunn

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 

materialvalg

1

1

-

1

2

11, 13 1. Ved lokalisering skal det tas hensyn til byggegrunnens beskaffenhet. Bygging på grunn som krever lange 

betongpæler eller kalkstabilisering, medfører et stort forbruk av sement, som gir klimabelastning. 

Lokalisering på slik grunn skal derfor i størst mulig grad unngås.

BH Prosjekt-

innramming

0 %

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

23. Massebalanse BN7.1 Wst 01 

Avfallshåndtering på 

byggeplass

6 11 1. Ved prosjektering skal det tilstrebes massebalanse i prosjektet, ved at utgravingsmasser brukes på egen 

tomt. Dersom massebalanse ikke oppnås, skal prosjektet synliggjøre hvordan overskuddmasser er tenkt 

utnyttet/deponert.

PG Konsept 0 %

4.Energibruk 01. Energibehov BN3.1 Ene 01 

Energieffektivitet                    

________________________

BN3.23 Ene 23 

Bygningskonstruksjonens 

energuytelse

1-

2           

_

_

_

_

_

_

_

_  

1

-

3

NS 3701 Kriterier for passivhus

Energimerkeforskriften                        

________________________ 

Difi-KV-25.365-1

Difi-KV-44.43-1

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 8

7 1. Nye sykehus skal tilfredsstille passivhusnivå.

2. Nybygg og hovedombygginger skal oppnå energikarakter A (systemfaktor for energisentral som driftes av 

ekstern energileverandør kan inkluderes hvis sykehuset er eneste kunde).

3. Rene psykiatribygg skal forholde seg til energirammene som

gjelder for sykehjem. Det betyr et strengere krav.

4. Lokal produksjon av energi skal implementeres i alle nye prosjekt (varmepumpe, solceller, 

bioenergisystem) . Varmepumper fra grunnvannsbrønner skal benyttes. I tillegg bør ytterligere kilder for 

egenproduksjon vurderes, bla solceller.

5. Energisentraler med varmepumpe skal oppnå systemvirkningsgrad bedre enn 3.5 (3.0)

6. Det skal fokuseres på mulighetene til å gjenvinne kjøleenergi i alle ledd

7. Parallell kjøling og oppvarming av rom skal unngås

8. Det skal i størst mulig grad benyttes roterende varmegjenvinnere

9. Det skal vurderes om bygningsmassen kan utnyttes mer effektivt gjennom arealeffektivisering og utvidet 

åpningstid

BH

PG

PG

PG

Konsept

Forprosjekt

Forprosjekt

Forprosjekt

0 %

4.Energibruk 02. Energimåling BN3.2 Ene 02 Energimåling 4Difi-KV-260.258-1 7 1. Varme, ventilasjon, varmtvann, komfortkjøling, prosesskjøling og større utstyr (eksempelvis: 

medisinteknisk utstyr, server-anlegg, stor-kjøkken, kompressorer, hovedpumper, snøsmelteanlegg, ) skal 

effekt- og energimåles.

PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 03. Utebelysning BN3.3 Ene 03 Utebelysning 2 7 1.Vurdere om utelys skal utstyres med bevegelsesdetektorer. PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 04. Alternative 

energikilder

BN3.4 Ene 04 Energiforsyning 

med lavt klimagassutslipp

1-

6

TEK17 § 14-4. Krav til løsninger 

for energiforsyning

(1) Det er ikke tillatt å 

installere varmeinstallasjon for 

fossilt brensel.

(2) Bygning med over 1 000 m² 

7 1. Vurdering av alternative energiforsyningkilder gjennomføres i forprosjekteringsfasen. Vurderingene skal 

bygge på LCC og LCA

PG Forprosjekt 0 %

4.Energibruk 05. Energieffektive 

kjølelagre

BN3.5 Ene 05 Energieffektive 

kjølelagre

1-

3

7, 13 1. Kjølelagre skal være energieffektive og ikke inneholde kuldemedier som påvirker klima.  PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 06. Heiser BN3.6 Ene 06 Energieffektive 

transportsystemer

1-

4

7 1. Antall heiser skal være optimalisert basert på heistrafikkanalyse. Heiser med energieffektive egenskaper 

skal velges.

PG Detaljprosjekt 0 %
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4.Energibruk 07. Laboratorium-

ventilasjon

BN3.7 Ene 07 Energieffektive 

laboratoriesystemer

7-

9

7 1. Laboratorium-ventilasjon skal ha fokus på energieffektivitet gjennom lav SFP, behovsstyring og 

varmegjenvinning med høy virkningsgrad.

PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 08. Ventilasjon BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet 1-

5

TEK17 § 13-3 Ventilasjon i 

byggverk for publikum og 

arbeidsbygning: 

Frisklufttilførsel på grunn av 

forurensninger fra personer 

med lett aktivitet skal være 

minimum 26 m³ per time per 

person.

3 1. Benytte behovsstyring i rom der LCC/LCA viser at det gir gevinst, f.eks rom med mange personer (f.eks. 

store møterom og auditorier)

PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 09. Energieffektivt utstyr BN2.1 Hea 01 Visuell komfort                                    

________________________

BN3.8 Ene 08 Energieffektivt 

utstyr

6            

_

_

_

_

_

_

_

_

1

A

7 1. Leverandører skal utfordres til å levere energieffektivt utstyr (både effekt- og energibehov). Gjelder både 

bygningsnært og medisinteknisk utstyr. 

2. Utstyrsleverandører skal levere dokumentasjon på reelt energi- og effektbehov. Energi- og effektbehov 

skal vektlegges i anbudsevalueringen.

3. Det skal utarbeides liste over alt utstyr som tilknyttes el-nettet med tilhørende oversikt over effekt- og 

energibehov.

PG Detaljprosjekt 0 %

4.Energibruk 10. U-verdikrav BN3.23 Ene 23 Bygnings-

konstruksjonens energiytelse

TEK17 § 14-3 minimumskrav til 

U-verdier  

7 1. Dagslysstyring kan fravikes hvis LENI-tallet (energibehov til lys/kvm) opprettholdes.

2. I psykiatribygg kan U-verdikravet på vinduer fravikes hvis varmetapsrammen opprettholdes.

PG Detaljprosjekt 0 %
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1 INNLEDNING 

Notatet gir oversikt over dimensjoneringsforutsetninger som er lagt til grunn for 

teknisk infrastruktur for å forsyne byggetrinn 2. 

 

Videre beskrives på overordnet nivå forslag til hvordan konsept for de ulike 

tekniske hovedanlegg bør etableres. Det er lagt vekt på de tekniske hovedanlegg 

som er areal- og bygningspåvirkende. 

 

De tekniske hovedanlegg bygges ut på to ulike måter: 

Tverrgående installasjoner  

Dette er anlegg som bygges ut fra en felles hovedsentral og med forsyning ut 

til de enkelte bygningsavsnitt. Videre distribusjon føres ut til de enkelte 

bruksarealer. De aller fleste tekniske anlegg bygges på denne måten. 

Lufttekniske anlegg  

Disse etableres som et eller flere separate anlegg innenfor hvert 

bygningsavsnitt. Lufttekniske anlegg forsynes og styres av de tverrgående 

installasjoner, men har selv ingen tverrgående installasjoner mellom 

bygningsavsnittene. 

2 DIMENSJONERINGSFORUTSETNINGER 

Det er i byggetrinn 1 etablert en Teknisk Sentral med tekniske anlegg som 

forutsettes å forsyne Nye SUS fullt utbygd. Dette gjelder anlegg for termisk 

forsyning (oppvarming, kjøling og varmtvann), sentrale anlegg for medisinske 

gasser, samt anlegg for nødkraftforsyning. Videre er det etablert sentrale rom og 

anlegg for IKT (SHKR). 

Basert på tidlige dimensjonerende forutsetninger og senere detaljerte vurderinger i 

prosjekteringsfasen for byggetrinn 1, legges følgende forutsetninger til grunn i 

skisseprosjektet for byggetrinn 2.   

 Dimensjonerings-

forutsetning 

Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 

Full utbygging 

Kommentar 

Effektbehov 

(inkl. termisk 

produksjon)  

Elenergi 

55 W/m², cosⱷ=0,9 

 

 

138 kWh/m²år 

 

6,0 MVA 

 

 

13.000 MWh/år 

12,6 MVA 

 

 

27.500MWh/år 

Høyspent forsyning med 2 

uavhengige forsyninger 

(separate sekundærstasjoner) 

etableres i byggetrinn 1. 

IKT    Egen redundant forsyning for 

IKT fra ulike lokasjoner 

etableres til å dekke behovet 

ved full utbygging. 

Varmebehov 

Varmeenergi 

60 W/m² 

55 kWh/m2år 

6,2 MW 

5.775 MWh/år 

 

12,0 MW 

11..000 MWh/år 

 

Omfatter varme til radiatorer, 

ventilasjon, tappevann samt 

snøsmelteanlegg.  

Kjølebehov 

Kjølenergi 

33 W/m² 

40 kWh/m2år 

3,5 MW 

4.200 MWh/år 

6,6 MW 

8.000 MWh/år 

Omfatter kjøling til rom, 

prosesser og ventilasjon. 

 

Vann-forsyning 

 

2,03 l/h pr. m² 53 l/s 112 l/s  

Avløp 1,36 l/h pr. m² 36 l/s  75 l/s  
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2.1 Termisk energiforsyning 
Energisentral etablert i byggetrinn 1 er dimensjonert for å kunne betjene byggetrinn 

2 under gitte forutsetninger. Oppvarming og kjøling er basert på et 

bergvarmebasert varmepumpeanlegg med totalt 130 brønner a 250 m. 

Brønnparkene er plassert i arealer tilknyttet byggefase 1. Bergvarmepumpen driftes 

enten i "Overordnet varmemodus" eller i "Overordnet kjølemodus". 

Varmepumpene er basert på ammoniakk som kuldemedium.  

 

Det er også etablert et eget varmepumpeanlegg for varmvannsberedning i 

byggetrinn 1 som også skal betjene byggetrinn 2. Dette anlegget har et høyere 
temperaturnivå derfor er det valgt varmepumpeanlegg med CO₂ som kuldemedium.  

 

Tabell 1 nedenfor viser foreløpige beregnete varme- og kjølebehov for full utbygd 

sykehus, basert på en utbygging på 120 000 m² i byggetrinn 1 og 95 000 m² i 

byggetrinn 2. 

 

Tabell 1. Varme- og kjølebehov 

 

Dim. 

forutsetninger 

Varmebehov Kjølebehov 

Dim. effekt 

(kW) 

Energibehov 

(kWh/år) 

Dim. effekt 

(kW) 

Energibehov 

(kWh/år) 

Byggetrinn 1 7 200  6 600 000 3 960 4 800 000 

Byggetrinn 2 5 700 5 200 000 3 135 3 800 000 

Totalt 12 900 11 800 000 7 095 8 600 000 

 

 

I forprosjektet må kapasiteten i energisentralen vurderes nærmere. Man ser at 

spesielt kjølekapasiteten er under press, og det kan bli aktuelt å gjøre tiltak. Lokal 

kjøleproduksjon i et eller flere av byggene kan være aktuelle supplerende tiltak.  

 

 

2.2 Vann/avløp    

Tilkoblinger for vann og avløp er forberedt ved at det er satt av avgreninger på 

hovedledninger med jevne mellomrom i de området hvor bygninger for byggetrinn 

2 kommer. 

   

Det legges opp til tosidig vanntilførsel fra offentlig ledningsnett for kaldt 

forbruksvann og slokkevann (tilførsel til sprinkleranlegg). Varmt forbruksvann og 

backup kaldt forbruksvann legges i ringsystem i kulverten og med avgreninger til 

hvert enkelt bygg i underetasjer. 

 

I forprosjektet må påkoblingspunktene og kapasiteter vurderes nærmere.  
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2.3 Elkraft 

I forbindelse med byggetrinn 1 etableres det tosidig mating av høyspent fra 

overordnet nett fra Ullandhaug transformatorstasjon og Jåttå transformatorstasjon. 

Systemspenning på tilførsel er 22 kV. Aktuelle kablingstraseer framgår av 

nedenstående kartutsnitt. 

 

 
 

 

Tilførslene er dimensjonert for å dekke hele utbyggingen for byggetrinn 1 og 

byggetrinn 2 med et samlet effektbehov på 12,4 MVA. Alle kostnader for 

framføring av hovedtilførslene til sykehusområdet er belastet byggetrinn 1.  

2.4 IKT 

Sykehuset har behov for kommunikasjon via flere ulike systemer. Kort nevnes: 

- Nettaksess for datakommunikasjon innen eget helseforetak, mellom helseforetak 

og generell internettkommunikasjon.  

- Telefoni. 

- Radio/TV. 

- Eventuell kommunikasjon mot ekstern energileverandør. 

- Nødnett.  

- Mobiltelefoni. 

 

Generelt er krav til oppetid/tilgjengelig ved sykehus svært høyt. Dette medfører at 

alle viktige systemer skal etableres med redundant tilkopling til eksterne nett. 

Videre skal operatører oppfyller krav til redundans i egne systemer (trase, kabel, 

node).  
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Det er forutsatt at det skal etableres tre separate grensesnittrom for sykehuset for 

terminering av infrastruktur fra eksterne operatører og leverandører av internett- og 

telefonitjenester (ISP/PSTN). Grensesnittrommene vil inneholde kabel og utstyr.  

 

To av grensesnittrommene er under etablering i byggetrinn 1, men det tredje 

grensesnittrommet vil bli etablert i byggetrinn 2. 

 

Det må påses at aktuelle operatører etablerer redundant forsyning inn til 

grensesnittrommene og at grensesnittrommene tilkobles ulike deler av 

infrastrukturen rundt sykehuset.  

3 TEKNISKE KONSEPTER, TVERRGÅENDE ANLEGG 

3.1 Termisk energiforsyning 

Det er forutsatt vannbasert varmeforsyning i sykehuset. 

Varmeanlegget skal dekke: 

- Romoppvarming 

- Oppvarming av ventilasjonsluft 

- Oppvarming av varmt tappevann 

- Utomhus snøsmelteanlegg 

Kostnadene skisseprosjektet er basert på forutsetter egenproduksjon av varme og 

kjøling forsynt primært fra energisentralen som bygges i byggetrinn 1.  

Generelt legges det opp til distribusjon i kjelleretasjer/kulverter fra energisentralen, 

fortrinnsvis i en ringbasert struktur. Mottaksrom/undersentraler/rørtekniske rom 

etableres i underetasje i hvert av byggene, evt. en felles sentral for flere bygg der 

det er mest hensiktsmessig. I sentralene fordeles underkurser tilpasset 

system/funksjon som betjenes og aktuelle temperaturnivå. 

Distribusjon innenfor bygningsavsnittene føres til sentrale ventilasjonsrom og i 

rørsjakter til overliggende etasjer (eksempelvis ventilasjonsrom på tak, eventuelt 

tekniske mellometasjer). Varmekurser til romoppvarming (radiatorer og 

strålepaneler) tilpasses aktuell bygningsstruktur. 

For termisk kjøleforsyning (kjøle-/isvann) gjelder hovedelementer som beskrevet 

for varmeforsyning over. Internt varmeoverskudd fra kjøleanleggene skal utnyttes 

via energieffektive løsninger som kombinerer kjøleproduksjon og 

varmegjenvinning til termisk energi (varmepumpe). 

Enkelte funksjoner i byggetrinn 2 vil ha strenge krav til sikkerhet i kjøleforsyning. 

Disse forhold kartlegges, og redundante systemløsninger etableres. Nødkjøling i 

form av kaldt forbruksvann vil kunne bli aktuelt å benytte i enkelte 

arealer/funksjoner. Separate rørsystem for komfortkjøling og prosesskjøling vil bli 

etablert.  
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3.2 Vann og avløp  

Vannforsyning 

Det forutsettes tosidig vanntilførsel fra offentlig ledningsnett for forbruksvann og 

slokkevann (tilførsel til sprinkleranlegg). Sentrale filterinstallasjoner for 

forbruksvann etableres ved hvert inntak tilpasset vannkvalitet og filtreringsbehov.  

Det er i den senere tid utviklet løsninger for sentral sikring mot legionella i 

ledningsnett i forbindelse med vanninntak. Dette er beskyttelse basert på 

tilsetningsstoffer i ledningsnettet. Dette vil kunne være tilleggsbeskyttelse ut over 

eventuell tilrettelegging for termisk behandling som erfaringsmessig er 

driftsmessig komplisert å gjennomføre. Varmtvannsproduksjon etableres i 

tilknytning til energisentralen. 

Tosidig forsyning videreføres internt i sykehuset. Ideelt gjennom ringbasert 

ledningsstruktur i kjelleretasje/kulvert, videre opp i sjakter som forbindes i en 

gridstruktur på etasjenivå. 

Avløp 

Avløp tilkobles offentlig ledningsnett separat for spillvann og overvann.  

Sanitærtekniske installasjoner er omfattende i sykehus. Det legges opp til en 

generell struktur på avløpsopplegg med hensyn til fleksibilitet for tilknytning av 

utstyr, samt i minst mulig grad legge press på etasjehøyder og bidra til redusert 

konflikt i forhold til øvrige tekniske installasjoner. 

Noen funksjoner vil kunne utløse behov for separat avløpsopplegg for behandling 

av avløp før påslipp til offentlig nett. Dette vil typisk kunne være fra laboratorier, 

PET-scanning og evt. isolater. Omfang og krav avklares i forhold til forskrifter og 

krav i forbindelse med påslipp til offentlig nett. 

Takvann og overvann forutsettes i utgangspunktet ført til offentlig ledningsnett.  

Krav til utslipp/fordrøyning avklares med kommunale myndigheter. Takvann søkes 

i størst mulig grad ført i tekniske sjakter. 

3.3 Gassforsyning  

Medisinske sentralgassanlegg 

Sentral medisinsk gass- og trykkluftforsyning til sykehuset skjer via flere 

forskjellige forsyningskilder for de ulike typene av gass- og trykkluft, jfr. 

forskrifter for medisinske gassanlegg i sykehus. Det etableres ringmating i 

kjelleretasjer/kulvert og oppover i etasjene. Alle bygg/avsnitt får 2 stk. inntak fra 

ringledningen for en fleksibel og sikker drift av anleggene.  

Medisinske gasser 

Det etableres 2 stk. oksygentanker i byggetrinn 1, i hver sin ende av 

sykehustomten. I tillegg etableres det en reserveforsyning basert på flaskepakker, 

installert i en innvendig gassentral. Forsyning av medisinsk lystgass og medisinsk 

karbondioksid baseres på flaskepakker installert i gassentraler.  

2 stk. gassentraler blir etablert i byggetrinn 1 og vil dekke sykehusets totale behov. 
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Trykkluft 

Forsyning av medisinsk trykkluft og instrumentluft etableres i byggetrinn 1 med 2 

stk. adskilte trykkluftsentraler, hver med 1 stk. kompressorenhet som dekker 

sykehusets totale behov. I tillegg etableres en tredje forsyningsenhet for medisnsk 

luft basert på blanding av oksygen og nitrogen fra tanker. Dette som sikkerhet mot 

forurenset uteluft. 

Det installeres separate kompressorer for teknisk trykkluft i sentralene, som hver 

dekker totalt luftbehov (1 reservekompressor regnes tilstrekkelig for teknisk luft). 

Iht. regelverk skal anlegget for teknisk luft være adskilt fra det medisinske 

anlegget. Teknisk trykkluft skal brukes til inertluft, verksted, styring av evt. VAV-

spjeld, pre-action ventiler etc. Enkelte bruksområder for teknisk luft krever 

medisinsk luftkvalitet. Derfor produserer alle luftsystemer samme renhetskrav. 

Medisinsk luft og instrumentluft har ulike trykklasser ved forbrukssted (hhv. 4 og 8 

bar). Separate systemer legges derfor fra rørteknisk sentral i byggene. Luftkvalitet 

leveres iht. NS-EN 8573-1:2010, klasse 1.2.1. 

Nødforsyning 

Iht. anbefalinger installeres sentral nødforsyning for medisinsk luft og oksygen til 

områder som krever ekstra sikkerhet. I dette prosjektet etableres et ekstra 

ringledningsnett fysisk adskilt fra øvrige gassledningsnett, som tilknyttes en av de 

tre forsyningsenhetene. Områder som normalt krever nødforsyning i byggetrinn 2 

vil primært være operasjon og overvåking.  

3.4 Elkraftforsyning 

Sykehuset forsynes med ekstern høyspentforsyning fra nettleverandør. Det 

etableres to separate matinger inn til området. Begge blir etablert i byggetrinn 1.  

Høyspentforsyningen intern på sykehusområdet legges i ring slik at det oppnås 

gode omkoblingsmuligheter ved feil og revisjoner. Framføring av høyspentkabler 

og etablering av høyspent koblingsanlegg samt tilhørende transformatorer utføres i 

sin helhet av nettleverandør. Prosjektet vil bli belastet med anleggsbidrag etter 

gjeldende regler.  

I tillegg etableres intern høyspentring for nødstrømsforsyning. 
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Figur 1: Skisse på overordnet høyspentforsyning for full utbygging. 

 

 

Lavspent fordelingssystem for nye bygg vil generelt bli 230/400V TN-C-S noe 

som er standard ved alle nye bygg i Norge i dag.  

 

Det etableres 3 ulike forsyningskategorier av strømforsyning: 

Normalkraft 

Nødstrømsforsyning 

Avbruddsfri kraft, UPS 

 

I tillegg vil det i områder for medisinsk bruk, gruppe 2, etableres lokale IT-

systemer ved hjelp av skilletransformatorer 230/230V.  

 

3.4.1 Normalkraft 

Basert på erfaringer fra andre sykehus i drift anbefales det lagt til grunn følgende 

dimensjonerende effekter: 

Flatebelastning byggetrinn 1  : 44 W/m2 

Flatebelastning full utbygging : 41 W/m² 

I tillegg kommer et effektbehov på 10W/m² for elkraft til termisk 

energiproduksjon. 

I hvert bygningsavsnitt etableres det nettstasjon i egne rom hvor koblingsanlegg og 

transformatorer for høyspentanlegget plasseres, med tilhørende rom for lavspent 
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hovedfordeling. Et typisk "forsyningspunkt" med nettstasjoner, hovedfordelinger 

og UPSer for et bygningsavsnitt er vist i nedenstående figur. 

   

Figur 2: Prinsippskjema for et "forsyningspunkt" med nettstasjoner, hovedfordelinger og 

UPSer. 

 

3.4.2 Nødstrømsforsyning 

I henhold til gjeldende forskrifter er det etablert en separat nødstrømsforsyning 

som skal dekke forutbestemte forbrukere i områder med medisinsk virksomhet når 

den generelle strømforsyningen svikter. 

På grunn av sykehusets størrelse og utstrekning er det etablert en felles 

nødstrømsforsyning bygget opp med en aggregatstasjon og med høyspent 

distribusjonsnett ut til de enkelte bygningsavsnitt. Høyspent forsyningsnett bygges 

ut etter samme prinsipper som normalkraftforsyningen. I hvert bygningsavsnitt 

etableres det nettstasjon for nødstrømsforsyning i tilknytning til nettstasjon for 

normalkraft. Se figur under normalkraft. 

Basert på erfaringer fra andre sykehus i drift anbefales det lagt til grunn følgende 

dimensjonerende effekter for nødstrømsforsyningen: 

Flatebelastning byggetrinn 1  : 24 W/m2 

Flatebelastning full utbygging : 22 W/m² 
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I tillegg kommer et effektbehov på 10W/m² elkraft til termisk energiproduksjon 

som krever reservekraft. 

Aggregatstasjonen etableres med en n+1 løsning som innebærer at full belastning 

skal kunne dekkes selv om en maskin feiler under oppstart eller er utkoblet på 

grunn av service når nettutfall inntrer. 

Basert på foreløpige arealtall og med en aggregatstørrelse på 2 MW vil det være 

behov for følgende installasjoner: 

Byggetrinn 1  : 4 aggregater (3+1), inklusive utvidelse bygg 11. 

Full utbygging  : 5 aggregater (4+1) 

Aggregatstasjonen er etablert i byggetrinn 1 (Teknisk sentral) og det er avsatt plass 

for et femte aggregat.  

3.4.3 UPS 

 

For å dekke forskriftenes krav til behovet for sikker strømforsyning til medisinske 

områder gruppe 2 samt forsyning av lokale IKT-rom, brukerspesifiserte enkeltuttak 

samt spesifiserte VVS-system må det installeres avbruddsfri strømforsyning, UPS.  

 

Det tas utgangspunkt i en standard løsning med redundant statisk UPS-installasjon 

(to UPS-enheter) for hvert bygningsavsnitt. Hver UPS-installasjon dimensjoneres i 

utgangspunktet for 400 kVA ytelse med en samlet batteritid på for 1 times drift.  

 

Basert på erfaringer fra andre sykehus i drift anbefales det lagt til grunn følgende 

dimensjonerende effekter for den generelle avbruddsfrie strømforsyning: 

Flatebelastning byggetrinn 1  : 10-12 W/m2 

Flatebelastning full utbygging : 6-8 W/m² 

I tillegg til de generelle UPSene er det en egen UPS-installasjon i forbindelse med 

2 stk. hovedserverrom. Disse er etablert i byggetrinn 1, men det må regnes med en 

utvidelse av UPS-ytelsen i forbindelse med innfasing av byggetrinn 2.  

 

3.4.4 Rombehov elkrafttekniske rom 

Oversikt over typiske elrom som vil være aktuelle for bygg ved nye SUS, 

byggetrinn 2. Forslagene er basert på løsningsprinsipper utviklet gjennom 

byggetrinn 1. 

Nettstasjon 

Nettstasjon er et overordnet forsyningspunkt som typisk vil dekke et 

bygningsavsnitt fra 20.000 m2 og opp til 45.000 m2 for et svært kompakt 

bygningsavsnitt.  
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Nettstasjon består av et høyspentrom for inntak av høyspent forsyning. Det 

forutsettes at det skal distribueres både høyspent normalkraft (fra eksternt 

nettselskap) og høyspent nødstrømsforsyning fra egen kraftproduksjon. Det må 

derfor avsettes to nettstasjonsrom i hvert forsyningspunkt. 

Typisk arealbehov for et forsyningspunkt med to nettstasjonsrom er ca. 70 m2.  

Nettstasjonene må ligge mot yttervegg for naturlig ventilering mot det fri. Dette gir 

også avlastningsareal for trykkstigning ved eventuell lysbuekortslutning.  

Plassering mest mulig sentralt i bygningsmassen er energimessig gunstig.  

 

I henhold til krav fra nettselskapet skal rom for nettstasjon ligge på bakkenivå. 

Adkomst utenfra må være tilgjengelig med lastebil frem til nettstasjon.  

Elektromagnetiske felt omkring nettstasjon/hovedfordeling gjør at det bør være god 

avstand til bruksrom som behandlingsrom, kontorer og tele- og datarom. Dette 

gjelder også for etasjen over. 

Vegger anbefales utført i betong, på grunn av sikkerhet ved eventuell 

kortslutning/eksplosjon. Brannkrav for nettstasjon er EI 60. 

 

 

Figur 3: Prinsippskisse av nettstasjoner med hovedfordelinger. 
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Hovedfordeling 

Hovedfordelingsrom etableres for henholdsvis normalkraft og nødstrømsforsyning 

i hvert enkelt forsyningspunkt og vil dekke samme bygningsavsnitt som tilhørende 

nettstasjon. 

 

Rombehov for hovedfordelinger kan anslås til ca. 100 m2 for hvert 

forsyningspunkt.  

 

Rommet etableres i nær tilknytning til byggets nettstasjon og har de samme 

avstandskrav til bruksrom i forhold til EMC som nettstasjon.  

 

Hovedfordelingsrommet etableres med datagolv, høyde ca. 600 mm og rommet 

skal være egen branncelle. 

 

Adkomst til hovedfordelingsrom etableres med dør fra trafikkareal. 

 

Prinsippskisse av hovedfordelinger inngår i skisse for nettstasjon.  

 

Underfordeling og sjakter 

Det etableres vertikale stigesjakter for framføring av strømskinner og kabler for 

elkraft og tele. Stigesjakt og elrom etableres i separate rom. I tillegg etableres egen, 

lukket telesjakt.  
 

Størrelse av elrom vil variere og må tilpasses behov i de enkelte funksjonsarealer. 

Som utgangspunkt kan det legges til grunn at et standard elrom (inkl. 

stigesjakt/telesjakt) må være ca. 10-12 m². (2,4x4,4m).  

Antall elrom er avhengig av den enkelte etasjeplans utstrekning og utforming. 

Typisk dekningsområde for et elrom vil være 600-1200 m². Det bør ikke være mer 

enn 60-70 m mellom elrom i horisontalplanet.     

El-rommene er plassert over hverandre gjennomgående i alle etasjer. Adkomst til 

elrom er fra trafikkareal. Hvert elrom og stigesjakt utføres som egen branncelle.  

 

Figur 4: Prinsippskisse typisk underfordeling med stigesjakt IKT. 

 



  
14/31 TEKNISK KONSEPT BYGGETRINN 2 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A058179-project/Shared Documents/10 Byggetrinn 2/03 Prosjektdokumenter/1. Skisseprosjekt/3.4 

Rapporter/FASERAPPORT/NO-RI-201-BT2 Teknisk konsept.docx 

Avbruddsfri kraft, UPS 

Egne rom må avsettes i hvert bygningsavsnitt for den generelle avbruddsfrie 

kraftforsyning. Arealbehovet kan anslås til ca. ca. 130 m2 i hvert bygningsavsnitt 

for to UPS-enheter med tilhørende batterirom.  

Arealet etableres i tilknytning til byggets hovedfordeling/nettstasjon.  

UPS-rom etableres med datagolv, høyde ca. 600 mm. Rommene skal være egne 

brannceller. Adkomst via dør fra trafikkareal. 

 

 

Figur 5: Prinsippskisse for avbruddsfri kraft med hovedfordeling og batterirom for 1 time drift. 

 

Nødstrømsaggregat  

Arealbehov for nødstrømsaggregat med tilhørende høyspent koblingsanlegg er 

allerede ivaretatt i Teknisk sentral gjennom byggetrinn 1. 

 

3.5 IKT 

Det skal etableres standardisert strukturert kablingsnett med systemgaranti som er 

applikasjonsuavhengig og som kan benyttes av alle tele- og datasystemer.  

 

Generelt vil kablingsinfrastruktur ha en levetid på ca. 15 - 20 år. Det er derfor 

viktig at føringsveier, fordelere og rom har reservekapasitet som muliggjør 

oppgradering mens eksisterende kabelinfrastruktur er i drift. 
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3.5.1 Romstruktur 

Horisontalkabel har en maksimal kabellengde fra etasjefordeler (KR) og til 

telekommunikasjonsuttak på 90 m. Denne maksimale kabelavstanden er 

retningsgivende for antall og plassering av kommunikasjonsrom. Prinsipp for det 

strukturerte kabelnettet framgår av nedenstående figur.  

 

SHKR2SHKR1

Gr.snittrom 1

KR1 KR2 KRn

Klargjøring

Avhending
Lager med 

mottak

Telekommunikasjonsuttak

1 n2 11 22 nn

Horisontalkabel

TP

Bygningsstamkabel
Singelmodus (SM) 

fiberkabel

Områdestamkabel
Singelmodus (SM) 

fiberkabel

Telekommunikasjonsuttak Telekommunikasjonsuttak

Backup

Batterirom

UPS-rom

Gr.snittrom 3

Samband-/tjeneste- 

leverandører

Eksternt grensesnitt
Fiber fra samband-/

tjeneste-leverandører

Gr.snittrom 2

 

Figur 6: Prinsipp strukturert kabelnett. 

 

For sammenkobling av respektive etasje-, bygnings- og områdefordelere i 

kommunikasjonsrommene etableres redundans av singelmodus fiberkabel (SM).  

 

For Nye SUS inngår følgende IKT-rom: 

• Kommunikasjonsrom (KR) 

• Sentralt hovedkommunikasjonsrom (SHKR) 

• Grensesnittsrom (GR)  

 

 

Kommunikasjonsrom, KR 

Hovedoppgaven til et kommunikasjonsrom er å terminere strukturert spredenett. 

Rommet inneholder etasjefordeler (for en eller flere etasjer) for terminering av 

horisontalkabel, bygningsstamkabel og kantsvitsjer. Antall rom bestemmes ut fra 

bygningsmassens beskaffenhet og det faktum at norm for horisontalt spredenett 

(NEK EN 50173) setter en maksimal kabelavstand mellom 

telekommunikasjonsuttak (bruker/utstyr) og etasjefordeler på 90 m.  
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Endelig størrelse på rom er avhengig av termineringsbehov for kabler og utstyr, en 

typisk størrelse vi variere mellom 16 m2 og 25 m2. 

 

Etterfølgende figur viser prinsipp for innredning av KR. 

 
 

 

Figur 7: Eksempel på KR-rom, ca. 25 m²og ca. 16m2. 

             

 

 

Sentralt hovedkommunikasjonsrom, SHKR/serverrom 

SHKR benyttes i hovedsak for plassering av ulike servere for både 

bygningstekniske, administrative systemer, samt kjernesvitsj og lokalt 

svitsjenettverk (servere).  

 

To redundante hovedrom for IKT med HKR og serverrom er allerede etablert i 

byggetrinn 1. Disse har tilstrekkelig kapasitet for utvidelsen med byggetrinn 2. 

 

Grensesnittsrom 

Grensesnittsrom benyttes for terminering av kabel og aktivt utstyr tilhørende ulike 

nettoperatører (ISP) og sikrer at eksternt personell ikke får tilgang til utstyr som 

krever høy opptid/tilgjengelighet, samt prosesserer/oppbevarer begrenset 

informasjon. Det skal totalt etableres tre grensesnittrom slik at 

redundans/ringstruktur kan opprettes mot respektive operatører.  

 

Det er allerede etablert to rom i byggetrinn 1. Et tredje grensesnittrom er forutsatt 

etablert i byggetrinn 2.   

 

 

Figur 8: Eksempel på grensesnittrom, 16m2. 
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3.6 Avfalls- og tøyhåndtering 

3.6.1 Dagens system og framtidige løsninger 

 

I byggetrinn 1 er det etablert et avfalls- og tøysugesystem. Det er tilrettelagt for at 

byggetrinn 2 skal kunne tilkobles dette systemet.  

3.6.2 Systembeskrivelse avfalls- og tøysug 

Prinsippet for avfalls- og tøysug er vist på Figur 9. Et sugesystem for én 

avfallstype eller bare for tøy betyr en sjakt med innkast i hver etasje. I bunnen er 

det en bunnventil som leder til en sugeledning i kjeller. Når avfallet i sjakten har 

nådd et forhåndsbestemt nivå, sendes signal til sugesentralen, hvor viftene startes. 

Bunnventilen i sjakta åpnes samtidig med en innluftsventil og avfallet suges fram 

til stasjonen. Eventuelt kan avfallet suges etter et fastsatt program. Sugesentralen 

må ha en container med system for å skille avfallet og tøyet fra luften. Avfallet kan 

om nødvendig komprimeres. 

 

Figur 9 Skisse over stasjonært sugesystem. (Stationära vakuumsystem. Envac AB. 

http://www.envac.se/web/Stationara_vakuumsystem.aspx) 

Hvis en skal ha flere ulike fraksjoner i sugesystemet, eller både avfall og tøy i det 

samme systemet, vil nedkastene bestå av parallelle sjakter med bunnventiler, som 

leder til felles sugeledning i kjeller.  

I byggetrinn 1 er det etablert en løsning basert på at en har et rør i sjaktene og et 

vendesystem med flere oppsamlingsrør i underetasje. Vendesystemet styrer avfall 

til riktig oppsamlingsrør ut fra hvilken knapp den som kaster avfall trykker på. 

 

http://www.envac.se/web/Stationara_vakuumsystem.aspx
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Figur 10 Søppelsug for flere fraksjoner (Kilde: Helsebygg Midt-Norge) 

Når sjakten for en fraksjon har nådd maksimalt nivå, sendes signal til 

sugesentralen, som vender sugerøret til riktig endestasjon for avfallet, og viftene 

startes og de riktige ventilene åpnes. 

 

      

 

Figur 11 Skisse av sentral med to fraksjoner uten komprimering (Envac) 

 

3.7 AGV  

For byggetrinn 1 er det under utredning anskaffelse av et AGV-system for 

distribusjon av varetransport. Endelig løsning på dette forutsettes videreført for 

byggetrinn 2.  

AGV'er leveres med ulike teknologier og systemløsninger for å transportere mat, 

medisiner, sengetøy/tekstiler og avfall. I tillegg finnes det systemer som håndterer 

sengetransport og rullestoler.  

3.7.1 Systembeskrivelse 

Følgende elementer inngår i et komplett AGV-system 

Styresystem: 
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Eget styrings- og overvåkningssystem, inklusive presentasjonssystem og 

trafikksystem, integrert i byggeprosjektets felles Sentraliserte 

driftskontrollanlegg. 

Posisjoneringssystem for lokalisering av AGV enhetene, samt AGV navigering. 

AGV kjøretøyer: 

Antall AGVer er basert på logistikkbehovene. 

Faste posisjoner: 

Ladestasjoner. 

Leveringsstasjoner. 

Hentestasjoner. 

Lasterack/transportbånd. 

Containere for varetransport (vogner) 

 

En systemskisse er vist i etterfølgende figur. Systemet består av AGV-roboter som 
frakter traller/containere mellom faste hente- og/eller leveringsplasser.  
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Figur 12: Oversikt  for AGV-system 

 

3.7.2 Omfang 

Omfanget og størrelsen på AGV-systemet er avhengig av logistikkbehovet ved 

sykehuset og hvilke funksjoner AGV-systemet skal dekke.  

Det som vanligvis er dimensjonerende for antall AGV-er er distribusjon av mat ved 

frokost-, lunsj- og middagstider. Erfaringsmessig kreves om lag et AGV-kjøretøy 

pr. 10.000 m2 sykehus. 



  
20/31 TEKNISK KONSEPT BYGGETRINN 2 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A058179-project/Shared Documents/10 Byggetrinn 2/03 Prosjektdokumenter/1. Skisseprosjekt/3.4 

Rapporter/FASERAPPORT/NO-RI-201-BT2 Teknisk konsept.docx 

Antall ladestasjoner er avhengig av belastning på AGV-systemet og 

batteriteknologi. Erfaringsmessig kreves om lag 0.6 – 1 ladestasjon pr. AGV. 

Dersom systemet enkelt skal være utbyggbart, må det settes av areal til ytterligere 

ladestasjoner. 

Areal for AGV forutsettes i sin helhet ivaretatt som programareal. Det er derfor 

ikke medtatt i arealoversikt for tekniske arealer. 
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4 TVERRGÅENDE HOVEDFORSYNING 

4.1 Teknisk sentral 

Hovedsentraler for de tverrgående tekniske installasjoner er etablert i Teknisk 

sentral i byggetrinn 1. Det er avsatt areal for utvidelse av anleggene slik at de kan 

bygges ut for å dekke byggetrinn 2. 

I Teknisk sentral er det etablert hovedforsyning for følgende anlegg: 

Hovedvannforsyning med filterarrangement 

Termisk forsyning/varme- og kjøleforsyning  

Sentral gassforsyning 

Nødstrømsaggregater  

4.2 Teknisk hovedforsyning  

Fra Teknisk sentral er det etablert hovedlinjer for forsyning av alle tverrgående 

hovedsystemer ut til de enkelte bygningsavsnitt. I tillegg er det etablert 

transportveier for varer og annen forsyningslogistikk. Dette er kombinert i et eget 

kulvertsystem på kjellerplan som knytter sammen alle bygningsavsnitt. 

Kulvertsystemet er etablert i en ringstruktur slik at nødvendige omrutingstraseer 

kan etableres. Eksempel på en slik kulvertløsning er vist i nedenstående figur.  

 

 

Figur 13: Antatt arealbehov for en slik kulvertløsning er bredde på ca. 6m og en høyde på ca. 

4,5 m. 

 

Det er lagt til grunn at dette prinsippet videreføres for byggetrinn 2.  
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4.3 Distribusjonsrom og sjakter 

I hvert bygningsavsnitt må det etableres distribusjonsrom (forsyningspunkt) for 

tverrgående teknisk infrastruktur. I forhold til generell teknisk forsyning (varme, 

kjøling, elkraft og IKT) vil et bygningsavsnitt med en størrelse mellom 20.000 m2 

og 45.000 m2 være en gunstig størrelse. Alternativt kan flere mindre bygg betraktes 

som et forsyningsområde forutsatt at de ligger nært hverandre. For bygningsavsnitt 

ut over 45.000 m2 må det vurderes å etablere flere forsyningspunkt.  

Et forsyningspunkt vil omfatte følgende arealer: 

- Rørteknisk rom fortrinnsvis i underetasje i tilknytning til ringstruktur/kulvert for 

teknisk infrastruktur, areal ca. 150-200 m². 

- Forsyningspunkt elkraft: ca. 350-400 m2 som inneholder nettstasjoner, 

hovedfordelinger og UPS. De enkelte rom er nærmere definert i kap. 3.4.4 

 

Ute i bygningsmassen må det etableres fordelingsrom og sjakter for framføring og 

distribusjon av tverrgående teknisk infrastruktur. Dette omfatter: 

-Rørsjakter i hvert bygningsavsnitt, ca. 4 m² pr. plan, etableres slik at det er mulig å 

opprette forbindelse/gridforsyning mellom sjakter på etasjenivå. 

-Underfordelinger elkraft med sjakter, ca. 12 m2. Plasseres over hverandre på hvert 

etasjeplan og vil ha et typisk dekningsområde på 600-1200 m2. 

-Lokale kommunikasjonsrom (IKT): Vil variere mellom 16 og 25 m2 avhengig av 

type funksjonsareal og dekningsområde. Et rom kan dekke flere etasjer (2-3) og 

typisk dekningsområde vil være 1000-1500 m2 pr etasje. 

-Ventilasjonssjakter. Maksimal avstand mellom sjakter er 50 m.  

 

5 LUFTBEHANDLINGSANLEGG  

 

Av de tekniske anleggene har plassering av ventilasjonsrom og prinsipper for 

hovedføringer størst innvirkning på utforming av bygningsmassen. I det 

etterfølgende er det diskutert momenter for forskjellige prinsipielle alternativ.  

Konsekvensvurdering av alternativene med hensyn på størrelse av tekniske rom og 

føringsveger er ikke utført, men karakteristiske mål er angitt der hvor dette har 

spesiell betydning for nærmere vurdering av løsningene. 

Følgende prinsipielle alternativ er «typisk» for slike prosjekter: 

- ventilasjonstekniske rom på tak 

- ventilasjonstekniske rom i kjeller 

- ventilasjonstekniske rom/kombinasjonsløsninger 

- tekniske tårn 

5.1 Ventilasjonstekniske rom på tak 

 

VVS-tekniske momenter 
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Fordeler: 

1 Mindre omfang av bygningsmessige konstruksjoner som gir utfordringer for 

installasjoner og føringsveier.   

2 Minimalt arealbehov til inntaks- og avkastsjakter da luftinntak og avkast kan 

legges direkte til fasade/tak 

3 Luftinntak generelt mindre utsatt for forurensninger, biologisk materiale etc. 

4 For et sykehusbygg bør generelt sett avkastluft føres opp over tak. For enkelte 

spesialrom er det krav om avkast minimum 3 m over takflaten. 

5 Enklere tilretteleggelse for inntransport under bygging ved bruk av kran og for 

senere endringer i tekniske rom. 

6 Teknisk rom på tak kan vil redusere arealbehov for teknikk i etasjen under. 

Både føringer og utstyr som betjener den etasjen kan bli plassert i teknisk rom.   

7 Teknisk rom kan utformes enklere og rimeligere bygningsmessig enn 

bygningen ellers. 

8 Løsningen er benyttet i BT1 

 

Ulemper: 

1 Vil kunne gi utfordringer ved et senere ønske om å bygge på flere etasjer både 

i form av kostnader og driftsavbrudd for underliggende etasjer. 

2 Løsning gir arealbehov for sjakter for rørinstallasjoner og el.kraft som skal 

betjene ventilasjonsaggregatene. 

3 Evt. vannlekkasjer fra installasjoner i teknisk rom kan medføre større fare for 

skader i underliggende etasjer 

4 Bygninger over mange etasjer vil få lange føringsveger/kanalstrekk til lavere 

etasjer, som gir økt energibruk til transport av luft, og høyere SFP-faktor.   
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Figur 14 Prinsipielt snitt av løsning med ventilasjonsteknisk rom på tak. 

 

5.2 Ventilasjonstekniske rom i underetasje 

 

VVS-tekniske momenter 

 

Fordeler: 

5 Tekniske rom i kjeller ligger godt skjermet for støy 

6 Innfestingsmuligheter for tekniske anlegg som oppheng av kanaler og rør er 

vanligvis gode (betongkonstruksjoner) 

7 Konsekvenser ved evt. vannlekkasjer kan minimaliseres. 

8 Nærhet til rørtekniske rom som også vanligvis plasseres i underetasje. 

Ulemper: 

1 Bærekonstruksjon og tilliggende rom setter normalt begrensninger på 

utforming av tekniske rom og føringsveger 

2 Inntak- og avkastkanaler som skal opp til tak legger beslag på store areal.  

3 Krav til inntransportåpninger og mulighet for senere utskiftinger/endringer 

stiller krav til adkomstveier. 
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Figur 15. Prinsipiell tegning med ventilasjonsteknisk rom i underetasje.  

 

5.3 Ventilasjonstekniske rom/Kombinasjonsløsninger 

 

VVS-tekniske momenter 

Fordeler:  

1 Reduserer den totale avstanden mellom tekniske rom og betjent areal. 

2 Avstand mellom spesialrom og ventilasjonsaggregater kan minimaliseres. 

3 God tilgjengelighet og fleksibilitet i tekniske føringer. 

4 Med desentraliserte tekniske rom for betjening av spesialfunksjoner 

(spesialrom, operasjon, lab etc.) sikres kritiske funksjoner på best mulig måte, 

og øvrig areal får begrenset belastning med tanke på føringsveger, sjaktareal 

etc. 

Ulemper: 

1 Tekniske rom plassert i funksjonsareal kan gi støyproblemer 

2 Etasjehøyde kan legge begrensninger for de tekniske installasjonene 

(aktualiseres med lav etasjehøyde) 
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Figur 16 Prinsipielt snitt av en "kombinasjonsløsning" 

 

5.4 Tekniske tårn 

Alternativ løsning til ventilasjonstekniske rom på tak og/eller i kjeller, er etablering 

av såkalte Tekniske tårn. I et teknisk tårn er ventilasjonsrommene plassert 

over/under hverandre og med et rom pr. etasje. Antall ventilasjonssystemer pr. rom 

må tilpasses i forhold til hvilke funksjoner den aktuelle etasje har.  

 



 
TEKNISK KONSEPT BYGGETRINN 2 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A058179-project/Shared Documents/10 Byggetrinn 2/03 Prosjektdokumenter/1. Skisseprosjekt/3.4 Rapporter/FASERAPPORT/NO-RI-201-BT2 

Teknisk konsept.docx 

27/31 

Tekniske tårn gir følgende fordeler for de VVS-tekniske anlegg: 

1. Kort avstand mellom teknisk rom og funksjonsareal reduserer energibruk 

til ventilasjon.  

2. Luftinntak og avkast løses i tilknytning til teknisk tårn med luftinntak i 

aktuell etasje og avkast opp over tak.  

3. Fleksibelt mhp. utvidelser av bygningen i høyden /påbygges en ekstra 

etasje. 

4. Redusert arealbehov for ventilasjonssjakter i bygget 

5. Redusert høyde på bygningsmassen uten teknisk rom på tak 

 

Følgende negative momenter ved løsning kan nevnes: 

1. Det er ofte flere ulike funksjoner som skal betjenes pr. etasje. Ut fra drift 

og sikkerhet må en da benytte flere ventilasjonssystemer. Det gir igjen 

behov for tårn som har grunnflate tilpasset flere aggregater. Det totale areal 

til tekniske rom kan derfor øke med løsningen. Ved «blanding» av 

funksjoner kan det også føre til en dublering av føringer noe som vil være 

plasskrevende.   

2. Betjenes flere ulike funksjoner fra samme ventilasjonssystem resulterer det 

ofte i at en må velge en rekuperativ varmegjennvinnertype og som er 

mindre energieffektiv enn en regenerativ varmegjenvinnertype.  

3. Tekniske tårn vil kunne gi høyere entreprisekost for elektro, rør og 

automatikk da det vil bli mange ulike rom som må betjenes og utrustes.  

4. Løsningen gir press på tak-/himlingshøyde ved tårn for føring av 

hovedkanaler ut fra aggregat (kan reduseres ved å begrense avstand 

mellom tårn). 

5. Usymmetrisk struktur på kanalanlegg. Stor avstand mellom tårn medfører 

at de horisontale strekkene må deles på flere kanaler som igjen stiller større 

krav til bredde på føringssonen. 

6. Mindre fleksibelt/robust i forhold til funksjonsendringer, spesielt dersom 

det på etasjen er forskjellige funksjoner som må betjenes fra separate 

system. 

7. Luftinntak må plasseres slik at bygningen er sikret luft med minimal 

forurensning. Det vil også være en premissgiver for hvor Teknisk tårn kan 

plasseres.   
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Figur 17. Teknisk tårn med god tilgang til fasade for luftinntak og gjennomgående sjakt opp til 

tak for luftavkast. 

 

 

 

Figur 18 Eksempel med Teknisk tårn illustrert for ett plan. 
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5.5 Ventilasjonssjakter 

Ventilasjonssjakter har stor byggpåvirkning, og må tidlig inn i planene.  

Sjaktstruktur og plassering av VVS-sjakter i forhold til andre sjakter er kritiske 

faktorer i forhold til høyder og byggbarhet, og må koordineres tett med 

bygningsstruktur og funksjonsplanlegging. Faste vertikale bygningselementer som 

avstivende skiver, heiser, trapper o.l. må også sees i sammenheng med antall og 

plassering av sjaktene. 

Avstand mellom ventilasjonssjakter bør ikke overstige 50 m.  En enda tettere 

struktur kan være aktuelt med tanke på optimalisering ved lave etasjehøyder. 

Typisk areal/sjakttverrsnitt for ventilasjonsjakter er 10-15 m².  

Sentralisering av sjakter kan gi behov for større sjakttverrsnitt. Stor grad av 

sentralisering og dermed store sjakter gjør det vanskelig å utnytte hele tverrsnittet 

til føringer. Teknikk og føringer i en sjakt må være tilgjengelig for inspeksjon, drift 

og vedlikehold og da må det tilrettelegges med gangsoner og serviceareal. 

Erfaringsmessig ser en at evt. ledig plass i sjakter ofte blir benyttet til plassering av 

teknikk som normalt plasseres tekniske rom.  

Sjaktene skal utformes med reserveplass for evt. nye føringer forårsaket av 

endringer i bygget. 

 

Figur 19 Eksempel fra sykehusbygning (Nytt Østfoldsykehus) og hvor ventilasjonssjaktene er 

markert med gult og rørsjakter markert med orange. 
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6 AREALBEHOV TEKNISKE ANLEGG 

 

Tabellen under angir foreløpige estimat på nødvendige rombehov for tekniske 

funksjoner i forbindelse med byggetrinn 2. 

 

 

Funksjon 

 

Plassering/Kommentar 

 

Areal [m2] 

 

Rørtekniske rom  Rom for undersentraler varme, 

kjøling og varmtvanns-

beredning. Ett rom i hvert 

bygg. 

 

4 stk. a 150 

Et rom i hvert bygnings-

avsnitt 

 

Sprinklersentral 

 

En sprinklersentral for hvert 

bygningsavsnitt, med separat 

vanntilførsel fra utvendig kum. 

15 

Et rom i hvert bygnings-

avsnitt 

 

Gass og 

trykkluftsentral  

To adskilte lokasjoner, arealer 

hhv. 240 og 210 m². Krav om 

god kjøreadkomst med lastebil 

og lasterampe. Må ligge med 

yttervegg mot det fri.  

 

450 

Full utbygging må 

etableres i byggetrinn 1 

Gass og 

trykkluftanlegg, 

mottaksrom 

Må ligge med nærhet til kulvert 

for tekniske føringer/infra-

struktur (kan inngå i andre 

rørtekn.rom) 

 

10 

Et rom i hvert bygnings-

avsnitt 

Rørpostrom Plasseres med tilknytning til 

kulvert, en i hvert bygnings-

avsnitt a 40 m², krever sann-

synlig etasjehøyde min. 4 m. 

40 

Et rom i hvert bygnings-

avsnitt 

Hovedsjakter 

rørteknikk 

 

Antall sjakter avhengig av 

bygningsvolum,  

Plasseres mot korridor med 

god tilgang/dør. Typisk mål pr. 

sjakt 3,5x1m.  

 

430  

Luftbehandlings-

anlegg/ 

ventilasjonsrom 

 

 

 

 

Areal er i stor grad avhengig 

av hvilken plassering som blir 

valgt. 

 

 

11150  
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Funksjon 

 

Plassering/Kommentar 

 

Areal [m2] 

 

Ventilasjons-

sjakter 

Ventilasjonssjakter. Maks 

avstand mellom sjakter er 50 

m. 

Flere sjakter/kortere avst. 

mellom er aktuelt hvis lav 

etasjehøyde. Høyere grad av 

desentralisering reduserer 

areal pr. sjakt (antar ca. 12 m² 

pr. sjakt). Skal ha dør for 

adkomst. 

 

 

Typisk areal pr sjakt: 5-15 

m² (relatert til sjaktavst. 

50-55 m). 2250  

Nettstasjon, 

normalkraft og 

nødstrøms-

forsyning 

Plasseres på bakkeplan mot 

yttervegg for naturlig 

ventilasjon/trykkavlastning. 

Kjøreadkomst med lastebil. 

 

 

4 stk. à 70m2 

Hovedfordeling 

for normalkraft og 

nødstrøm 

Plasseres i tilknytning til 

nettstasjon, eventuelt i etasjen 

under 

 

4 stk. à 100 m2 

Avbruddsfri kraft, 

UPS Generell drift 

Plasseres i tilknytning til 

hovedfordeling. To rom for 

redundant løsning. 

 

 

4 stk. à 130m2  

Under-fordelinger 

og elsjakter 

Flere underfordelinger pr 

etasje. Typisk elrom med sjakt: 

10-12m2 pr rom. 

Dekningsområde pr elfordeling 

er 600-1200m2.  

 

Antar ca. 120 

underfordelinger 

1400-1600 

Lokale 

kommunikasjons -

rom 

Romstørrelse må tilpasses 

areal og funksjonsområde. 

Typisk KR vil variere fra 16-

25m2.  

 

Antar ca. 55 KR-rom 

880-1000 

Grensesnittrom Plasseres fortrinnsvis i 

tilknytning til teknisk kulvert. 

 

Ett rom på 16m2 
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1 INNLEDNING 

Det er i arbeidet med skisseprosjektet lagt vekt på erfaringer med gode funksjonelle 

løsninger fra byggetrinn 1 samt andre store sykehusprosjekt. Prinsipper som legges 

til grunn overordnet er basert på alternativsutredninger gjennomført i byggetrinn 1.  

Videre er det hensyntatt krav og bestemmelser angitt i prosjektets Hovedprogram 

Teknikk i forhold utførelse, ytelse, tilgjengelighet og driftsvennlighet. 

 

I skisseprosjektet er det utarbeidet følgende premissdokumenter: 

 

NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer 

Notatet angir programmessig underlag med beskrivelse av hovedprinsipper for 

fundamentering og utforming av konstruktive bæresystemer.   

 

Det er i dokumentet bl.a. fokusert på 

› Fleksibilitet, elastisitet og generalitet 

› Standardisert byggeprosess 

› Miljøprosjektering – Reduksjon av klimagassutslipp 

› Tverrfaglige grensesnitt 

 

 

NO-RI-201: Teknisk konsept  

Notatet gir en oversikt over dimensjoneringsforutsetningene som er lagt til grunn 

for infrastrukturen i byggetrinn 2.  

 

Videre beskrives på et overordnet nivå forslag til hvordan konsept for de ulike 

tekniske hovedanlegg bør etableres. Notatet angir programmessig underlag med 

beskrivelse av hovedprinsipper for plassering og utforming av rombehov og 

organisering av hovedføringsveier for teknisk anlegg.  Ved dimensjonering og 

plassering av arealer og føringsveger for tekniske anlegg, er det fokusert på at de 

skal ivareta fleksibilitet og generalitet i selve byggefasen og for service og 

vedlikehold i driftsfasen. 
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2 BYGG  (RIB) 

2.1 Grunnforhold 

Tomten for "Nytt universitetssykehus i Stavanger, byggetrinn 2", Nye SUS–BT2 

er svakt skrånende mot syd, og lokalisert like syd og tett inn mot tomten for byggetrinn 1 

(BT1).  Kfr. figur 1. 

 

Da det ikke er utført grunnundersøkelser på sykehustomten for Nye SUS-BT2 

baseres denne rapporten på resultater fra totalsonderinger og bergkjerneboringer 

som er utført på BT1-tomten og de erfaringene prosjekteringsgruppen har fått i 

løpet av byggeperioden for byggetrinn 1.  
 
 

 
 

Figur 2.1  Sykehustomtene for Nye SUS, BT1 og BT2. 

 

De utførte grunnundersøkelsene på BT1-tomten viser at området er preget av et 

tynt lag med friksjons/morenemasser over berg bestående av i hovedsak fyllitt. Det 

er generelt små dybder til berg, men da fyllitt har en tendens til å smuldre opp nær 

overflaten er bergmassekvaliteten i denne sonen mer oppsprukket og forvitret enn i 

dypereliggende bergmasser. Alle uttatte bergkjerner viser sjikt av løsmasser i de 

første bormetrene samt varierende dybder til "friskt" berg/berg med god bæreevne. 
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Bergstrukturen på BT1-tomten har flere sprekkesett samt sporadiske sprekker. 

Tilsvarende forhold er forventet også på BT2-tomten, og det er sannsynlig å 

påtreffe lokalt vannførende sprekker/årer i bergstrukturen. Byggegropen antas 

likevel å kunne utføres drenert slik at det generelt ikke vil være behov for 

prosjektering av vanntette konstruksjoner. Unntak kan være lokalt dypereliggende 

konstruksjoner som gruber, kulverter og mindre kjellerarealer lokalisert inne i 

bygningsstrukturen. 

 

  
 

Figur 2.2   Grunnboringskart for sykehustomten for Nye SUS-BT1 

 

Erfaring fra byggetrinn 1 tilsier at man bør begrense størrelsen av 

sprengningssalver og antall nivåer i byggegropen da utsprengte bergskjæringer 

lett sprekker opp under sprengnings-arbeidet og dermed gir svekket bæreevne i 

soner nær topp av bergskjæringene. Ved etablering av bergskjæringer og 

byggegrop nær eksisterende   bygninger bør det derfor utføres forsiktig 

sprengning/sømboring samt defineres strenge grenser for tillatte 

rystelser/vibrasjoner fra sprengningsarbeidene. 

 

Sykehusbyggene er tenkt fundamentert direkte til berg. Fundamenterings-

formen forutsetter at løsmasser og oppsprukket/dårlig berg fjernes. Dersom 

fundamenteringsnivået for et bygg er lokalisert vesentlig høyere enn "friskt" berg 

vil det ved store punktlaster kunne bli behov for soner av lokale forsterkninger av 

underliggende bergstruktur. Tilsvarende tiltak må forventes ved fundamentering av 

bygningsdeler nær topp av bergskjæringer. 

 

I henhold til jordskjelvstandarden, NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014, skal 

sykehusbygg dimensjoneres for laster forårsaket av seismisk aktivitet.  

 

Grunnforholdene styrer i stor grad størrelsen av de laster som et bygg utsettes for 

ved et eventuelt jordskjelv. Sykehustomten vil trolig kunne klassifiseres i 

grunntype A (Fundamentering på berg). Dette er positivt for prosjektet da 
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grunntypen gir en redusert størrelse, målt mot andre grunntyper, av de 

jordskjelvinduserte lastvirkningene som virker på bygningsstrukturen. 

 

Det er planlagt at jordskjelvberegningene skal utføres basert på nye og oppdaterte 

soneringskart for jordskjelv. De oppdaterte soneringskartene gir for enkelte 

områder reduserte grunnakselerasjoner mot tidligere benyttede verdier, og for disse 

områdene dermed en reduksjon av størrelsen av jordskjelvkreftene byggene må 

dimensjoneres for. 

2.2 Laster - Lastvirkninger 

Egenlaster 

Bæresystemene vil bli dimensjonert for egenlast av respektive bygningsdel samt 

påførte egenlaster fra eksempelvis tekniske føringsveier, sparkelavretting, påstøper, 

innervegger mm. 

 

Nyttelaster: 

For å sikre fleksibilitet i bruken av sykehusbyggenes funksjonsarealer vil det for 

visse arealer være hensiktsmessig å legge seg noe over minimumskrav for 

dimensjonerende nyttelaster definert i NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019.  

 

I kontorarealer, pasientrom, korridorer og arealer med "lett" virksomhet foreslås 

det at man ved utforming av byggenes bæresystem legger til grunn en jevnt fordelt 

dekkebelastning lik 400 kg/m². For funksjonsarealer for "tyngre virksomhet", 

arealer der det kan være aktuelt å plassere tyngre medisinsk utstyr etc., vil 

størrelsen av påførte nyttelaster vurderes særskilt.  

 

Dimensjonerende nyttelaster benyttet i prosjektet vil aldri bli valgt mindre enn 

angitte minimumskrav iht. laststandardene. Et endelig valg mht. størrelsen av 

dimensjonerende nyttelaster og grad av differensiering mellom de ulike 

funksjonsarealene vil bli gjort i løpet av forprosjektfasen. 

 

Naturlaster 

Sykehusbyggene vil bli dimensjonert for ytre naturlaster (snø og vind) iht. krav gitt 

i gjeldende norske standarder. 

 

Seismiske lastvirkninger:  

I henhold til jordskjelvstandarden, NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014, skal 

sykehusbygg dimensjoneres for laster forårsaket av seismisk aktivitet. 

Grunnforholdene styrer i stor grad størrelsen av de laster som et bygg utsettes for 

ved et eventuelt jordskjelv. Sykehustomten vil trolig kunne klassifiseres i 

grunntypekategori A da bygningene hovedsakelig vil bli fundamentert på berg. 

Dette er positivt for prosjektet da grunntypen medfører en redusert størrelse, målt 

mot andre grunntyper, av de jordskjelvinduserte lastvirkningene som virker på 

bygningsstrukturen. 

2.3 Funksjonskrav (Vibrasjoner, deformasjoner) 

Styrende funksjonskrav relatert til den virksomhet som er planlagt lokalisert i de 

ulike byggene vil i stor grad påvirke utformingen hovedbæresystemet i et bygg. 
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Vibrasjons- og deformasjonskrav vil eksempelvis styre valg av avstander mellom 

bæreakser og bygningsdelers tverrsnittsdimensjoner.  

Basert på regelverket gitt i ISO 10137 vil det i neste prosjektfase bli utført 

beregninger av vibrasjonsforplantning i sykehusbyggenes dekke-systemer. 

Strengere funksjonskrav enn angitt i nevnte standarder kan forekomme i arealer 

med vibrasjonsfølsomt utstyr. Det vil i den anledning også bli gjort en vurdering av 

om det er behov vibrasjonsisolering av visse typer teknisk/medisinsk utstyr. 

Ved kontroll av deformasjoner er øvre grenseverdier iht. gjeldende norske 

standarder og forskrifter vil bli lagt til grunn.  

2.4 Bæresystemer 

2.4.1 Generelt 

De valg som ble gjort i byggetrinn 1 mht. utforming av byggenes bæresystem vil i 

stor grad bli videreført for sykehusbyggene i byggetrinn 2. 

 

Ved utformingen av byggenes bæresystem vil det være søkelys på riktige 

materialvalg og optimalisering mht. å redusere bærestrukturens tverrsnitts-

dimensjoner slik at klimagassutslippene fra bæresystemene blir minst mulig.  

 

I så henseende vil bl.a. "riktige" valg av betongkvalitet av de ulike bygningsdelene 

bidra positivt. For betongkonstruksjoner vil dette bety at bruk av høyere betong-

fastheter enn nødvendig og definisjon av for strenge krav til bestandighetsklasser 

bør unngås. For konstruksjoner i betong er det planlagt benyttet miljøbetong med et 

midlere tillatt klimagassutslipp tilsvarende lavkarbonklasse A. 

 

Det skal benyttes resirkulert metall i alle metallprodukter. Andelen resirkulert 

metall i produktene skal være så høyt som mulig i forhold til spesifisert kvalitet og 

tilgjengelighet. Materialer benyttet i bærestrukturen skal i størst mulig grad kunne 

gjenvinnes/gjenbrukes. 

 

Miljøkrav, eksempelvis krav til lavt CO₂ -avtrykk (slanke konstruksjoner), vil 

kunne være avgjørende for det endelige valget av et bæresystem. Erfaringsmessig 

er det likevel slik at funksjonskrav som krav til søylefrie arealer/store 

søyleavstander ofte overstyrer definerte miljøkrav. 

 

I byggetrinn 1 ble det etablert et produksjonsområde på nåværende tomt for 

byggetrinn 2 for produksjon av prefabrikkerte søyler og trapper i betong. En slik 

tilnærming kan gi en gevinst for prosjektet både mht. miljø/klimagassutslipp og 

fremdrift av byggearbeidene, og bør vurderes også for byggetrinn 2. 

 

I det videre prosjekteringsarbeidet vil følgende temaer bli spesielt vektlagt: 

 

✓ En enkel og standardisert byggeprosess der bæresystemene gis en 

 enhetlig og repeterende utforming. Begrenset antall varianter av ulike 

 deler av byggets bæresystem (søyler, bjelker, dekker, fundamenter)  

✓ Miljømessig bevisst planlegging. (BREEAM-NOR) 

✓ Bærestrukturen skal være utformet slik at den får god bestandighet/lang 

 levetid. 
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✓ Byggenes form/geometri utformes slik at materialvolumer og innebygget 

 energi i byggets bærestruktur minimeres.  

✓ Bruksfleksible løsninger som reduserer behov for destruksjon av 

 konstruksjoner begrunnet i nye brukskrav => Øker byggets levetid. 

✓ Om mulig bør bygningsdelers utforming være slik at de kan 

 demonteres/remonteres. 

 

Et ønske om god fleksibilitet mht. arealbruk og mest mulig åpne arealer favoriserer 

dekke-systemer av prefabrikkert betong. Man står imidlertid friere ved plassering 

av dekkeutsparinger og utførelse av kompletterende dekkeutsparinger ved 

eksempelvis ombyggingsarbeider ved valg av plasstøpte dekkekonstruksjoner. Det 

senere var styrende ved valg av dekke-systemer i byggetrinn 1, og prinsippene er 

tenkt videreført for somatikkbyggene i byggetrinn 2.  

2.4.2 Konstruksjoner i grunnen 

Alle fundamenter og øvrige bærende konstruksjoner i grunnen vil bli utført i 

plasstøpt betong. Konstruksjonene vil enten fundamenteres direkte til berg eller på 

en tynn pute av pukk over berg. 

 

Alle kulverter vil bli utført i plass-støpt betong og få en vanntett utførelse. For 

kulverter som er lokalisert under veier og plasser vil det etableres avlastningsplater 

ut fra og langs overkant av kulvertene slik at lokale setninger minimeres.  

2.4.3 Hovedbæresystemet 

Vertikale bærepunkter i ytterfasadene vil generelt få en innbyrdes avstand lik 3.6m, 

mens senteravstand mellom de innvendige bærelinjene trolig vil være ca. 7.2m. 

Avhengig av bredden av bygningskroppen og de funksjoner bygget har vil antall 

innvendige bærelinjer variere.  

 

Innersøyler og frittstående søyler er generelt antatt utført i plasstøpt betong. I 

fasadene er det primært tenkt søyler i stål med begrunnelse i definerte krav om 

slanke og lite plasskrevende konstruksjoner som kan bygges inn i ytterveggene. I 

byggetrinn 1 ble fasadesøylene i stål erstattet av søyler i betong grunnet 

entreprenør- og produksjonstekniske hensyn.  

 

Underliggende bjelkestrukturer vil kunne komme i konflikt med teknisk 

infrastruktur, og vil i størst mulig grad unngås ved utforming av byggenes 

bæresystem. 
 

Byggene i BT1 er i stor grad prosjektert med plasstøpte dekkekonstruksjoner uten 

underliggende bjelker - Flatdekker. Dekketypen har en såkalt toveis-bæring, og 

tillater større spennvidder enn tradisjonelle plasstøpte enveis-dekker. Spesielt for 

somatikkbyggene i BT2 vil denne dekketypen være aktuell, men også for øvrige 

bygg.  

 

Ved å erstatte deler av betongtverrsnittet i flatdekkene med plastkuler får man et 

toveis-bærende plasstøpt hulldekke som kan tillate spennvidder opp mot 10m. En 

slik konstruksjon vil kun være aktuell for bygg med ikke-somatiske funksjoner.  
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Det vil også være aktuelt å vurdere dekke-systemer av prefabrikkerte hulldekker 

med opplegg på hatteprofiler i stål/betong for disse byggene. Det må antas behov 

for overliggende påstøp (100mm) for den senest definerte dekketypen. 

 

Sannsynlige totale dekketykkelser vil ligge i intervallet 300-450mm. 

 

Tekniske rom på tak er planlagt med søyle/bjelke-systemer i stål. 

Yttertakkonstruksjonen antas utført av isolerte korrugerte stålplater med opplegg 

på underliggende bjelkesystem.  

 

Et endelig valg av byggenes bæresystemer vil bli gjort i forprosjektfasen. 
 
 
 

 
 

Figur 2.3 Skjematisk typisk vertikalsnitt.  

  Bygg med henholdsvis en alt. to innvendige bærelinjer. 
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2.4.4 Stabiliserende bæresystemer 

Typiske bærende elementer som inngår i byggenes stabiliserende system er 

vertikale betongskiver inkl. brannseksjoneringsvegger, vertikale sjakter (typisk 

heis/trappesjakter) og horisontale skiver (typisk dekker). 

 

Felles for sykehusbyggene vil være at stabiliserende veggskiver, heis- og 

trappesjakter vil bli utført i plasstøpt eller prefabrikkert betong, tykkelse 200-

400mm. Nødvendig omfang av de stabiliserende bæresystemene er sterkt styrt av 

byggenes geometriske utforming i planet samt byggehøyden (antall etasjer over 

terreng). Eventuell differensiering av veggtykkelser over etasjene, og omfang av 

bruk av prefabrikkerte betongkonstruksjoner vil bli definert i de neste 

prosjektfasene. Da ikke alle stabiliserende betongskiver vil bli videreført opp i 

tekniske rom på tak vil det her trolig bli behov for å komplettere det stabiliserende 

bæresystemet ved bruk av vindkryss i stål.  

 

Etablering av dekkeutsparinger inn mot stabiliserende veggskiver vil i størst mulig 

grad bli søkt unngått da man med en slik utforming reduserer/fjerner mulighetene 

for kraftoverføring av horisontalkrefter mellom dekke-konstruksjonene og de 

vertikale stabiliserende skivekonstruksjonene. 

 

De stabiliserende systemene i sykehusbyggene vil bli prosjektert slik at de i størst 

mulig grad har regularitet i plan og oppriss. Bakgrunnen for et slik valg er at 

designet vil redusere mulige eksentriske lastvirkninger fra jordskjelv og 

vindbelastninger.  

 

Der man ser behov for jordskjelvfuger vil disse bli etablert i grenselinjer mellom 

fløyer med ulik geometrisk orientering i planet og i soner der det er store 

geometriske avvik i bygningskroppen. En jordskjelvfuge vil gå fra terrengnivå og 

videre helt opp til taknivå. Inntreden av jordskjelvfuger vil påvirke plassering og 

antallet vertikale avstivende skiver, og kunne medføre behov for doble 

veggskiver/søylerekker. 

2.4.5 Tverrgående kommunikasjon – Kulverter, bruer  

Det skal etableres gangbruer og kulverter for både persontrafikk og tekniske 

føringer mellom byggetrinn 1 og 2 samt mellom nybygg definert innenfor 

byggetrinn 2. Modellutsnittet nedenfor viser situasjonen mellom bygg B og C i 

byggetrinn 1.  

Gangbruene i byggetrinn 1 har et hovedbæresystem i stål med gangbaner i betong. 

Underliggende kulvertkonstruksjon er utført i vanntett plasstøpt betong. Kulverten 

har en øvre del for persontrafikk, og en nedre del for teknisk infrastruktur. 

Utformingen av kulverter i byggetrinn 2 er ikke definert, men vil enten ha en 

utforming tilsvarende byggetrinn 1 eller kun være over en etasje med et "felles" 

areal for persontrafikk og tekniske føringsveier. 
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Figur 2.4 Tverrgående kommunikasjon. Gangbru og kulvert 
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3 VVS  

Sanitær 

Avløp utføres som separatsystem med spillvann og overvann ført ned og ut av 

bygget via bunnledninger/ledninger med selvfall for tilknytning til utvendig VA 

anlegg.  

 

Sykehuset tilknyttes kommunal infrastruktur for VA som opparbeides i forbindelse 

med utbyggingen. 

 

Det etableres barriere mot spredning av legionella i vannforsyning med tilhørende 

ledningsnett.  Løsning utredes nærmere i forprosjekt, og tilpasses gjeldende 

regelverk og teknologisk utvikling. 

 

Forbruksmåling og beredning av varmtvann etableres desentralisert i rørtekniske 

rom. 

 

Sanitæranlegg med utstyr i normal standard benyttes.  I størst mulig grad benyttes 

standard hvitt porselensutstyr og ettgreps batterier. For å lette renhold, forutsettes 

veggmonterte klosetter. 

 

Varme  

Det nye sykehusets generelle oppvarmingssystem baseres på vannbåren varme til 

radiatoranlegg, strålepaneler og oppvarming av ventilasjonsluft. I enkelte områder 

som garderober og inngangspartier benyttes gulvvarme.   

Snøsmelteanlegg installeres hovedsakelig i tilknytning til inngangspartier.  

 

Termisk energiforsyning for byggetrinn 2 er forutsatt tilknyttet energisentral 

etablert i byggetrinn 1. Eventuelt behov for tilleggsproduksjon av termisk energi vil 

bli vurdert nærmere i forprosjektet. 

 

Energisentralen er basert på løsninger som kombinerer varmepumpeteknologi, 

energigjenvinning og energilagring (brønnpark). Utnyttelse av internt 

varmeoverskudd er også en forutsetning for å oppnå de høye energimål som er 

forutsatt.  

 

For best mulig utnyttelse av varmepumpe/alternative energiformer bør 

designforutsetninger for ventilasjonsbatterier og radiatorsystem vurderes spesielt.  

Det forutsettes i utgangspunktet lavtemperatur varmesystemer. 

 

Anleggene forutsettes mengderegulert, og det benyttes elektroniske ventiler i 

radiatoranlegg for tilrettelegging for energisparing/nattsenking. 

 

Brannslokking 

Behov for sprinkleranlegg inngår i vurderinger av brann og rømningsstrategi.  

Normalt vil behov for åpenhet og fleksibilitet medføre ønske om å begrense 

seksjonering som igjen kompenseres med sprinkleranlegg. 

 

Skisseprosjektet tar som utgangspunkt at sykehuset fullsprinkles etter regler for 

anlegg i ordinær risikoklasse OH2.  Anleggene utformes som soneanlegg som gir 

fleksibilitet over tid med tanke på ombygging og tilpasninger i arealene.  
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Håndbrannslanger med rekkevidde inntil 25 meter installeres i alle etasjer for 

dekning av det totale arealet. 

 

For viktige IKT-rom der vann som slukkemiddel i utgangspunktet er uønsket kan 

inert luftventilering som brannslokkingsstrategi være aktuelt. Et Inert luft anlegg 

hindrer at branner oppstår ved at oksygennivået senkes. 

 

Gass og trykkluft 

Følgende gassanlegg etableres i byggetrinn 1: 

• anlegg for medisinsk oksygen med hovedforsyning fra utvendige tanker 
med fordamperanlegg for flytende oksygen, reserveforsyning fra 

flaskepakker i innvendig gassentral 

• anlegg for medisinsk luft, teknisk luft og instrumentluft fra 

kompressoranlegg i 2 separate trykkluftsentraler. Reserveforsyning 
medisinsk luft fra mikser for syntetisk luft (miks av nitrogen og oksygen). 

• anlegg for medisinsk lystgass med hovedforsyning og reserveforsyning fra 

flaskepakker i innvendige gassentraler  

• anlegg for CO2 forsynt fra flaskepakker i innvendige gassentraler 

• anlegg for nitrogen til behandlingsbygget (hovedsakelig laboratorier) 

forsynt fra utvendig nitrogentank. Tank kombineres med nitrogen til 

produksjon av syntetisk luft. 

• medisinsk vakuum installeres for tunge behandlingsområder som 
operasjon, intensiv og fødeavdeling 

 

Det vil i tillegg være aktuelt å benytte spesialgasser fra mindre sentraler i 

tilknytning til brukersteder eller fra enkeltstående flasker.  Behov og omfang av 

bruk av både medisinske gasser og spesialgasser må kartlegges i forprosjektet.  

Anlegget må så utformes slik at sikkerheten er ivaretatt både under normal bruk og 

ved eventuell brann eller svikt i forsyningen fra en kilde. 

 

Anbefalte forutsetninger er at anleggene bygges i henhold til NS-EN-ISO 7396-1 

og ”SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gassanläggningar”  

 

Luftbehandling 

Det er forutsatt installert konvensjonelle luftbehandlingsanlegg med mekanisk 

tilluft og avtrekk. For operasjonsområder, isolater og laboratorier og andre områder 

med særskilte krav til ventilasjon, etableres separate systemer. 

 

Luftbehandlingsanleggene bidrar til å sikre godt inneklima i sykehusarealene. 

Dimensjonering følger gjeldende lover og forskrifter, samt føringer lagt i 

byggherrens egne programdokumenter, bla. utstrakt bruk av behovsstyrt 

ventilasjon.  Aggregater og hovedkanaler dimensjoneres for lave lufthastigheter og 

trykkfall for fleksibilitet for endringer og lavt energiforbruk. Krav om SFP-faktor 

lavere enn 1,5 legges til grunn for generelle systemer. Det benyttes i hovedsak 

roterende gjenvinnere for best mulig energivirkningsgrad. 

 

Anleggene søkes så langt som mulig systeminndelt tilpasset funksjonsområde, 

driftstider og fysisk nærhet til betjeningsområder. En optimalisering med tanke på 

disse forhold bidrar til å sikre energieffektivitet og vil være et viktig bidrag til å 

oppnå målsettinger på energibruk.  
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Luftinntak og -avkast etableres primært på tak og med luftinntak på fasade og 

avkast opp over tak slik at fare for kortslutning mellom inntak og avkast 

minimeres.   

 

Luftkjøleanlegg og kuldeanlegg 

Det forutsettes installert isvannsanlegg for å dekke kjølebehov til rom-,  

ventilasjon- og prosesskjøling. I forbindelse med billeddiagnostikk/MR etc. samt 

IKT-rom må det forventes relativt store kjølebehov gjennom hele året. 

Systemløsninger for kjøleanleggene ses i sammenheng med energiløsninger for 

sykehuset. Varmeoverskudd fra kjøleanlegg utnyttes i kombinasjon med 

varmepumpeløsninger og energibrønner. 

 

I skisseprosjektet inngår kostnader for distribusjon av isvann og kjøleproduksjon til 

dekning av kjølebehovet.   

 

For mindre desentraliserte kjøle- og fryserom benyttes lokale kjøleaggregat. 

Overskuddsvarme fjernes ved vannkjølte kondensatorer tilknyttet sentralt 

kjøleanlegg der det ligger til rette for det, alternativt benyttes luftkjølte enheter om 

varmeavgivelsen til omkringliggende arealer ikke er vesentlig. 

For kuldeinstallasjoner i tilknytning til funksjoner med større konsentrasjon av 

kjølebehov, er det aktuelt med gjenvinning av overskuddsvarme fra kjølesystemene 

til for eksempel forvarming av varmt forbruksvann.  Dette utredes nærmere i 

forprosjekt. 

4 ELKRAFT  

Basisinstallasjoner for elkraft 

Det etableres generelle føringsveier basert på kabelbroer montert over himling i 

korridorsoner samt montasjekanaler i bruksrom. I pasientrom installeres felles 

uttakskanaler med elektro og gass, fortrinnsvis integrert i rommenes innredning. 

Uttaks- og forsyningssøyler i pasientbehandlingsrom forutsettes ivaretatt som 

brukerutstyr. 

 

Det legges en egen fundamentelektrode utført som ringelektrode under byggenes  

fundamentplan. Fundamentelektroden i de enkelte bygningsavsnitt sammenkobles 

slik at det oppnås ett felles jordpotensiale for hele utbyggingsområdet inklusive 

byggetrinn 1. 

  

Prinsipper for valgt løsning av lynvernanlegg i byggetrinn 1 forutsettes videreført. 

Dette vil bli utredet i forprosjektfasen. Det er medtatt kostnader for lynvernanlegg i 

skisseprosjektet.  

 

Høyspent forsyning 

Sykehusområdet skal forsynes med høyspent normalkraft fra overliggende nett. Det  

etableres redundant forsyning fra to uavhengige sekundærstasjoner inn til 

byggetrinn 1. Framføring av høyspentkabler og etablering av høyspent 

koblingsanlegg samt tilhørende transformatorer ivaretas av nettleverandøren Lyse 

Elnett. Dette ivaretas gjennom byggetrinn1.  

 

Kostnader for høyspentanlegg lokalt for byggetrinn 2 vil bli belastet prosjektet som 

anleggsbidrag. Beregnet anleggsbidrag er medtatt i skisseprosjektet. 
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I tillegg etableres et internt høyspent forsyningsnett for distribusjon av 

nødstrømsforsyning fra reservekraftaggregater i teknisk sentral. Dette omfatter 

høyspent koblingsanlegg, transformatorer og høyspent kabelføring.  

 

Lavspent forsyning 

Lavspent fordelingssystem for normalkraft og nødstrømsforsyning vil bli 230/400V 

TN-C-S. I områder for medisinsk bruk, gruppe 2, etableres lokale IT-systemer ved 

hjelp av skilletransformatorer 230/230V.  

 

Hovedfordeling etableres på kjellerplan i nær tilknytning til nettstasjon. Det 

forutsettes frittstående hovedfordelinger med adkomst fra begge sider.  

 

Underfordelinger plasseres i egne elkrafttekniske rom. Underfordelingene plasseres 

sentralt på etasjenivå slik at kurskabler i størst mulig grad begrenses til 35-40m.  

 

I tilknytning til underfordeling etableres det vertikale føringssoner for framføring 

av strømskinner og kabler for elkraft og tele. Det er derfor viktig at elfordelinger er 

gjennomgående og ligger i samme posisjon over hverandre.  

  

I tillegg til generelle underfordelinger må det for hvert medisinsk område gruppe 2 

avsettes en egen underfordeling. Denne plasseres i nær tilknytning til det 

medisinske området og innpasses i den bygningsmessige layout (nisjefordeling).  

 

Kabling for driftstekniske anlegg (VVS) og bygningsdrift medtas i henhold til 

definerte behov i brukerspesifikasjoner og utstyrsprosjekt.  

 

Lys 

Belysningen skal være dekkende for funksjon og tilpasset innredning og miljø. Den 

skal baseres på enkle, effektive anlegg med gunstig årskostnad og god 

romtilpasning. Lysanlegget forutsettes å tilfredsstille relevante publikasjoner fra 

LYSKULTUR.  

 

For å begrense energiforbruket forutsettes det en stor grad av behovsstyring av 

lyset. I tillegg vil muligheten for å utnytte dagslyset for å spare energi til lys bli 

nærmere vurdert i forprosjektet.  

 

Nødlysanlegg dimensjoneres i henhold til gjeldene forskrifter.  

 

Elvarme 

Sykehusets generelle varmesystem vil bli vannbårent. Elvarme installeres kun der 

spesielle krav tilsier dette eller at kostnadene med vannbårent varmesystem blir 

uforholdsmessig høye. Det er kun forutsatt begrenset installasjon av 

elvarmeanlegg.   

 

Reservekraft 

Det er etablert egen reservekraftstasjon basert på reservekraftaggregater plassert 

samlet i teknisk sentral. Aggregatstasjonen er etablert med en n+1 løsning som 

innebærer at full belastning skal kunne dekkes selv om en maskin feiler under 

oppstart eller er utkoblet grunnet service.  
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Reservekraftstasjonene har i dag 4 stk. reservekraftaggregater. Det er god 

kapasitetsreserve på anlegget i dag. I forbindelse med full utbygging av byggetrinn 

2, vil det bli behov for å supplere reservekraftstasjonen med et ekstra aggregat. 

Dette er medtatt i kostnadene for skisseprosjektet.  

 

Avbruddsfri kraftforsyning etableres som eget forsyningsnett med to redundante 

UPS-enheter plassert i forsyningspunkt ved hovedfordeling.  

5 TELE OG AUTOMATISERING  

Basisinstallasjoner for tele og automatisering 
Inntakskabler fra eksterne nettoperatører (ISP, PSTN) etableres med redundans/ 

ringstruktur og forlagt i separate traseer fram til nytt grensesnittrom i byggetrinn 2.  

 

Integrert kommunikasjon  
En av de viktigste byggesteinene i det nye sykehuset er en redundant infrastruktur 

for integrert kommunikasjon. Med infrastruktur for integrert kommunikasjon 

menes romtopologi, kabling og nettverkselektronikk. Felles infrastruktur vil være 
det viktigste kommunikasjonssystemet ved det nye sykehuset og vil være 

hovedbæreren for data-, lyd- (tale), bilde- (video, TV, overvåkingskamera), 

meldingskommunikasjon samt databaserte medisintekniske systemer. 

 
Stikkord for etablering av det integrerte kommunikasjonsnettet vil være redundans, 

høy oppetid og tilgjengelighet. Kabling etableres med minimum 10G kapasitet til 

sluttbruker. 
 

Det er viktig å etablere et felles trådløstdatanett (WLAN) med god kapasitet og 

som kan benyttes av alle kommunikasjonstyper (data, lyd, bilde, 
meldingsformidling samt posisjonsbestemmelse). Det trådløse datanettet vil være 

en del av sykehusets generelle datanett og underlagt samme sikkerhetsprosedyrer 

som det trådbundne datanettet.  

 
Kostnader for nettverkselektronikk samt basestasjoner for det trådløse datanettet er 

medtatt i skisseprosjektet. 

 
Telefon og personsøking 

Løsning for talekommunikasjon vil i hovedsak være basert på redundante 

talekommunikasjonsservere og med trådbundne/trådløse IP-telefoner. Kostnader 
for telefonisystem er budsjettert som utstyr av HVIKT. 

 

Anlegg for å sikre intern mobildekning samt etablering av offentlig nødnett er 

medtatt.  
 

Alarm og signalsystemer 

Det installeres et heldekkende brannalarmanlegg med integrert talevarslingsanlegg 
for hele sykehuset. Anlegget etableres med direkte varsling til brannvesen og 

knyttes opp mot presentasjonsutstyr i driftssentral.  

 

Det vil bli etablert anlegg for innbruddsalarm og adgangskontroll. 
Sikkerhetstiltakene skal forhindre uautorisert tilgang til mennesker, informasjon og 

materiell som kan føre til uakseptable tap av liv/helse og av materielle/økonomiske 

verdier. Soneplaner for å visualisere omfanget av anleggene utarbeides i løpet av 
forprosjektet. Eventuelt behov for overfallsalarm forutsettes ivaretatt via 

innbruddsalarmanlegget. 
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Pasientsignalanlegg medtas i alle relevante pasientområder. Det regnes i 
utgangspunktet med tradisjonelle systemer uten samtalemulighet. For overføring av 

oppkall/alarmer vil det være aktuelt med en integrasjon mot byggets telefonsystem.  

 

Det er ikke medtatt noe sentralt anlegg for tid giving (sentraluranlegg).  Eventuelle 
behov for dette forutsettes løst med lokale anlegg anskaffet som brukerutstyr. 

 

Lyd og bildesystemer  
Teleslynger etableres i alle større møte- og undervisningsrom samt ved alle 

publikumsskranker. 

  

All distribusjon av lyd og bilde forutsettes å skje via datanettet.  
 

For intern overvåking av sentrale områder i sykehuset installeres ITV-anlegg. 

Anlegget bygges med faste og bevegelige kamera som knyttes opp mot et felles 
presentasjonssystem i driftssentral.   

 

Lokale anlegg for taleforsterkning og bildevisning etableres i større møte og 
forsamlingsrom. Det vil her bli etablert integrerte løsninger som omfatter lyd, bilde 

og styreanlegg. I tillegg må det regnes med behov for billedvisningsutstyr i mindre 

møte og seminarrom. For en del møterom vil det være aktuelt å utruste med 

mulighet for videokonferanse.  
 

Automatisering 

Det etableres et byggkontrollsystem for styring, regulering og overvåking av de 
tekniske anlegg. Byggkontrollsystemet knyttes opp mot felles presentasjonsutstyr i 

driftssentral. Videre skal byggkontrollsystemet ha grensesnitt mot IKT-

management system for varsling av hendelser/unormaliteter. 
 
For styring og regulering på romnivå monteres et bussbasert romkontrollsystem. 

Dette anlegget vil bli svært viktig for å kunne behovsstyre de tekniske anlegg slik 

at de ambisiøse krav til energiforbruk kan oppnås. 

6 ANDRE INSTALLASJONER  

Heiser 

Heiser medtas i et omfang som tilsvarer det som er under installasjon i  

byggetrinn 1. Endelig transportanalyse forutsettes utarbeidet i forprosjektfasen.  

 

Det vil være aktuelt med ulike heisstørrelser avhengig av hvilken funksjon de skal 

tilfredsstille. For alle heisene er det forutsatt benyttet maskinroms frie heiser. For 

bygg over 8 etasjer (eller 23m over bakken) vil det være krav om at en av heisene 

utrustes som brannheis. 

 

Varelagerautomater 

Det er medtatt kostnader for to varelagerautomater i byggetrinn 2 av samme type 

og funksjon som er under installasjon i byggetrinn 1. 
 
Det er ikke medtatt kostnader for sengelagerheis i byggetrinn 2. 

 

Rørpost 
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Det er etablert et tverrgående rørpostanlegg i byggetrinn 1, med 

kommunikasjonslinjer mellom alle bygg. Kalkylen forutsetter at valgt konsept 

videreføres og at anlegget utvides for å dekke byggetrinn 2.  

 

Avfallsanlegg 

Det er etablert et sentralt avfallssuganlegg i byggetrinn 1, dimensjonert for full 

utbygging. Kalkylen forutsetter at valgt konsept videreføres og at anlegget utvides 

for å dekke byggetrinn 2. Det er ikke beregnet sentrale installasjoner i byggetrinn 

2. 

 

AGV 

Det vurderes anskaffelse av et AGV-anlegg (selvdrevne ubemannede kjøretøy) for 

byggetrinn 1. Det forutsettes at valgt konsept videreføres for byggetrinn 2. 

Kostnader til AGV inngår i skisseprosjektet.   

 

Spesielle VVS-tekniske installasjoner (RIV) 

En del spesialutstyr for sykehusdrift kan knyttes til VVS-tekniske anlegg og 

leveranser, bla. spesialvaskemaskiner (dekontaminatorer, autoklaver), 

sikkerhetsskap/-benker ol. Det er forutsatt at slikt utstyr leveres gjennom 

ustyrsleveranser administrert av MTU, dvs. samme grensesnitt som i byggetrinn 1. 

Kostnader for slikt utstyr inngår ikke i RIV-kalkylene. 

7 UTENDØRS 

Utendørs VVS  

I forbindelse med opparbeidelse av utomhusområder inngår kostnader for 

avvanning med kummer og sluk med tilhørende ledningsnett som tilknyttes 

kommunal infrastruktur. For områder med spesielle krav til adkomst forutsettes 

etablert snøsmelteanlegg. Det er stipulert et omfang med tilhørende kostnad. 

Utendørs elkraft 

Det er medtatt kostnader for framføring, styring og tilknytning av utendørs 

belysning og andre installasjoner som krever strømforsyning. Kostnader knyttet til 

belysningsutstyr og andre installasjoner inngår under landskapsprosjektet. 

Utendørs tele og automatisering 

Det er medtatt kostnader for framføring og tilknytning av utendørs 

teleinstallasjoner som P-automater og infoskjermer. 
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1 Retningslinjer - Byggeteknisk prosjektering 

Notatet er utarbeidet med den hensikt å bidra til at prosjektets overordnede mål mht. 

bygge- og driftskostnader, miljø, teknisk kvalitet etc. i størst mulig grad blir ivaretatt i 

den videre byggetekniske prosjekteringsprosessen. 

 

I forkant av prosjektet skal de fagansvarlige i RIB-gruppen har satt seg godt inn 

prosjektets grunnlagsdokumenter slik at man på et tidlig tidspunkt fanger opp alle 

relevante krav og mål i prosjektet som er styrende for eget prosjekteringsarbeid.  

De fagansvarlige skal i fellesskap foreta kritiske analyser av alle definerte mål. Videre 

skal man: 

› Lete etter svakheter og eventuelle mangler ved disse. 

› Vurdere disse opp mot gjeldende tekniske forskrifter.  

› Vurdere mulige økonomiske konsekvenser for prosjektet. 

› Vurdere tekniske problemstillinger mht. omfang, kompleksitet og fremdrift. 

› Vurdere eventuelle tverrfaglige konsekvenser. 

  

Enkle virkemidler for å få til en mest mulig effektiv prosjekteringsprosess:  

› Det skal utarbeides en liste over alle fagrelaterte problemstillinger i prosjektet. Disse 

skal i sin tur brytes ned til mindre og mer oversiktlige prosjekteringsoppgaver. 

› Det skal utarbeides et skjema der avhengigheter til de øvrige i prosjekterings-

gruppen fremkommer. I skjemaet skal det defineres tidsfrister for nødvendige 

tilbakemeldinger. Det er viktig å huske at angitte tidsfrister skal være "rimelige" for 

alle parter. 

› Unngå å starte opp en prosjekteringsoppgave med mindre det foreligger en klar 

bestilling av denne og det foreligger et tilstrekkelig underlag til å utføre jobben. Ved 

behov for avklaringer i forhold til egen prosjektering skal dette meldes til 

Fagansvarlig, og skal ved første anledning tas opp med PG/kunden. 

› "Gode" løsninger for deg og ditt fag behøver ikke være gunstige for de andre 

prosjekterende eller prosjektet som helhet. Innen man introduserer nye løsninger i et 

offisielt prosjektdokument, skal disse være avklart med prosjekt/disiplinleder samt 

de øvrige medlemmene av PG. 

› Ha alltid en formening om forventet resultat samt nødvendig detaljeringsnivå. 
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2 Fundamentering - Grunnforhold 

2.1 Generelt 
I et byggeprosjekt vil det kunne være flere akseptable fundamenteringsløsninger. 

En optimal teknisk og økonomisk fundamenteringsløsning fremkommer som et produkt 

av forhold knyttet til byggeteknikk, geoteknikk, anleggsteknikk, miljø og de rådende 

markedsforhold. 

 

De rådende grunnforhold er vesentlige i denne sammenheng, og det er derfor viktig at 

geotekniker involveres tidlig i prosjekteringsfasen slik at viktige forhold knyttet til 

byggegrunnens beskaffenhet blir belyst i tide.  

 

Geotekniske grunnundersøkelser gir bl.a. informasjon om:  

Dybder til fjell, grunnvannsnivå, lagdeling/tykkelse, jordmassenes kvalitet. 

 

Basert på denne informasjonen bestemmes  

› Byggets plassering på tomten 

› Evt. nødvendige forarbeider og sikringstiltak i forbindelse med grunnarbeidene 

› Valg av fundamenteringstype 

 

Uten grundig kunnskap om grunnforholdene i prosjektets tidlige faser kan det bli tatt 

feilaktige beslutninger vedrørende valg av bæresystem og planløsninger. Konsekvensen 

av dette kan være behov for omarbeiding av prosjekterte løsninger og dermed 

merkostnader både for de prosjekterende og byggherren. 

2.2 Viktige faktorer ved valg av fundamenteringsform    
Valgt fundamenteringsløsning skal være optimalisert både mht. tekniske, miljømessige og 

økonomiske krav og retningslinjer. 

I dette ligger bl.a. at fundamenter skal: 

› Være funksjonsdyktige, dvs. de må gi betryggende sikkerhet mot brudd og skadelige 

setninger.  

› Være enkle i utførelse mht. fremdrift og HMS på byggeplass. 

› Prosjekteres med færrest mulige varianter med tanke på utførelsesfeil og 

prefabrikasjon. 

 

Ved valg av et byggverks fundamenteringsform vil flere faktorer spille inn: 

› Byggetomtens topografi 

› Jordartenes egenskaper (bæreevne, evt. setnings- eller telefarlige masser etc.) 

› Dybder til fjell 

› Grunnvannsnivå – Behov for vanntette konstruksjoner 

› Byggets og fundamentlastenes størrelse (Forberedt for last fra ekstra etasjer?) 

› Nærhet til andre byggverk, lednings- og rørtraseer 

› Fremtidige byggeplaner på nærliggende tomtearealer 

› Byggeprosjektets totaløkonomi 
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3 Bygningsutforming 

Det skal prosjekteres nøkterne, tekniske og økonomiske løsninger, både i detalj og helhet. 

Investeringskostnader og kostnader ved drift, vedlikehold og utskiftning skal inngå i 

vurderingene. Konstruksjoner og materialvalg skal baseres på anerkjente og velprøvde 

løsninger og utførelser.  

 

Sykehusbyggene skal planlegges slik at ombygging for tekniske føringer enkelt kan 

foregå uten å forstyrre vesentlige aktiviteter over og under ombyggingsområdet. 

 

3.1 Universell utforming 
Universell utforming skal hensyntas og dokumenteres i planlegging og prosjektering.  

 

Viktige fokusområder for RIB vil være: 

› Utforming av ramper (Både innomhus og utomhus) 

› Overbygde inngangspartier (Ambulanse/akuttmottak, hovedinngang etc.) 

› Søyleplassering og senteravstand 

› Nivåforskjeller – "Snublekanter" 

› Avfasing av vegg- og søylehjørner 

› Bruk av materialer med liten grad av avgassing 

› Fukt- og vannproblematikk (Innebygd fukt, fukttransport utenfra) 

› Ikke-støvende arbeider 

 

3.2 Konstruktiv utforming – Effektiv byggeprosess 
Bygningstekniske løsninger og produkter skal være lett byggbare og standardiserte. 

Preaksepterte løsninger skal i størst mulig grad benyttes, mens spesial-løsninger og 

spesialprodukter skal unngås.  

 

Bygningstekniske løsninger skal ivareta lave LCC-kostnader der både investering, drift, 

vedlikehold samt utskiftninger inngår. LCC-beregninger skal brukes aktivt for å 

synliggjøre FDVU-konsekvenser ved ulike valg, og det skal foreligge LCC-beregninger 

ved alle faser i prosjektet. 

 

Valg av byggets konstruktive systemer vil påvirkes av flere forhold: 

› Planlagt fremdrift/produksjon på byggeplass 

› Bygningsutforming 

› Krav til energiregnskap/karbonavtrykk 

› Etasjehøyde + plassbehov i høyden for tekniske føringer 

› Behov for tekniske føringer 

› Behov for fremtidige endringer (tilpasningsdyktighet, demonterbarhet) 

› Økonomi 

› Markedssituasjon og valg av entreprenører 
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Standardisering av byggets bæresystemer gir behov for vurderinger mht.: 

› Omfang av leverandørprosjektering 

› Bruk av generelle konstruksjonsdetaljer 

› Innfesting av prefabrikkerte fasadeelementer 

› Utarbeidelse av et enhetlig og enkelt bæresystem med stor grad av repetisjon 

› Oppdeling av bygg med "komplisert" geometri til mindre og enklere sammensatte 

bygningsenheter. (Hvilket også vil være gunstig mht. seismiske belastninger.) 

› Toleranseavvik og potensiale for utførelsesfeil 

› Vurderinger mht. grad av prefabrikasjon 

1. Plasstøpte konstruksjoner 

2. Plasstøpte konstruksjoner i kombinasjon med bruk av prefabrikkerte   

betongelementer 

3. Elementbygg helt eller delvis bygget opp ved bruk av prefabrikkerte 

moduler. (Modulbygg) 

4. Kombinasjon av punkt 1 -3 ovenfor 

 

Beslutninger vedrørende standardiserte løsninger, systemer og produkter skal tas i 

forprosjektfasen. 

3.3 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet  

3.3.1 Generelt 
Et sykehusbygg skal være tilrettelagt for endring av aktiviteter uten at det medfører 

omfattende ombyggingsarbeider. For at ønskemålet om fleksible arealer i enkelte deler av 

bygget ikke skal bli kostnadsdrivende skal det settes søkelys på problemstillingen allerede 

i konseptfasen.  

 

Et tilpasningsdyktig bygg skal ha nødvendig grad av generalitet, fleksibilitet og 

elastisitet. 

 

Generalitet:  

Evne til å tilpasse seg ulike funksjoner uten vesentlige inngrep i arealer, innredninger 

eller installasjoner.  

 

Fleksibilitet:  

Innenfor gitte rammer og modulsystemer kan arealer endres uten at dette virker inn på 

byggets primære løsninger (arealfleksibilitet).  

 

Elastisitet:  

Evne til å tilpasse seg krav til utvidelser eller nedskalering.  

 

Beslutning vedrørende prioritering av områder med krav til fleksibilitet/generalitet skal 

tas i forprosjektfasen. 
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3.3.2 Tilpasningsdyktighet 
Generelt skal fleksibilitet prioriteres høyt, men de ulike løsningsalternativene skal 

vurderes opp mot investerings- og driftskostnader, og hvilke gevinster som reelt sett kan 

oppnås. Behovet for tilpasningsdyktighet vil variere avhengig av bygningstype og 

aktuelle funksjonstyper. 

 

Nedenfor er det listet opp punkter som kan være styrende mht. fleksibel bruk av arealer: 

› Ønske om færrest mulige fysiske begrensninger i lokalet  

› Dekkekonstruksjoners bøyestivhet mht. dynamiske lastvirkninger og deformasjoner. 

(Krav til nedre tillatte egenfrekvenser, maks. deformasjoner) 

› Påstøper 

› Konstruksjonssystem og etasjehøyde 

› Andre funksjoner i bygningen, f.eks. parkeringskjeller 

› Planleggingsmoduler og teknisk grid 

› Byggets geometriske form, bygningsbredde 

› Materialvalg 

 

For å oppnå fleksibilitet er det vesentlig at tekniske hovedføringer, tekniske rom og 

viktige rom som for eksempel sentralt hovedkommunikasjonsrom, hovedfordelinger, 

ventilasjonsrom mv. har innebygget mulighet for utvidelse og kapasitetsøkning.  

 

Valg av konstruksjonssystem har stor innvirkning på funksjonell fleksibilitet 

(etasjehøyde) og fysisk fleksibilitet (mulighet for gjennomføringer og demonterbarhet).  

Dekkekonstruksjoner skal generelt utføres uten underliggende bjelkesystemer slik at de 

ikke er til hinder for horisontale tekniske føringsveier.  

 

Arealer som defineres som tilpasningsdyktige er kjennetegnet ved at de har egenskaper 

som tillater utførelse av ulike typer aktiviteter. I så henseende er det viktig å ha følgende 

problemstillinger i tankene:  

 

› Lyd og vibrasjoner/deformasjoner  

› Brannskiller og –tettinger  

› Flytting av tungt utstyr internt i bygget => Transportåpninger, transportveier. 

› Kritiske rom og systemers plassering i forhold til risiko for vannlekkasje  

› Tilgjengelighet for tekniske installasjoner (nedtagbare himlinger etc.)  

› Solinnstråling i forhold til energibruk og komfort. Dagslyskrav 

› En konstruktiv utforming som bidrar til stor grad av frihet ved senere ombygninger. 

Dvs. mulighet for etablering av nye tekniske føringer, både over og under gulvnivå, 

flytting av vegger samt hulltaking i dekkekonstruksjoner. 

 

Man bør i planleggingsfasen gjøre vurderinger mht. hvilke deler av en konstruksjon det 

kan være aktuelt å skifte ut eller justere i forbindelse med fremtidige endringer.  

Deler av bærekonstruksjonene det kan være aktuelt å skifte ut bør utføres som 

demonterbare sekundære konstruksjoner, mens resten av konstruksjonen kan bygges som 

en permanent konstruksjon. For den permanente delen er det spesielt viktig at den 

utformes med tanke på generalitet. 

For arealer der krav om fleksibilitet mht. oppheng av tungt utstyr i underkant av dekkene 

gjøres gjeldende anbefales bruk av plasstøpte massive dekkekonstruksjoner.  
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Prefabrikkerte HD-elementer og plasstøpte toveis-bærende hulldekker, som begge har 

svekkede tverrsnitts-soner (hulrom), er ikke egnet for arealer med slike krav. De senere 

dekketypene vil også være mindre fleksible enn et massivt slakkarmert dekke mht. 

etablering av fremtidige dekkeutsparinger. 

 

 

Bygningsutforming                   

Viktige parametere mht. oppnåelse av 
tilpasningsdyktige bygg 

Bygningsstrukturegenskaper 

Fleksibilitet Generalitet Elastisitet 

Netto etasjehøyde 

 
 X  

Sjakter for vertikale føringsveier 

Lokalisering og dimensjoner 

Bør prosjekteres med ekstra kapasitet 

X X  

Muligheter for hulltaking i dekker 

Vurder soner for fremtidige 

hullboringer. Still krav til eksempelvis 

prefabrikkerte dekkeelementer 

X X X 

Arealutnyttelse per etasje 

 
 X  

Mulighet for åpne arealer/områder 

 
 X  

Horisontale føringsveier.  

Lokalisering og dimensjoner 

Bør prosjekteres med ekstra kapasitet 

 X X 

Bærende innervegger 

Vurder soner/etabler utsparinger for evt. 

fremtidige gjennomføringer 

 X X 

Bygningsbredde  

Modulmål? 
 X  

Heis- og trappesjakter 

 
 X  

Dekker - Lastkapasitet 

Kost/nytteverdi 
 X  

Vertikale bæresystemer - Lastkapasitet 

Eventuelt dimensjonert for påbygging 

av flere etasjer 

  X 

Fundamentering - Lastkapasitet 

Eventuelt dimensjonert for påbygging 

av flere etasjer 

  X 

Tomteforhold.  

Utbyggingsmuligheter 
  X 

 

Tabell 3.1  Bygningsstrukturegenskaper knyttet opp mot parametere som er   

   viktige for oppnåelse av tilpasningsdyktige arealer/områder. 
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3.4 Seismiske laster – Påvirkning av bygningsstruktur 
Iht. norske/europeiske myndighetskrav skal sykehusbygg dimensjoneres for seismiske 

lastvirkninger. 

 

Ved beregning av størrelsen av seismisk induserte laster tar man utgangspunkt i den 

seismiske sonen det aktuelle bygget er lokalisert i og tilhørende "dimensjonerende 

grunnakselerasjon", en forsterkningsfaktor, S, som varierer med grunnforholdene samt en 

seismisk faktor,gl , som gjenspeiler alvorlighetsgraden av en eventuell kollaps av det 

aktuelle byggverket.  

 

 
Figur 3.1  Seismiske soner i den sørlige delen av Norge og 

   tilhørende spissverdier for grunnens akselerasjon 

 

Bruk av en gl –faktor iht. Eurokode 8 medfører at et sykehusbygg skal dimensjoneres for 

40% større seismisk last enn eksempelvis et bolig/forretningsbygg.  

 

Rystelser i den underliggende bergstrukturen vil ved et overliggende sjikt av løsmasser 

forsterkes innen de når overflaten og bygningskroppen - Forterkningsfaktoren øker med 

hvor løse/bløte massene er. Fra byggets fundamentnivå vil rystelsene gå videre opp i 

bygget via byggets stabiliserende bærestruktur og etter hvert få bygget til å svinge.  
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Løsmassenes innvirkning på de seismisk lastvirkningene kan synliggjøres ved at det 

eksempelvis for et bygg fundamentert på dårlig leirgrunn vil opptre ca. 40-50 % større 

jordskjelvlaster enn om bygget var fundamentert til berg, jf. forsterkningsfaktoren S. 

  

Det er størrelsen av den svingende massen og byggets sideveis bevegelse som bestemmer 

størrelsen av den seismiske lastvirkningen. For å redusere virkningen av seismisk 

lastpåvirkning bør man derfor ha spesielt fokus på: 

› Tomtevalg - Grunnforhold  

(Dårlige grunnforhold gir økte kostnader mht. økt omfang/dimensjoner av de 

stabiliserende bæresystemene og byggets fundamentering.) 

› Dekkekonstruksjoner optimalisert mht. egenvekt. 

› Plassering av tunge konstruksjoner i lavereliggende etasjer 

› Byggets (bøye)stivhet/egensvingeperioder 

 

En optimal utforming av et bygg mht. seismiske lastvirkninger vil videre medføre krav 

om at bygget har mest mulig regularitet i plan og oppriss da en slik utforming vil redusere 

opptreden av tvangskrefter i bygget. 

 

I dette ligger bl.a. følgende: 

› Avstivningssystemer skal fortsette uten avbrudd fra topp til bunn, og være 

symmetrisk plassert i planet. 

› Sideveis stivhet og masse i de enkelte etasjer skal forbli konstant eller reduseres 

gradvis uten brå endringer fra bunn til topp. 

› Utforming i planet skal være kompakt, dvs. en tilbaketrukken del skal ikke 

overskride 5 % av gulvarealet i den enkelte etasje. 

› Forholdstall mellom byggets lengde/bredde bør ikke overstige 2 – 2,5 

 

I de følgende figurene er det vist eksempler på regularitet – irregularitet i henholsvis plan 

og oppriss. 

 

 

 
Figur 3.2  Irregularitet – Regularitet i planet 
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Figur 3.3  Irregularitet - Regularitet i oppriss 

 

Fravikes ovennevnte retningslinjer vil byggets geometriske masse- og stivhetssenter 

avvike med den følge at det vil kunne oppstå store eksentriske lastvirkninger i bygget.  

 

Jordskjelvfuger bør etableres i grenselinjer mellom fløyer med ulik geometrisk 

orientering i planet, mot eksisterende bygg og i soner der det er store geometriske avvik i 

bygningskroppen. En jordskjelvfuge skal gå fra terrengnivå og videre helt opp til taknivå.  

 

I figur 3.4 er det gitt eksempler på hvordan man kan splitte opp et bygg for å oppnå en 

mer gunstig utforming med tanke på seismiske lastvirkninger.  

 
Figur 3.4  Oppsplitting av uregelmessige byggeformer mht. jordskjelv 

 

Et bygg skal i hvert etasjeplan ha et symmetrisk plassert avstivningssystem som kan 

ivareta horisontale lastvirkninger i byggenes to hovedretninger. Avstivningssystemet skal 

fortsette uten avbrudd fra fundamentnivå opp til toppen av bygget.  
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3.5 Spesielle belastninger – Stråling, lyd og vibrasjoner  
Søyleavstander og spennvidder bestemmes basert på styrende prosjektkrav og krav 

relatert til den virksomhet som skal inn i bygget (funksjonskrav). Et funksjonskrav gir 

f.eks. en anbefalt øvre grenseverdi for en maksimalt opptredende tillatt nedbøyning av et 

dekkeelement eller en nedre grenseverdi for et dekkeelements egenfrekvens. 

 

Noen funksjoner kan få driftsforstyrrelser på grunn av vibrasjoner:  

› Elektronmikroskopi  

› Veiing  

› Produksjon av vevsnitt (også ultrasnitting)  

› Fintfølende instrumenter (laser)  

› Audiometri 

› MR-utstyr  

› Laboratorie-områder 

 

Konstruksjoner hvor slikt utstyr skal plasseres, må utformes tilstrekkelig stive/tunge, evt. 

må det etableres mulighet for vibrasjonsisolering. Krav til nedre grenseverdier for 

egenfrekvenser og deformasjoner må etterspørres i tidlig prosjektfase. 

 

Byggeforskriftene og NS 8175 angir relevante krav og anbefalinger vedrørende 

lydforhold. Standardens klasse C skal tilfredsstilles. 

 

Dersom det stilles krav til belastninger utover de generelle man finner i NS-EN 1991, skal 

disse vurderes mht. eventuelle fremtidige bruksendringer (Elastisitet). Økonomiske følger 

av ønsket elastisitet må i så fall utredes! 

 

For arealer med radiologifunksjoner skal følgende utredes:  

› Skjerming av stråling mot omkringliggende arealer (også mot under- og 

overliggende etasje) 

› Er det stilt krav til bruk av "ikke-magnetisk" armering i betongkonstruksjoner?  

› Gjennomgående hylser i veggforskaling - Tetting i etterkant mht. strålefare?  

› Stort kjølebehov kan gi behov for stort omfang av gjennomføringer i nærliggende 

bærende konstruksjoner. 

› Store dekkebelastninger og strenge krav til deformasjoner og egenfrekvenser  

=> Fokus på søyleavstander/spennvidder, dekketykkelser og etasjehøyde 

› Nedsenkede partier – Påstøper med innstøpte tekniske føringer 

› Transportåpninger, transportveier 
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3.6 Tekniske arealer - Føringsveier  
Det skal være strukturerte og ordnede, tekniske føringsveier med god tilkomst til kabler, 

kanaler og rør så langt som mulig for å sikre effektiv drift og vedlikehold, herunder 

effektiv feilsøking.  

 

Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner 

uten å måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås ved bruk av vertikale 

føringssjakter.  

 

"Riktig" lokalisering av vertikale føringer i forhold til tekniske rom og fordelinger vil 

kunne redusere dimensjoner på horisontale føringer. Det er viktig at valgte etasjehøyder 

gir tilstrekkelig plass for tekniske føringer. Plassering av vertikale sjakter og tekniske rom 

vil påvirke etasjehøyden.  

 

Vertikale sjakter for tekniske installasjoner bør unngås nær stabiliserende bæresystemer 

da man med dette reduserer dekkekonstruksjonens evne for kraftoverføring av 

horisontalkrefter til stabiliserende skive- og rammekonstruksjoner.  

 

I vegger rundt tekniske sjakter skal det så tidlig som mulig defineres soner for 

gjennomføring av tekniske føringsveier. Utsparingene skal ha dimensjoner som er 

forberedt for utvidelser av det tekniske anlegget. Vegger i tekniske sjakter bør generelt 

ikke benyttes som hovedelementer i byggets stabiliserende bæresystem da dette vil 

medføre redusert fleksibilitet mht. hvor tekniske føringer tillates ført gjennom veggene. 

 

Det skal legges vekt på en gjennomarbeidet løsning for evt. kulvertarealer i forhold til 

tekniske føringer. Kulvertsystemet må tilpasses i høyde og bredde de behov som teknisk 

infrastruktur krever, i tillegg til behov for intern transport og oppstilling av utstyr. 

Kulvertvegger bør, der det er mulig, plasseres i byggets definerte bærelinjer. 

 

Gulv og gjennomføringer i tekniske rom skal sikres mot vannlekkasje til underliggende 

rom. Tekniske rom hvor vannlekkasje kan forekomme, skal bygges med tett gulvbelegg 

med oppbrett og sluk. Det skal utredes om rommene skal ha "flytende" betongpåstøper. 

Beslutninger vedrørende prinsippløsning for tekniske rom og føringer skal tas i 

forprosjektfasen. Beslutningsgrunnlaget skal være LCC- og ROS-analyser. 

 

Fokusområder - RIB: 

› Definere retningslinjer for plassering av sjakter i forhold til lastopptak i 

stabiliserende skiver  

› Definere soner der det ikke tillates gjennomføringer 

› Få tidlig klarhet i arealer med nedsenkede gulvarealer. (Kjøkken, sterilsentral, 

inngangspartier, våtrom, kjøle/fryserom, tekniske rom) 

› Ved dimensjonering av dekkekonstruksjoner skal det tas hensyn til at man i våtrom 

ofte får samlinger av kjerneboringer for vertikale føringer. 
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3.7 Div. infrastruktur - Behov for gjennomføringer i 
bærestruktur, nedsenkede partier 

› Rørpost 

› Avfallsjakter 

› Transportsystem for tekstiler (skittentøy) 

› Trapper 

› Heiser 

› Tekniske føringsveier EL, data- og teleforsyning 

› Innstøpte gulvbokser EL 

› Tekniske føringsveier VA + Ventilasjon, fjernvarme 

› Radiatorer – Vertikale rørføringer langs dekkekanter 

› Røkluker/ventilasjon i trappe- og heissjakter. 

› Pipeløp 

› Tilkomst teknisk kulvert 

› Nedsenkede gulvnivåer for innstøpte installasjoner  

(Innstøpingsgods for innfesting av teknisk utstyr, gulvvarme etc.) 

› Nedsenkede gulvnivåer for store slukrister i operasjonsrom etc. 

› Nedsenkede gulvnivåer i våtrom, inngangspartier (dørmatter) 

› Nedsenkede gulvnivåer for innstøpte tekniske installasjoner (i påstøper) 

› Nedsenkede arealer i kjøle- og fryserom, rom for autoclaver og audiometri, 

radiologi, sterilsentral m.m. 

3.8 Spesialrom – Spesielle konstruksjoner 
I et sykehusbygg skal det prosjekteres arealer/områder der funksjonskrav og krav til 

tilhørende konstruktive elementer vil avvike vesentlig. Spesialrom/konstruksjoner man 

bør ha fokus på er: 

› Balkonger, gårdsrom, takterrasser 

› Auditorier 

› Bibliotek 

› Gymsaler 

› Gasslagre 

› Nettstasjoner 

› Avfallsrom 

› Servicegård/varemottak (Lasteramper, løfteplattformer, porter etc.) 

› Rom for Autoclaver 

› Kjøle- og fryserom 
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4 Konstruktive bæresystemer 

Ved valg av konstruktive bæresystemer skal det tas hensyn til: 

› Krav til tilpasningsdyktighet.  

› Byggets geometriske utforming. 

› Forhold mht. seismiske lastvirkninger 

› Dekkeblastninger definert av Helseforetaket som avviker fra de generelle 

belastninger definert i NS-EN 1991 

› Estetiske krav og ønsker. 

› Definerte material- og miljøkrav.  

 

Riktig valg/optimalisering av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht. 

reduserte fundamentlaster, fremdrift og SHA-relaterte problemstillinger. 

4.1 Stabiliserende bæresystemer 

En bygnings stabiliserende bæresystem består av vertikale og horisontale bygningsdeler 

som sammen tar opp horisontale lastvirkninger i bygget og fører disse ned til fundament-

nivå. Horisontale lastvirkninger på et bygg forårsakes hovedsakelig av vind og seismisk 

aktivitet (jordskjelv). 

 

Et stabiliserende vertikalt bæresystem utføres enten i form av veggskiver i betong, 

rammer i betong, stålkryss eller stålrammer - De ulike systemene kan kombineres. 

Kombinerer man veggskiver med avstivende kryss og rammer må man imidlertid være 

klar over at kreftene som virker på bygget vil søke seg dit de møter mest motstand – Altså 

mot veggskivene. For å unngå at rotasjons-senteret avviker for mye mot planets 

arealsenter bør bøyestivheten av de avstivende konstruksjonene være balansert om 

arealsenteret.  

 

Et optimalt utformet stabiliserende system har symmetrisk plasserte ensartede vertikale 

konstruksjonssystem i lastvirkningenes hovedretninger og et tilhørende rotasjonssenter 

nær byggets/planets arealsenter. Dekkekonstruksjonene i bygget utgjør den horisontale 

delen av det stabiliserende bæresystemet, mens de vertikale bygningsdelene som bidrar i 

stabiliseringen av et bygg er veggskiver av betong og/eller rammer i stål eller betong. 

 

En vertikalt stabiliserende bygningsdel bør ha stor egentyngde og påført egenlast fra 

tilgrensende konstruksjoner da det er denne lasten som danner "motvekten" mot de 

virkende horisontale destabiliserende kreftene. Det er derfor fornuftig at man i størst 

mulig grad har skive- og rammekonstruksjoner som danner bæring for både horisontale- 

og vertikale lastvirkninger. 

 

Ved en horisontalbelastning vil en dekkekonstruksjon oppføre seg som en høy bjelke.  

Jo større avstand det er mellom "bjelkens" oppleggspunkter jo større last føres inn i 

opplegget, og jo større horisontale deformasjoner får man i bygget i retning av den 

påførte lastvirkningen. Oppleggspunkter i denne sammenheng er enkeltstående 

veggskiver, trappe- og heissjakter samt rammer i stål og betong.  

 

Lasten i de horisontale dekkeskivene vil søke seg til de vertikale stabiliserende 

bæresystemene ("oppleggspunktene") med størst bøye/skjærstivhet. En hel og massiv 

veggskive vil ha vesentlig større stivhet enn en med tilsvarende dimensjoner og et stort 

omfang av utsparinger/kjerneboringer.  
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Eksempelvis vil en vegg med en sentrisk plassert dørutsparing kun ha 15-20 % av 

bøyestivheten til en tilsvarende vegg uten dørutsparing.   

4.1.1 Tilpasning av tekniske føringsveier 
Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner 

uten å måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås ved bruk av vertikale 

føringssjakter.  

 

"Riktig" lokalisering av vertikale føringer i forhold til tekniske rom og fordelinger vil 

kunne redusere dimensjoner på horisontale føringer. Det er viktig at valgte etasjehøyder 

gir tilstrekkelig plass for tekniske føringer. Plassering av vertikale sjakter og tekniske rom 

vil påvirke etasjehøyden.  

 

Plassering av tekniske dekkeutsparinger/tekniske sjakter inn mot vegger i trappe- og 

heissjakter bør unngås da man med dette fjerner mulighetene for kraftoverføring av 

horisontalkrefter mellom dekkekonstruksjonene og de vertikale stabiliserende 

skivekonstruksjonene. 

 

I vegger rundt tekniske sjakter skal det så tidlig som mulig defineres soner for 

gjennomføring av tekniske føringsveier. Utsparingene skal ha dimensjoner som er 

forberedt for utvidelser av det tekniske anlegget. Vegger i tekniske sjakter bør generelt 

ikke benyttes som hovedelementer i byggets stabiliserende bæresystem da dette vil 

medføre redusert fleksibilitet mht. hvor tekniske føringer tillates ført gjennom veggene. 

 

En inntreden av utsparinger og gjennomføringer i en eller flere av vertikalskivene i et 

stabiliserende system vil medføre en forskyvning av systemets rotasjonssenter mot 

tidligere. Denne type endringer kan gi lastomlagring og store tvangskrefter i 

konstruksjonene. Det kan dermed bli behov for utførelse av nye tidkrevende statiske- og 

dynamiske analyser med påfølgende komplettering av avstivningssystemet. 

 

For å få til en effektiv og rasjonell prosjektering bør derfor ARK, RIV og RIE så tidlig 

som mulig ha kontroll på omfanget av utsparinger og gjennomføringer gjennom og langs 

veggskiver/rammer som er definert å være en del av byggets stabiliserende system. 

 

Fokusområder - RIB: 

› Definere retningslinjer for plassering av sjakter i forhold til lastopptak i 

stabiliserende skiver  

› Definere soner der det ikke tillates gjennomføringer 

› Plassering av avstivende veggskiver bør vurderes i sammenheng med nødvendig 

brannseksjonering av byggene. 
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4.2 Dekkesystemer 

4.2.1 Plasstøpte massive betongkonstruksjoner 
Plasstøpte betongkonstruksjoner utføres hovedsakelig slakkarmert.  

Bjelker og dekkekonstruksjoner kan utføres både slakkarmerte og som etterspente 

konstruksjoner med innstøpte spennkabler som spennes opp etter at betongen har herdet. 

 

 

 
 

Figur 4.1  Plasstøpt betongdekke - Utlegging av armering på rull 

 

Et plasstøpt dekke kan utføres "halvfabrikkert" ved å benytte underliggende 

forskalingselementer av betong – Såkalte "Plattendekker". 

 

En slakkarmert enveisplate av betong tåler spennvidder opp til ca. 5m innen deforma-

sjonene blir for store i forhold til vanlige bruks- og funksjonskrav. 

 

Et flatdekke er en plasstøpt dekkekonstruksjon uten underliggende bjelker som kun har 

opplegg på søyler.  

 

Slakkarmerte plasstøpte flatdekker (og toveisplater) er optimale for spennvidder og 

søyleavstander inntil ca. 7.2m. Avhengig av lastkategori vil en slik spennvidde gi en 

tverrsnittshøyde tilsvarende 300-400mm. 

 

I etterspente plasstøpte konstruksjoner kan det være problematisk å etablere utsparinger i 

ettertid da faren for å kappe spennarmering er stor. Vanligvis blir det lagt inn ekstra 

spennkabler slik at kapasiteten fortsatt er ivaretatt selv om 1-2 spennkabler skulle bli 

kappet. 

 

Ved å etterspenne plasstøpte dekker kan man få: 

› Dekker med større spennvidder (Flatdekker 7-12m) 

› Mindre nedbøyning 

› Lavere konstruksjonshøyde 

› Vanntette konstruksjoner 

› Større fleksibilitet (Større søyleavstander) 
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Fordeler med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.: 

› Stor frihet i geometrisk utforming. 

› Muligheter for å gjøre tilpasninger underveis gjør at byggestart kan igangsettes på et 

tidligere stadium enn for andre byggesystemer. (Parallelprosjektering). 

› Plasstøpte dekker kan utføres med stor grad av overflatenøyaktighet. Omfanget av 

gulvsparkling kan dermed reduseres eller helt erstattes av gulvsliping. 

› Dekker kan etterspennes og oppnå vanntetthet uten membraner og asfalt. 

› Flatdekker uten underliggende dragere gir stor fleksibilitet for fremføring av 

tekniske føringsveier. 

› Muligheter for stort omfang av enkle og standardiserte bygningsmessige detaljer for 

fasader, innvendige arbeider med delevegger, himlinger, skjørt etc. 

› Stor fleksibilitet i forhold til utsparinger, spesielt hulltaking og kjerneboringer etter 

at dekkekonstruksjonen er etablert. 

› Meget gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann. 

› Mulighet for nedsenkede partier i våtromsoner kan bidra til reduserte terskelhøyder 

etc. 

 

 

Ulempen med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.: 

› Byggemetoden krever normalt lengre byggetid enn om man bygger med 

prefabrikkerte elementer. 

› Nedsenkede partier gir lokalt redusert kapasitet. 

› Tyngre bygg med de ulemper det medfører med hensyn til søyledimensjoner og 

fundamentering. 
 

4.2.2 Prefabrikkerte konstruksjonssystemer 
Byggesystemer i prefabrikkert betong har en stor markedsandel i dagens byggmarked. 

 

 
Figur 4.2  Bæresystem av prefabrikkerte HD-elementer, lavflensbjelker og søyler. 

Fordeler med prefabrikkerte konstruksjoner er bl.a.: 

› Noe lavere investeringskostnad enn plasstøpt alternativ. 

› Kortere byggetid 



 
     

PRINSIPPER FOR UTFORMING AV KONSTRUKTIVE BÆRESYSTEMER 

O:\A055000\A058179\SUS 2023 - BT2 RIB\Skisseprosjekt\Rapport\NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer.docx 

19/23

› Mindre behov for rigg 

› Redusert fuktproblematikk 

› Kan demonteres (i teorien) 

› Lettere bygg med de fordeler dette medfører med hensyn til søyledimensjoner og 

fundamentering 

› Gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann 

› Store spennvidder 

 

Ulemper med prefabrikkerte konstruksjoner er bl.a.: 

› Gir begrenset fleksibilitet i forhold til etablering av utsparinger. Spesielt gjelder dette 

hulltaking og kjerneboring i etterkant av at elementene er montert. 

› Liten fleksibilitet i forbindelse med oppheng av tungt teknisk utstyr i underkant av 

dekkeelementer. 

› Noe mer ugunstig mht. stabilitet pga. mindre stabiliserende egenlast og mindre 

stivhet i konstruksjonen enn plasstøpt alternativ. 

› Kan være behov for påstøp grunnet definerte lydkrav eller for overføring av store 

skivekrefter fra eksempelvis jordskjelv (konstruktiv påstøp) 

› Krever at prosjektering av tekniske anlegg etc. foreligger tidligere for å få frem 

produksjonsunderlag til prefableverandør i tide. 

› HD-elementer kan få vann i kanalene innen bygget er tett => Frostskader. 

› Kan være behov for trinnlydplater/lydhimlinger. Mer komplisert detaljering. 

› Krever ofte spesialdetaljer i forhold til jordskjelv. 

› Ved større spennvidder kan svinge- og vibrasjonsproblematikk medføre behov for 

konstruktiv påstøp. 

 

HD-elementer er best egnet i bygg med normal personbelastning. I områder der det er 

behov for mye kjerneboringer/hulltakinger og i områder med spesialfunksjoner og strenge 

funksjonskrav er konstruksjonstypen mindre egnet.  

 

Typisk spennvidde, kontorbygg: 8m -14m (HD265/HD320/HD400) 

4.2.3 Toveis-bærende plasstøpt hulldekke 
Plasstøpte hulldekker, PLHD, består av en prefabrikkert betongbunnplate 

(filigranelement) med ferdigmontert armering og plastkuler samt en overliggende del av 

plasstøpt betong. Som toveisplate fungerer dekket konstruktivt som et tradisjonelt 

flatdekke. 

 

Dekkesystemet har fordeler som lav egenvekt, redusert materialforbruk og stor bæreevne 

i forhold til vekt. Det har fleksibilitet mht. til geometrisk utforming, og kan benyttes for 

store spenn.  
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Figur 4.3 Plasstøpt hulldekke - Søyleopplegg 

 

Dekketypen utføres normalt i slakkarmert normalbetong. I spesielle tilfeller benyttes også 

spennarmering. (etterspent armering). Muligheter for å benytte betong med lett tilslag er 

til stede. Plastkulene (Boblene) utføres i ren polypropylen (PP) eller i en co-polymer 

bestående av polypropylen og polyetylen (PP+PE). 

 

Dekketypen er godt egnet for innstøping av tekniske føringer. 

 

Ved å erstatte betong i dekketverrsnittet med plastkuler reduseres betongvolumet 

vesentlig, og dermed både egenvekt, fundamentlaster og klimagassutslipp. 

I klimagass-regnskapet må man imidlertid medta klimagassbidraget fra plastkulene, men 

dette utgjør lite i forhold til konstruksjonens totale klimagassutslipp. 

 

Ved søyleopplegg fjernes plastkulene for å få tilstrekkelig kapasitet mot gjennomlokking. 

 

Generelt vil det være deformasjonskrav og krav til minste tillatte egenfrekvenser 

(vibrasjoner) som begrenser spennviddene til dekkekonstruksjonen. PLHD får ca. 15 % 

større nedbøyninger enn et tilsvarende massivt dekke. 

 

I tidlige prosjekteringsfaser kan følgende dimensjoneringsregler benyttes for å bestemme 

tverrsnittshøyder og spennvidder for dekker av BubbleDeck (Kontorbygg): 

 

L/d ≤ 30 for Enveisplater, L/d ≤ 39 for Flerfelts flatdekker, L/d ≤ 10 for utkragere 

Tilsvarende som for dekke-systemer bestående av prefabrikkerte HD-elementer er PLHD 

lite egnet til oppheng av tyngre utstyr i underkant av dekket, og best egnet i bygg med 

normal personbelastning. I områder der det er behov for mye kjerneboringer/hulltakinger 

og i områder med spesialfunksjoner og strenge funksjonskrav er konstruksjonstypen 

mindre egnet. 
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5 Prosjektering med fokus på miljøpåvirkning  

5.1 Miljøprosjektering 
Ved å ta bevisste valg kan RIB bidra til å redusere byggets klimagassutslipp. 

 

Viktige forbedringstiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra bæresystemer i stål og 

betong vil være: 

› Bevisste krav til og forbedring av betongens bestandighet (Levetid). 

› Krav til mer bruksfleksible løsninger som reduserer behov for destruksjon av 

konstruksjoner begrunnet i nye brukskrav. 

› Vurdere krav til at enhver konstruksjon skal kunne tilpasses nye bruksområder, eller 

at materialene i konstruksjonen skal kunne gjenbrukes/gjenvinnes. 

› Reduksjon/optimalisering av de betongfastheter og bestandighetsklasser som 

beskrives og benyttes. 

 

For bæresystemer av stål bør det stilles krav til bruk av resirkulert stål, og valg av 

profiltype (Varm/kaldvalset, sammensveist). Grunnet større energibehov ved varmvalsing 

enn ved kaldvalsing scorer varmvalsede profiler lavere mht. miljø enn de kaldvalsede 

profilene. I visse tilfeller vil det imidlertid være slik at varmvalsede profiler vil bli 

foretrukket da disse har noe større kapasitet enn kaldvalsede profiler, og derfor kan 

benyttes med mindre profildimensjoner. 

 

Sammensveiste stålprofiler har størst andel innebygget energi, og er derfor også minst 

miljøvennlige. Enkelte ganger har man imidlertid konstruksjoner som har en utforming 

som krever bruk av spesialbygde stålprofiler, og man må i slike tilfeller fravike gitte 

miljøkrav. 

 

Optimalisering av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht. reduksjon av 

materialvolum, og dermed også store reduksjoner av klimagassutslipp - Ofte en vesentlig 

større reduksjon enn det et smart/miljøriktig materialvalg vil gjøre. 

 

Konsekvensen av valgene man gjør må vurderes opp mot andre krav i prosjektet som ikke 

er direkte miljørelatert. Det er ikke mulig å generalisere at ett tiltak passer for alle 

prosjekter. Tiltakene kan berøre flere fagområder og krever et godt samarbeid mellom 

alle i prosjekteringsgruppen, spesielt mellom ARK og RIB. 

 

For å kunne tilfredsstille de gitte miljøkrav skal RIB bl.a. ha fokus på: 

› Miljøriktige materialvalg. 

› Krav om EPD for alle materialer som er tenkt benyttet i prosjektet 

› Robuste løsninger - Vedlikeholdsfrie konstruksjoner 

› Prosjektering av tiltak mht. fuktproblematikk. (Drenering, vantrykksmembran mm.) 

› Kuldebroer (Sokler, dekkekanter etc.) 

› Optimalisering av konstruksjoner mht. materialbruk.  

› Konstruktive løsninger som gir mulighet for gjenbruk.  

› Bruk av resirkulert materiale ved tilbake/gjenfylling på tomten. 

› Beskyttelse av materialer/konstruksjoner i bygge- og driftsfase (Innebygget fukt) 

› Støvfrie arbeider (Minimere omfang av hullboringer mm) 

  



 
     

PRINSIPPER FOR UTFORMING AV KONSTRUKTIVE BÆRESYSTEMER 

O:\A055000\A058179\SUS 2023 - BT2 RIB\Skisseprosjekt\Rapport\NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer.docx 

22/23

5.1.1 Materialeffektivisering  

Reduksjon av mengden betong i bæresystemet kan gjøres ved å rasjonalisere byggets 

utforming og bæresystem. Store sprang i fasadene er ofte lite materialeffektivt, men kan 

forsvares hvis det er viktig for prosjektets arkitektur.  

 

I et bygg der bæresystemene i hovedsak utgjøres av betongkonstruksjoner gir følgende 

estimerte verdier et godt bilde av bygningsdelenes andel av byggets totale betongvolum 

og derved også deres respektive klimagassutslipp: 

 

         Søyler: 5-10%, Bærevegger: 15-25%, Dekkekonstruksjoner: 60-70% 

 

Klimagassutslipp som skyldes innstøpt armering, ligger vanligvis i intervallet 10 - 25 % 

av bygningsdelens totale utslipp. 

 

Søylers andel av klimagassutslippene er som det fremgår liten. Ved å øke antall søyler 

reduseres dekkenes spennvidder og lastbærende areal. Dermed kan man ved å øke antall 

søyler oppnå reduserte dekketykkelser og generelt lavere klimabelastning. Det bør 

defineres optimal avstand mellom søyler for oppnåelse av god funksjonalitet, god 

fleksibilitet og samtidig slanke/tynne(re) betongdekker. 

 

Slakkarmerte dekke-systemer og deres klimagassutslipp bør vurderes opp mot 

miljøegenskapene til dekke-systemer med for- og etterspent armering. 

 

Konstruksjoner i grunnen utføres generelt i plasstøpt betong, og kjelleretasjer vil derfor 

bidra negativt til klimagassregnskapet for et bygg; jo større og dypere kjelleretasje desto 

kraftigere konstruksjoner og større klimagassutslipp. 

 

Ovennevnte må imidlertid vurderes opp mot byggets tilpasningsdyktighet; en annen 

viktig parameter i forhold til en total miljøvurdering - Det er ikke klimavennlig å rive et 

bygg fordi det ikke er tilpasningsdyktig i forhold til funksjonsendringer. 

 

5.1.2 Substitusjon  

Det kan vurderes å bytte ut enkelte bygningsdeler i betong med andre materialer som gir 

lavere klimabelastning. Man bør da utarbeide et klimagassregnskap for de ulike 

alternativene for å vurdere gevinsten, og sammenligne likt mot likt slik at alle 

konsekvenser av substitusjonen tas med. Dette betyr at både en eventuell overflate-

behandling, et økt vedlikeholdsbehov, redusert levetid etc. skal medtas i den totale 

miljøvurderingen. 
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6 Tverrfaglige avhengigheter 

Nedenfor er det listet opp ulike problemstillinger der det vil være behov for tverrfaglige 

avklaringer internt i prosjekteringsgruppen. Når i prosjekteringsprosessen disse bør være 

avklart vil variere, og det bør derfor utarbeides en tverrfaglig avhengighetsmatrise for 

prosjektet med basis i vedlagte dokumentmal. 

Grunn- og terrengarbeider: 

› Grunnundersøker 

› Bæreevne, grunnvannsnivå, setningsproblematikk, jordfjærer 

› Forurensede masser, radon 

› Drenering, VA-anlegg 

› Tilbake/gjenfylling 

› Nye terrengnivåer, veier og plasser 

› Overbygde inngangspartier med utvendige påstøper, rampe- og 

trappekonstruksjoner, gruber for fotskraperister etc. 

› Støttemurkonstruksjoner 

› U-verdikrav, kuldebroer 

 

Bygningsstruktur: 

› Tegningsgrid – Modulmål/akseavstander 

› Krav til etasjehøyder, dekkeforkanter 

› Definerte brannkrav til bærestrukturer – Tykkelse av isolasjonssjikt 

› U-verdikrav generelt, kuldebroer 

› Krav til lydgjennomgang og trinnlyd  

› Spesifikke krav til dekkesystemer mht. store belastninger og transportveier for tungt 

teknisk utstyr, deformasjoner, egenfrekvenser og oppheng av tyngre teknisk utstyr i 

tak/himlingsflater. 

› Definere søyleavstander og spennvidder 

› Plassering av stabiliserende bæresystemer (vegger, rammer, vindkryss etc.) 

Definere omfang av vindus- og dørutsparinger etc. i bærende og/eller stabiliserende 

veggstrukturer. Dette innbefatter behov for evt. transportåpninger. 

› Behov for diletasjonsfuger/jordskjelvfuger i hovedstrukturen 

Kan medføre oppdeling av bygget med doble bæresystemer langs visse grenselinjer. 

› Plassering av vertikale hovedføringssjakter 

› Plassering av horisontale hovedføringsveier 

› Omfang av gjennomføringer (og planlagte kjerneboringer) i dekkekonstruksjoner. 

› Nedsenkede partier i dekkekonstruksjoner, påstøper, innstøpt gulvvarmesystem, 

innstøpte installasjoner 

› Terrasser og yttertak – Vanntrykksmembraner, plantekasser, sedumdekke, pergola, 

fundament for tekniske installasjoner og trappekonstruksjoner på tak etc. 

› Grensesnitt mht. eventuell leverandørprosjektering 

(Prefabrikkerte betongelementer, byggmoduler, stålplatetak, fasadesystemer m.m.) 

› Tekniske rom: Gangbaner, plattformer, understøttende stålrammer samt fundamenter 

for disse. Flytende påstøper, vanntrykksmembraner, sluk etc. 

› Takoverbygg ved inngangspartier etc. 
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1 INNLEDNING 

Dette dokumentet beskriver overordnede premisser for lydforhold for utbygging av 

byggetrinn 2 ved Stavanger universitetssykehus. Byggetrinn 2 består av ca. 100.000 

m2 med nybygg av sykehusfunksjoner.  

I dette notatet gis det krav til lydforhold og det skisseres forslag / føringer til løsninger 

for å overholde krav. 

Notatet er ment som prosjekteringsgrunnlag for andre prosjekterende i aktuell pro-

sjektfase. 

2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 

2.1 GENERELT 

Krav og grenseverdier for lydforhold videreføres fra byggetrinn 1. I hovedprogram del 

2, teknikk står følgende: 

Det skal være gode forhold for lyd og vibrasjoner. Dette vil si at personer skal ha mu-

lighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god talefor-

ståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering. 

Overholdelse av disse kravene gjøres med basis i Teknisk forskrift, TEK171, klasse C i 

NS 81752 (2012) samt videreføring av krav gitt i byggetrinn 1. For romfunksjoner ikke 

omtalt i NS 8175 benyttes krav og løsninger som ansees å gi tilfredsstillende lydfor-

hold. 

2.2 BREEAM 

Dersom bygninger skal BREEAM-sertifiseres kan det være aktuelt at emnene Hea 05 

og Pol 053 skal tilfredsstilles.  

For å få et poeng for Hea 05 kreves det dokumentasjon av prosjektering, det kreves 

etterprøving ved lydmålinger samt at lydforhold skal overholde klasse C gitt i NS 

8175:2012. For å få to poeng, kreves det at lydforhold overholder klasse B i samme 

standard. I videre kapitler er det ev. antatt tilfredsstillelse av klasse C, dvs. ett poeng. 

For å få ett poeng for Pol 05 må det dokumenteres at utendørs støynivå fra nye tek-

niske installasjoner ikke medfører endringer av bakgrunnsstøynivå ved nærliggende 

støyfølsom bebyggelse på mer enn 5 dB i dagperioden og 3 dB i nattperioden.  

 

 

 
1 TEK17, Byggteknisk forskrift 2017, Direktoratet for byggkvalitet, 2017 
2 NS 8175, Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper, Norsk standard, 2012 
3 Etter BREEAM-NOR 2016, v.1.2 
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2.3 ARBEIDSMILJØLOVEN – STØY PÅ ARBEIDSPLASSEN 

Forskrift om vern på støy på arbeidsplassen4 skal sikre at arbeidstakernes helse og 

sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne utsettes 

for støy, og at sjenerende støy motvirkes. 

Aktuelt virkeområde vil typisk være for arbeidstakere som utsettes for støy i en ar-

beidssituasjon, og det vil hovedsakelig være arbeidsgiverens ansvar som skal sørge 

for at bestemmelsene i forskriften er ivaretatt.  

I denne sammenhengen kan arbeidsmiljøloven og det som omhandler støy typisk 

være relevant med tanke på dimensjonering av krav til lydisolasjon samt romakustiske 

tiltak. 

2.4 REGULERINGSBESTEMMELSER 

Bygninger for byggetrinn 2 er angitt til å ligge på områder SH2-1, OPT1, OPT4 og 

OPT5.  

I vedtatte reguleringsbestemmelser for plan 2625 (Detaljregulering for sykehus uni-

verstitetsområdet, Hinna bydel) vedtatt av Stavanger bystyre 18.06.18 er det fastsatt 

følgende: 

§2.4 Støy 

Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene. Støynivå som skyldes støy fra vei 

skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442 eller gjeldende krav, ved uteoppholdsarealer. 

Gjeldede retningslinjer skal også opprettholdes i bygge- og anleggsperioden. 

Støyutredning og ev. lydreduserende tiltak på fasade skal foreligge ved søknad om 

rammetillatelse. Innendørs støynivå fra utendørs lydkilder i senge- eller beboerrom 

skal ikke overstige døgnekvivalent nivå (Lp,Aeq,24t) 30 dB. Maksimalt nivå i soverom 

om natten (kl. 23-07), forutsatt 10 hendelser eller mer, skal ikke overstige 

(Lp,AFmaks) 45 dB. Maksimalt nivå, uavhengig av antall hendelser og gjennom hele 

døgnet, skal ikke overstige (Lp,AFmaks) 60 dB).  

Det skal gjennomføres tiltak for å redusere støy fra tekniske anlegg. 

I vedtatte reguleringsbestemmelser for plan 2510 (Områderegulering for Universitets-

området. Hinna bydel) vedtatt av Stavanger bystyre 27.03.17 er det fastsatt følgende: 

4.9 Støy 

Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som skyldes støy fra 

vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved uteoppholdsarealer.  Dette skal 

 

 

 
4 FOR-2006-04-26-456, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.05.2006 



 

 
 NYE SUS – AKUSTISK PREMISSDOKUMENT, BYGGETRINN 2 

   

dokumenteres ved detaljregulering. Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også opp-

rettholdes i bygge- og anleggsperioden.  

2.5 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I 
AREALPLANLEGGING, T-1442 

Retningslinje T-1442/2021 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fra 

Klima- og Miljødepartementet angir grenseverdier for støy på utearealer.  

Kriterier for soneinndeling etter T-1442 er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydnivå 

Støykilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23-07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23-07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Flyplass (og helikop-

terlandingsplass) 
Lden 52 dB L5AS 80 dB Lden 62 dB L5AS 90 dB 

 

Rød sone et område som er ansett som ikke egnet til støyfølsomme bruksformål, 

mens gul sone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål 

kan oppføres dersom støyavbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Ved etablering av bygninger med støyfølsom bruksformål er anbefalt grenseverdi for 

støy tilsvarende som for gul sone angitt i Tabell 1. 

› Grenseverdi for støynivå gjelder for støyfølsomme bruksformål slik som boliger, 

sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 

› Grenseverdi gjelder utenfor rom med støyfølsomme bruksformål og på uteareal 

som er avsatt og egnet for rekreasjon. 

› Grenseverdi for maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser i 

nattperioden og som overskrider grenseverdien. 

For bygge- og anleggstøy er anbefalte grenseverdier angitt i Tabell 2 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 må-

neder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom 

med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype Støykrav på dag-

tid LpAeq12h 7-19 

Støykrav på kveld-

LpAeq4h 19-23 eller 

søn-/helligdag 

LpAeq16h 7-23 

Støykrav på natt-

LpAeq8h 23-7 

Boliger, fritidsboli-

ger, sykehus, pleie-

institusjoner 

60 55 45 

Skole, barnehage 55 i brukstid 
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Anbefalte innendørs støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet er angitt i Tabell 3. 

Tabell 3: Anbefalte innendørs støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet 

Bygningstype Støykrav på dag-

tid LpAeq12h 7-19 

Støykrav på kveld-

LpAeq4h 19-23 eller 

søn-/helligdag 

LpAeq16h 7-23 

Støykrav på natt-

LpAeq8h 23-7 

Boliger, fritidsboli-

ger, sykehus, pleie-

institusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med 

krav om lavt støy-

nivå 

45 i brukstid 

3 LYDISOLASJON OG VIBRASJONER 

Krav til luftlydisolasjon for ulike brukerområder er angitt i Tabell 4 under. Tabellen er 

ment som et utgangspunkt, og vurderes nærmere mtp. tilgrensende rom. 

Tabell 4: Krav til laveste luftlydisolasjon 

Type brukerområde| Grense-

verdi. R'w 

mot nabo-

rom uten 

dør-forbin-

delse (dB) 

Grense-

verdi. R'w 

mot korri-

dor med 

dør-forbin-

delse  (dB) 

Kommentar 

Sengerom 48 34  

Behandlings- og undersøkelses-

rom 

 

Kontor med behandlingsfunk-

sjon/ pasientbesøk 

48 34  

Laboratorier med behandlings-

funksjon 

48 34  

Fødestuer 52 34  

Operasjonsstuer 48 34  

Psykiatrien 55 45  

Kontor 37 24  

Møterom / kontor med møtefunk-

sjon 

44 34  

Møterom med videokonferanse  

Møterom med konfidensielle 

samtaler 

48 34  

Undervisningsrom 48 34  

Auditorier > 100 m² 55 50  

Bibliotek 48 34  

Data-/terminalrom 48 34 Krav kan reduseres 

dersom det ikke er 

nærliggende støyføl-

somme rom 

Spesiallaboratorier 55 45 Krav kan reduseres 

dersom det ikke er 

nærliggende støyføl-

somme rom 

Verksted 55 45 Krav kan reduseres 

dersom det ikke er 

nærliggende støyføl-

somme rom 
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Type brukerområde| Grense-

verdi. R'w 

mot nabo-

rom uten 

dør-forbin-

delse (dB) 

Grense-

verdi. R'w 

mot korri-

dor med 

dør-forbin-

delse  (dB) 

Kommentar 

Personal- og publikumstoaletter 44 34 Mot korridor gjelder 

krav dersom det ikke 

er forrom 

Andre rom   Vurderes nærmere 

mtp. funksjon og nær-

liggende områder 

 

Krav til trinnlydnivå for ulike brukerområder er angitt i Tabell 5 under. Krav til enkelte 

rom er gjort lempeligere enn krav i NS 8175 med bakgrunn i krav som ble satt i bygge-

trinn 1. 

Tabell 5: Krav til høyeste trinnlydnivå 

Type brukerområde Grense-

verdi 

L'n,w (dB) 

Kommentar 

I sengerom/pasientrom 

I overnattingsrom / hvilerom 

I møterom fra korridor 

65 L'n,w ≤ 58 dB anbefales 

dersom oppnåelig 

I sengerom og overnattingsrom fra toalett, bad, 

balkong etc.  

65 L'n,w ≤ 63 dB anbefales 

dersom oppnåelig 

I behandlingsrom /operasjonsrom 

 

I kontorer 

Mellom møterom 

65 L'n,w ≤ 63 dB anbefales 

dersom oppnåelig 

Mellom større undervisningsrom/auditorier og 

andre undervisningsrom 

 

I rom som foran fra fellesgang/korridor 

48 

 

 

53 

 

I sengerom fra nærings- og servicevirksomhet, 

takterrasse, utvendig trapp, garasjeanlegg o.l. 

53  

 

Definisjoner: 

R'w – Feltmålt veid lydreduksjonstall bestemt etter NS-EN ISO 16283-1 og ISO 717-1. 

Angis i desibel (dB) 

L'n,w – Feltmålt veid normalisert trinnlydnivå bestemt etter NS-EN ISO 16283-2 og ISO 

717-2. Angis i desibel (dB) 

3.1 PLANLØSNINGER 

For planløsninger bør det i størst mulig grad legges til rette for at rom med like funk-

sjoner plasseres ved siden av hverandre. Støyende tekniske rom bør utformes slik at 

de er i minst mulig grad plassert i nærheten av rom med støyfølsomme funksjoner. 

Dersom det er mulig bør støyfølsomme funksjoner som sengerom og rom med inten-

sivfunksjoner ikke plasseres ved støyutsatte fasader mot øst. 
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3.2 DEKKEKONSTRUKSJONER 

Det anbefales at luftlydisolasjon for etasjeskillere overholder ca. R'w 55 dB eller bedre. 

Da vil en ha overholdt de fleste krav mtp. støy og lydisolasjon. Dette kan overholdes 

med f.eks. massive betongdekker, hulldekkeelementer eller bubbledeck-elementer.  

Prosjekterende av bærende konstruksjoner må sørge for at dekker dimensjoneres for 

dynamisk last slik at lavfrekvente vibrasjoner ikke fører til sjenanse eller ubehag, samt 

at krav til sensitivt medisinteknisk utstyr er overholdt. Tabell 6 angir noen orienterende 

grenseverdier som bør overholdes. 

Tabell 6: Orienterende høyeste krav til vibrasjoner i dekker. Nivåer er angitt som RMS-

hastighetsnivåer5 

Type brukerområde Grense-

verdi, 8-80 

Hz, (µm/s) 

Kommentar 

Kontorområder, undersøkelsesrom etc. 400 Komfortkrav 

Sengerom 140-200 Komfortkrav. Nedre 

grenseverdier i nattpe-

rioden 

Operasjonssaler 100 Høye krav til presisjon 

Rom med mikroskoper opp til 400x 50 Pga. bildeforstyrrelser 

Rom med mikroskoper over 400x 25 Pga. bildeforstyrrelser 

MR-rom / elektromikroskoper 12 Pga. bildeforstyrrelser 

3.3 GULVLØSNINGER 

For byggetrinn 1 ble det opprinnelig satt krav til trinnlydisolasjon som ikke var forenelig 

med krav til rullemotstand i gulvet. Det ble valgt gulvløsninger uten spesiell trinnlyd-

demping, og det ble vurdert at dette var akseptabelt. Dersom det ikke er spesielle krav 

til rullemotstand i gulv anbefales det i hovedsak at det velges løsninger som tilfredsstil-

ler verdiene i NS 8175, klasse C. 

Dersom det er aktuelt med gulv med vannbåren varme / varmekabler, dvs. type fly-

tende gulv, så er det viktig at isolasjonssjikt er trinnlyddempende og at det etableres 

lydfuger under lydisolerende vegger. 

I senere prosjektfaser må det stilles krav til trinnlyddemping for gulv. 

3.4 INNERVEGGER 

Det må benyttes veggløsninger med dokumenterte egenskaper mtp. lydisolasjon. Krav 

til vegger, dører og glassfelt skal i utgangspunktet overholde krav samlet som angitt i 

Tabell 4. Krav er oppgitt som feltmålte verdier, dvs. at flanketransmisjon og ev. gjen-

nomføringer skal inkluderes. Krav kan oppnås ved bruk av lette bindingsverksvegger 

eller tunge vegger i betong / lettbetong.  

 

 

 
5 Grenseverdier fra Generic vibration criteria for vibration-sensitive equipment, C.G. Gordon, 

1991 / ISO 10137 (2007) – Bases for design of structures – serviceability of buildings and 

walkways against vibrations. 
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I senere prosjektfaser må det utarbeides lydplaner som angir krav til vegger / dører / 

glassfelt. Kravene skal også implementeres i BIM, og det utarbeides en egen prose-

dyre for dette. 

3.5 DØRER OG GLASSFELT 

Krav til dører og glassfelt angis som regel som laboratoriemålte verdier og settes slik 

at krav til samlet skilleflate kan oppnås. Krav skal angis i lydplaner / BIM. 

3.6 FASADER OG TAK 

Bygninger er plassert slik at de er utsatt for støy fra både vegtrafikk og helikopterstøy. 

I den sammenheng må det sørges for tilstrekkelig lydisolasjon i tak, yttervegger og -

vinduer slik at innendørs støynivå er akseptabelt. Det er ansett som spesielt utford-

rende med isolering av lavfrekvent lyd fra helikopter.  

Når det gjelder flankeoverføring av lyd er det anbefalt at fasader er delvis brutt av dek-

kene, og lette tak brytes delvis av lydisolerende vegger. Gjennomgående glassfasader 

bør vurderes spesielt med tanke på flankeoverføring av lyd. 

Dersom det er aktuelt å benytte lette takkonstruksjoner, f.eks TRP over arealer/rom 

som ikke er tekniske rom, kan det være nødvendig med tiltak for å øke lydisolasjonen. 

Dette må vurderes nærmere i senere faser. 

Tabell 10 angir krav til innnendørs støynivå. Det er fasader som vender mot øst som 

er mest støyutsatt. Figur 1 angir overslagsmessig krav til lydisolasjon til fasader og 

vinduer for de mest utsatte fasadene. I beregninger er det forutsatt 18 m2 store be-

handlingsrom med 3 meter høyde til himling, 5 m2 ytterveggareal og 5 m2 vindusareal. 
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Figur 1: Foreløpig beregnet krav til lydisolasjon til fasader (gjelder ikke tekniske rom) 

Krav til maksimal støynivå fra helikopter vil være dimensjonerende for de mest utsatte 

fasadene der det er angitt høye lydkrav Rw+Ctr 48 dB for yttervegger. Her bør det vur-

deres løsning med innvendig påforingsvegg som er elastisk innfestet eller frittstående 

og med doble lag med gips. Det bør også vurderes om vindsperresjiktet kan være 

med dobbelt gipslag. Vegg med teglforblending (eller annen tung kledning) vil være 

positivt med tanke på lydisolasjon. 

For vinduer med høye lydkrav er det ansett som nødvendig med glass med laminerte 

sjikt og stor hulromsavstand mellom glasslag. 

I de andre fasadene som ikke er angitt i figuren ovenfor er anslått krav til lydisolasjon 

Rw+Ctr 43 dB for yttervegger og Rw + Ctr 30-40 dB for vinduer. 

Mer nøyaktige krav til fasadeisolasjon må angis i videre prosjektfaser. 

4 ROMAKUSTIKK 

Romakustisk regulering er spesielt viktig i publikumsområder, men også kontorer, mø-

terom, kantiner, behandlingsrom, laboratorier og steder med forventet høye lydnivå. 

Grunnen til dette er blant annet følgende: 

Yttervegg Rw+Ctr 48 

Vinduer Rw+Ctr 43 
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› Bakgrunnsstøy og uønsket lyd kan reduseres og gjør det enklere å kommunisere, 

dette er en særlig fordel for hørselshemmede som kan være mer plaget av støy 

og dårlige taleforhold enn normalt hørende. 

› Taletydeligheten i rommene kan økes, og lydnivået fra tale kan forsterkes ved rik-

tig kombinasjon av akustisk harde og myke flater 

For å oppnå tilfredsstillende romakustiske forhold anbefales det at det generelt settes 

av plass til nedforet heldekkende himling i alle rom med krav til etterklangstid. I en-

kelte rom (typisk trapperom) kan direktemonterte absorbenter også være tilstrekkelig.  

Det kan benyttes ulike materialer for romakustisk regulering slik som perforerte plater i 

stål/gips/tre, mineralull, spilesystemer med mer. Romakustikken kan også reguleres i 

veggarealer og ved møblering av rom. Krav til absorpsjonsegenskapene for materialet 

må spesifiseres for de enkelte romtypene i senere faser.  

I kontorlandskap, rom for videokonferanse, større møterom, rom med særlig høyt 

støynivå, rom med høy takhøyde, stort volum og/eller rom med lite møblering og 

harde parallelle overflater kan det også være nødvendig med bruk av veggabsorben-

ter for å overholde krav til etterklangstid. 

I rom som kjøkken, operasjonsrom eller andre rom med spesielle krav til hygiene vil 

det typisk være aktuelt med materialer som tåler renhold, type hygieneabsorbenter. 

I enkelte rom som er viktig med tanke på kommunikasjon kan det også være aktuelt å 

ha systemer for trådløs overføring av lyd til hørselshemmede som for eksempel teles-

lynge, digitale radiobaserte systemer og infrarød overføring. Prosjekterende, typisk 

RIE, av slike systemer må beskrive hvordan dette ivaretas i samråd med bruker/opp-

dragsgiver. 

Tabell 7 angir krav til etterklangstid / absorpsjon. 

Tabell 7: Krav til høyeste etterklangstid / laveste midlere absorpsjon. 

Brukerområde Måle-

størrelse 

Grense-

verdi 

Kommentar 

I fellesareal, TV-stue �̅� 

Th (s) 

0,20 

0,20 x h 

I rom for taleformidling skal det 

vurderes bruk av høyttaleranlegg. 

I undersøkelsesrom, behand-

lingsrom, operasjonsstue og 

sengerom. 

T (s) 0,6 Behov for god talekommunikasjon 

og konfidensielle samtaler skal 

sikres med individuelt tilpassede 

tekniske hjelpemidler der det er 

behov for dette, i tillegg til at det 

gjøres bygningsakustiske tiltak.  

I fitnessrom / treningsrom Th (s) 0,20 x h  

I kontor, møterom Th (s) 0,20 x h I større rom for taleformidling skal 

det vurderes bruk av høyttaleran-

legg. 

I kontorlandskap og video-

konferanserom 

Th (s) 0,16 x h I kontorlandskap kan det også 

være aktuelt med spesiell rom-

akustisk regulering. Se også til-

legg E i NS 8175. 

I laboratorier og kjøkkenom-

råder 

�̅� 

Th (s) 

0,20 

0,20 x h 
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Brukerområde Måle-

størrelse 

Grense-

verdi 

Kommentar 

I kantine, spiserom, pause-

rom osv. 

�̅� 

Th (s) 

0,20 

0,20 x h 

 

I resepsjoner, fojaé, vente-

areal, inngangsparti o.l. 

�̅� 

Th (s) 

0,20 

0,20 x h 

Det skal kompletteres med skran-

keslynge i henvendelsespunkter. 

I undervisningsrom T (s) 0,5  

I større undervisnings-

rom/auditorium 

Th (s) 0,20 x h I rom for taleformidling skal det 

vurderes bruk av høyttaleranlegg. 

I korridorer, transportarealer 

o.l. 

�̅� 

Th (s) 

0,15 

0,27 x h 

 

I trapperom T (s) 1,0 Fra NS 8175. Grenseverdi gjelder 

kun fra 500 Hz. 

 

Definisjoner: 

T – Rommidlet etterklangstid i hvert enkelt av oktavbånd 125 – 4000 Hz bestemt etter 

NS-EN ISO 3382-2 for vanlige rom og NS-EN ISO 3382-1 for spesialrom. For 125 Hz 

oktavbånd kan etterklangstid overskride grenseverdi med 40%. Angis i sekunder (s). 

Th - Rommidlet etterklangstid i hvert enkelt av oktavbånd 125 – 4000 Hz bestemt etter 

NS-EN ISO 3382-2 for vanlige rom og NS-EN ISO 3382-1 for spesialrom. For 125 Hz 

oktavbånd kan etterklangstid overskride grenseverdi med 40%. Relatert til rommets 

høyde i meter. Angis i sekunder (s). 

�̅� – Midlere lydabsopsjonsfaktor bestemt etter data for rommets flater i umøblerte rom. 

Grenseverdier gjelder i hvert enkelt oktavbånd fra 250 – 4000 Hz. 

5 STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER 

Tekniske installasjoner er ansett som bygningstekniske installasjoner som er nødven-

dig for drift av bygning. Eksempler på dette er typisk ventilasjon, sanitæranlegg etc. 

Krav til støy i et rom/område gjelder for summen av alle støybidrag fra tekniske instal-

lasjoner. Det er krav til både innendørs og utendørs støynivå.  

5.1 INNENDØRS 

Tabell 8 angir krav til innendørs støynivå fra tekniske installasjoner. 

Tabell 8: Krav til høyeste støynivå fra tekniske installasjoner innendørs. 

Brukerområde Måle-

størrelse 

Grense-

verdi 

(dB) 

Kommentar 

KONTORFUNKSJONER 

Kontorer Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

33 

 

 

35 

 

Resepsjon Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

30 

 

 

32 

 

EDB-rom Lp,AF,max 40  
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Brukerområde Måle-

størrelse 

Grense-

verdi 

(dB) 

Kommentar 

Møterom Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

33 

 

 

35 

 

I videokonferansesrom Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

28 

 

 

30 

 

UNDERVISNING 

Undervisningsrom, grup-

perom og seminarrom 

Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

28 

 

 

30 

Det skal ikke være forstyrrende 

komponenter i støyen. RC=21 dB 

(Se NS 8175). 

Lesesal Lp,AF,max 32  

Bibliotek Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

33 

 

 

35 

 

Terminalrom Lp,AF,max 40  

FELLESROM 

Kantine Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

35 

 

 

37 

 

Kjøkken Lp,AF,max 40  

Oppvaskrom Lp,AF,max 40  

Korridorer Lp,AF,max 35 Det tillates også inntil 10 dB høyere 

støynivå i nærheten av heis. 

Trapperom Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

38 

 

 

40 

Det tillates også inntil 10 dB høyere 

støynivå i nærheten av heis. 

Treningssal Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

35 

 

 

37 

 

Garderober Lp,AF,max 40  

Dusjrom Lp,AF,max 45  

Lager/arkiv Lp,AF,max 45  

Venteområder Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

30 

 

 

32 

 

WC Lp,AF,max 45  

BEHANDLING 

Sengerom, isolat, brann-

skaderom 

Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

28 

 

 

30 

Det skal ikke være forstyrrende 

komponenter i støyen. RC=21 dB 

(Se NS 8175).  

Behandling/undersøkelse Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

33 

 

 

35 

 

Ultralydrom Lp,AF,max 35  

Arbeidsstasjon Lp,AF,max 35  
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Brukerområde Måle-

størrelse 

Grense-

verdi 

(dB) 

Kommentar 

Kjøkken, spis, opphold Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

33 

 

 

35 

 

Prøvetaking Lp,AF,max 35  

Rengjøringsrom Lp,AF,max 40  

Ekspedisjon Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

30 

 

 

32 

 

Skyllerom Lp,AF,max 45  

Autoklaverom Lp,AF,max 45  

Forberedelse Lp,AF,max 45  

Operasjonsrom Lp,A,T 

 

 

Lp,AF,max 

38 

 

 

40 

 

Desinfeksjonsrom / steril 

satelitt 

Lp,AF,max 45  

Oppvaskrom, sengeom-

råde 

Lp,AF,max 40  

LABORATORIER  

Farmasirom Lp,AF,max 45  

Diagnostikk, billedbe-

handling 

Lp,AF,max 40  

Sjalterom Lp,AF,max 38  

Laboratorier Lp,AF,max 45  

Laboratorier, døgnkonti-

nuerlig bemanning 

Lp,AF,max 40  

Obduksjon Lp,AF,max 45  

Dyrerom Lp,AF,max 45  

 

Definisjoner: 

Lp,A,T – A-veid tidsmidlet lydtrykknivå i perioden T. Angitt etter NS-ISO 20609, NS 

8172, NS-EN ISO 16032, NS81711 eller NS 8177. Angis i desibel (dB). 

Lp,AF,max – A-veid maksimalt lydtrykknivå med tidskonstant "Fast" / 125 ms. Angitt etter 

NS-ISO 20609, NS 8172, NS-EN ISO 16032, NS81711 eller NS 8177. Angis i desibel 

(dB). 

 

Følgende føringer for å redusere støy bør vurderes: 

› Lydfeller for ventilasjonsanlegg må dimensjoneres tilstrekkelig. 

› Om mulig bør ikke tekniske rom, eller rom med forventet høye lydnivå plasseres i 
umiddelbar nærhet til rom med støyfølsom bruk, f.eks. sengerom eller liknende. I 
tekniske rom som ligger over støyfølsomme områder bør det vurderes å benytte 
tungt flytende gulv. 

› Spesielt støyende kilder, slik som nødstrømsaggregater, pumper og tilsvarende 
anbefales plassert på grunnplan eller underetasje for å redusere sjansen for hør-
bar strukturlyd og vibrasjoner i dekkene. 
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› Generelt bør tekniske rom lydisoleres. Grad av lydisolasjon bør justeres med 
tanke på forventet lydnivå, men generelt anbefales det at tekniske rom med van-
lige ventilasjonsaggregater bør lydisoleres mot tilgrensende rom med tilsvarende 
R'w ≥ 48-52 dB.  

› For spesielt støyende rom, som rom med støyende pumper / aggregater, bør 
rommene planlegges spesielt, med tanke på både plassering og lydisolasjon. I til-
legg til lydisolasjon kan også bruk av lydabsorbenter, dvs. mineralull eller tilsva-
rende, benyttes til å redusere lydnivåene. 

› Roterende utstyr bør generelt fundamenteres på tunge dekker, massen av dek-
kene bør være minst fem ganger massen av det roterende utstyret. Plassering av 
tekniske installasjoner på f.eks. lette takkonstruksjoner bør unngås. Roterende 
utstyr bør vibrasjonsisoleres. Stive koblinger, rør og liknende, tilkoblet roterende 
utstyr bør ha elastisk oppheng og ikke monteres i lette konstruksjoner. 

› Når det gjelder vann- og avløpsrør samt rørpost bør det unngås å legge disse 
inntil rom for støyfølsom bruk, f.eks. sengerom. Dersom dette er aktuelt, må rø-
rene lydisoleres tilstrekkelig eller at de legges i lydisolerende sjakter. Det må ikke 
være stiv forbindelse fra rør til lydisolasjonens kledning. Innfesting av slike rør bør 
alltid skje i tunge konstruksjoner og ha elastisk innfesting. 

Prosjekterende av tekniske installasjoner må sørge for at grenseverdier er overholdt, 

og i enkelte tilfeller anbefales det også at løsninger sjekkes av RIAku. 

5.2 UTENDØRS 

Krav til utendørs støy fra tekniske installasjoner er angitt i Tabell 9 

Tabell 9: Krav til høyeste støynivå fra tekniske installasjoner utendørs. Krav gjelder 2 meter utenfor 

vindu. 

Brukerområde Måle-størrelse Grense-

verdi 

(dB) 

Kommentar 

Kontorer Lp,A,T 45  

Undervisningsrom Lp,A,T 40  

Rom med behand-

lingsfunksjon, senge-

rom o.l.  

Lp,A,T 40  

Boliger Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23-07 

 

Lp,AF,max (dB) 

Kveld, kl. 19-23 

 

Lp,AF,max (dB) 

Dag, kl. 07-19 

35 

 

 

40 

 

 

45 

Grenseverdier gjelder 

for støynivå til nærlig-

gende boliger rundt 

sykehusområdet 

 

Følgende støyavbøtende tiltak bør vurderes: 

› Utendørs støykilder (typisk ventilasjonsavkast/inntak) bør ikke plasseres i nærhe-
ten av vinduer til støyfølsomme rom i egne eller andre bygninger. 

› Støykilder bør i enkelte tilfeller skjermes eller innkasses tilstrekkelig. 

› Lydfeller må dimensjoneres tilstrekkelig. 

› Driftsforhold bør vurderes, f.eks. det er vurdert at det vil føre til mindre sjenanse 
dersom testkjøring av nødstrømsaggregat gjøres i dagperioden enn i kveldsperio-
den. For utstyr som har døgnkontinuerlig drift, må det prosjekteres løsninger som 
overholder grenseverdien i nattperioden (for boliger). 
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Prosjekterende av tekniske installasjoner må sørge for at grenseverdier er overholdt, 

og det anbefales også at løsninger kontrolleres av RIAku. 

6 STØY FRA UTENDØRS KILDER 

Krav til støy fra utendørs kilder, herunder vegtrafikk og helikopter, er angitt i Tabell 10 

Tabell 10: Krav til støynivå fra utendørs kilder 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi Kommentar 

Lydnivå på uteopp-

holdsareal fra utendørs 

lydkilder 

Lden, L5AF, L5AS 

(dB) 

Nedre grense-

verdi for gul 

sone – 5 dB 

Aktuell grenseverdi er 5 dB 

strengere enn grenseverdier 

gitt i T-1442 og regulerings-

bestemmelsene. 

I senge- eller beboer-

rom fra utendørs lyd-

kilder 

Lp,A,24h (dB) 

Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23-07 

30 

45 

Maksimalnivå forutsetter 10 

hendelser eller mer i nattpe-

rioden. Krav til maksimalnivå 

etterstrebes også i dag- og 

kveldsperioden. 

I senge- eller beboer-

rom fra utendørs lyd-

kilder 

Lp,AF,max (dB)  60 Gjelder uavhengig av antall 

hendelser og gjennom hele 

døgnet. 

I undersøkelsesrom, 

behandlingsrom, ope-

rasjonsstue fra uten-

dørs lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30  

I fellesareal, TV-stue 

fra utendørs lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 35  

I kontorer fra utendørs 

lydkilder 

Lp,A,T (dB) 35  

I alle rom for varig 

opphold 

Lp,AF,max (dB) 60-70 Gjelder uavhengig av antall 

hendelser 

 

Definisjoner: 

Lden .- A-veid midlere lydtrykknivå for et døgn med 5 dB tillegg i kveldsperioden mellom 

kl. 19-23 og 10 dB tillegg i nattperioden mellom kl. 23-07. Angis i desibel (dB) 

L5AF – A-veid  statistisk maksimalt lydtrykknivå målt med tidskonstand "Fast" / 125 ms 

som overskrides i 5% av hendelsene i en periode. 

L5AS – A-veid  statistisk maksimalt lydtrykknivå målt med tidskonstand "Slow" / 1 s som 

overskrides i 5% av hendelsene i en periode. 

Lp,A,24h – A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et døgn. Angitt etter NS-ISO 20609, NS 

8172, NS-EN ISO 16032, NS81711 eller NS 8177. Angis i desibel (dB). 
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6.1 HELIKOPTERSTØY 

Beregninger av helikopterstøy er utført av SINTEF IKT6. Se også Bilag C for rapport. 

Det er forutsatt 2386 helikopterbevegelser per år for tiårsprognosen. Dette gir en gjen-

nomsnittlig mengde på rundt 6,5 bevegelser eller hendelser per døgn. For det tyngste 

og antatt mest støyende helikopteret AW101 er det forutsatt rundt 157 bevegelser per 

år, og da en gjennomsnittlig mengde på rundt 0,4 bevegelser eller hendelser per 

døgn. For ytterligere grunnlag for forutsetninger vises det til denne aktuelle rapporten.  

Figur 2 viser beregnet støynivå på utearealer fra helikoptertrafikk. 

 

Figur 2: Beregnet støynivå fra helikoptertrafikk i 1,5 meters høyde. Det er også angitt innfallende 

støynivå i utvalgte beregningspunkter angitt som henholdsvis Lp,A,24h (dB) og 

Lp,AS,max (dB) Kilde: Sintef Digital 

 

 

 

 
6 Helikopterstøy Stavanger sykehus – Byggetrinn 2, Støy på uteplass og ved fasader, Prosjekt-

notat nr. 102026061, Sintef Digital, 31.08.21 

57 / 92 

58 / 93 

46 / 89 

55 / 93 

57 / 93 

49 / 90 

52 / 92 

51 / 88 

51 / 88 

Lp,A,24h (dB) / Lp,AS, max (dB) 
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6.2 VEGTRAFIKKSTØY 

Det er utført beregninger av støy fra vegtrafikk. Bilag A angir beregningsgrunnlag og 

forutsetninger for beregning. Som grunnlag for beregning er det også tatt utgangs-

punkt i arkitektens foreløpige utomhusplan. Se Figur 3. 

 

Figur 3: Foreløpig utomhusplan BT1 og BT2. Fra arkitekt. 09.07.21. Rød stiplet linje angir område 

med nye bygninger i byggetrinn 1. 

NB! Det bemerkes at trafikktallene som er angitt (se bilag A) er kun for utbygging av 

byggetrinn 1. Dvs. forventet trafikk for byggetrinn 2 er ikke medtatt. Det bør i senere 

prosjektfaser vurderes om det skal gjøres oppdatert støyvurdering for å få mer nøyak-

tige støyberegninger av vegtrafikkstøy. En kan forvente rundt 3 dB økning i støynivå 

ved dobling av trafikkmengden. 

Figur 4 viser beregnet støynivå på uteplasser og høyeste støynivåer på fasader. Støy-

kart er også angitt i bilag B 
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Figur 4: Beregnet støynivå på utendørs arealer 2 meter over terreng og høyeste innfallende støy-

nivå på fasader uavhengig av etasje. Lden (dB). 

Maksimalnivå i nattperioden er ikke ansett som dimensjonerende. 

6.3 VURDERING UTENDØRS STØY 

Beregninger viser at støy fra utendørs kilder fører til at fasader og store deler av ute-

arealer ligger støysoner over grenseverdi både for helikopter og vegtrafikk. Det er fo-

reløpig ikke identifisert noen uteplasser, men i videre planlegging bør det sørges for 

best mulige støyforhold på uteplasser beregnet for rekreasjon. 

For helikopter som er vanskelig å skjerme mot støy er det antatt at de best egnede 

uteplassene er øst for byggene. Tiltak mot vegtrafikkstøy vil typisk være støyvoller / 

skjermer og/eller skjerming av selve byggene.  

For støyutsatte fasader vil det viktigste tiltaket være lydisolerende vinduer og fasader. 

Det må vurderes både ekvivalent støynivå (gjennomsnitt) og maksimalnivå. Se også 

grenseverdier for innendørs støy i Tabell 10. Se også kapittel 3.6 for orienterende be-

regning / vurdering av lydisolasjon til fasader. 

6.4 STØY TIL NABOBEBYGGELSE 

I byggetrinn 1 ble det gjort vurderinger på konsekvensen av økt støy til nabobebyg-

gelse. Den største konsekvensen er vurdert til å være økt støy fra trafikkøkning i 
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Kristine Bonnevies vei, Richard Johnsens gate samt fra ny adkomstvei til sykehusom-

rådet mellom Kristine Bonnevies vei og Richard Johnsens gate. I forbindelse med re-

guleringsarbeid med ny vegforbindelse er det prosjektert inn støyskjermingsløsninger. 

Dersom trafikkmengdene øker vesentlig fra situasjon for kun byggetrinn 1 kan det for-

ventes at lydnivå til eksisterende bebyggelse vil være noe høyere. Det bør vurderes 

om det skal gjøres oppdaterte støyberegninger når ev. oppdatert trafikkanalyse er på 

plass. 

Når det gjelder støy fra helikopter forventes det at støybelastning til støyømfintlig be-

byggelse vil være omtrent uendret fra tidligere vurdering (forutsatt samme trafikktall 

som for byggetrinn 1). Det er forventet at 46 boliger og 6 skolebygg o.l. vil ligge i gul 

støysone. Det anbefales at det utføres tiltaksutredning. 

7 STØY OG VIBRASJONER FRA BYGGE- OG 
ANLEGGSARBEID 

7.1 STØY 

Det anbefales at grenseverdier angitt i T-1442 bør benyttes som basis med tanke på 

støy fra bygge- og anleggsarbeider. Disse er angitt i Tabell 2 og Tabell 3. 

Der det forventes at støygrensene overskrides bør det utarbeides en plan for håndte-

ring av dette. Det bør utarbeides prognoser med støynivåer og støyutbredelse, og det 

bør angis avbøtende tiltak som kan redusere støyplager. 

De mest støyende arbeidene vil typisk være grunnarbeider som spunting, boring og 

pigging. Mulige støykonflikter kan være bygge- og anlegsstøy nær sykehusbygninger i 

drift, men også nærliggende boliger. Det viktigste tiltaket bør være i form av varsling 

og ev. informasjonsmøter, både med sykehus i drift samt utsatte naboer. 

Avbøtende tiltak kan være av teknisk og administrativ art. Eksempler på tekniske til-

tak: 

› Bruk av støysvake og alternative arbeidsmetoder 

› Hydraulisk nedpressing av spunt framfor slagspunt 

› Skjerming og innbygging (mobile skjermer) 

 

Eksempler på administrative tiltak: 

› Støyende arbeider kun på dagtid på hverdager 

› Reduserte driftstider med støyende arbeider 

› Daglige faste støypauser, f.eks. mellom kl. 11-13 

› Midlertidig flytting av støyfølsomme funksjoner ved sykehuset og ev. beboere i 

nærheten. 
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7.2 VIBRASJONER 

For arbeider som medfører høye vibrasjonsnivåer i grunnen, f.eks. sprengning, spun-

ting og pigging er det også viktig at det fastsettes grenseverdier og gjøres målinger på 

aktuelle bygg for å redusere risiko for skade på eksisterende byggverk. 

Det er også en del medisinteknisk utstyr ved sykehuset som er veldig følsomme for vi-

brasjoner, spesielt i behandlingsbygget, bygg 11. Avstand til nye bygninger fra plan-

lagte bygninger for byggetrinn 2 er relativt langt unna, men vibrasjoner som medfører 

forstyrrelse for utstyr kan likevel være relevant.  

I forbindelse med sprengning, spunting og pigging og liknende bør det legges en plan 

med driften av sykehuset slik at en unngår forstyrrelser på utstyret. Ev. bør det foretas 

nærmere analyser av situasjonen. 
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Bilag A  GRUNNLAG FOR VEGTRAFIKKSTØYBEREGNINGER 

Beregninger av vegtrafikkstøy er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk-

støy med programvare Cadna/A versjon MR1. Følgende parametere er benyttet for 

beregningene: 

› Beregningshøyde for støysoner: 1,5 meter over terreng og oppløsning til støyso-

ner 5x5 meter 

› Refleksjonsorden: 1 (antall refleksjoner som beregnes fra kilde til mottaker) 

› Markabsorpsjon: generelt 1, og 0 for veger og torgsoner og parkeringsplasser 

(hvor 0 er reflekterende og 1 er absorberende) 

› Tunnelstøyberegning etter metode fra DatAkustik (Probst). Det er også beregnet 

refleksjoner fra skjæring i tunnelåpning. 

Det er benyttet digitale kartdata fra Stavanger og Sola kommune som grunnlag for be-

regningene. Nye bygninger er modellert manuelt ut i fra illustrasjonsplan for fullt ut-

bygd delområde i område som angitt i foreløpig utomhusplan fra arkitekt. 

Trafikkdata som er benyttet som grunnlag for beregningene er hentet fra Statens veg-

vesen sin Nasjonale vegdatabank (NVDB), samt trafikkanalyse utført av COWI7 (no-

vember 2017). Oppsummering av trafikktall benyttet for beregningene er gitt i Tabell 

11. Mål for generell trafikkvekst i Stavanger kommune er nullvekst. Derfor har trafikk-

tallene for fremtidig situasjon ingen generell trafikkvekst for eksisterende veier, bort-

sett fra veksten som sykehusområdet i seg selv medfører. Benyttet trafikkfordeling er i 

henhold til veileder til T-1442, der Gruppe I angir typisk riksveier, og Gruppe II veier i 

by- og bynære områder (mindre trafikk i nattperioden). 

Tabell 11: Trafikktall for vegtrafikk benyttet i beregningene. 

Nr Veg ÅDT 

Andel 

tunge  

(%) 

Benyttet 

hastig-

het/ 

farts-

grense 

(km/t) 

Benyttet 

trafikk-

fordeling Kilde 

1 E39 Motor-

veien 
62700 7 90 Gruppe I NVDB 

2 

FV 395 Madla-

veien 

20276 

(sør) / 

13944 

/nord) 

5 (sør) / 

7 (nord) 
60 Gruppe I 

NVDB pluss antatt øk-

ning i ÅDT 5220 fordelt 

80% i retning sør og 

20% i retning nord 

(COWI) 

3 

FV 390 Kris-

tine Bonnevies 

veg 

13720 

(sør) / 

11980 

(nord) 

10 50 Gruppe I 

NVDB pluss antatt øk-

ning på ÅDT 8700 for-

delt 60% i retning sør 

og 40% i retning nord 

(COWI) 

 

 

 
7 Trafikktall fra Gudmund Kvisselien, COWI, 06.11.17, COWI 
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Nr Veg ÅDT 

Andel 

tunge  

(%) 

Benyttet 

hastig-

het/ 

farts-

grense 

(km/t) 

Benyttet 

trafikk-

fordeling Kilde 

4 

Ny adkomstvei 8700 10 50 Gruppe II 

COWI. Antatt 70% av 

varetransport er tunge 

biler. Ellers antatt 5% 

tungtrafikk for generell 

trafikk. Hastighet an-

tatt. 

5 
Richard John-

sens gate inkl. 

adkomst til P-

hus 

4800 / 

3500 

(inn til P-

hus 

nord) 

5/0(inn 

til P-hus) 
40 Gruppe II 

COWI. Det er også lagt 

til ÅDT 200 for intern-

trafikk på området. 

Hastighet og tungtra-

fikk antatt. 

6 

Adkomst til P-

hus/varetrans-

port/akutt 

4300 (til 

P-hus 

sør) / 

1500 / 

900 

(vare) / 

200 

(akutt) 

15/42/70

/0 
40 Gruppe II 

COWI Det er også lagt 

til ÅDT 200 for intern-

trafikk på området. Det 

er antatt 70% av vare-

transport er tunge bi-

ler. Hastighet antatt. 

7 

Adkomst til 

torg 
1500 1 40 Gruppe II 

COWI. Det er også lagt 

til ÅDT 200 for intern-

trafikk på området. 

Hastighet og tungtra-

fikk antatt. 

8 
Kollektivakse 

gjennom om-

rådet 

600 

(lengst 

sør) /500 

(nord) 

80/100 40 Gruppe II 

COWI. Antatt hovedsa-

kelig kollektivtrafikk 

gjennom området. 

Hastighet antatt. 

9 Øvrige veier i 

området ved 

BT 2 

300  40 Gruppe II 

COWI. Trafikkmengde, 

hastighet og tungtra-

fikk antatt. 

 

Geografisk plassering av aktuelle veier er gitt i Figur 5. 
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Figur 5: Angivelse av veier med trafikktall i sykehusområdet 

Akutt 

Vare 



Helikopter

Le
ng

de
 9

7 
m

Lengde 153 m

P-hus

P-hus

Arkivenes hus

AkuttVare

Torg

K
ris

tin
e 

B
on

ne
vi

es
 v

ei

N
y adkom

stvei

Madlaveien

E
3
9
 M

o
to

rv
e
ie

n

R
ic

ha
rd

 J
oh

ns
en

s 
ga

te

OPT4

OPT1

SH2-1

OPT5

51

52

52

53
60

61
61

62

65

65

65

65
63

63

51

51

51
51

52

52

51
51

62

65 56

59

58

57

57
54

53
52

62

63

64

63

61
61

58

57

5756
57

57

57
57

60
60

60

64 55

54

53

54

55
59

58
58

58

61

62

62

63

51

52

53
53

53

525253
5353

59
58

57
57

63 53

62
62

54

54

5456

56

56
55

54

62
62

62

62

62

62

62
63

63
64

65

66

66

67

67

67 58

54

54

54

54
54

54

54

54
58

58

58

59
62

62
63

64

65

65

65

65

65 57

61

62

62

61

61

60
60

60

56

56

55

56
56

57

57

57

61
61

61

57
57

57

57

57
57

57

62
63

62
62

62
61

63 54

62
62

64
65

65
66

69

69

69

69

69
66

66
65

64
64

62

62

61

60
64

62

62

62

63
63

63

63

62

69 60

65
64

64

64

64
66

66

67

67

67

67 58

67
66

60

59

57

57
64

65
65

66
67

68

68

68

68
65

65
66

65

58
58

57
57

57

57
58

59

68 59

63

63

62

62

60
60

57

56

59

65
65

65 55

59

59

59

59

59
58

58

58

57
58

58
58

57

58
58

58
59

59 50

59
57

57
56

54

54

54
53

52

52

53

66
66

64

62

62

62

66 56

67
66

66
66

53
53

54
54

67 57

57
57

58

59

59

61

65
66

61

61

60

60

66 56

63
64

64
65

66

65

65

66

66
63

63

56

56

56
59

62

60

60

66 57

63
63

61

61

62

62
64

64
65

64

64

64
64

65
65

65

64

65 56

53
53

53
53

5454 45

62
60

62

59

57

55
55

55
56

56

56

56

57

61
61

61

60
59

60

60

59

58

62 53

62

62

62

61
61

61
62

62

63

62

63
64

63
64

63

59
59

59

59

60
59

59

57

64 55

45

46

47

58

59

60

60

52

51

50

50

60 50

62

63

63

62

62 60

59

58

56

57

59

60

57

56

56

5656

58

59

63 53

57
57

58

61
61

60
60

62
60

59

58

57
62 53

53
52

58
57

58 49

52

54

54

54
56

56
57

56

51 54
53

53

54

57 48

57

55

54

53 54

52

54

54

56

56

58

6060

60

61

61 53

53 54

54

53

5353

54

61 52

59

58

57

57
58

58
56

55

56

56

57

58
60

60
60

61

55
54

54

54

55
55

56

56

61 53

309700

309700

309750

309750

309800

309800

309850

309850

309900

309900

309950

309950

310000

310000

310050

310050

310100

310100

310150

310150

310200

310200

310250

310250

310300

310300

310350

310350

310400

310400

310450

310450

310500

310500

310550

310550

310600

310600

310650

310650

310700

310700
6
5
3
6
6
0
0

6
5
3
6
6
0
0

6
5
3
6
6
5
0

6
5
3
6
6
5
0

6
5
3
6
7
0
0

6
5
3
6
7
0
0

6
5
3
6
7
5
0

6
5
3
6
7
5
0

6
5
3
6
8
0
0

6
5
3
6
8
0
0

6
5
3
6
8
5
0

6
5
3
6
8
5
0

6
5
3
6
9
0
0

6
5
3
6
9
0
0

6
5
3
6
9
5
0

6
5
3
6
9
5
0

6
5
3
7
0
0
0

6
5
3
7
0
0
0

6
5
3
7
0
5
0

6
5
3
7
0
5
0

6
5
3
7
1
0
0

6
5
3
7
1
0
0

Helse Stavanger HF - Sykehusprosjekt

X001: Støynivå Lden vegtrafikk

Beregningspunkter er 1,5 meter over terreng

Beregningspunkter på fasade viser høyeste nivå uavhengig av etasje

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m * 5.0m

Målestokk: 1:2000 (A3)

STØYSONER TEGNFORKLARING

 < 55

 >= 50

 >= 55

 >= 60

 >= 65

 >= 70

 >= 75

 >= 80

 >= 85

Uteområder

Eks. støyskjerm

Veg

Bygninger BT2

Kunde: Helse Stavanger HF

Tegningsnr: X001

SUS_30 BT2.cna

Oppdragsnr.: A058179

Utarbeidet: SVHE 16.08.21

Kontrollert: ARSK

SVHE
Text Box
BILAG B



 

 

1 av 19 

 

SINTEF Digital 
Postadresse: 
 
  

Sentralbord: 40005100 
 

info@sintef.no 
 
Foretaksregister: 
NO 919 303 808 MVA 

 

Prosjektnotat 
 

Helikopterstøy Stavanger sykehus – 
Byggetrinn 2 
Støy på uteplass og ved fasader 

 
VERSJON 

2.0 

DATO 

2021-08-31 

FORFATTER(E) 

Karen Brastad Evensen  

Rolf Tore Randeberg 

OPPDRAGSGIVER(E) 

COWI AS 

OPPDRAGSGIVERS REF. 

Sverre Hestetun 

PROSJEKTNR 

102026061 

ANTALL SIDER OG VEDLEGG: 

19 

SAMMENDRAG 

Det har blitt gjennomført beregninger av helikopterstøy ved nytt universitetssykehus i 
Stavanger. Fasadenivå og nivå på uteplass har blitt beregnet for byggetrinn 2. Støy til 
øvrig nærliggende bebyggelse har ikke blitt vurdert.  

 
Beregningene tar utgangspunkt i beregninger utført for byggetrinn 1 (se prosjektnotat 
102013882, 2018-11-13) og geometri av nye bygninger oversendt av oppdragsgiver.   

 

Beregningene har blitt gjort med beregningsverktøyet NORTIM etter anbefalinger i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2021.  

UTARBEIDET AV 

Karen Brastad Evensen 

SIGNATUR 

GODKJENT AV 

Erik Swendgaard 

SIGNATUR 

PROSJEKTNOTAT NR 

102026061 

GRADERING 

Åpen 

SVHE
Text Box
BILAG C



 

PROSJEKTNR 
102026061 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
102026061 

VERSJON 
2.0 
 

2 av 19 

 

Historikk 

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 

1 2021-08-13 Notat oversendt oppdragsgiver 

 

2 2021-08-31 Revidert notat med resultater for MFN Dag og LAmax 

 

 

 

 

 

Dokumentet har gjennomgått SINTEFs godkjenningsprosedyre og er sikret digitalt



 

PROSJEKTNR 
102026061 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
102026061 

VERSJON 
2.0 
 

3 av 19 

 

Innholdsfortegnelse 
 

1 Innledning ..................................................................................................................................... 4 

2 Omgivelser .................................................................................................................................... 4 

3 Trafikkunderlag og prosedyrer ....................................................................................................... 6 

4 Traséer for inn- og utflygning ......................................................................................................... 6 

5 Støynivå på uteoppholdsareal ........................................................................................................ 8 

6 Støynivå ved fasader for byggetrinn 2 .......................................................................................... 10 

 
 

 

  



 

PROSJEKTNR 
102026061 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
102026061 

VERSJON 
2.0 
 

4 av 19 

 

1 Innledning  

Beregning av helikopterstøy for ny plassering av Stavanger Universitetssykehus – byggetrinn 2 har blitt 

utført på oppdrag fra COWI AS v/Sverre Hestetun. Operative forhold, trafikkmengder og inn- og 

utflygningsruter er gjenbrukt fra beregningen gjort for byggetrinn 1 beskrevet i prosjektnotat 102013882 - 

Helikopterlandingsplass på nye Stavanger Universitetssykehus datert 13-11-2018.  

 

Støynivå har blitt beregnet for dagens situasjon og en prognosesituasjon i 2031. Beregningene er blitt utført 

som anvist i retningslinje T-1442/2021. Fasadenivå har blitt beregnet i 1,5 og 4 meters høyde over lokalt 

terreng. Støynivå på uteplass har blitt beregnet i 1,5 meters høyde.  

 

2 Omgivelser 

 Utomhusplan for byggetrinn 2 er vist ved de fargede bygningene på Figur 2-1.  

 
Figur 2-1. Skisse av bygg i byggetrinn 2 
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Koordinater for bygningene i byggetrinn 2 har blitt oversendt av oppdragsgiver den 11.08.2021. Bygningene 

slik de inngår i beregningene er vist på Figur 2-2. De skraverte bygningene på figuren tilhører byggetrinn 1 

og inngår i beregningene for å få riktig skjermingseffekt. Det forutsettes at disse ikke har blitt endret siden 

forrige beregning. Bygningene uten skravering tilhører byggetrinn 2. Fasadenivå og nivå på uteplass blir kun 

presentert for bygningene i byggetrinn 2 i dette notatet.   

 

 
Figur 2-2. Bygninger (rosa) og helikopterlandingsplass (oransje) slik de inngår i beregningene. De 

skraverte bygningene tilhører byggetrinn 1. De rosa bygningene uten skravering tilhører byggetrinn 2.  
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3 Trafikkunderlag og prosedyrer 

Trafikkunderlag for støyberegninger skal, etter retningslinje T-1442/2021, bestå av ett helt års trafikk, og 

støyen skal beregnes for et gjennomsnittsdøgn. Trafikkmengder, traséer og prosedyrer er de samme som ble 

benyttet ved støyvurderingen for byggetrinn 1 og er beskrevet nærmere i "Prosjektnotat 102013882 - 

Helikopterlandingsplass på nye Stavanger Universitetssykehus" datert 13-11-2018. Luftambulansen 

forutsettes å bruke helikoptertypen EC135. I beregningene erstattes redningstjenestens trafikk med det nye 

helikopteret AW101, som vil være i bruk i åpningsåret. Antall årlige flybevegelser fordelt på flytyper i 2021 

er gitt i Tabell 3-1. For prognosesituasjonen i 2031 er det antatt en økning i trafikken på 10% relativt disse 

mengdene.  

 

Tabell 3-1. Antall flybevegelser per år fordelt på helikoptertype for situasjonen i 2021. 

Helikoptertype Operasjoner 

EC135 2027 

AW101 143 

4 Traséer for inn- og utflygning 

Traséene benyttet i beregningene er de samme som ved beregningen for byggetrinn 1 og er vist på Figur 4-1 

og Figur 4-2 for de to helikoptertypene. For en utførlig beskrivelse av bakgrunn for traséene og fordelingen 

dem imellom, se "Prosjektnotat 102013882 - Helikopterlandingsplass på nye Stavanger 

Universitetssykehus" datert 13-11-2018. 

 
Figur 4-1. Traséer for landing (blå) og avgang (rød) for ambulansehelikopteret (EC135).  

M 1: 15 000. 
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Figur 4-2. Traséer for landing (blå) og avgang (rød) for redningshelikopteret (AW101).  

M 1:15 000. 

Redningshelikopterets avganger er beregnet å gå tilbake til basen på Sola. Det er lagt inn en 50/50 fordeling 

av trafikken på de to korridorene. 
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5 Støynivå på uteoppholdsareal 

Beregnet støynivå Lden på alle uteoppholdsareal i 1,5 meters høyde over lokalt terreng er vist på Figur 5-1 for 

dagens situasjon (2021) og Figur 5-2 for prognosesituasjonen (2031).  

 

Merk at av tekniske årsaker beregnes også støynivå innenfor omriss om bygningene. Disse verdiene er 

selvsagt ikke representative for nivået utendørs, og må derfor ignoreres. 

 
Figur 5-1. Støynivå Lden i 1,5 meters høyde for dagens situasjon (2021). 
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Figur 5-2. Støynivå Lden i 1,5 meters høyde for prognosesituasjonen (2031). 
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6 Støynivå ved fasader for byggetrinn 2 

Plassering av punkt for beregning av støynivå på fasader er vist på Figur 6-1. Beregnet innfallende støynivå 

2 meter foran fasadene på bygningene knyttet til byggetrinn 2 er vist i Tabell 6-1 og Tabell 6-2.  

 
Figur 6-1. Plassering av punkt for beregning av støynivå ved fasade. Nord er opp på figuren.  
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Tabell 6-1. Innfallende ekvivalent støynivå 2 meter foran fasadene på nye bygg.  

D står for dagens situasjon (2021) og P for prognosesituasjon (2031).  

Resultatene er beregnet i 1,5 meter og 4 meter over lokalt terreng.  

Lden-nivå over grenseverdien 52 dBA iht. retningslinje T-1442 er markert med rød skrift.  

 LAeq24h Lden 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

1 43.1 43.5 42.8 43.2 46.9 47.3 46.6 47.0 

2 43.0 43.4 42.9 43.3 46.8 47.2 46.6 47.1 

3 33.3 33.7 33.3 33.7 37.1 37.5 37.1 37.5 

4 38.8 39.2 38.9 39.3 42.6 43.0 42.7 43.1 

5 37.9 38.3 38.0 38.4 41.7 42.1 41.8 42.2 

6 39.6 40.0 39.7 40.2 43.4 43.8 43.5 44.0 

7 45.5 45.9 45.6 46.0 49.3 49.7 49.4 49.8 

8 44.1 44.5 43.9 44.3 47.8 48.3 47.7 48.1 

9 44.1 44.5 43.9 44.3 47.9 48.3 47.7 48.1 

10 44.2 44.6 44.0 44.4 48.0 48.4 47.8 48.2 

11 43.6 44.0 43.4 43.8 47.4 47.8 47.2 47.6 

12 43.5 43.9 43.3 43.7 47.3 47.7 47.1 47.5 

13 43.3 43.7 43.1 43.5 47.1 47.5 46.9 47.3 

14 45.3 45.7 45.5 45.9 49.1 49.5 49.2 49.7 

15 33.1 33.5 33.0 33.4 36.9 37.3 36.8 37.2 

16 33.4 33.9 33.3 33.8 37.2 37.6 37.1 37.5 

17 45.3 45.7 45.2 45.6 49.1 49.5 49.0 49.4 

18 45.3 45.8 45.2 45.6 49.1 49.5 49.0 49.4 

19 45.2 45.6 45.1 45.5 48.9 49.4 48.9 49.3 

20 34.1 34.5 34.0 34.4 37.9 38.3 37.7 38.2 

21 36.3 36.7 36.2 36.6 40.1 40.5 40.0 40.4 

22 41.1 41.5 41.2 41.6 44.9 45.3 45.0 45.4 

23 39.3 39.7 39.3 39.7 43.1 43.5 43.0 43.5 

24 37.6 38.0 37.5 37.9 41.4 41.8 41.3 41.7 

25 36.8 37.2 36.7 37.1 40.6 41.0 40.5 40.9 

26 46.4 46.8 46.6 47.0 50.2 50.6 50.4 50.8 

27 46.8 47.3 47.0 47.4 50.6 51.0 50.8 51.2 

28 47.0 47.4 47.1 47.6 50.8 51.2 50.9 51.3 

29 38.7 39.1 38.7 39.1 42.5 42.9 42.5 42.9 

30 39.2 39.6 39.2 39.6 43.0 43.4 43.0 43.4 

31 40.2 40.6 40.3 40.7 44.0 44.4 44.1 44.5 

32 45.3 45.7 45.1 45.5 49.1 49.5 48.9 49.3 

33 39.7 40.1 39.6 40.0 43.5 43.9 43.4 43.8 

34 38.7 39.1 38.5 38.9 42.5 42.9 42.3 42.7 

35 40.5 40.9 40.5 40.9 44.3 44.7 44.3 44.7 
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 LAeq24h Lden 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

36 39.4 39.8 39.4 39.8 43.2 43.6 43.2 43.6 

37 39.3 39.7 39.2 39.6 43.0 43.5 43.0 43.4 

38 48.7 49.1 48.7 49.1 52.5 52.9 52.5 52.9 

39 30.6 31.0 30.5 30.9 34.4 34.8 34.3 34.7 

40 28.6 29.0 28.3 28.7 32.4 32.8 32.1 32.5 

41 33.5 33.9 33.4 33.8 37.3 37.7 37.2 37.6 

42 43.7 44.1 43.2 43.6 47.5 47.9 47.0 47.4 

43 33.0 33.4 32.9 33.3 36.8 37.2 36.7 37.1 

44 29.4 29.8 29.2 29.6 33.2 33.6 33.0 33.4 

45 33.5 33.9 33.6 34.0 37.3 37.7 37.3 37.8 

46 53.8 54.2 53.9 54.3 57.6 58.0 57.7 58.1 

47 33.3 33.7 33.1 33.5 37.1 37.5 36.9 37.3 

48 43.5 43.9 42.8 43.2 47.3 47.7 46.6 47.0 

49 55.9 56.3 55.8 56.2 59.6 60.1 59.5 60.0 

50 57.0 57.5 56.9 57.3 60.8 61.2 60.6 61.1 

51 30.5 30.9 30.2 30.6 34.3 34.7 34.0 34.4 

52 32.4 32.8 32.2 32.6 36.2 36.6 36.0 36.4 

53 31.0 31.4 30.6 31.1 34.8 35.2 34.4 34.8 

54 30.8 31.2 30.5 30.9 34.6 35.0 34.3 34.7 

55 47.5 47.9 46.7 47.1 51.3 51.7 50.5 50.9 

56 46.0 46.5 45.5 46.0 49.8 50.2 49.3 49.7 

57 31.3 31.8 31.1 31.5 35.1 35.5 34.9 35.3 

58 58.1 58.5 57.8 58.3 61.9 62.3 61.6 62.0 

59 58.5 58.9 58.2 58.7 62.3 62.7 62.0 62.5 

60 57.5 57.9 57.2 57.7 61.3 61.7 61.0 61.4 

61 56.5 56.9 56.2 56.7 60.3 60.7 60.0 60.4 

62 48.9 49.3 48.0 48.4 52.7 53.1 51.8 52.2 

63 40.2 40.6 40.0 40.4 44.0 44.4 43.8 44.2 

64 41.0 41.5 40.9 41.4 44.8 45.2 44.7 45.1 

65 46.3 46.7 46.0 46.5 50.1 50.5 49.8 50.2 

66 46.8 47.3 46.7 47.1 50.6 51.0 50.5 50.9 

67 48.1 48.5 47.8 48.2 51.8 52.3 51.6 52.0 

68 45.5 45.9 45.3 45.7 49.3 49.7 49.1 49.5 

69 47.5 47.9 47.4 47.8 51.3 51.7 51.1 51.6 

70 47.0 47.4 46.8 47.2 50.8 51.2 50.6 51.0 

71 49.0 49.4 48.9 49.3 52.8 53.2 52.7 53.1 

72 52.2 52.6 51.7 52.2 55.9 56.4 55.5 55.9 

73 54.9 55.3 54.8 55.3 58.7 59.1 58.6 59.0 

74 55.7 56.2 55.6 56.0 59.5 59.9 59.4 59.8 
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 LAeq24h Lden 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

75 56.4 56.8 56.1 56.5 60.2 60.6 59.9 60.3 

76 55.7 56.1 55.4 55.8 59.5 59.9 59.2 59.6 

77 50.9 51.3 49.9 50.4 54.7 55.1 53.7 54.1 

78 42.2 42.6 42.2 42.6 46.0 46.4 46.0 46.4 

79 43.4 43.8 43.3 43.7 47.2 47.6 47.1 47.5 

80 48.1 48.5 48.0 48.4 51.9 52.3 51.8 52.2 

81 40.0 40.4 39.9 40.4 43.8 44.2 43.7 44.1 

82 43.7 44.1 43.4 43.9 47.5 47.9 47.2 47.7 

83 45.6 46.0 45.2 45.6 49.4 49.8 49.0 49.4 

84 49.1 49.5 48.8 49.2 52.9 53.3 52.6 53.0 

85 42.4 42.8 42.2 42.6 46.2 46.6 46.0 46.4 

86 42.3 42.7 42.2 42.6 46.1 46.5 46.0 46.4 

87 42.4 42.8 42.2 42.7 46.2 46.6 46.0 46.4 

88 32.2 32.6 32.0 32.4 36.0 36.4 35.8 36.2 

89 30.7 31.2 30.5 30.9 34.5 34.9 34.2 34.7 

90 33.5 33.9 33.4 33.8 37.3 37.7 37.2 37.6 

91 49.1 49.5 48.9 49.3 52.9 53.3 52.7 53.1 

92 48.8 49.2 48.7 49.1 52.6 53.0 52.5 52.9 

93 47.8 48.2 47.5 47.9 51.6 52.0 51.3 51.7 

94 46.8 47.2 46.7 47.1 50.6 51.0 50.4 50.9 

95 49.1 49.5 48.8 49.2 52.9 53.3 52.6 53.0 

96 49.3 49.7 48.7 49.1 53.1 53.5 52.5 52.9 

97 49.9 50.3 49.1 49.6 53.7 54.1 52.9 53.3 

98 52.7 53.1 51.9 52.4 56.5 56.9 55.7 56.1 

99 52.9 53.3 52.2 52.6 56.6 57.1 56.0 56.4 

100 50.8 51.2 50.1 50.5 54.6 55.0 53.9 54.3 

101 39.7 40.1 39.7 40.1 43.5 43.9 43.4 43.9 

102 48.7 49.1 48.7 49.1 52.4 52.9 52.5 52.9 

103 49.5 49.9 49.4 49.8 53.3 53.7 53.2 53.6 

104 38.3 38.7 38.1 38.6 42.1 42.5 41.9 42.3 

105 41.8 42.2 41.7 42.1 45.6 46.0 45.5 45.9 

106 49.7 50.2 49.4 49.8 53.5 53.9 53.1 53.6 

107 48.4 48.8 48.4 48.8 52.2 52.6 52.2 52.6 

108 48.5 48.9 48.4 48.8 52.3 52.7 52.2 52.6 

109 48.7 49.1 48.6 49.0 52.5 52.9 52.4 52.8 

110 39.2 39.6 38.9 39.3 42.9 43.4 42.7 43.1 

111 40.4 40.8 40.3 40.7 44.2 44.6 44.0 44.5 

112 44.0 44.4 44.1 44.5 47.8 48.2 47.9 48.3 

113 45.9 46.3 45.8 46.2 49.7 50.1 49.5 50.0 
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 LAeq24h Lden 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

114 43.3 43.7 43.1 43.6 47.0 47.5 46.9 47.4 

115 42.7 43.1 42.5 43.0 46.5 46.9 46.3 46.7 

116 44.5 45.0 44.4 44.8 48.3 48.7 48.2 48.6 

117 45.7 46.2 45.4 45.8 49.5 49.9 49.2 49.6 

118 46.9 47.3 46.7 47.1 50.7 51.1 50.5 50.9 

119 48.8 49.2 48.6 49.0 52.6 53.0 52.4 52.8 

120 47.9 48.3 47.8 48.2 51.7 52.1 51.6 52.0 

121 41.0 41.5 41.0 41.4 44.8 45.2 44.8 45.2 

122 46.3 46.7 46.2 46.6 50.1 50.5 50.0 50.4 

123 49.3 49.7 49.0 49.4 53.1 53.5 52.8 53.2 

124 43.2 43.6 43.1 43.5 47.0 47.4 46.9 47.3 

125 42.4 42.8 42.3 42.7 46.1 46.6 46.1 46.5 

126 47.1 47.5 47.1 47.5 50.9 51.3 50.9 51.3 

127 38.2 38.6 38.0 38.4 42.0 42.4 41.8 42.2 

128 49.8 50.2 49.3 49.7 53.6 54.0 53.1 53.5 

129 50.7 51.1 50.2 50.6 54.5 54.9 54.0 54.4 

130 50.7 51.2 50.3 50.7 54.5 55.0 54.1 54.5 

131 49.4 49.8 49.0 49.4 53.2 53.6 52.8 53.2 

132 49.0 49.4 48.6 49.0 52.7 53.2 52.4 52.8 

133 44.3 44.7 44.1 44.5 48.0 48.5 47.9 48.3 

134 47.3 47.7 47.3 47.7 51.0 51.5 51.0 51.5 

135 42.1 42.5 42.1 42.5 45.9 46.3 45.9 46.3 

136 43.5 44.0 43.4 43.8 47.3 47.7 47.2 47.6 

137 43.1 43.5 43.0 43.4 46.9 47.3 46.7 47.2 

138 48.0 48.4 47.8 48.3 51.8 52.2 51.6 52.0 

139 46.3 46.8 46.4 46.8 50.1 50.5 50.2 50.6 

140 42.6 43.0 42.5 42.9 46.4 46.8 46.3 46.7 

141 49.1 49.5 48.9 49.3 52.9 53.3 52.6 53.1 

142 49.1 49.5 48.8 49.2 52.8 53.3 52.6 53.0 

143 46.9 47.3 46.7 47.1 50.7 51.1 50.5 50.9 

144 46.6 47.0 46.4 46.8 50.4 50.8 50.2 50.6 

145 42.7 43.1 42.5 43.0 46.5 46.9 46.3 46.7 

146 47.9 48.3 47.7 48.1 51.7 52.1 51.5 51.9 

147 49.1 49.5 48.9 49.3 52.9 53.3 52.7 53.1 

148 44.7 45.1 44.6 45.0 48.5 48.9 48.4 48.8 

149 44.5 44.9 44.3 44.7 48.2 48.7 48.1 48.5 

150 49.5 49.9 49.2 49.6 53.3 53.7 53.0 53.4 

151 46.4 46.8 46.4 46.8 50.2 50.6 50.2 50.6 

152 43.3 43.7 43.2 43.7 47.0 47.5 47.0 47.4 
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 LAeq24h Lden 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

153 50.5 51.0 50.1 50.5 54.3 54.7 53.9 54.3 

154 50.7 51.1 50.3 50.7 54.5 54.9 54.1 54.5 

155 49.0 49.4 48.6 49.1 52.8 53.2 52.4 52.8 

156 48.8 49.2 48.5 48.9 52.6 53.0 52.3 52.7 

157 47.7 48.1 47.4 47.8 51.5 51.9 51.2 51.6 

158 48.2 48.6 47.9 48.3 52.0 52.4 51.7 52.1 

159 50.5 50.9 50.1 50.5 54.2 54.7 53.8 54.3 

160 44.2 44.6 44.1 44.5 48.0 48.4 47.8 48.3 

 

Tabell 6-2. Innfallende maksimalt støynivå 2 meter foran fasadene på nye bygg.  

D står for dagens situasjon (2021) og P for prognosesituasjon (2031).  

Resultatene er beregnet i 1,5 meter og 4 meter over lokalt terreng. 

NB: MFN dag og natt angir representative maksimalnivå som opptrer regelmessig på hhv. dag og natt. 

LAmax angir det absolutt høyeste lydnivået i løpet av et år, og er ikke nødvendigvis representativt.  

  MFN Natt MFN Dag LAmax, slow 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

1 59.8 59.8 59.8 59.8 76.9 76.9 77.2 77.2 87.2 87.2 86.7 86.7 

2 57.2 68.6 58.9 69.0 78.6 78.8 78.9 78.9 86.4 86.4 86.3 86.3 

3 51.7 51.7 51.7 51.7 71.3 71.3 71.8 71.8 86.9 86.9 86.9 86.9 

4 54.1 54.1 54.1 54.1 74.3 75.0 74.7 74.7 86.7 86.7 86.7 86.7 

5 55.2 55.3 55.2 55.3 75.8 75.8 76.2 76.2 86.5 86.5 86.5 86.5 

6 58.1 58.3 58.1 58.3 78.5 78.5 78.8 78.8 86.6 86.6 86.5 86.5 

7 58.7 67.0 58.1 64.6 79.0 79.0 79.4 79.5 87.1 87.1 86.5 86.5 

8 46.4 46.6 46.4 46.4 77.4 77.4 77.3 77.6 87.5 87.5 86.7 86.7 

9 46.8 46.8 46.8 46.8 77.4 77.4 77.2 77.6 87.6 87.6 86.8 86.8 

10 47.2 47.2 47.2 47.2 77.3 77.3 77.4 77.6 87.6 87.6 86.8 86.8 

11 45.0 45.0 45.0 45.0 77.0 77.6 77.3 77.3 86.7 86.7 86.1 86.1 

12 45.4 45.4 45.4 45.4 77.0 77.8 77.2 77.2 86.8 86.8 86.1 86.1 

13 45.8 45.8 45.8 45.8 76.9 77.5 77.2 77.2 86.8 86.8 86.2 86.2 

14 66.6 69.1 66.3 68.1 79.6 79.6 80.1 80.1 86.4 86.4 86.0 86.0 

15 58.3 58.6 57.2 58.6 65.1 66.2 65.1 66.2 86.9 86.9 86.9 86.9 

16 54.0 54.7 54.0 54.7 63.2 63.2 63.2 63.2 87.0 87.0 87.0 87.0 

17 56.5 63.9 56.9 64.2 79.7 79.7 80.0 80.0 86.9 86.9 86.9 86.9 

18 52.8 63.6 53.2 62.2 81.0 81.0 81.2 81.2 86.9 86.9 86.9 86.9 

19 52.6 63.8 53.0 62.3 80.3 80.3 80.6 80.6 87.0 87.0 87.0 87.0 

20 54.2 54.2 54.1 54.2 61.8 61.8 61.8 62.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

21 53.8 53.8 53.8 53.8 62.5 63.8 63.8 66.4 87.0 87.0 87.0 87.0 

22 52.1 52.1 52.1 52.1 78.8 78.8 79.1 79.1 85.7 85.7 85.7 85.7 

23 50.6 50.6 50.6 50.6 74.3 75.0 74.7 74.7 86.9 86.9 86.9 86.9 

24 50.1 50.1 50.1 50.1 76.2 76.8 76.6 76.6 87.0 87.0 87.0 87.0 

25 49.4 49.4 49.4 49.4 67.5 68.1 67.5 68.5 87.0 87.0 87.0 87.0 
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  MFN Natt MFN Dag LAmax, slow 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

26 62.9 66.8 63.6 67.4 81.1 81.1 81.5 81.5 87.0 87.0 87.0 87.0 

27 62.7 67.0 63.4 67.2 81.9 81.9 82.3 82.3 87.0 87.0 87.0 87.0 

28 70.3 71.3 69.8 71.5 82.8 82.8 83.1 83.1 86.8 86.8 86.8 86.8 

29 56.6 59.7 56.6 58.8 75.9 77.2 76.3 76.3 86.3 86.3 86.3 86.3 

30 63.7 65.1 63.6 65.0 76.3 77.7 76.7 76.7 86.2 86.2 86.2 86.2 

31 65.3 67.5 64.1 68.3 77.1 77.3 77.1 77.1 86.1 86.1 86.1 86.1 

32 53.8 62.6 52.8 61.1 82.4 82.4 82.5 82.5 86.5 86.5 86.5 86.5 

33 49.7 49.7 49.7 49.7 75.6 75.9 75.8 75.9 86.8 86.8 86.8 86.8 

34 50.1 50.2 50.2 50.2 73.9 73.9 73.6 74.3 86.8 86.8 86.8 86.8 

35 50.7 50.7 50.7 50.7 75.3 75.4 75.7 75.7 86.1 86.1 86.1 86.1 

36 51.2 51.2 51.2 51.2 74.3 74.9 74.8 74.8 86.2 86.2 86.2 86.2 

37 51.8 51.8 51.8 51.8 74.7 74.7 75.0 75.0 86.3 86.3 86.3 86.3 

38 63.2 68.3 63.4 67.7 85.2 85.2 85.4 85.4 86.3 86.3 86.3 86.3 

39 52.8 55.7 52.8 55.7 68.6 68.6 68.6 68.6 78.1 78.1 78.3 78.3 

40 52.2 52.3 52.2 52.3 64.7 65.4 64.7 65.4 78.6 78.6 78.8 78.8 

41 51.7 51.7 51.7 51.7 78.7 78.7 78.7 78.7 81.2 81.2 81.2 81.2 

42 51.8 58.8 51.9 58.8 84.3 84.3 84.4 84.4 88.2 88.2 86.1 86.1 

43 50.3 50.4 50.3 50.4 72.4 72.4 71.7 72.9 85.9 85.9 85.9 85.9 

44 51.0 51.1 51.0 51.1 57.7 57.7 57.7 57.7 85.9 85.9 85.9 85.9 

45 51.7 51.7 51.7 51.7 67.6 67.6 67.6 67.7 86.0 86.0 86.0 86.0 

46 79.0 79.0 79.3 79.3 87.2 87.2 87.3 87.3 87.9 87.9 88.0 88.0 

47 53.8 53.8 53.8 53.8 74.6 74.6 74.6 74.6 78.8 78.8 78.8 78.8 

48 51.5 62.1 51.9 60.4 85.6 85.6 85.7 85.7 90.5 90.5 86.7 86.7 

49 82.1 82.2 83.0 83.0 88.6 88.6 88.7 88.7 89.4 89.4 89.4 89.4 

50 81.8 81.8 81.8 81.8 90.1 90.1 90.1 90.1 91.0 91.0 91.0 91.0 

51 53.7 53.7 53.7 53.7 63.0 63.0 63.0 63.0 85.1 85.1 85.1 85.1 

52 52.9 52.9 52.9 52.9 70.3 70.3 70.3 70.3 83.5 83.5 83.5 83.5 

53 54.9 54.9 54.9 54.9 66.0 66.0 66.0 66.0 73.0 73.0 73.0 73.0 

54 54.9 55.0 54.9 55.0 62.5 62.5 62.5 62.5 85.1 85.1 85.1 85.1 

55 55.5 61.1 56.9 60.6 88.8 88.8 88.9 88.9 93.9 93.9 89.9 89.9 

56 56.8 62.0 57.0 60.8 86.5 86.5 86.5 86.5 92.1 92.1 88.8 88.8 

57 53.7 53.7 53.7 53.7 60.8 60.8 60.8 60.8 84.9 84.9 84.9 84.9 

58 84.4 84.4 85.0 85.1 91.5 91.5 91.5 91.5 92.6 92.6 92.4 92.4 

59 84.0 84.0 84.6 84.7 92.1 92.1 92.1 92.1 94.2 94.2 93.1 93.1 

60 82.1 82.2 83.0 83.0 91.7 91.7 91.7 91.7 96.5 96.5 92.7 92.7 

61 80.9 80.9 81.5 81.9 91.2 91.2 91.3 91.3 96.7 96.7 92.2 92.2 

62 58.3 63.4 58.6 64.0 89.8 89.8 89.8 89.8 95.7 95.7 91.3 91.3 

63 49.1 49.1 49.1 49.1 74.3 74.3 74.6 74.6 85.9 85.9 85.9 85.9 

64 49.8 49.8 49.8 49.8 75.5 75.5 75.8 75.9 86.0 86.0 86.0 86.0 

65 58.5 65.2 58.9 65.4 85.5 85.5 85.6 85.6 88.4 88.4 86.4 86.4 

66 57.2 64.6 57.9 64.7 86.3 86.3 86.4 86.4 89.5 89.5 87.4 87.4 
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  MFN Natt MFN Dag LAmax, slow 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

67 62.0 64.7 60.4 65.6 87.3 87.3 87.4 87.4 91.6 91.6 88.4 88.4 

68 53.9 53.9 53.9 54.6 85.3 85.3 85.4 85.4 89.9 89.9 88.3 88.3 

69 50.6 54.4 50.6 55.0 86.7 86.7 86.8 86.8 89.9 89.9 87.8 87.8 

70 50.2 51.6 50.2 52.1 86.0 86.0 86.0 86.0 89.1 89.1 87.1 87.1 

71 52.1 53.1 52.1 55.3 85.9 85.9 86.0 86.0 89.2 89.2 86.9 86.9 

72 64.9 67.8 64.8 68.2 89.6 89.6 89.6 89.6 95.0 95.0 90.5 90.5 

73 79.2 79.3 79.8 79.9 90.6 90.6 90.6 90.6 97.0 97.0 91.5 91.5 

74 79.5 79.5 80.7 80.7 91.6 91.6 91.6 91.6 98.5 98.5 92.6 92.6 

75 78.8 78.8 80.0 80.0 91.6 91.6 91.6 91.6 99.4 99.4 93.0 93.0 

76 77.9 77.9 79.0 79.0 90.7 90.7 90.7 90.7 99.3 99.3 92.6 92.6 

77 55.5 63.7 56.4 62.7 89.6 89.6 89.6 89.6 98.3 98.3 91.7 91.7 

78 52.2 54.1 52.2 54.1 79.7 80.1 80.0 80.2 86.5 86.5 86.5 86.5 

79 51.7 55.0 51.7 55.0 83.8 83.8 83.9 83.9 88.6 88.6 88.6 88.6 

80 51.4 55.2 51.4 57.2 88.3 88.3 88.3 88.3 90.8 90.8 89.2 89.2 

81 52.2 52.2 52.2 52.2 78.1 78.1 78.4 78.4 85.0 85.0 85.0 85.0 

82 60.8 66.9 61.0 67.1 83.3 83.3 83.5 83.5 87.1 87.1 85.8 85.8 

83 66.2 68.9 66.2 68.4 84.5 84.5 84.6 84.6 88.5 88.5 85.9 85.9 

84 55.2 63.5 55.2 60.5 85.1 85.1 85.2 85.2 89.4 89.4 86.4 86.4 

85 48.9 51.1 48.9 49.2 76.5 76.5 76.4 76.8 86.0 86.0 85.9 85.9 

86 47.9 47.9 47.9 47.9 77.9 78.8 78.1 78.1 85.7 85.7 85.7 85.7 

87 48.4 48.4 48.4 48.4 76.9 76.9 76.3 77.2 85.9 85.9 85.8 85.8 

88 51.8 51.8 51.8 51.8 68.8 68.8 68.8 68.8 85.8 85.8 85.8 85.8 

89 52.9 52.9 52.9 52.9 62.7 62.7 62.7 62.7 85.8 85.8 85.8 85.8 

90 50.3 50.3 50.3 50.3 58.1 58.1 58.1 58.1 85.9 85.9 85.9 85.9 

91 56.2 62.1 56.3 62.5 85.1 85.1 85.2 85.2 89.5 89.5 86.4 86.4 

92 57.7 58.0 57.7 59.2 85.1 85.1 85.1 85.1 88.3 88.3 86.4 86.4 

93 53.5 58.9 53.9 59.1 84.5 84.5 84.6 84.6 88.7 88.7 85.9 85.9 

94 51.6 59.6 51.9 60.1 83.4 83.4 83.6 83.6 87.4 87.4 85.5 85.5 

95 61.1 66.6 61.9 66.9 87.5 87.5 87.5 87.5 93.3 93.3 88.6 88.6 

96 61.7 67.2 62.2 67.5 88.3 88.3 88.3 88.3 95.1 95.1 90.1 90.1 

97 62.5 67.8 63.3 68.1 89.0 89.0 89.0 89.0 97.1 97.1 91.4 91.4 

98 57.0 65.7 59.7 66.8 89.3 89.3 89.3 89.3 98.0 98.0 91.7 91.7 

99 66.0 69.5 65.0 70.3 89.3 89.3 89.2 89.2 97.9 97.9 91.5 91.5 

100 56.5 63.4 57.6 64.5 88.9 88.9 88.9 88.9 97.1 97.1 91.0 91.0 

101 54.5 54.5 54.5 54.5 76.4 78.2 76.4 78.2 87.3 87.3 87.3 87.3 

102 52.3 52.3 52.3 52.3 88.2 88.2 88.2 88.2 91.8 91.8 90.0 90.0 

103 53.7 53.7 53.7 53.7 87.7 87.7 87.7 87.7 90.8 90.8 89.1 89.1 

104 51.2 51.3 51.2 51.3 73.0 73.3 73.0 73.1 85.0 85.0 85.0 85.0 

105 52.8 52.8 52.8 52.8 78.8 78.8 79.0 79.0 85.2 85.2 85.1 85.1 

106 54.4 59.6 55.8 60.8 88.1 88.1 88.1 88.1 95.0 95.0 89.7 89.7 

107 55.4 55.5 55.4 55.5 88.1 88.1 88.1 88.1 91.8 91.8 89.9 89.9 
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  MFN Natt MFN Dag LAmax, slow 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

108 53.4 59.1 53.8 59.1 83.8 83.8 83.9 83.9 87.5 87.5 85.4 85.4 

109 55.5 58.7 55.9 59.0 83.4 83.4 83.5 83.5 87.4 87.4 85.3 85.3 

110 52.9 53.0 52.9 53.0 75.4 75.4 69.6 75.7 85.5 85.5 85.6 85.6 

111 50.1 50.8 50.1 53.4 77.5 77.5 76.4 77.8 85.7 85.7 85.7 85.7 

112 52.4 52.4 52.4 52.4 81.9 81.9 82.1 82.1 85.1 85.1 85.0 85.0 

113 61.6 67.0 62.2 66.5 81.0 81.0 80.8 80.9 86.5 86.5 86.5 86.5 

114 57.9 58.3 58.5 58.8 77.9 77.9 77.0 78.1 86.6 86.6 86.6 86.6 

115 56.8 57.8 57.1 58.4 77.2 77.2 76.8 77.5 86.4 86.4 86.4 86.4 

116 64.9 68.2 65.5 68.5 82.3 82.3 82.5 82.5 86.1 86.1 85.8 85.8 

117 64.7 68.9 65.4 66.3 82.9 82.9 83.1 83.1 86.9 86.9 85.4 85.4 

118 64.5 68.6 65.2 66.1 83.6 83.6 83.7 83.7 87.3 87.3 85.4 85.4 

119 59.1 63.6 59.1 64.2 83.1 83.1 83.2 83.2 87.0 87.0 85.2 85.2 

120 61.4 66.3 62.1 66.3 81.8 81.8 82.0 82.0 86.2 86.2 86.1 86.1 

121 53.6 56.4 53.6 57.8 80.3 80.3 80.3 80.3 86.0 86.0 85.9 85.9 

122 51.2 51.2 51.2 51.2 86.0 86.0 86.0 86.0 87.7 87.7 87.7 87.7 

123 55.3 55.3 55.3 55.7 85.9 85.9 85.9 85.9 90.9 90.9 87.3 87.3 

124 51.5 51.5 51.5 51.5 80.3 80.3 80.5 80.5 85.4 85.4 85.4 85.4 

125 51.9 51.9 51.9 51.9 79.1 79.1 79.3 79.3 85.4 85.4 85.4 85.4 

126 62.9 63.1 62.9 63.1 85.6 85.6 85.7 85.7 87.1 87.1 87.0 87.0 

127 54.5 55.6 54.5 55.6 74.1 75.3 74.4 75.4 85.1 85.1 85.1 85.1 

128 53.1 57.4 53.5 57.4 87.3 87.3 87.3 87.3 93.3 93.3 88.5 88.5 

129 54.8 58.8 56.1 59.8 87.3 87.3 87.3 87.3 93.4 93.4 88.5 88.5 

130 56.8 60.3 56.8 61.0 87.2 87.2 87.3 87.3 93.4 93.4 88.4 88.4 

131 56.5 62.5 55.8 61.0 86.7 86.7 86.7 86.7 92.3 92.3 88.0 88.0 

132 57.1 62.3 55.4 62.2 85.7 85.7 85.8 85.8 90.7 90.7 87.3 87.3 

133 55.8 56.9 55.8 56.9 81.3 81.3 81.5 81.5 86.1 86.1 85.4 85.4 

134 56.6 56.6 56.6 56.6 86.2 86.2 86.2 86.2 88.4 88.4 87.6 87.6 

135 55.2 55.2 55.2 55.2 80.9 80.9 81.0 81.0 85.7 85.7 85.7 85.7 

136 61.9 64.4 61.9 63.2 79.8 79.8 78.6 80.0 86.1 86.1 86.1 86.1 

137 58.9 63.3 58.9 62.4 79.2 79.2 77.9 79.4 85.9 85.9 85.9 85.9 

138 59.3 59.4 59.3 59.4 82.6 82.7 82.7 82.7 86.7 86.7 85.0 85.0 

139 66.7 66.9 66.7 66.8 82.6 82.6 82.7 82.7 85.3 85.3 85.3 85.3 

140 59.5 59.8 59.5 59.7 78.0 79.3 78.3 79.5 85.1 85.1 85.1 85.1 

141 58.3 60.4 58.3 60.4 84.1 84.1 83.9 83.9 88.4 88.4 86.0 86.0 

142 56.7 61.0 56.7 61.5 84.0 84.0 83.4 83.4 88.3 88.3 86.0 86.0 

143 57.1 61.5 57.5 62.2 82.5 83.5 82.6 82.6 87.8 87.8 85.9 85.9 

144 59.6 61.9 57.9 61.9 81.6 82.4 81.8 81.8 86.7 86.7 85.8 85.8 

145 59.4 59.5 59.4 59.5 78.7 78.7 77.4 78.9 85.7 85.7 85.7 85.7 

146 71.5 71.6 72.1 72.2 83.9 83.9 84.0 84.0 88.1 88.1 85.7 85.7 

147 71.3 71.3 71.9 71.9 84.2 84.3 84.3 84.3 88.7 88.7 86.2 86.2 

148 53.8 54.7 53.7 54.2 82.7 82.7 82.8 82.8 88.5 88.5 86.5 86.5 
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  MFN Natt MFN Dag LAmax, slow 

Punkt D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m D, 1.5m P, 1.5m D, 4.0m P, 4.0m 

149 54.4 55.2 54.0 55.2 82.0 82.0 82.1 82.1 87.2 87.2 86.1 86.1 

150 57.1 57.1 57.1 57.1 85.5 85.7 85.5 85.5 90.7 90.7 87.4 87.4 

151 60.5 60.5 60.5 60.5 85.7 85.7 85.7 85.7 88.7 88.7 87.7 87.7 

152 53.3 54.1 53.3 54.5 82.7 82.7 82.8 82.8 86.8 86.8 86.8 86.8 

153 67.8 67.8 67.8 67.8 86.9 86.9 86.7 86.7 92.8 92.8 88.2 88.2 

154 71.0 71.0 71.6 71.7 87.0 87.0 86.7 86.7 93.1 93.1 88.3 88.3 

155 54.0 60.1 54.5 61.0 86.7 86.7 86.1 86.1 92.4 92.4 88.0 88.0 

156 53.8 60.8 54.2 61.0 85.9 85.9 85.2 85.2 91.0 91.0 87.5 87.5 

157 61.2 66.9 61.9 65.0 85.4 85.4 85.4 85.4 90.1 90.1 87.0 87.0 

158 61.5 65.4 62.2 65.8 86.3 86.3 86.3 86.3 91.7 91.7 87.8 87.8 

159 61.9 62.0 61.9 62.0 86.8 86.8 86.8 86.8 92.7 92.7 88.1 88.1 

160 56.9 58.7 56.3 58.2 81.7 81.7 81.8 81.8 86.4 86.4 85.5 85.5 
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1 INNLEDNING 

Notatet oppsummerer branntekniske krav og tiltaksbehov på overordnet nivå og 

belyser sentrale forhold som har konsekvenser for brannteknisk utforming. Notatet gir 

premisser for prosjekteringsgruppen til skisseprosjektet. Det er utarbeidet 

Illustrasjoner som viser på overordnet nivå viser brannteknisk oppdeling og mulige 

løsninger for brannseksjonering samt rømningsstrategi.   

2 REGELVERK  

Prosjektet skal utføres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven (PBL), bygg-

teknisk forskrift (TEK17), samt evt. myndighetskrav ifm. byggesaksbehandling.  

TEK17 har både funksjonskrav og ytelseskrav. Det er ikke mulig å avvike ytelseskrav 

uten at dette behandles som dispensasjoner i byggesaksbehandlingen.  

Veiledningen til TEK17 beskriver løsninger, tiltak og ytelser som vil tilfredsstille 

forskriften (preaksepterte løsninger). Det er mulig å fravike de preaksepterte 

løsningene, men sikkerheten må da verifiseres og dokumenteres særskilt. I praksis er 

imidlertid handlingsrommet for å velge andre løsninger begrenset. Dette fordi de 

preaksepterte kravene allerede i utgangspunktet er svært omfattende. Dermed fins det 

i realiteten ikke så mange alternative tilnærminger.  

I tillegg til regelverket stilles det noen krav i hovedprogrammet som har betydning for 

brannteknisk dimensjonering.    

3 BRANNTEKNISK UTFORMING 

3.1 Risikoklasse og brannklasse 

Risikoklasser legges til grunn for prosjektering av tiltak for sikker rømning og redning. 

Bygningene klassifiseres i risikoklasser som angitt i etterfølgende tabell. Risikoklasse 

6 vil være dimensjonerende for virksomhet som sykehus. Det kan være aktuelt å 

plassere deler av bygningene som ikke er beregnet for pasienter, og som skilles 

brannteknisk fra arealer beregnet for pasienter, f.eks. kontorvirksomhet, laboratorier, 

tekniske støttefunksjoner etc, i risikoklasse 2, men det må uansett forventes at 

risikoklasse 6 vil være overstyrende på mange områder. 

Brannklasser legges til grunn for brannteknisk dimensjonering av bæreevne mv. ved 

brann. Brannklasse velges med bakgrunn i hvor store konsekvenser brann kan 

innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet. Bygg der 

konsekvensene av brann kan bli særlig stor på noen av disse områdene vil være 

aktuelle for plassering i brannklasse 4. Dette anses som så spesielle tilfeller at 

brannsikkerheten må dokumenteres ved analyse. Det er sykehuset som tar endelig 

stilling til brannklasse, men vi forventer at bygningene med få unntak vil plasseres i 

brannklasse 3, jfr. tabell med bygningene klassifisert preaksepterte etter virksomhet 

og etasjeantall 
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Tabell 1: Klassifisering av bygninger i risikoklasse og brannklasse. 

Bygning Risikoklasse Brannklasse 

SH2-1 6 3 

OPT 1 2 2/3 

OPT-4 6 3 

OPT-5N 6 3 

OPT 5 6 2 

6-PHV 6 2 

3.2 Bæreevne og stabilitet (TEK § 11-4) 

Bygningens bærende konstruksjoner må dimensjoneres for å bevare stabilitet og 

bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp.  

Dimensjoneringsbehov: 

› Brannvegger mot andre bygninger ved korte avstander R 120-M, A2-s1,d0  

› Brannseksjoneringsvegger R 120-M, A2-s1,d0  

› Konstruksjoner i kjellerplan (under terreng) R 120, A2-s1,d0 

› Hovedbærende bygningskonstruksjoner R 90, A2-s1,d0  

› Sekundære bærekonstruksjoner R 60, A2-s1,d0  

› Takkonstruksjoner  R 60, A2-s1,d0  

› Trappeløp R 30, A2-s1,d0  

 

Merknad: 

I lave bygninger inntil 4 etasjer (brannklasse 2) kan det være aktuelt med lavere krav. 

Dette vil imidlertid være særtilfeller og utredes ikke nærmere på dette stadiet.      

3.3 Sikkerhet ved eksplosjon (TEK § 11-5) 

Virksomhet, aktiviteter og tekniske installasjoner som kan representere fare for 

eksplosjon må identifiseres. 

Dette er aktuell problemstilling i forbindelse med:  

› Oppbevaring og håndtering av brann- eller eksplosjonsfarlig gass, væske e.l. 

› Transformatorer/nettstasjoner 

 

I slike tilfeller må det gjennomføres risikoanalyser for å kartlegge omfang og 

bestemme behov for tiltak. Kartlegging eller risikoanalyser foreligger ikke på 

nåværende tidspunkt.  

Kartlegging av eksplosjonsfare, risikoanalyse og vurdering av tiltak berører mange fag 

og er spesialområde som fordrer særskilt kompetanse, men ansvaret for at dette blir 
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gjennomført hviler på den aktør som har objektet/installasjonen som representerer 

eksplosjonsfaren.  

Det må i alle tilfelle påregnes at rom med eksplosjonsfare må ligge mot yttervegg, 

være utført som egen branncelle, og utført med avlastningsflate slik at eksplosjons-

trykk ledes ut i fri luft uten å eksponere innsatspersonell, rømningsveier eller andre 

parter for risiko. Bygningsdeler i tilknytning til områder med fare for eksplosjon skal 

dimensjoneres slik at de motstår aktuelle trykkøkninger. 

3.4 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (TEK § 11-6) 

Byggverk med innbyrdes avstand kortere enn 8 meter må skilles med brannvegg. I 

spesielle tilfeller kan det også være behov for brannvegg selv om avstanden er større. 

Når det gjelder utførelse/dimensjonering av brannvegg poengteres: 

› Brannmotstand brannvegger R 120-M, A2-s1, d0 

› Vegg må motstå mekanisk påkjenning som følge av nedfall av bygningsdeler o.l. 

Normalt vil dette innebære at vegg må utføres i tunge bygningsmaterialer som 

betong, mur eller tilsvarende.  

› Vegg må konstrueres slik at den bevarer sin stabilitet og brannmotstand uavengig 

av bygning forøvrig. Alternativt må bygningskonstruksjoner (som er avgjørende 

for veggens brannmotstand) utføres med samme brannmotstand som veggen. 

3.5 Brannseksjoner (TEK § 11-7) 

Noen av byggene må deles opp i flere brannseksjoner. Foruten å begrense 

brannskadeomfanget ved stor brann er hensikten å sikre at pasienter kan evakueres 

til sikkert sted ved horisontal forflytning inne i bygningen uten å benytte trapper. Dette 

da evakuering kan ta lang tid eller at evakuering til det fri ikke er ønskelig.  

Behovet for oppdeling i brannseksjoner avgjøres av følgende forutsetninger: 

› Når rømning eller evakuering kan ta ekstra lang tid 

› Alle bygg med behov for horisontal forflytting av pasienter til sikkert sted skal ha 

tilgang til minst én annen brannseksjon 

› I tilfeller areal pr etasje i en brannseksjon overstiger 10 000 m2  

 

Brannseksjonering kan i noen tilfeller oppnås på andre måter enn med tunge 

brannvegger. Ved nye SUS er det aktuelt å utnytte broforbindelser mellom bygninger 

til evakuering.  
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For at en brannseksjon skal kunne anses som sikkert sted ved brann i annen 

brannseksjon er det strenge krav til utførelsen. Etterfølgende punkter oppsummerer 

viktigste hensyn: 

› Brannmotstand for brannseksjoneringsvegger skal være R 120-M, A2-s1,d0 

› Brannseksjoneringsvegg må dele bygningen vertikalt sammenhengende gjennom 

alle plan og være så robust at den bevarer stabilitet og hindrer brannspredning 

gjennom et fullstendig brannforløp i bygningen.  

› Veggen må motstå mekanisk påkjenning som følge av nedfall av bygningsdeler 

o.l. Normalt vil dette innebære at vegg må utføres i tunge bygningsmaterialer som 

betong, mur eller tilsvarende. Den må konstrueres slik at den bevarer sin stabilitet 

og brannmotstand uavhengig av bygning forøvrig. Alternativt må de bygnings-

konstruksjoner (som er avgjørende for veggens brannmotstand) utføres med 

samme brannmotstand som veggen.   

› Et grunnleggende poeng ved brannseksjonering er å sørge for at brannsek-

sjonene kan fungere uavhengig av hverandre så langt mulig. Da kan tekniske 

installasjoner holdes i normal drift (eventuelt stenges ned kontrollert) ved brann i 

andre brannseksjoner. For å oppnå dette må tekniske installasjoner plasseres i 

den brannseksjonen de betjener og ikke krysse mellom seksjoner. Dette gjelder i 

utgangspunktet alle tekniske installasjoner, men er spesielt viktig for 

ventilasjonssystemer, rørpost o.l. 

› Når brannseksjonering etableres med tanke på horisontal evakuering bør det 

være heis i hver seksjon. Dette for å sikre mulighet for at forflytning av pasienter 

kan foretas effektivt dersom omfattende evakuering blir nødvendig.  

› Det må tilrettelegges for kjørbar tilkomst og oppstillingsplasser for brannvesenets 

kjøretøy/høyderedskaper slik at alle brannseksjoner og etasjer nås.   

› I hjørnesituasjoner må seksjoneringsvegg forlenges forbi hjørne. Enten 8 meter 

langs én vegg, eller 5 meter langs begge vegger som illustrert i figur.  

        

 Figur: Alternative løsninger for brannseksjoneringsvegg i hjørnesituasjoner 

Brannseksjonering bør utføres etter enkle prinsipper. Erfaringsmessig blir det 

utfordrende å finne gode løsninger for mer komplekse bygninger. Varierende 

etasjeantall, gårdsrom, overbygde gater, hjørnesituasjoner, horisontale og vertikale 

sprang i fasader, er eksempler på forhold som kompliserer brannseksjonering.  

I lys av ovennevnte er det åpenbart at brannseksjonering vil legge føringer for både 

konstruksjoner, planløsning, teknikk og funksjonalitet. Plassering av 

brannseksjonering er således et strategisk valg som bør vurderes så tidlig som mulig. 

http://dxp.dibk.no/dxp/static/content/images/TEK_11-7_figur1A_m_.jpg
http://dxp.dibk.no/dxp/static/content/images/TEK_11-7_figur1B_m_.jpg
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Endring av brannseksjonering i senere prosjektfaser vil være svært utfordrende. 

Mulige løsninger for brannseksjonering er vist på brannskisser. 

3.6 Brannceller (TEK § 11-8) 

Bygningen må deles opp i brannceller etter vanlige prinsipper: 

› Rømningsveier og rømningstrapper 

› Kulverter 

› Rom med driftskritiske funksjoner, f.eks: nettstasjon, datarom, reservekraft, tek-

niske støttefunksjoner etc 

› Rom/arealer med ulik virksomhet/brannrisiko, f.eks: operasjonsarealer, inten-

siv/overvåking, pasientrom, laboratorier, kantine, oppholdsrom, kontorer, lager, 

tekniske rom, tavlerom, arkiv etc. 

› Sjakter (heissjakter, tekniske sjakter, trappesjakter) 

› Store hulrom (over himling, i gulv, loft etc) 

 

Følgende ytelser må påregnes for branncellebegrensende bygningsdeler: 

› Branncellebegrensende bygningsdeler generelt EI 60, A2-s1,d01  

› Branncellebegrensende bygningsdeler mot overbygd gård  E 30 

Rom for lagring av brannfarlige væsker/stoffer kan ha behov for høyere brannmot-

stand om mengdene blir store.  

Heldekkende slokkeanlegg gir vanligvis sikkerhet mot utvendig brannspredning slik at 

behovet for avstand (kjølesone) mellom vinduer er mindre kritisk. Behov for kjølesoner 

er likevel avhengig av flere faktorer og må vurderes nærmere når fasadeutforming 

foreligger. Også andre faktorer, som bygningens høyde og brannvesenets 

tilgjengelighet, materialbruk, etc. kan ha betydning.  

  

 

 

 
1 I bygninger som plasseres i brannklasse 2 kan det aksepteres bruk av brennbare 

materialer, dvs at kravet er bare blir EI 60, ikke A2-s1,d0.  
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3.7 Materialer og produkters egenskaper ved brann (TEK § 11-9) 

Minimumskrav til materialer i overflater, kledninger, isolasjon m.v:  

Rømningsveier, sjakter, hulrom  

› Overflate vegg/himling/tak B-s1,d0 

› Kledning vegg/himling/tak K210 A2-s1,d0 

› Overflate golv Dfl-s1 

Brannceller med brannfarlig lagring eller virksomhet  

› Overflate vegg/himling/tak B-s1,d0 

› Kledning vegg/himling/tak K210 A2-s1,d0 

› Overflate golv Dfl-s1 

Øvrige brannceller  

› Overflate vegg/himling/tak B-s1,d0 

› Kledning vegg/himling/tak K210 B-s1,d0 

› Overflate golv Dfl-s1 

Yttervegger/fasader  

› Utvendig overflate kledning B-s3,d0 

› Materialer i hulrom (bakside kledning, lekting, vinds-

perre etc) 

B-s3,d0 

› Bygningsmaterialer veggen/fasaden A2-s1,d0 
B-s1,d0 

› Isolasjon A2-s1,d0 

› Takflate/takbelegg BROOF (t2) 

Isolasjonsmaterialer   

› I bygningsdeler og bygningskonstruksjoner A2-s1,d0 

3.8 Tekniske installasjoner (TEK § 11-10) 

Tekniske installasjoner skal utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for 

at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.  

I tilfeller der bygning deles i flere brannseksjoner bør hver brannseksjon så langt det 

er mulig, ha egne tekniske anlegg, herunder ventilasjonsanlegg. Dette både med 

tanke på at brann i et teknisk anlegg ikke skal smitte til andre brannseksjoner samt at 

tekniske anlegg skal kunne driftes uforstyrret i brannseksjoner som ikke er berørt av 

brann.  

Utførelse og funksjonalitet må ivareta kravet om at ventilasjonsanlegget ikke skal øke 

faren vesentlig for brann- eller røykspredning. Det skal benyttes godkjente og 

dokumenterte løsninger for branntetting, isolering og oppheng slik at forutsatt 

brannmotstand oppnås. 

Ventilasjonsanlegget, inkludert kanalnettet skal utføres med materialer klasse A2-

s1,d0 [ubrennbare materialer], med unntak av komponenter som er typegodkjent for 

bruken, filtre, lydfeller, o.l. 
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Det kan oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot røykspredning ved flere alternative me-

toder. Eksempler: 

› Separate kanaler til hver branncelle 

› Brannspjeld i brannskiller  

› Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for avtrekk og utventilering av røyk ved 

brann. 

 

Med mindre man velger å benytte strategi med brannspjeld i brannskiller må det 

påregnes behov for "by-pass" med temperaturbestandig avtrekksvifte på avkast. Dette 

for å føre røyk utenom aggregater og dermed opprettholde avtrekksfunksjon lengst 

mulig ved brann. 

Brannsikring av ventilasjonsanlegg kan utføres på mange måter. Det legges som 

generell forutsetning at brannsikring skal gjøres i tråd med byggforsk 520.352 og at 

eventuelle avvik som gjøres fra den en dokumenteres særskilt.   

3.9 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (TEK § 11-12) 

Følgende tiltak skal installeres for å sikre tilstrekkelig tid til rømning: 

› Heldekkende slokkeanlegg i alle bygninger. Dette er strategien ved SUS. Spe-

sialslokkeanlegg (f.eks. gass) eller brannforebyggende anlegg (f.eks. hypoxic air) 

kan være aktuelt i forbindelse med arkiver, datarom o.l.  

› Heldekkende brannalarmanlegg  

› Nødlysanlegg 

› Ledesystem  

› Røykluker for ventilering av trapper, kulverter, overbygde gårdsrom og heis- og 

installasjonssjakter.  

› Stigerør og brannmannsheis i bygninger der øverste gulv er mer enn 23 meter 

over brannvesnets oppstillingsplass.  

 

Byggverk eller brannseksjoner uten virksomhet i risikoklasse 6 kan utføres uten 

slokkeanlegg, men det legges til grunn for skisseprosjekt at hele bygningsmassen på 

SUS BT2 skal ha automatisk slokkeanlegg. Dette vil gi et enhetlig sikkerhetsnivå og 

fleksibilitet for eventuelle framtidige endringer.  
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3.10 Utgang fra branncelle (TEK § 11-13) 

For alle brannceller skal minst ett av etterfølgende kriterier være oppfylt: 

› Utgang direkte til sikkert sted (dvs. utgang direkte til det fri eller annen brannsek-

sjon) 

› Utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre 

til forskjellige rømningsveier/trapper eller til sikre steder (dvs. direkte ut eller til an-

nen brannseksjon). 

› Utganger til (minst) to forskjellige rømningsveier 

 

Rømningsvei er i denne sammenheng korridor eller trapp utført som egen branncelle 

og uten andre funksjoner, innredning eller installasjoner som kan utgjøre uakseptabel 

brannrisiko.  

I rom med sporadisk personopphold (lager, tekniske rom o.l.) kan det i noen tilfeller og 

etter nærmere vurdering, være tilstrekkelig med rømning via annen branncelle. 

Øvrige minimumskrav: 

 

› Maksimal avstand til nærmeste utgang eller rømningsvei 25 meter 

› Maksimal avstand for blindkorridor 7 meter 

› Bredde på rømningsdør ut av branncelle 0,9 meter 

› Høyde på rømningsdør ut av branncelle 2,0 meter 

› Slagretning på rømningsdører ut av branncelle i rømningsretning 

I rom beregnet for mange personer, kan det bli nødvendig å skjerpe parameterne i for-

hold til aktuelle personantall. 

3.11 Rømningsvei (TEK § 11-14) 

Minimumskrav til utforming av rømningsveier som korridorer, trapper:  

 

› Fri bredde i rømningsveier (korridorer og trapper, inkl. dører) 1,2 meter 

› Samlet fri bredde i rømningsvei 1 cm per person 

› Maksimal lengde rømningsvei til nærmeste utgang/trapp  30 meter 

› Maksimal avstand til nærmeste utgang/trapp i blindkorridor  7 meter 

› Rømningsvei deles opp i røykseksjoner minst hver 30. meter 

› Slagretning rømningsdører i rømningsretning 

› Det må planlegges for at mobil brannenergi som minikjøkken, garderober, kopi-

maskiner, møbler eller annet kan holdes mest mulig adskilt fra rømningsveier. 

Dette da slik innredning kan utgjøre brannrisiko eller være til hinder for rømning, 

rednings- eller slokkeinnsats. 
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I rømningsveier beregnet for mange personer kan det bli nødvendig å øke 

parametrene i forhold til aktuelle personantall. 

Utforming av trapper: 

Antall og bredde på trapper vil være avhengig av behovet for rømningskapasitet, dvs. 

antallet personer som skal benytte dem. Dette dimensjoneres på grunnlag av de to 

etasjer (inntil hverandre) som har flest personer og som dermed vil "belaste" trappene 

mest ved rømning. Nødvendig rømningskapasitet bestemmes ut fra 1 cm 

rømningsbredde pr person.  

Trapper må plasseres slik at man ivaretar det generelle prinsippet om at man i korridor 

skal komme til utgang/trapp samme hvilken retning man beveger seg, innenfor 

avstandsgrenser som er listet over. Forbindelse til annen brannseksjon, som f.eks. 

broforbindelser, kan regnes som utgang og i noen tilfeller erstatte trapp. De tilfeller der 

dette er aktuelt må imidlertid gjennomgås særskilt for å sikre at rømningssikkerhet 

ivaretas. Trapper skal plasseres slik at det ikke oppstår korridorer med blindsoner. 

Blindsone med inntil 7 meter avstand til utgang/trapp vil være akseptabelt.  

Trapper skal lede direkte til det fri. Trapper som ikke plasseres ved yttervegg må ledes 

til det fri med rømningskorridor. Korridoren må ha like god sikkerhet som trappen. Det 

innebærer at det vil være behov for brannsluser med selvlukkende dører og 

dørautomatikk mellom korridor og alle tilliggende rom, samt at korridor må 

røykventileres eller trykksettes.  

3.12 Tilrettelegging for redning av husdyr (TEK § 11-15) 

Ikke relevant. 

3.13 Tilrettelegging for manuell slokking (TEK § 11-16) 

Hele bygningsmassen skal dekkes av slokkeutstyr. Det skal primært benyttes 

brannslanger. Brannslanger kan suppleres med slokkeapparater der dekning av 

brannslanger blir marginal, der vann er uegnet som slokkemiddel, eller der det er 

ønskelig å forbedre dekningen med enda lettere håndterlige slokkeapparater. 

Brannslanger plasseres slik at de ved bruk ikke må trekkes gjennom trappedører, 

røykskiller i korridorer, eller brannseksjoneringsvegger.  
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3.14 Tilrettelegging for rednings-/slokkemannskap (TEK § 11-17) 

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinnganger og 

brannvesenets angrepsveier.  

Byggverk må ha god tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskaper slik at alle 

etasjer og brannseksjoner kan nås, og helst slik at alle brannceller for personopphold 

også kan nås.  

Byggverk med mer enn 8 etasjer, eller øverste golv 23 m over terreng, må ha 

brannmannsheis for å transportere brannmannskaper og nødvendig slokkeutstyr. Alle 

deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Ved større 

avstander kan det bli behov for flere brannheiser.  

Brannvesenet skal ha egne angrepsveier, som er uavhengig av bygningens 

rømningsveier, til parkeringskjellere og plan under øverste kjeller. 

Brannkum/hydrant må plasseres 25-50 m fra inngang til hovedangrepsvei. I tillegg må 

det være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter til at alle fasader kan dekkes med 

slangeutlegg på 50 m.  

Det påregnes behov for stigeledning med tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av 

slokkevann. Uttak plasseres i trapp. Alle deler av en etasje må kunne nås med 

maksimalt 50 m slangeutlegg.  
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1 BEREGNINGSMETODIKK 

Den deterministiske kostnadsberegningen er strukturert i henhold til NS3453 Kost-

nadsberegning av byggeprosjekter (fastsatt 01.06.2016) og NS3451 Bygningsdels-ta-

bellen. Alle kostnadsbærere er basert på prisnivå i januar 2021. Basiskostnader for 

delprosjektene i byggetrinn 2 er pr. dato beregnet til: 

Delprosjekt A: Nybygg: 

 

Tabell 1: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 2: Basiskostnader pr. bygg i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 3: Basiskostnader pr. m² for alle bygg i delprosjekt Nybygg 
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Delprosjekt B: Andre delprosjekter: 

 

Tabell 4: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, 

infrastruktur, Landskap, Kulverter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 5: Basiskostnader i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, infrastruktur, Landskap, Kulver-

ter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 6: Basiskostnader pr. m² i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, Kulverter mellom bygg, 

Gangbruer) 
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Delprosjekt C: Ombygging: 

 

Tabell 7: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt ombygging 

 

 

 

Tabell 8: Basiskostnader i delprosjekt ombygging 

 

 

Tabell 9: Basiskostnader pr. m² i delprosjekt Ombygging 
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Beregningen av entreprisekostnadene (konto 01-07) er basert på erfaringer fra  

 - Bygganalyse; Hovedsak konto 01 og 02  

 - NORDIC Office of Architecture;  Hovedsak konto 02 ARK 

 - COWI; Hovedsak konto 02 RIB og 03-06 for RIV/RIE  07 for infrastruktur 

 - SLA; konto 07 LARK;Landskap 

Kostnadsberegningene er basert på utførelsesentrepriser / byggherrestyrte entrepriser 

(som BT1). 

Kostnadsberegningene i den deterministiske kalkylen vil i en konseptfase inneha usik-

kerheter. Den deterministiske kalkylen synliggjøres som basiskostnad (grunnkalkyle 

med tillegg for uspesifiserte kostnader), og vil gjennom en usikkerhetsanalyse danne 

grunnlaget for beregning av forventet tillegg (konto 11) med tilhørende usikkerhets-

usikkerhetsavsetning (konto 12) .  

 

Figur 1: Resultat av kostnadsestimering og formelle styringsnivåer (hentet fra Finansdepartementet sin veil-

eder nr. 2 vedrørende KS av konseptvalg). 
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2 DELPROSJEKTER / KOSTNADSSAMMENSTILLING 

Huskostnadene (konto 01-06) for nybyggene i byggetrinn 2  (delprosjekt 1) innehar 

følgende kostnader i steg 2: 

 

Tabell 10: Huskostnader i mill. NOK (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Dette gir en fordeling av huskostnadene pr m² på : 

 

Tabell 11: Huskostnader pr. m² (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Huskostnadene (konto 01-06) varierer fra kr. 33.663,- pr. m² for bygg på OPT5-Nord 

(med rehab., døgnområde) til kr. 45.594,- pr. m² for bygg på OPT4 (med operasjon, 

poliklinikk). Gjennomsnittlig kostnad (inklusive tverrgående teknikk) er på kr. 43.011,- 

pr. m². 

 

 

 

 

 

 

Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) A.1: SH2-1; Poliklinikker 

og dagbeh…

A.2: OPT 1; Forskning 

(ekskl. fakultetsbygg)

A.4; OPT 4; Operasjon, 

Poliklinikk…..

A.5; OPT5-N; Rehab 

Døgnområde,…..

A.6; OPT 5, 6-PHV; 

Døgnområder ….

Tverrgående teknikk Snitt kr/m2 BTA

01 Felleskostnader 7 128 7 140 9 345 6 532 8 008 8 340               

02 Bygning 17 849 18 395 20 484 17 133 20 334 19 640             

03 VVS-installasjoner 5 577 5 977 8 214 4 863 6 530 7 070               

04 Elkraft 3 260 3 180 3 590 2 330 2 680 3 456               

05 Tele og automatisering 2 575 2 405 2 575 2 425 2 775 3 265               

06 Andre installasjoner 380 380 1 386 380 380 1 239               

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 36 769                             37 477                       45 594                              33 663                              40 707                        -                           43 011             
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Basiskostnadene (konto 01-10) for steg 1 og steg 2 er beregnet som følger:  

Tabell 12: Basiskostnader (konto 01 – 10) for byggetrinn 2 i steg 1 og steg 2 

Tabellen over belyser en huskostnad i steg 2 for nybyggene på 4404 MNOK som re-

presenterer om lag 90% av entreprisekostnadene på 4914 MNOK (konto 01-07). Re-

duksjonen fra steg 1 til steg 2 er på om lag 85 MNOK, og som utgjør i underkant av 

1,0% av basiskostnaden. 
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3 BESKRIVELSE KONTO 01 -09 

Bygningsdel 01: Felleskostnader 

Rigg og drift er splittet i egne poster for henholdsvis konto 02+07 og konto 03-06 og 

beregnet som prosentandeler av sine respektive kontoer basert på erfaringstall for 

andre større byggeprosjekter, deriblant større sykehusutbygginger. Valg av entreprise-

strategi vil kunne påvirke omfanget av felleskostnader.   

 

 

Bygningsmessige forhold (ARK) 

Materialene som benyttes skal være kjente, robuste og med lang levetid og lavt vedli-

keholdsbehov. I synlige overflater skal det etterstrebes et godt arkitektonisk utrykk, 

med et visst spillerom i tilgjengelige materialer.   

Utvendige fasader er budsjettert med utgangspunkt i materialer brukt i byggetrinn 1, 

fokus skal være på å foreta valg av materialer med svært lave vedlikeholdsbehov.  

På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til hensiktsmessig drift og vedlike-

hold, renholdsvennlighet og sklisikkerhet. Lyd- og brannskiller er ivaretatt i gjennom-

snittspriser for innvendige vegger, dører og glassfelt.  

Det er således her tatt med kostnader for yttervegger, vinduer, fasadesystemer, inner-

vegger, dører, gulvbelegg, himlinger, taktekking, gesimser, glasstak, fast inventar, 

trappebelegg, rekkverk, prefabrikerte betongtrapper og malerarbeider.  

Kalkylen er basert på erfaringstall fra Nytt østfoldsykehus, ISY Calcus, Norsk Prisbok 

utarbeidet av Bygganalyse og egne erfaringstall basert på andre store prosjekter av 

nasjonal betydning. Fasadene er kalkulert med bakgrunn i utarbeidet tilbudsgrunnlag 

for samhandlingsentreprise K2301. 

Bygningstekniske forhold (RIB) 

Her er medtatt alle bygningsdeler i henhold til Bygningsdelstabellen på konto 2 for rå-

bygget.  

Mengder og enhetspriser er summert opp til 2-siffernivå iht. bygningsdelstabellen. Det 

er således medtatt kostnader for grunnarbeider, fundamenter, bæresystem (søyler, 

bjelker etc.), bærende ytter- og innervegger av betong, bærende dekker (plasstøpt og 

elementer), gulv på grunn, påstøp og tekniske rom på tak som lette konstruksjoner. 
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RIB har utført kalkylen for de bygningstekniske arbeidene basert på mengder/arealer 

iht. gjeldende planunderlag utarbeidet av ARK. Kalkylen er basert på priser hentet fra 

de byggetekniske entreprisene for "Nye SUS,  byggetrinn 1" som er omregnet til kost-

nader per BTA. Det er benyttet kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus for utarbeidelse 

av kostnadskalkylen, og prisene er lagt inn manuelt. 

 

Bygningsdel 03: VVS-installasjoner 

Kalkylen er i hovedsak basert på kvadratmeterkostnader med justerte erfaringstall fra 

relevante prosjekter – anbud for Nye SUS byggetrinn 1, Nytt Østfoldsykehus og BUS i 

Bergen. 

Kalkylen er bygget opp byggvis iht. bygningsdelstabellen med basiskostnader for de 

ulike anleggsdeler basert på kvadratmeterkostnader, vurdert i forhold til byggenes 

kompleksitet. Store kostnadselementer som sentrale installasjoner i energisentral og 

undersentraler, samt forsyningsanlegg frem til de ulike bygg, er kalkulert mer detaljert 

med anslåtte mengder og enhetspriser. 

Det er ikke medtatt kostnader for distribusjon av medisinske gassanlegg til Psykiatri-

byggene (OPT5,6-PHV). Det er forutsatt at evt. behov baseres på mobile flasker. 

For anlegg som betinger utvidelse av anlegg fra byggetrinn 1 (pga. krav til integrert 

kommunikasjon og samkjøring), er justerte kostnader for disse entreprisene benyttet. 

Dette gjelder rørpostanlegg og søppelsug. 

For påbygg av P-hus er fullsprinkling implementert i kostnadene. 

Omfang for VVS-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 04: Elkraft 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Kalkylen er bygget opp med kvadratmeterkostnader for installasjoner som er gjennom-

gående for alle arealer. Dette gjelder for eksempel føringsveier, belysning og generelt 

kursopplegg.  

For større enkeltkomponenter er det beregnet enhetspriser. Dette gjelder for eksempel 

nettstasjoner, hovedfordelinger og UPS-anlegg. 

Anleggsbidrag for høystpentanlegg til Lyse Elnett er medtatt under kap 09. 

For P-hus er det medtatt kostnader for elbillading av inntil 20% av antall P-plasser. 

Dette i henhold til krav i reguleringsplan. 
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Omfang for Elkraft-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 
Bygningsdel 05: Tele og Automatisering  

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Innen IKT er det medtatt nettverksteknologi, trådløst nettverk og telefoni etter samme 

omfang og grensesnitt som gjennomført for SUS byggetrinn 1. Kostnader for dette er 

basert på innspill fra HVIKT. 

Det er i byggebudsjettet ikke avsatt midler for spesielle installasjoner knyttet til syke-

husteknologi, prosjektgjennomføring IKT eller grensesnitthåndtering IKT (konto 8). 

Omfang Tele og automatisering fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur 

samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 06: Andre installasjoner 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

For P-hus er det medtatt installasjon av nye heiser. 

Installasjoner i hovedkjøkken er kalkulert svært grovt. Disse installasjonene ivaretas  

normalt av egen kjøkkenrådgiver. Kostnader er skalert i forhold til entreprise for kanti-

nekjøkken i byggetrinn 1. 

Omfang Andre installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur samt 

notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 07: Utendørs 

Her er medtatt alle ytelser i forhold til opparbeidelse av utomhusanlegg og infrastruk-

tur. Kalkylen er basert på Norsk Prisbok utarbeidet av Bygganalyse og egne erfarings-

tall basert på andre store prosjekter. 

Kalkylen er bygget opp med gjennomsnitts kvadratmeterkostnader for ulike områder. 

Dette er torg, gårdsrom, parkanlegg, tilgjengelige takhager, utbygging av vannvei øst 

og midlertidige tiltak ved fremtidige byggetomter.  

Posten omfatter komplett utomhusanlegg på sykehustomta som er bl.a.: 



 

 
  NYE SUS – BASISKOSTNADER BYGGETRINN 2 
  

12 

 

› Videreføring av akuttveien sørover mot PHV 

› Etablering av Torg 26 og Torg 28 

› Hovedtorg Torg 24/ 25 inkludert gjennomgående busstrase. Torget inkluderer be-
lagte arealer i naturstein, uteserveringsarealer, uformelle oppholdsplasser, be-
plantede arealer, og vannspeil. 

› Gårdsrom i alle bygningsavsnitt, inkludert belegning og beplanting, uformelle opp-
holdsplasser og utendørs aktiviteter. 

› Bygningsnære parkområder vest og øst for bebyggelse, inkludert stisystem, akti-

vitetsområder, uformelle oppholdsplasser, frodig beplantning og naturbasert over-

vannshåndtering.  

› Sikkerhetstiltak i landskapet for PHV i form av terrengvoller, gjerder og beplan-

ting.  

› Videreføring av Vannvei øst fra Byggetrinn 1 og ned til Grannesbekken 

› Interne sekundære driftsveier rundt bygninger. 

› Interne fortau, gang- og sykkelveier samt turveier. 

› oppstillingsplasser (bil og sykkel) eksl. P-hus (innendørs parkering bil, sykkel). 

› Områder for av- og påstigning for privatbil og taxi. 

› Midlertidige tiltak på fremtidige byggetomter i form av terrengforming og beplan-

ting 

› Tilpassing i terreng mot BT1 

› Reetablering og tilrettelegging av eksisterende naturområder innenfor planområ-

det.  

 

I tillegg kommer eksterne tiltak som ansees som nødvendige for tilknytning til ekstern 

transportinfrastruktur og landskap utenfor tomtegrensen som: 

› Adkomstkryss mellom interne adkomstveier og eksternt veinett. 

› Ombygging Torg 24-25 

› Rundkjøring og ny adkomstvei fra Madlaveien 

› Gang- og sykkelvei-bru over ny adkomstvei 

› Tilpasning til eksisterende terreng og landskap  
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Figur 2: Illustrasjon av landskapstiltak i byggetrinn 2 

Kostnadsoverslaget prissetter opparbeidelse av terreng, belegning, beplantning, opp-

bygging og vekstlag, møblering og lysarmaturer, samt nødvendige utendørs konstruk-

sjoner og annet inventar som permanente vannspeil og paviljongkonstruksjoner i land-

skapet. I tillegg er det tatt med nødvendig VA-tiltak og drenering, nødvendige EL- fø-

ringer samt pleie- og plantegaranti for 2 år. 

 
 

Konto 08: Generelle kostnader 
I generelle kostnader inngår programmering og prosjektering, samt byggherreadmini-

strasjon med prosjekt- og byggeledelse. Her er det i steg 2 lagt til grunn et omfang på 

om lag 31% av entreprisekostnadene. I tillegg er det medtatt om lag 125 MNOK til pro-

sjektstøtte IKT og IKT Integratortjenester. 

 

 
 

Konto 09: Spesielle kostnader 

Under spesielle kostnader inngår anleggsbidrag og tomtekostnader, samt en andel 

kunstnerisk utsmykking.  

 

I tillegg er det i steg 2 medtatt 527,1 MNOK ekskl. mva. til MTU og inventar (inkl. ad-

ministrasjon. 
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Tabell 13: Basiskostnader (konto 01 – 10) for 

 

 

 

 

  

Brutto utstyrskalkyle 585 655 425    MTU, IKT, GRU, INV

Overflyttes/anskaffes av SUS 117 131 085    20%*

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 468 524 340    Brutto minus gjenbruk

Administrasjon 58 565 543       10% av brutto kalkyle

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM 527 089 883    

MVA 131 772 471    

TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA 658 862 353    

* I BT1 er det angitt 30% gjenbruk, men det er kun gjenbruk av MTU

Utstyrskalkyle Nye SUS BT2
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4 MULIGE KOSTNADSBESPARENDE TILTAK 

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet oversikt på mulige kostnadsbesparende tiltak for 

hele byggetrinn 2. Pr. dato er det belyst et omfang på om lag 65 MNOK (konto 01 – 

07), som tilsvarer om lag 105 MNOK i basiskostnader (konto 01 – 10) 

Tabell 14: Status i arbeidet med mulige kostnadsbesparende tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS2023: Kuttliste / Kostnadsbesparende tiltak
Dato: 07.09.2021

02. 03. 04. 05. 06. 07. 01. 01.-07. 08. 09. 10.

Sak Fag Tekst Bygg VVS Elektro Tele Andre Utendørs Felles Entrepr. Gen. Spes. Mva sum Merknader / Konsekvenser

Elektro 62,6 MNOK

1.1 RIE Lynvernanlegg utgår 4,0 0,6 4,6 1,4 1,5 7,5 Ikke relevant lenger. Delvis montert.

RIE AV-anlegg. Omfang halveres. 10,0 1,5 11,5 3,5 3,7 18,7 Omfang av AV-installasjoner i møterom og auditoriet halveres i omfang. Vil 

medføre at de fleste av møterommmene ikke vil bli utstyrt med AV-

hjelpemidler som en del av byggesaken. Må eventuelt suppleres i ettertid.  

For full kostmndsefelkt må beslutning forerigge før oppstart 

NB! Ikke regnet felleskostnade i kap. 1 og 2 på denne posten. 

For full kostnadseffekt må beslutning om reduksjon foreligge før 

utarbeidelse av  tiilbudsunderlag  (august 2019).  

Ikke relevant lenger. Vedtatt at det skal inngå komplett anlegg. 

1.2 RIE AGV utgår 18,0 2,7 20,7 6,2 6,7 33,6 AGV tas ut i sin helhet. Må erstattes med annen transportordning. 

1.3 RIE Reduserte krav til strømforsyning i bygg OPT5 og OPT6. 1,5 0,2 1,7 0,5 0,6 2,8 Redusert omfang og tilgjengelighet på avbruddsfri kraftforsyning. Dette 

krever at det ikke skal inn funksjoner i disse byggene som krever 

klassifisering som tyngre medisinsk område.  

VVS 20,9 MNOK

2.1 RIV Aggregater med integrert automatikk, 50 aggregater -5,2 4,4 3,6 0,4 3,2 1,0 1,0 5,2 50 vent.aggregater leveres med integrert automatikk

2.2 RIV Sengeromskanaler utgår (+ 2 gassuttak i enkel kanal), 100 

rom

-0,5 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6

2.3 RIV Vakum-anlegg for dagkirurgi utgår 2,1 0,1 0,3 2,5 0,8 0,8 4,1

2.4 RIV Gulvvarme i bad utgår (200 bad) 0,2 1,0 0,8 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Betenkeligheter mht. opptørking, fukt etc.

2.5 RIV Krav om tosidig forsyning for infrastruktur til OPT4 utgår 3,9 0,6 4,5 1,3 1,5 7,3 Ringledninger utgår (eneste bygg i BT2 med slikt krav?)

2.5 RIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VVA 0,0 MNOK

RIB 0,0 MNOK

LARK 21,5 MNOK

LARK Fremtidige byggefelt, enklere beplanting med kun eng 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Enkel reetablering av natur på fremtidige byggefelt på OPT 4, 5, 6

LARK Naturprosjekt erstatter park, Senke kvalitetsnivå i park 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Noe stier og alle oppholdssteder utgår i parken, belegning uten fast dekke 

LARK vannvei øst integreres i parken 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK Mindre størrelse på trær ved planting 0,5 0,1 0,6 0,2 0,2 0,9

LARK Belegning på toget mindre høy kvalitet 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Naturstein erstattes feks av betong

LARK tilgjengelige tak uten beplanting / innretting 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK reduksjon av kvalitet i gårdsrom 3,0 0,5 3,5 1,0 1,1 5,6

ARK 0,0 MNOK

PGL 0,0 MNOK

SUM: 0,2 1,3 10,8 14,4 18,0 11,5 8,4 64,6 19,4 0,0 21,0 105,0
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5 OMFANG OG KOSTNADER FOR FØRSTE FASE 

Første fase av byggetrinn 2 er planlagt gjennomført med følgende omfang for de ulike 

delprosjektene: 

• A.1 SH2-1: Poliklinikker og dagbehandling gjennomføres i sin helhet i  

    første fase 

• A.2 OPT1: Forskning og undervisning, samlokalisert med universitetet  

    gjennomføres i sin helhet i første fase 

• A.7   Tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

• B.3   Begrenset omfang på Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

• B.4   Begrenset omfang på landskap  

• B.5   Begrenset omfang på kulverter mellom bygg for logistikk og  

    teknikk 

• B.6   Begrenset omfang på gangbruer mellom bygg 

• B7   MTU og inventar for SH2-1 og OPT1 

• B8   IKT for SH2-1 og OPT1 

• C1   Begrenset omfang på ombygging til sengeposter i Poliklinikk /  

    dagbehandling i 2. etasje bygg A 

 

Følgende delprosjekter planlegges helt eller delvis i senere fase:      

• A.4 OPT4: Poliklinikk, Forskningslab., Kontor, Storkjøkken, Intern Service 

• A.5 OPT5-N:  Rehab. Døgnpost og Poliklinikk, Fysioterapi, Lærings- og  

    mestringssenter, Behandlingshjelpemidler, Kontor 

• A.6 OPT5-PHV: Psykisk helsevern døgnposter, poliklinikk, Kontor 

 

• A.7 Tverrgående teknikk 

• B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksisterende P-hus 

• B.3 Resterende Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

• B.4 Resterende landskap med Park, Torg, Gårdsrom, Takhager 

• B.5 Resterende kulverter mellom bygg for logistikk og teknikk 

• B.6 Resterende gangbruer mellom bygg 

• B7 MTU og inventar for OPT4, OPT5-N og OPT5-PHV og C1 

• B8 IKT for OPT4, OPT5-N og OPT5-PHV 

• C1 Resterende ombygging til sengeposter i Poliklinikk/dagbehandling i 2.  

  etasje bygg A 
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A.1 SH2-1: Poliklinikker og dagbehandling  

SH2-1 gjennomføres i sin helhet, og innehar en basiskostnad tilsvarende kostnadsbe-

regning for BT2 (datert 07.09.21); 

  

Tabell 15: Basiskostnader (konto 01 – 10) for SH2-1 Poliklinikker og dagbehandling 

 

A.2 OPT1: Forskning og undervisning 

OPT1 gjennomføres i sin helhet, og innehar en basiskostnad (ekskl. utbygging av fa-

kultetsbygg) tilsvarende kostnadsberegning for BT2 (datert 07.09.21); 

 

Tabell 16: Basiskostnader (konto 01 – 10) for OPT1 Forskning og undervisning 

# Konto - Kalkyle A.1 SH2-1: Polik. og...

Areal: 11 800

01 Felleskostnader 84 113 543

02 Bygning 210 617 070

03 VVS-installasjoner 65 805 000

04 Elkraft 38 468 000

05 Tele og automatisering 30 385 000

06 Andre installasjoner 4 484 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 433 872 613

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 433 872 613

08 Generelle kostnader 134 500 510

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 568 373 123

09 Spesielle kostnader 3 986 411

10 Mva 143 089 884

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 715 449 418

# Konto - Kalkyle A.2 OPT1: (uten fak.bygg)

Areal: 6 700

01 Felleskostnader 47 840 183

02 Bygning 123 246 305

03 VVS-installasjoner 40 047 500

04 Elkraft 21 306 000

05 Tele og automatisering 16 113 500

06 Andre installasjoner 2 546 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 251 099 488

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 251 099 488

08 Generelle kostnader 80 351 836

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 331 451 324

09 Spesielle kostnader 2 315 856

10 Mva 83 441 795

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 417 208 975
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A.7 Tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

For tverrgående teknikk legges det til grunn at følgende tiltak / kostnader utløses ved 

bygging av OPT4: 

• Utstyr i energisentral (kjeler og kjølemaskiner/varmepumper) med om lag 10 

MNOK (kostnadsført på kont 03) 

• Utvidelse av nødstrømsforsyning i teknisk sentral, og etablering av høyspent 

områdeforsyning (kostnadsført på kont 04) 

• Varelagerautomat i OPT4 (kostnadsført på kont 06) 

• Anleggsbidrag til E-verket (kostnadsført på kont 09) 

• Entreprisekostnadene sin andel av rigg- og drift av byggeplass (kostnadsført 

på konto 01) 

 

Tabell 17: Basiskostnader (konto 01 – 10) for tverrgående teknikk totalt, OPT4 samt andel som fordeles pr. 

m²  (for SH2-1 og OPT4) 

 

SH2-1 og OPT1 er kostnadsberegnet med sin andel på totalt 18 500 m² basert på 

kostnader pr. m² i tabellen ovenfor. Dette omfatter i hovedsak rørpost, avfallssug, 

AGV, varelagerautomat, IKT-nettverksutstyr, utvidelse/tilpasning av hovedfordeling 

bygg 71 (B) og hovedforsyning inn til SH2-1 og OPT1, og gir følgende kostnader for 

tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1:  

Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) Tverrgående teknikk OPT4 Fordelt pr. m² (NOK)

Felleskostnader 23 048 930 4 000 000 19 048 930

Bygning 7 961 500 7 961 500

VVS-installasjoner 33 500 000 10 000 000 23 500 000

Elkraft 42 200 000 10 000 000 32 200 000

Tele og automatisering 66 600 000 66 600 000

Andre installasjoner 52 950 000 7 000 000 45 950 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 226 260 430 31 000 000 195 260 430

Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 226 260 430 31 000 000 195 260 430

Generelle kostnader 70 140 733 9 610 000 60 530 733

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 296 401 163 40 610 000 255 791 163

Spesielle kostnader 7 778 407 6 000 000 1 778 407

Mva 76 044 893 11 652 500 64 392 393

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 380 224 463 58 262 500 321 961 963
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Tabell 18: Basiskostnader (konto 01 – 10) for tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

 

B.3 Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

På infrastruktur er det forutsatt bygging av rundkjøring i Madlavegen, samt adkomstvei 

opp til rundkjøring ved P-hus for ansatte. 

 

Figur 2: Infrastruktur i første fase 

# Konto - Kalkyle Tverrgående teknikk

Areal:

01 Felleskostnader 3 441 472

02 Bygning 1 438 363

03 VVS-installasjoner 4 245 624

04 Elkraft 5 817 409

05 Tele og automatisering 12 032 280

06 Andre installasjoner 8 301 551

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 35 276 699

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 35 276 699

08 Generelle kostnader 10 935 777

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 46 212 476

09 Spesielle kostnader 321 296

10 Mva 11 633 443

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 58 167 214
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Dette gir følgende basiskostnad for infrastruktur: 

 

Tabell 19: Basiskostnader (konto 01 – 10) for infrastruktur i første fase 

 

B.4 Landskap 

På landskap er det beregnet opparbeidelse av utomhusanleggene rundt SH2-1 og 

OPT1.  

 

Figur 3: Landskap i første fase 

# Konto - Kalkyle Infrastruktur (VA, Vei...

Areal:

01 Felleskostnader 4 360 455

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 360 455

07 Utendørs 43 604 545

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 47 965 000

08 Generelle kostnader 11 991 250

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 59 956 250

09 Spesielle kostnader 359 738

10 Mva 15 078 997

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 75 394 985
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Dette gir følgende basiskostnader for landskap: 

 

Tabell 20: Basiskostnader (konto 01 – 10) for landskap i første fase 

 

B.5 Kulverter mellom bygg 

I første fase er det planlagt å etablere kulverter mellom følgende bygg: 

• OPT1 – OPT4   For logistikk og teknikk 

• OPT4 – OPT5   For logistikk og teknikk 

• SH2-1 – Bygg 71 For logistikk og teknikk 

•  OPT1 – Bygg 71 For teknikk 

 

Dette tilsvarer om lag 950 m², og er kostnadsberegnet med følgende basiskostnader: 

# Konto - Kalkyle Landskap

Areal:

01 Felleskostnader 1 511 250

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 1 511 250

07 Utendørs 9 750 000

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 11 261 250

08 Generelle kostnader 2 477 475

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 13 738 725

09 Spesielle kostnader 82 432

10 Mva 3 455 289

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 17 276 447



 

 
  NYE SUS – BASISKOSTNADER BYGGETRINN 2 
  

22 

 

 

Tabell 21: Basiskostnader (konto 01 – 10) for kulverter mellom byggene i første fase 

 

B.6 Gangbruer mellom bygg 

I første fase er det planlagt å etablere kulverter mellom følgende bygg: 

• SH2-1 – Bygg 71 Planlagt for 2. og 3. etasje 

 

Dette tilsvarer om lag 398 m², og kostnadsberegnet med følgende basiskostnader: 

 

Tabell 22: Basiskostnader (konto 01 – 10) for gangbruer i første fase 

 

 

# Konto - Kalkyle Kulverter mellom bygg

Areal: 950

01 Felleskostnader 6 982 500

02 Bygning 245 100

03 VVS-installasjoner 760 000

04 Elkraft 1 149 500

05 Tele og automatisering 1 486 750

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 10 623 850

07 Utendørs 28 835 350

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 39 459 200

08 Generelle kostnader 11 048 500

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 507 700

09 Spesielle kostnader 303 050

10 Mva 12 702 688

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 63 513 438

# Konto - Kalkyle Gangbroer

Areal: 398

01 Felleskostnader 3 327 678

02 Bygning 14 035 072

03 VVS-installasjoner 398 000

04 Elkraft 421 880

05 Tele og automatisering 622 870

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 18 805 500

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 18 805 500

08 Generelle kostnader 5 265 540

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 24 071 040

09 Spesielle kostnader 144 474

10 Mva 6 053 879

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 30 269 393
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B.7 Medisinteknisk utstyr (MTU) og inventar 

For MTU og inventar er følgende lagt til grunn for utstyrskostnadene: 

 

Tabell 23: Utstyrskalkyle for første fase 

Dette gir følgende basiskostnader: 

 

Tabell 24: Basiskostnader (konto 01 – 10) for MTU og inventar i første fase 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto utstyrskalkyle 147 508 300    MTU, IKT, GRU, INV

Overflyttes/anskaffes av SUS 29 501 660       20%*

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 118 006 640    Brutto minus gjenbruk

Administrasjon 14 750 830       10% av brutto kalkyle

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM 132 757 470    

MVA 33 189 368       

TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA 165 946 838    

Utstyrskalkyle Nye SUS første fase av BT2

# Konto - Kalkyle MTU

Areal:

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0

08 Generelle kostnader 0

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 0

09 Spesielle kostnader 132 757 470

10 Mva 33 189 368

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 165 946 838
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B.8 IKT 

For IKT er det medtatt totalt 125 MNOK på konto 08 til prosjektstøtte IKT og IKT Inte-

gratortjenester for utbygging av BT2. Dette gir følgende basiskostnader for første fase: 

 

 

Tabell 25: Basiskostnader (konto 01 – 10) for IKT (på konto 08 og 10) i første fase 

 

C.1 Ombygging bygg A 

For ombygging i bygg A er det lagt til grunn et omfang på om lag 40% i første fase. 

Basert på 280 m² ombygging, så gir dette følgende basiskostnader: 

 

Tabell 26: Basiskostnader (konto 01 – 10) for ombygging i bygg A for første fase 

 

# Konto - Kalkyle IKT

Areal: 18 500

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0

08 Generelle kostnader 22 583 036

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 22 583 036

09 Spesielle kostnader 0

10 Mva 5 645 759

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 28 228 795

# Konto - Kalkyle C.1 Omb. bygg A - fra...

Areal: 280

01 Felleskostnader 623 524

02 Bygning 1 243 914

03 VVS-installasjoner 798 000

04 Elkraft 417 200

05 Tele og automatisering 441 000

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 3 523 638

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 3 523 638

08 Generelle kostnader 880 910

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 4 404 548

09 Spesielle kostnader 26 427

10 Mva 1 107 744

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 5 538 719
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Samlet ombygging i fase 1 av byggetrinn 2 

Ved en gjennomføring av de planlagte delprosjektene i første fase av byggetrinn 2, så 

er de samlede basiskostnader kostnadsberegnet som følger:  

 

Tabell 27: Basiskostnader (konto 01 – 10) for alle planlagte tiltak i første fase 

 

# Konto - Kalkyle Pris

Areal: 20 128

01 Felleskostnader 152 200 605

02 Bygning 350 825 824

03 VVS-installasjoner 112 054 124

04 Elkraft 67 579 989

05 Tele og automatisering 61 081 400

06 Andre installasjoner 15 331 551

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 759 073 493

07 Utendørs 82 189 895

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 841 263 389

08 Generelle kostnader 280 034 833

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 1 121 298 222

09 Spesielle kostnader 140 297 154

10 Mva 315 398 844

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 1 576 994 220
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1 INNLEDNING 

Denne rapporten omhandler årskostnadsanalyse for Nye SUS byggetrinn 2. Årskost-
nadene er beregnet i ISY Calcus 8.1 

 

Rapporten består av: 

- Dette dokumentet. 

- Vedlegg "Utskrift fra ISY Calcus" 

 

2 FORUTSETNINGER 

De utførte beregninger er basert på følgende notater: 

- Nye SUS Konseprapport byggetrinn 2 

- Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter 

3 GENERELT OM ÅRSKOSTNADER 

Resultatene fra årskostnadsanalysen dokumenterer de økonomiske konsekvensene 
av de foreslåtte løsninger og vurderer prosjektet totaløkonomisk, sett over bygningens 
livsløp. 
Ved hjelp av analysen kan man lese de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte 
løsningene. 
Målsettingen er at bygget og de tekniske installasjonene skal ha optimale årskostna-
der, det vil si den mest gunstige sammensetningen av investerings- og FDVU-
kostnader (forvaltnings- drift- og vedlikeholds- og utviklingskostnader) over byggets 
livsløp. 

I figur 1 vises sammenhengen mellom ulike begreper innen årskostnadsteori. 

 

Figur 1 Årskostnader  
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Kapitalkostnader og årlige FDVU-kostnader sammenstilles på felles sammenlignbar 

form og danner til sammen den totale årskostnaden for bygningene. I disse bereg-

ningene er FDVU-kostnadene akkumulert fra underliggende oppdelinger både i hen-

hold til NS 3940, NS 3451 og NS 3454. 

4 GRUNNLAGSDATA OG FDV-STRATEGI 

Rapporten er basert på foreliggende areal for nybygg fra rapporten "Nye SUS Konsep-
trapport byggetrinn 2". 
 
Alle kostnader i beregningen er lagt på eier da det ikke foreligger tilstrekkelig informa-
sjon. 

Underlaget for analysene er på dette stadiet på et grovt nivå. 

 

Generelt 

 

Alle innlagte kostnader er inkl MVA og basert på kroneverdi januar 2021, og de bereg-

nede årskostnadene (kapitalkostnader, forvaltningskostnader og driftskostnader) har 

også kroneverdi januar 2021. Kapitalkostnadene utgjør annuiteten av prosjektkostna-

den over nybyggets brukstid (60 år). 

 

Kapitalkostnad og prosjektkostnad   

 

Det er benyttet rentefot 4% og brukstid 60 år for nybyggene samt for rehabilitert eksis-

terende bygningsmasse. 

Avhendingskostnad ved utgang av brukstiden / levetiden for å fjerne / rive byggverk-

etne er satt til 0 kr da det forutsettes at restverdien er 0 kr etter brukstid 60 år. 

Forvaltningskostnader   

Forvaltningskostnader inkluderer kostnader som påløper bygningen uansett om den er 

i drift eller ikke, grunnet kommunale skatter og avgifter, forsikringer og administrasjon. 

Det er ikke eiendomsskatt på sykehusbygg. 

Forøvrig er det benyttet normtall i beregningen. 

 

Driftskostnader    

Kostnader til løpende drift og vedlikehold, renhold, vakt, sikring og energi. 

 

Det er benyttet normtall fra ISY Calcus. Kostnadene vil variere mellom de ulike bygg 

basert på bruken, men det er her benyttet tall som omfatter et samlet sykehus. 

I fremtidige prosjekteringsfaser anbefales en oppsplitting av kostnader pr bygg. 

  

Renholdskostnadene er basert på normtall i bransjen for tilsvarende bygg.  

Energikostnadene er basert på energiforbruk i nybyggene på passivhusnivå. Dette in-

kluderer energi til snøsmelting.  

Avfallskostnadene samt kostnadene til vann- og avløper er basert på normtall fra ISY 

Calcus. 

For vakt- og sikring er det medtatt kostnader for ytre sikring og bevoktning av byg-

ningsskallet. 
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Vedlikeholdskostnader   

Kostnader som er nødvendige for å opprettholde bygning og tekniske installasjoner til 

fastsatt kvalitetsnivå. Kostnadene er basert på normtall for de ulike fag.  

Det foreligger få design- og materialvalg i denne prosjektfasen og det forutsettes valg 

som medfører moderate kostnader til vedlikehold. Det er forutsatt at det blir og til-

gjengelighet til fasadene og tak for vedlikehold og rengjøring. 

Utviklingskostnader   

Kostnader for utskiftninger (reinvesteringer) påbeløper ved gitte intervall for viktige 

bygningsdeler. 

Kostnader til løpende ombygginger i mindre omfang som følge av nye myndighets-

krav, omorganisering, nytt utstyr og standardheving over tidligere fastsatt kvalitetsnivå 

er inkludert i utviklingskostander. 

Spesielle kostnader for service og støttefunksjoner er brukerrelaterte kostnader og 

ikke medtatt i beregningen. 

5 RESULTATER 

Det vises til vedlagt beregningsrapport. Beregningenes hovedtall er presentert i tabell 

1, 2 og 3 under. 

 

Tabell 1 Beregnede årskostnader per bygg inkludert investerings- og prosjektkostnagder 

 

Som vi ser fra tabell 1 varierer årskostnadene fra 3 809 kr/m² til 4 868 kr/m². Dette 

skyldes i hovedsak at investerings- og prosjekteringskostnader er høyere for byg-

ninger med typiske sykehusfunksjoner enn for bygninger med kontorfunksjoner. 

Tabell 2 viser årskostnader for hele prosjektet og delprosjekter uten investerings- og 

prosjektkostnad. 
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Innhold ÅK, kr ÅK/m², kr 

Nye SUS BT2 150 243 215 1467,2 

Delprosjekter: 

SH2-1 Poliklinikk og dagbehandling 16 664 870 1412,3 

OPT1 Forskning 8 376 274 1250,2 

OPT4 Poliklinikk, Operasjon 54 732 671 1572,8 

OPT5-N Rehab, Kontorer 18 464 174 1409,5 

OPT5,6-PHV 52 005 227 1444,6 

Tabell 2 Beregnede årskostnader per bygg ekskludert investerings- og prosjektkostnagder 

 

 

Tabell 3 Beregnede årskostnader fordelt på konto 

 

Tabell 4 viser årskostnader for byggetrinn 1 beregnet i forprosjekt (kroneverdi juni 

2016) for alternativet Ullandhaug1 samt indeksregulert verdi i januar 2021. 

Statistisk sentralbyrå sin indeks for byggekostnad (boligblokk i alt) har steget med 

14,75% fra juni 2016 til januar 2021. 

 

 

 
1 Forprosjekt LCC-analyser, Revisjon 3, 27.04 2017 
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Årskostnad kr/år 410 594 242 3 884 471 156 893 4 457 

Tabell 4 Årskostnad Ullandhaug BT1 i juni 2016 kroner (gule kolonner) samt indeksregukert til ja-

nuar 2021 (røde kolonner) 

 

Spesifikke årskostnader (per kvadratmeter) for BT1 (4 457 kr/m² år) og BT2 (4 419 

kr/m² år) korresponderer ganske godt – differansen er mindre enn 1 %. 



ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 8.1

COWI

22.09.2021

( 03:52 )

LCC beregnet for 60 år

Nye SUS BT2Nye SUS BT2

ÅK/BTA

400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Verdi- og inntektselementer

Virksomhetsspesifikke kostnader

Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten

Renholdskostnader 306

Forsyningskostnader 194

Utskifting- og utviklingskostnader 571

Drift- og vedlikeholdskostnader 295

Forvaltningskostnader 100

Investerings-/prosjektkostnader 2 952

ÅK

80 000 000 160 000 000 240 000 000 320 000 000

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Verdi- og inntektselementer

Virksomhetsspesifikke kostnader

Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten

Renholdskostnader 31 352 214

Forsyningskostnader 19 913 369

Utskifting- og utviklingskostnader 58 463 113

Drift- og vedlikeholdskostnader 30 235 235

Forvaltningskostnader 10 279 283

Investerings-/prosjektkostnader 302 242 621

# Konto ÅK ÅK/BTA Andel

1 Investerings-/prosjektkostnader 302 242 621 2 951,6 66,8%

2 Forvaltningskostnader 10 279 283 100,4 2,3%

3 Drift- og vedlikeholdskostnader 30 235 235 295,3 6,7%

4 Utskifting- og utviklingskostnader 58 463 113 570,9 12,9%

5 Forsyningskostnader 19 913 369 194,5 4,4%

6 Renholdskostnader 31 352 214 306,2 6,9%

7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten 0 0,0 0,0%

8 Virksomhetsspesifikke kostnader 0 0,0 0,0%

9 Verdi- og inntektselementer 0 0,0 0,0%

SUM LCC 452 485 836 4 418,8 100,0%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 102 400 m2

BYA Bebygd areal 24 070 m2

BTK Brutto areal kjeller 8 028 m2

BTV Brutto volum 364 330 m3

YUM Yttervegg under mark 3 304 m2

YOM Yttervegg over mark 59 396 m2

INV Innervegg 97 162 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,61

N2 INV/BTA 0,95



INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold ÅK ÅK/m2 m2  BTA Side
Nye SUS BT2 452 485 836 4 418,8 102 400 005

Delprosjekter (#5) :     
SH2-1 Poliklinikk og dagbehandling 48 295 625 4 092,8 11 800 011
OPT1 Forskning 26 828 442 4 004,2 6 700 017
OPT4 Poliklinikk, Operasjon 169 393 952 4 867,6 34 800 023
OPT5-N Rehab, Kontorer 49 896 324 3 808,9 13 100 029
OPT5,6-PHV 158 071 494 4 390,9 36 000 035
LCC(Elementer)    041

Nye SUS BT2LCC 60 år
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 22.09.2021

PROSJEKT : Nye SUS BT2 COWI

TOTALT 5 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 2308     ÅK : 452 485 836     T : 60     BTA : 102 400     ÅK/BTA : 4 418,8

# Konto ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side

1 Investerings-/prosjektkostnader 302 242 621 2 951,6 66,8% 1206 041

2 Forvaltningskostnader 10 279 283 100,4 2,3% 12 069

3 Drift- og vedlikeholdskostnader 30 235 235 295,3 6,7% 393 070

4 Utskifting- og utviklingskostnader 58 463 113 570,9 12,9% 662 080

5 Forsyningskostnader 19 913 369 194,5 4,4% 15 096

6 Renholdskostnader 31 352 214 306,2 6,9% 20 097

7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten 0 0,0 0,0% 0  

8 Virksomhetsspesifikke kostnader 0 0,0 0,0% 0  

9 Verdi- og inntektselementer 0 0,0 0,0% 0  

 SUM LCC 452 485 836 4 418,8 100,0% 2308  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 102 400102 400 m2m2

BYA Bebygd areal 24 070 m2

BTK Brutto areal kjeller 8 028 m2

BTV Brutto volum 364 330 m3

YUM Yttervegg under mark 3 304 m2

YOM Yttervegg over mark 59 396 m2

INV Innervegg 97 162 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,61  

N2 INV/BTA 0,95  

ÅK/BTA

400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600

99
88
77
66
55
44
33
22
11

Verdi- og inntektselementer

Virksomhetsspesifikke kostnader

Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten

Renholdskostnader 306

Forsyningskostnader 194

Utskifting- og utviklingskostnader 571

Drift- og vedlikeholdskostnader 295

Forvaltningskostnader 100

Investerings-/prosjektkostnader 2 952

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- utendørsarbeider
- løst inventar
- tomt/tomtekostnader
- finansiering
- prisregulering frem til byggestart
- prisregulering i byggeperioden
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 22.09.2021

PROSJEKT : Nye SUS BT2 COWI

TOTALT 5 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 2308     ÅK : 452 485 836     T : 60     BTA : 102 400     ÅK/BTA : 4 418,8

1 Investerings-/prosjektkostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
1.2 Nybygg 302 242 621 2 951,6 66,8% 1206 041

SUM Investerings-/prosjektkostnader 302 242 621 2 951,6 66,8% 1206

2 Forvaltningskostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
2.1 Skatter og avgifter 51 757 0,5 0,0% 2 069
2.2 Forsikringer 5 269 595 51,5 1,2% 5 069
2.3 Eiendomsledelse og administrasjon 4 957 932 48,4 1,1% 5 069

SUM Forvaltningskostnader 10 279 283 100,4 2,3% 12

3 Drift- og vedlikeholdskostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
3.1 Drift 16 324 259 159,4 3,6% 5 070
3.2 Vedlikehold 13 109 849 128,0 2,9% 383 070
3.3 Reparasjoner 801 127 7,8 0,2% 5 071

SUM Drift- og vedlikeholdskostnader 30 235 235 295,3 6,7% 393

4 Utskifting- og utviklingskostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
4.1 Utskifting 57 114 330 557,8 12,6% 657 080
4.2 Utvikling 1 348 782 13,2 0,3% 5 082

SUM Utskifting- og utviklingskostnader 58 463 113 570,9 12,9% 662

5 Forsyningskostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
5.1 Energi 11 749 943 114,7 2,6% 5 096
5.2 Vann og avløp 4 054 233 39,6 0,9% 5 096
5.3 Renovasjon 4 109 193 40,1 0,9% 5 096

SUM Forsyningskostnader 19 913 369 194,5 4,4% 15

6 Renholdskostnader ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side
6.1 Regelmessig renhold 28 313 509 276,5 6,3% 5 097
6.2 Periodisk renhold 1 437 728 14,0 0,3% 5 097
6.3 Ekstraordinært renhold 1 161 382 11,3 0,3% 5 097
6.4 Rengjøringsrelaterte oppgaver 439 595 4,3 0,1% 5 097

SUM Renholdskostnader 31 352 214 306,2 6,9% 20
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

PROSJEKT : Nye SUS BT2 COWI

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 976     ÅK : 72 428 525     T : 60     BTA : 18 500     ÅK/BTA : 3 915,1

PROSJEKT : Nye SUS BT2 COWI

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 976     ÅK : 72 428 525     T : 60     BTA : 18 500     ÅK/BTA : 3 915,1

# Konto ÅK ÅK/BTA Andel Antall Side

1 Investerings-/prosjektkostnader 48 094 482 2 599,7 66,4% 525 023

2 Forvaltningskostnader 1 712 067 92,5 2,4% 5 036

3 Drift- og vedlikeholdskostnader 5 108 587 276,1 7,1% 158 037

4 Utskifting- og utviklingskostnader 8 978 029 485,3 12,4% 274 041

5 Forsyningskostnader 3 132 630 169,3 4,3% 6 048

6 Renholdskostnader 5 402 729 292,0 7,5% 8 049

7 Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten 0 0,0 0,0% 0  

8 Virksomhetsspesifikke kostnader 0 0,0 0,0% 0  

9 Verdi- og inntektselementer 0 0,0 0,0% 0  

 SUM LCC 72 428 525 3 915,1 100,0% 976  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 18 50018 500 m2m2

BYA Bebygd areal 3 180 m2

BTK Brutto areal kjeller 672 m2

BTV Brutto volum 60 980 m3

YUM Yttervegg under mark 472 m2

YOM Yttervegg over mark 10 497 m2

INV Innervegg 17 744 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,59  

N2 INV/BTA 0,96  

ÅK/BTA

400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200

99
88
77
66
55
44
33
22
11

Verdi- og inntektselementer

Virksomhetsspesifikke kostnader

Service-/støttekostnad til kjernevirksomheten

Renholdskostnader 292

Forsyningskostnader 169

Utskifting- og utviklingskostnader 485

Drift- og vedlikeholdskostnader 276

Forvaltningskostnader 93

Investerings-/prosjektkostnader 2 600

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- utendørsarbeider
- løst inventar
- tomt/tomtekostnader
- finansiering
- prisregulering frem til byggestart
- prisregulering i byggeperioden
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