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BAKRUNN

Vedlagte rapport oppsummerer og konkluderer funksjonsprosjektet – og vil danne basis for
gjennomføringsfasen.
Funksjonsprosjektet pågikk i perioden fra godkjent forprosjekt (B4) 21. juni 2017 og ble
avsluttet 31.12.2017 og representerer avslutningen og konklusjonen av
brukermedvirkningen i perioden. Dokumentasjonen er knyttet til tema som er behandlet i
brukergruppene og endringer som er gjort i forhold til forprosjektrapporten.
Det understrekes at byggene på vestsiden av kollektivaksen (Bygg A og B) i stor grad er
fleksible og standardisert, idet de fleste romstørrelser, enten det gjelder sengerom eller
poliklinikk/UB rom, er identiske, hvilket medfører at det er mulig å foreta tilpasninger mellom
ulike typer rom både under gjennomføringen av prosjektet og etter at byggene er ferdigstilt,
uten at en behøver å foreta vesentlige ombygninger. Det er ikke føringer i veggene mellom
de ulike rommene og disse kan lett flyttes på. Dette vil kunne gjøres kostnadsfritt før en
inngår entrepriser og starter byggingen, men uten store merkostnader i driftsperioden.
I Funksjonsprosjektet har brukergruppene bistått med å kvalitetssikre og videreutvikle de
rom som inngår i forprosjektet gjennom å detaljere ut rommene. Brukernes mandat var å gi
innspill til løsninger og sikre at det enkelte rom har riktig størrelse og er hensiktsmessig
utformet i forhold til det arbeidet som skal foregå der. Alle brukergruppene har en
rådgivende funksjon, endelig beslutning tas av prosjektrådet under ledelse av byggherre.
Funksjonsprosjektet baseres på godkjent forprosjekt (B4) og representerer en
kvalitetssikring og videreutvikling av forprosjektets rom og planløsninger. De
kostnadsmessige konsekvensene av funksjonsprosjektet er beskrevet i kvartalsrapporten til
SUS20233, som er vedlagt.
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Medvirkningsprosessen har vært gjennomført med 11 brukergrupper:
 Gruppe 1 Akuttmottak, obs-senger i mottak, skadepoliklinikk
 Gruppe 2 Poliklinikker og dagområder
 Gruppe 3 Sengeområder
 Gruppe 4 Intensiv, nyfødtintensiv og føden
 Gruppe 5 Operasjon, post op. og sterilsentral
 Gruppe 6 Medisinsk service - bildediagnostikk/Intervensjon
 Gruppe 7 Laboratorier
 Gruppe 8 Logistikk og forsyning
 Gruppe 9 Kontor og møterom, FoU
 Gruppe 10 Fellesområder
 Gruppe 11 Utomhus
Det har vært gjennomført 4 serier med brukergrupper. Møte 1 i uke 35, møte 2 i uke 43,
møte 3 i uke 46 og møte 4 i uke 49 og 50. Møteserie 3 har bestått av diverse særmøter med
arkitekt. Mellom disse møteseriene har det vært gjennomførte interne møter i gruppene uten
arkitekt. Arkitekter og rådgivere innenfor de tekniske fag har vært til stede i alle
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brukermøtene. I tillegg har representanter for brukerutvalget deltatt i Gruppe 10
Fellesområder og Gruppe 11 Utomhus.
Det vil kunne bli behov for medvirkning i videre prosjektforløp, men da knyttet til konkrete
saker/endringer/spesifikasjoner/innkjøp etc.

2.2

Status dRofus og utstyrslister

Alle rom på tegning er koblet opp mot rom- og utstyrslister i romdatabasen dRofus. Alle rom
har unike romfunksjonsnummer. De fleste rom har fått tilknyttet RFP
(Romfunksjonsprogram), men det gjenstår noe arbeid med kontroll og supplering av
informasjon i RFP for de såkalte unike rom.
For standardrom og rom med spesielt utstyr /større medisinskteknisk utstyr har det blitt
opprettet Utstyrslister i dRofus.
Totalt er det i underkant av 5000 rom (4974) i første byggetrinn av SUS2023.

2.3

Endringer etter forprosjekt

Funksjonsprosjektet er som redegjort for ovenfor, basert på vedtatt forprosjekt. Dette betyr
at ved større endringer av forprosjektet må dette behandles av prosjektrådet og godkjennes
av AD. I gjennomføring av funksjonsprosjektet er det gjennomført to endringer, såkalt
designutvikling. De kostnadsmessige konsekvensene av samtlige endringer beskrevet
nedenfor (i kap. 2.3 og 2.4) er forklart nærmere i kvartalsrapporten for SUS2023 pr 31.12.17




2.4

Fløyen i bygg D som vender mot torget er utvidet i 2 og 3 etasje. Bakgrunnen for
utvidelsen var at avsatt areal til den postoperative funksjonen ikke var tilstrekkelig.
Denne fløyen er i 2 etasjer og det ble derfor vedtatt å utvide begge etasjer, noe som
resulterte i flere behandlingsrom og en bedre planløsning i skadepoliklinikken.
Etasjehøyden i 4. til 8. etasje er økt for å gi mer robusthet knyttet til plass for
horisontale føringer over himling. Denne endringen ble initiert av rådgivergruppen,
godkjent av prosjektdirektør.

Bearbeiding av forprosjektet

I avslutningen av forprosjektet ble det oppsummert noen områder som skulle bearbeides
videre i funksjonsprosjektet. Disse bearbeidingene er gjennomført og kan kort oppsummeres
som følger:









Trapp/heis/ senge- og varelagerheiser i kjernene i bygg A, B og C er bearbeidet
videre
Ambulansehall er bearbeidet med større grad av trafikkseparering og med plass til 8
samtidige ambulanser.
Skolen er flyttet fra 2. etg til 1.etg i bygg B.
Foaje-området er bearbeidet i bygg A, bygg B og bygg C.
Vaktsentralen er flyttet fra bygg C til foajeområdet i bygg A, mens portørområdet er
flyttet fra U1 til bygg C foajeområdet.
Serviceområder og varemottak på plan U1 i bygg C/D er bearbeidet, sengevask og
verkstedsområder er omdisponert. Felles prøvemottak er innarbeidet i varemottaket.
IKT drift har endret plassering i bygg E
Dialysen er flyttet fra 1.etasje til 2. etasje i bygg A. Dette letter tilkomsten for
sengeliggende pasienter, og gir en bedre planløsning og arealutnyttelse i bygget da
romdybden er større i 2.etasje. Denne endringen gir en reduksjon på 10 senger (fra
650 til 640).
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Det er videre besluttet at det vil bli bygget nevnte 640 sengerom, men det
understrekes at det i 2023 ikke vil bli tatt i bruk så mange senger. Antallet senger vil
bli utredet og endelig besluttet i OU prosessen. De resterende rom vil bli anvendt til
poliklinikk/UB rom, evt. arbeidsområder/kontorarealer.
Det er lagt opp til forsyning av renset vann til Dialyse (RO-vann) i intensivavdelingen
etter innspill fra fagmiljøet og brukergruppen.
Det etableres såkalt «exit lounge» i bygg A, foajeområdet, med p-plass til hvite
ambulanser rett utenfor døren
Prestetjenesten flyttes fra 1 etg bygg C til 1 etg bygg A

Videre arbeid

Funksjonsprosjektet danner grunnlag for det videre arbeidet med detaljprosjektering og
organisasjonsutvikling. Videre arbeid i detaljprosjektet vil blant annet innebære bearbeiding
av planene med tanke på dagslys, universell utforming og andre krav fra gjeldende tekniske
forskrifter.
Noen tverrgående emner som skal gjennomgås er:




2.6

Kontrollere at det er tilstrekkelig antall WC både for pasienter, pårørende og ansatte i
de forskjellige avdelingene
Sikre at det er satt av lagringsplass for MTU (medisinteknisk utstyr)
Sikre at det er planlagt med tilstrekkelig garderobeplass i byggene

Beskrivelse av organisasjonsutviklingsprosessen. (OU)

Organisasjonsutviklingsprosjektet i SUS2023 (SUS2023 OU) har som hovedoppgave å
videreutvikle pasientrettede driftsmodeller og arbeidsprosesser som gir medarbeidere ved
SUS ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny teknologi og ny logistikk i
SUS2023.
Hver av brukergruppene i Funksjonsprosjektet høsten 2017 hadde en prosjektleder fra
SUS2023 OU som deltager i gruppen. Prosjektlederen fra SUS2023 OU hadde to oppgaver i
arbeidet:




2.7

å støtte gruppelederen sitt ansvar i å sikre at behovet for at hensyn til gode
arbeidsprosesser og arbeidsflyt lå til grunn når gruppen ga innspill til
arealenes/rommenes utforming.
å kartlegge behov for organisasjonsutvikling mellom 2018 til 2023 for å videreutvikle
funksjoner og roller som skal fylle arealene i Byggetrinn 1 i SUS2023.

Eksempler på støtte fra OU-prosjektledere i Funksjonsprosjektet







Gjennomførte en serie workshops for å sikre god flyt i arealer knyttet til intensiv og
føden/nyfødtintensiv
Kartlegging og beskrivelse av behov for ulike typer kontorarealer til å utføre ulike
typer klinikknære arbeidsoppgaver gjennom egen arbeidsgruppe til støtte for
brukergruppen
Planlegging og gjennomføring av workshop med arkitekter og SUS2023-prosjektet for
å utforske robustheten i tenkte poliklinikkarealer for alle somatiske fag
Gjennomføring av arbeidsmøter med brukergruppen for å beskrive pasient- og
ansattflyt i akuttmottak for å understøtte god arealutforming
Gjennomføring av omfattende kartlegging av behovet for undersøkelses- og
behandlingsrom i sengeområder og mulighetene for sambruk mellom ulike fag
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OU-arbeidet i perioden 2018-2023

Gjennom medvirkningsprosessen har det kommet opp en rekke spørsmål knyttet til ansvar
for og tilpasning av arbeidsprosesser og pasientflyt i SUS2023. Dette er spørsmål som er
registrert og loggført og skal håndteres i det videre OU arbeidet.
Eksempler på slike spørsmål er:







Hvilke arbeidsprosesser og roller støtter desentralisert prøvetaking best?
Hvilke oppgaver kan legges til en ny rolle som Servicemedarbeider?
Hvordan skjer påfyll av nærlager fra vareheis, og hvem utfører oppgaven?
Hvor skal hvilke fag plasseres i de ulike sengeområdene og poliklinikk-arealene?
Hvordan skal ulike fag sambruke rom i praksis?
Hvilke konsekvenser får ensengsrom på bemanning i sengeområdene?

3.

BRUKERGRUPPER

3.1

Gruppe 1 Akuttmottak, obs-senger i mottak, skadepoliklinikk

Gruppe 1 har behandlet akuttmottak, observasjonssenger i mottak og skadepoliklinikk som
ligger i bygg C/D plan 2.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:


Standard observasjonsplass (forekommer i observasjon Triage, observasjon 6
senger, observasjon 4 senger og observasjon stoler etc.).
 OP skadestue
 U/B (Undersøkelses/behandlingsrom) gipsing
Unike rom som er behandlet i gruppen er:


Akuttrom
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Ambulansehall
Dekontaminering - ren og uren side

3.1.1 Akuttmottak
I akuttmottaket er det planlagt med et tyngdepunkt midt i avdelingene med god
kommunikasjon og oversikt mellom akuttmottaket og behandlingsdelen.
Akuttmottaket er bearbeidet særdeles grundig for å sikre god pasientflyt.
Behandlingsdelen er gjort mer kompakt, to-korridorsystemet er endret til en-korridor. Dette
gir større arbeidsstasjoner, med bedre oversikt og tilgang for personalet til tilbaketrukne
arbeids- og pauserom. Observasjonssengerommene er bearbeidet og har fått egne toaletter
tilknyttet.
3.1.2 Ambulansehall
Ambulansehallen er bearbeidet for å gi et bedre kjøremønster og for å sikre plass til 8
samtidige ambulanser.
3.1.3 Skadepoliklinikk
Skadepoliklinikker har økt i areal som følge av utvidelse i etasjen over i post op. Dette har
gitt en mer arealeffektiv løsning, med Undersøkelses- og behandlingsrom (U/B rom) på
begge sider av korridoren. Utvidelsen har gitt flere rom som pr dags dato ikke er fordelt. Det
er lagt inn arbeidsrom/områder for leger og oppholdsrom for røntgenavdelingen mot nord i
skadepoliklinikk.

3.2

Gruppe 2 Poliklinikker og dagområder

Gruppe 2 har behandlet generelle poliklinikker, kliniske spesiallaboratorier som
skopienheten, dagområdet for medisinske fag som dialyse i tillegg til fysio - og ergoterapi,
klinisk ernæring og læring og mestringssenter.

Dokumentnr.:
Tittel:
Kontrakt:

SUS2023-K0000-ADMI-AD-0045
Funksjonsprosjektrapport
K0000 - Generell

Revisjon: 001

Dato:

06.02.2018

Side:

11 av 37

De enkelte poliklinikker er ikke plassert pr funksjon, det vil bli gjort i de kommende faser.
Ved endelig plassering vil det bli gjort tilpasninger for de poliklinikkene som har behov for
spesialrom og spesiell utrustning.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 U/B-rom ordinært
 U/B-rom stort
 Skopirom
 Desinfeksjon skopi
 Dagplass dialyse
Unike rom som er behandlet i gruppen er:
 Anestesirom
 Treningskjøkken
 Treningssal
Romskjemaene for de generelle U/B rommene har tatt utgangspunkt i poliklinikkarealer på
plan 1 i bygg A og B. U/B rommene har samme modul som sengerommene over, som gjør
det fullt mulig å omgjøre et hvilket som helst sengerom til U/B-rom, enten man ønsker en hel
poliklinikkavdeling eller har behov for U/B rom på en sengeavdeling.
Det har i samarbeid med SUS2023 og SUS2023 OU prosjektet blitt gjennomført et heldags
særmøte med alle de somatiske fagområder ved sykehuset for å sikre at standardrom og
standard planløsning for poliklinikker er robuste nok, og kan benyttes av alle fagområdene.

Illustrasjon 1: U/B rom i sengeetasje

3.2.1 Dialyse, vurdert, anbefalt og godkjent plassert i bygg A, 2 etg.
Dag-området for dialyse var i forprosjektet plassert i første etasje i bygg A. For å bedre
arealeffektiviteten i dialysen og for å bedre transporten av sengeliggende pasienter til og fra
dialysen, er det kommet forslag om å flytte dialyse-avdelingen til 2.etasje. Adkomstforhold
og teknisk infrastruktur forblir uendret, men avdelingen vil bli litt mer kompakt. Forslaget ble
vedtatt av prosjektrådet i januar 2018. (Se diagram under)
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Illustrasjon 2: Dialyse 2 etg

3.2.2 Skopi
Intervensjonsstue for gastro og lunge er blitt håndtert i brukergruppe 8; Medisinsk service,
bildediagnostikk/ intervensjon. Standard skopirom inngår i standard U/B rom.

3.3

Gruppe 3 Sengeområder

Gruppe 3 har behandlet sengeområdene for observasjon, normalsenger inkludert barsel,
barn og intermediærsenger.
De enkelte sengeavdelingene er ikke endelig plassert, det vil bli gjort i de kommende faser.
Når den endelige plassering er besluttet vil det bli gjort tilpasninger for de sengeavdelingene
som har behov for spesialrom og spesiell utrustning.
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Standardrom som er behandlet i gruppen er:












Sengerom normal med bad
Sengerom stort (kontaktsmitte) med bad
Sluse (kontaktsmitte)
Isolat luftsmitte med bad
Sluse (luftsmitte)
Arb.stasjon indre og ytre sone
Nisje i sengetun
Desinfeksjonsrom
Medisinrom
Spiserom (pasienter)
Møte/pauserom

Unike rom som er behandlet i gruppen er:
 Undervisning / skole
Alle sengeområdene er standardisert, med samme utforming. Hvert sengeområde består av
32-36 sengerom hvorav 6 er store / kontaktsmitte. Hvert sengeområde har 4
arbeidsstasjoner – i såkalte sengetun, med nærlager, 3 desinfeksjonsrom, 2 medisinrom, 4
kontorer (for avdelingssykepleier- og avdelings overlege med personalansvar),
møte/pauserom, spiserom og avdelingskjøkken. Alle sengeavdelinger har tilgang til
arbeidsrom, enten i avdelingen eller like utenfor.
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Illustrasjon 4: Personalområder bygg A

Sengerommene med bad er utformet med tanke på industrialisering og er tilknyttet vertikale
sjakter med teknisk infrastruktur. Alle sengerom har standard modul og kan alternativt
innredes som U/B rom, arbeidsrom eller kontor, med eller uten overnattingsmulighet.
3.3.1 Observasjonsrom
I funksjonsprosjektet har det blitt studert muligheten til å slå sammen en-sengsrom til
henholdsvis 3-sengsrom og 6 sengsrom for observasjon av pasienter. (intermediærsenger).
Dette lar seg enkelt gjennomføre – men beslutning om dette skal gjennomføres og i såfall
hvor og hvilke fagområder, avventes til senere.
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Illustrasjon 5: Ulike alternativer for intermediærsenger/obs-senger sammenslått

3.3.2 Skole
Skolen har i løpet av prosessen blitt flyttet fra plan 2 til første etasje i bygg B, etter innspill fra
Fylkesskolesjefen. Det ble avviklet møte med fungerende fylkesdirektør – og det var enighet
om flytting fra 2 etg. til 1 etg.. Skolen har direkte adkomst til oppholds- og lekeområde for
barn, med utgang til eget skjermet lekeområde både inne og ute.

3.4

Gruppe 4 Intensiv, nyfødt-intensiv og fødeavdeling

Gruppe 4 har behandlet områder for intensivavdelingen, nyfødt-intensivavdelingen og
fødeavdelingen.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:




Intensiv Isolat luftsmitte
Intensiv sengerom
Intensiv kontaktsmitte isolat
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 Nyfødtintensiv familierom intensiv
 Nyfødtintensiv familierom intermediærrom
 Nyfødtintensiv familierom kontaktsmitte
 Fødestue (med badekar)
 Fødestue ordinær (uten badekar)
 Fødestue kontaktsmitte
Unike rom som er behandlet i gruppen er:







Blodgass lite
Blodgass stort
Melkebank
Melkekjøkken
Asfyksirom
Desinfeksjon/kuvøsevask

3.4.1 Bygg C/D
3.4.1.1 Intensiv
Standardrommet for intensiv er diskutert grundig i brukermøter og det er utarbeidet en
løsning med to og to rom med skyvedør mellom for bedre overvåking. Dette
standardrommet er lagt ut i hele etasjen, møbleringen er også identisk i isolatene mot nord.
Midtkjernen er bearbeidet og gjort mer kompakt. Det er etablert et sentralt arbeidsområde
med mulighet til å dele i to møterom, arbeidsstasjon og overvåking.

Illustrasjonen ovenfor viser intensivrom og standard sengerom i samme målestokk.
Intensivrommet har større areal og større bredde for å sikre tilkomst til alle sider av sengen.
Intensivrommet har i motsetning til standard sengerom, ikke direkte tilgang til bad/ wc.

Dokumentnr.:
Tittel:
Kontrakt:

SUS2023-K0000-ADMI-AD-0045
Funksjonsprosjektrapport
K0000 - Generell

Revisjon: 001

Dato:

06.02.2018

Side:

18 av 37

3.4.1.2 Nyfødtintensivavdeling

Hele avdelingen er delt i to deler, en intensivdel og en observasjonsdel organisert slik at de
sykeste barna blir plassert lengst inn i avdelingen, og observasjonssenger nærmere
inngangen. Ved inngangen til avdelingen er overnattingsrom for leger, pause /møterom for
ansatte i tillegg til spiserom og foreldre rom for pårørende, med kontorer mellom.
Det er et eget desinfeksjonsrom for kuvøsevask i tillegg til et standard desinfeksjonsrom i
avdelingen.
Mellom intensivavdelingen og nyfødtintensiv er det etablert tre kontaktsmitteisolat som kan
sambrukes mellom disse to avdelingene.
Avdelingen er gjort mer kompakt, to-korridorsystemet er endret til en-korridor i sørdelen av
avdelingen. Alle familierommene mot gårdsrommet har blitt tilpasset tvillinger mens de mot
sør er tilpasset for ett barn.
Arbeidsstasjonene er flyttet inn mot familierommene og er i prinsippet organisert med en
arbeidsstasjon pr 4 familierom med sikt inn til behandlingsdelen av familierommet.
Det skal jobbes videre i detaljprosjektet med å få dagslys inn i arbeidsstasjonene ved blant
annet å bruke glass med persienner i skyvedører til familierom.
3.4.1.3 Melkebank
Melkebank og melkekjøkken er trukket ut av nyfødtintensiv avdelingen og ligger mot
nordvest ved inngangen. Melkekjøkken med desinfeksjonsmulighet for flasker og annet
utstyr har et lager mot korridor hvor foreldrene kan levere melk og hente utstyr. Melkebank
ligger vegg-i-vegg med melkekjøkken.
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3.4.2 Bygg A
3.4.2.1 Fødeavdelingen
Fødeavdelingen er delt i to enheter, i henholdsvis 3 og 4 etg. Enheten i 4 etg. er beregnet på
fødsler uten forventa komplikasjoner. Fødeavdelingen i 3 etg. har bro til
operasjonsavdelingen, hvor 1-2 operasjonsstuer er forbeholdt sectio.
Ved inngangen til begge fødeavdelingsenheter er det et stort U/B rom, dette skal også
kunne brukes til simuleringsøvelser. To kontaktsmittefødestuer er samlet i 3. etasje nær
inngangen til avdelingen.
Alle fødestuer er møblert utfra prinsipper om enten med eller uten badekar. I 4 etg. har alle
fødestuer badekar, i 3 etg. ca. halvparten. Det er planlagt med et frittstående badekar som
kan trekkes ut i rommet når det er i bruk.
Skapet i fødestuene skal romme teknisk utstyr som lystgass, pc etc.
Asfyksirom er flyttet sørover slik at det er to fødestuer nord for rommet.
3.4.3 Bygg E:
I operasjonsavdelingen i Bygg E ligger fødeavdelingens dedikerte operasjonsstue for akutt
og elektiv sectio. Det er direkte broforbindelse til denne stuen fra fødestuene i 3.etasje bygg
A

3.5

Gruppe 5 Operasjon, sterilsentral og post op.

Gruppe 5 har behandlet operasjon døgn og dag, post op. og sterilsentral.
Standardrom/områder/utsyr som er behandlet i gruppen er:
 Kirurgisk håndvask
 Oppdekkingsrom
 Operasjonsstuer
 Post op. avd. 5 senger
Unike rom som er behandlet i gruppen er:


Arbeidsrom anestesi
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Forberedelsesrom
Desinfeksjon og autoklaver
Preparatrom
Mottak rep/lån sterilsentral
Rengjøring sortering sterilsentral
Oppdekking
Autoklaver

3.5.1 Operasjon
Etasjeplanene i bygg E er bearbeidet etter forprosjektet ved at heiser og trapper er flyttet til
hjørnet av bygget både i sør og i nord. Dette har bidratt til at det er etablert en stor felles
forberedelsesrom med oppstilling for senger på hver side i sørfløyen. Her er det også
kontorer og garderober.
Hver enhet består av 8 operasjonsstuer i midtfløyene. I tillegg til at det er plassert 2
operasjonsstuer i korridoren mot nord.
3.5.2 Sterilsentral
Sterilsentralen er bearbeidet med tanke på flyt av utstyr og personell. Sterilheis og
vareautomat har byttet plass slik at varene i vareautomaten er mer tilgjengelig.
Vareautomaten har sterile varer, og fungerer som sterilsentralens plukklager.
Rengjøringsområdet har blitt større og vaskelinjen er utvidet med skop-vaskemaskiner og
ultralydvaskemaskiner. Tre vognvaskmaskiner er lagt inn mot ren side. Arealene for sterilt
gods og rent lager er slått sammen. Flyt mellom urent område, pakkerom og sterilt område
er bearbeidet og sluser er innarbeidet. Det er sluse for retur av vogner til autoklav mellom
lager sterilt og pakkerom.
Det har vært gjennomført møter med leverandører. Leverandørmøtene bekrefter at endelig
utforming av sterilsentralen bør avventes til leverandør er valgt, da maskinenes utforming og
kapasitet variere fra leverandør til leverandør.
3.5.3 Bygg D:
3.5.3.1 Post operativ avdeling/område
Postoperativt område/ avdeling var ikke hensiktsmessig utformet i forprosjektet, da den viste
seg å være for trang. Det ble derfor besluttet å utvide bygningsfløyen i bygg D hvor deler av
post operativ avdeling ligger med ca. 200m² i hver etasje i to etasjer.
Postoperativ avdeling er nå tegnet med 30 senger og ett isolat kontaktsmitte som deles med
intensiv avdelingen. Avdelingen er delt inn i tre enheter med arbeidsstasjoner. To av
enhetene har 10 senger mens den siste har 7 senger og dermed større avstand mellom
pasientene.

Dokumentnr.:
Tittel:
Kontrakt:

3.6

SUS2023-K0000-ADMI-AD-0045
Funksjonsprosjektrapport
K0000 - Generell

Revisjon: 001

Dato:

06.02.2018

Side:

21 av 37

Gruppe 6 Medisinsk service - bildediagnostikk /intervensjon

Gruppe 6 har behandlet medisinsk service som bildediagnostikk og
intervensjonslaboratorier.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 Lab. CT
 Generell røntgen
 Lab. MR
 Lab. UL (ultralyd)
 Granskning
 Intervensjon
Unike rom som er behandlet i gruppen er:











Anestesirom
Skopi Gastro / Lunge
Skopi intervensjon
Skopi Lunge
Røntgen med thorax
Forberedelse MR
Forberedelse CT
Forberedelse UL
U/B AEKG (Arbeids EKG)
U/B EKKO (Ultralyd)

3.6.1 Bildediagnostikk
I funksjonsprosjektet er både CT, MR, røntgen og UL laboratoriene gjennomgått og tegnet,
men det må regnes med endringer innenfor de enkelte laboratorier når utstyrsleverandør blir
kontrahert.
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3.6.2 Inn- og uttransport av MR
Det er avsatt et felt i fasaden mot nord som kan demonteres for inn- og uttransport av MR.
MR fraktes så i korridor fram til laboratoriet. Sjaktene er tilpasset fri bredde for MR på 2,5m.

Illustrasjon 6: Transport av MR

3.6.3 Intervensjon
I funksjonsprosjektet er det gjennomgått og tegnet en generell kardio-intervensjonsstue,
men siden intervensjonsutstyr er i stadig utvikling, og framtidens utstyr ikke er kjent, er
laboratoriene for intervensjon avsatt som et område som bearbeides videre når leverandør
av utstyr er kontrahert. Behandlingsområdet planlegges med en midtkorridor med
manøverrom, kirurgiske vasker og nisjer for blyfrakker og tøy, samt granskingsrom, lager og
medisinrom for kardio. Arealet langs fasadene avsettes til intervensjonslaboratorier og
tekniske rom, med utsparing i dekket.
I bygg E er trapper og heiser flyttet til hjørnene av bygget, og det har medført endringer for
poliklinikkområdet og observasjonsområdet for intervensjon. Poliklinikkene er redusert til 3
U/B rom, mens område for observasjonssenger har blitt betraktelig større.
Observasjonsområdet har toalett, dusj, garderobe, desinfeksjonsrom og minikjøkken
tilknyttet.
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Gruppe 7 Laboratorier

Gruppe 7 har behandlet samtlige laboratorier i de forskjellige avdelingene: medisinsk
biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin og patologi. Medisinsk
biokjemi og immunologi og transfusjonsmedisin vil ha hovedtyngden av sine laboratorier på
Ullandhaug, mens noen laboratorier og funksjoner blir igjen på Våland. Medisinsk
mikrobiologi og patologi vil ha satellitt-funksjoner på Ullandhaug, det omfatter et laboratorie
for hurtigtest og et laboratorie for frysesnitt. Øvrige laboratoriefunksjoner for alle avdelingene
vil bli værende på Våland til neste byggetrinn.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 Prøvetakningsrom
 Standardisering av laboratorieinnredning, type 1, 2 og 3.
Unike rom som er behandlet i gruppen er:







Laboratorier
Støtterom / instrumentrom
Patologienhet (frysesnitt-laboratorie og støtterom)
Mikrobiologienhet (laboratorie og støtterom)
Analysehall
Felles prøvemottak

3.7.1 Standardisering av lab-innredning
Laboratorieinnredningen (fast inventar) er standardisert etter type laboratoriebenker, hyller,
over- og underskap. De forskjellige typer lab-innredning er kategorisert som henholdsvis lab
type 1, lab type 2 og lab type 3. Lengde på benker, overskap og hyller langs vegg kan
tilpasses dersom det er behov for større gulvstående utstyr.
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Illustrasjon 7: Lab typer

3.7.2 Analysehall
For analysehallen har det vært gjennomført møter med leverandører. Arealet som er avsatt
til analysehall vurderes som stort nok og har mulighet for utvidelse av båndet. Innredning av
analysehall og plassering av valideringsrom avventes til leverandør av analysebåndet er
kontrahert.
3.7.3 Felles prøvemottak
Felles prøvemottak ligger i varemottaket i U1 i bygg C/D. Prøvemottaket skal motta alle
prøver fra primærhelsetjenesten, og – inntil sykehuset er fullt utbygd på Ullandhaug – alle
prøver fra Våland som skal analyseres på Ullandhaug. Mottaket skal ha en robot som tar
hånd om alle innleverte (standard) prøver og sende dem til riktig laboratorium via rørpost. Så
lenge laboratoriene er delt mellom Ullandhaug og Våland vil det være prøver fra
primærhelsetjenesten og prøver fra Ullandhaug som skal sendes i kasser til laboratoriene på
Våland. Roboten skal også kunne motta disse prøvene fra rørpost og sette dem i
transportkasser. Det vil legges til rette for transport av prøver som ikke kan gå via rørpost.
Felles prøvemottak har tilhørende kontor, vaskemulighet for transportkasser og lagring.
3.7.4 Videre arbeid
I funksjonsprosjektet er alle laboratoriene og instrumentrommene gjennomgått på et
overordnet nivå. Utstyrslistene i dRofus skal suppleres i de kommende fasene.
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Gruppe 8 Logistikk og forsyning

Gruppe 8 har behandlet utforming av kjøkkenarealer, renhold, garderober, verksteder og
varemottak/ kjellerarealer med særlig vekt på logistikk og forsyning.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 Kjøkken (avdelingskjøkken)
 Nedkast / avfallssjakter
 Garderobe personal
 Renholdsområder
 Lager renholdsartikler
Unike rom som er behandlet i gruppen er:








Røntgen (MTI)
Dekontaminering (MTI)
Arbeidsrom verksted (MTI)
Varemottaksområde
Sengevasksområde
Minivaskeri renhold
Verksted for rullende materiell
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3.8.1 Planendringer siden forprosjekt
Verkstedsfunksjonene er samlet i to større enheter, sengeverksted og verksted for rullende
materiell som begge er samlet mot sør, i tilknytning til sengevaskeriet. Oppstillingssone for
senger er plassert slik at sengevaskområdet har dagslys og utsikt. De øvrige verkstedene,
for elektro, snekker og maskin er samlet mot nordøst. Det er innarbeidet et stort felles
pause- og oppholdsrom for de ansatte i området mot det indre gårdsrommet.
Prøvemottak for prøver til laboratoriene er innarbeidet.
3.8.2 Garderobe
Romskjemaer som er vist for garderobe er gjennomgått i møtet. Løsningen viser garderobe
med personlige verdiskap i forgang og garderobeskap som ikke er personlige.
Garderobeskapene skal være ventilerte for tørking av tøy. Det har vært stilt spørsmål ved
løsningen, da det ved vaktskifte vil være mange som skal ha skap før skapene fra forrige
skift er frigitt. Endelig avklaring rundt garderobeløsning må tas i neste fase. (OU prosess)
Tegningene viser ca 1850 garderobeskap p.t. Det vurderes at omfanget av garderober i
bygg C/D antagelig er litt lavt i forhold til behovet i bygget, men i og med intensjon om å
anskaffe fjernkjøling- og varme fra Lyse Neo, vil det blir frigitt arealer i U1 som vil bli omgjort
til flere garderobeplasser.
3.8.3 Tøy utlevering
Det er avsatt nisjer i korridor på plan U1 for tøyutlevering og tøyavlevering. Prinsipp for
tøyutlevering er ikke avklart, men det antas at det er en form for skap med elektronisk
sporing av tøy. Endelig utforming avventes når leverandør er valgt.
3.8.4 Vareautomat og sengeautomat
Endelig utforming av vareautomat og sengeautomat med forrom avventes leverandør.
3.8.5 Kantine og kantinekjøkken
Kantinekjøkken og kantine er håndtert i gruppe 10.
3.8.6 Avfall / tøysug
Rom for avfall / tøysug, nedkast, er håndtert i gruppen, men type anlegg og mottakssentral
avventes leverandør.
3.8.7 Minivaskeri
Vask av mopper foregår i eget vaskerom, rene mopper plasseres i kjølerom.
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Gruppe 9 Kontor og møterom, FoU

Gruppe 9 har behandlet utforming av overnattingsrom for leger, kontorer, møterom,
arbeidsplasser, aula, auditorium, bibliotek og forsknings- /undervisningsarealer.
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 Overnattingsrom leger
 Møte / pauserom
 Kontor og arbeidsrom
 Møterom
Unike rom som er behandlet i gruppen er:





Auditorium og aula
Bibliotek
Portørområder/rom
Beredskapsrom

3.9.1 Overnatting
Standard overnattingsrom i første etasje Bygg CD er endret i funksjonsprosjektet. Rommene
er gjort mindre, og bad plassert i intern korridor. (medførte en økning på 3 rom) Rommene
kan fungere som kontorplass på dagtid.
Standard sengerom som overnattingsrom
Med utgangspunkt i et standard sengerom er der gjort studier på innredning av disse til
overnattingsrom med kontorplass (Diagram under)
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Illustrasjon 8: Sengerom som overnattingsrom

3.9.2 Møte /pauserom
Møte / pauserom på sengeavdelingene er behandlet i GR 3. Alle møte/pauserom er
standardisert og innredet med vegg som har et te-kjøkken, låsbare veskeskap og en
innebygget sofanisje. Øvrig innredning, som stoler og bord vil variere i både omfang og
plassering.
3.9.3 Kontor og arbeidsrom
I alle sengeavdelinger er det innarbeidet fire enekontorer i sonen mot kjernen, skjermet fra
sengerommene.
Alle sengeavdelinger, bortsett fra avdelinger på plan hvor det er IKT-rom, har to felles
arbeidsrom med plass til 3-5 personer. I tillegg er det i bygg A, i sonen mot torget / ringen, et
par arbeidsrom i hver etasje. Arbeidsrommene er ikke faste arbeidsplasser.
Under funksjonsprosjektet er der gjort forskjellige studier av hvordan arbeidsrommene kan
innredes. Nedenfor ses et diagram med ulike løsninger for dette.

Illustrasjon 9: Innredning av arbeidsrom

Det er også studert hvordan et standard sengerom kan gjøres om til et to-roms kontor eller
et arbeidsrom (se diagram under)

Dokumentnr.:
Tittel:
Kontrakt:

SUS2023-K0000-ADMI-AD-0045
Funksjonsprosjektrapport
K0000 - Generell

Revisjon: 001

Dato:

06.02.2018

Side:

29 av 37

Illustrasjon 10: Sengerom som to-roms kontor eller arbeidsrom

3.9.4 Dikteringsrom
I Bygg A i knutepunktet mellom den sydlige og den nordlige del, er plassert 4 dikteringsrom
pr. etasje fra 2-7 etg..
3.9.5 Møterom
I bygg A er det innredet et stort møterom plassert i byggets sentrale knutepunkt i 1 etg. med
utsikt og direkte forbindelse til parken vest for bygget. Mindre møterom ligger i den nordre
del av bygget. I bygg CD og E er det flere møterom for 14-16 personer. Disse møterommene
er utformet med en akustisk foldevegg mellom, slik at rommene kan slås sammen til store
møterom.
Alle møterom innredes med utstyr iht. IKT Helse Vests retningslinjer.
3.9.6 Auditorium/aula
Auditoriet/aulaen er behandlet i funksjonsprosjektet, men vil bli ytterligere bearbeidet i neste
fase, da særlig med tanke på IKT/AV utstyr, behov for teknisk rom etc.
3.9.7 Bibliotek
Biblioteket planlegges som et lukket område, og skal ha adgangskontroll.
Biblioteket bearbeides i neste fase.
3.9.8 Portør
Oppholdsrom for portører er flyttet fra U1 Bygg C/D til første etasje i Bygg C/D, hvor de har
fått en sentral plassering mot torget og hovedinngangen. Portørene skal ivareta en
servicefunksjon for de besøkende i bygget og arbeide tett med vaktsentralen om overvåking
av torget.
3.9.9 Beredskapsrom
Beredskapsrommet har blitt plassert i 1 etg. i Bygg C/D, skjermet fra «offentligheten». De to
møterommene vil i daglig drift fungere som vanlige møterom.
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3.9.10 Prestetjenester inkl. livssynsrom og bønnerom
Prestetjenester, livssynsrom og bønnerom var plassert i bygg C/D i forprosjektet, mener
besluttet til bygg A.

3.10 Gruppe 10 Fellesområder

Gruppe 10 har behandlet utforming av fellesområdene i 1 etasje i bygg A, B og C (foajeområdene)
Standardrom som er behandlet i gruppen er:
 WC
 HC-WC
Unike rom som er behandlet i gruppen er:









Foaje og vestibyle Bygg A,
Resepsjon / vaktsentral Bygg A
Apotek (utsalgsapotek)
Foaje og vestibyle Bygg B
Resepsjon Bygg B
Foaje og vestibyle Bygg CD
Kantine
Kantine - kjøkken, oppvask og buffet

3.10.1 Planendringer
I fellesområdene har der vært en del planendringer i løpet av funksjonsprosjektet.
Hovedtrapper og vertikale kjerner i Bygg A, Bygg B og Bygg C/D er endret noe. Dette har
hatt innflytelse på innganger, resepsjoner og vestibyleområder.
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3.10.2 Foaje og vestibyle Bygg A
Der er foretatt en del større endringer i foaje og vestibyle i Bygg A. Trapp og personheiser er
sentrert i et sentralt knutepunkt av bygget. Hovedinngang og resepsjon med vaktsentral
ligger i tett tilknytning til knutepunktet, med god oversikt over hele ankomstområdet.
Apoteket er flyttet mot det indre gårdsrommet. Kantine/kioskutsalg, toaletter og møterom er
også omrokert for å gi en bedre flyt. Møterommet (70-80 personer) med auditorieinnredning
er plassert sentralt i dette området, dette kan også benyttes til søndagsgudstjenester.
3.10.3 Resepsjon/Vaktsentral
Vaktsentralen er flyttet fra bygg C/D til bygg A og samlokalisert med resepsjonen.
Vaktsentralen har fått en sentral plassering mot torget i umiddelbar nærhet til
hovedinngangen i Bygg A for å kunne ivareta sikkerheten best mulig. Resepsjonen har en
åpen del ut mot publikumsområdet, og et back-office samlokalisert med vaktsentralen.
3.10.4 Apotekutsalget
Apotek var i forprosjekt plassert i Bygg A mot torget, men har i prosessen blitt flyttet mot det
indre gårdsrommet. Like under apoteket ligger apotekets lager i U1 med internforbindelse
via en intern trapp.
3.10.5 Exit lounge / Pasientreiser
I bygg A skal det innredes en skjermet «exit-lounge» for sengeliggende pasienter. Exit
loungen skal plasseres i forbindelse med inngangen mot syd hvor hvite ambulanser har
adkomst.
3.10.6 Foaje og vestibyle Bygg B
Vindfanget til Bygg B er endret og forskjøvet. Rett frem for inngangen ligger resepsjonen,
som er plassert mot fasaden. Oppholdsområdet mot gårdshagen utformes som et
lekeområde for barn. Fra lekeområdet er det adkomst til et skjermet uteområde i
gårdsrommet. Like ved vindfanget er det et oppholdsområde av roligere karakter. Skolen er
plassert i første etasje, og har direkte tilknytning til leke- og uteområdet.
3.10.7 Resepsjon Bygg B
I forprosjekt var der lagt opp til en åpen frittstående resepsjonsløsning, men i
funksjonsprosjektet har resepsjonen blitt flyttet og det er utarbeidet en løsning hvor
resepsjonspersonalet er mere skjermet.
3.10.8 Foaje og vestibyle Bygg C/D
I foajeområdet er resepsjonen fjernet og portørene (omtalt i GR 9) har fått tildelt denne
servicefunksjonen. Portørene er plassert i hjørnet ut mot torget, og har godt overblikk over
alle som ankommer til bygget. Flyt til og fra både kantine og auditorium er bearbeidet, og
toalettkjerner er flyttet.
3.10.9 Kantine med støttefunksjoner
Hele kantineområdet er bearbeidet i funksjonsprosjektet, både med hensyn til personflyt og
drift av kjøkken. Adkomstområdet har separate soner for inngang til og utgang fra kantina.
Toaletter har fått en bedre plassering. Kjøkkenområdet er inndelt i soner for produksjon,
servering og oppvask. Innredning av kjøkkenområdet er ikke avklart, i neste fase vil endelig
løsning planlegges sammen med en kjøkkenkonsulent.
Møterom er plassert i bakkant av spiseområdet i kantinen.
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Inngang fra sykkelparkering er flyttet lenger mot nord, og leder direkte til trapp og heis til
garderobene i underetasjen. Inngang fra sykkelparkering ledes utenom kantinen.

3.11 Gruppe 11 Uteområder

Gruppe 11 har behandlet utomhus med fokus på trafikk/flyt, programmering og drift. Temaet
landskapskonseptet og de overordnede grepene i forhold til logistikk utomhus har, sammen
med sikkerhet og driftsspørsmål, vist seg som de viktigste temaene i denne
brukerprosessen. Det har også blitt holdt et særmøte med gartnerne på Våland, som kom
med sine innspill til utomhusplanene.
Arbeidet med Funksjonsprosjektet og Detaljreguleringen har ført til en rekke endringer i
landskapsprosjektet:
 Utforming og materialbruk på gater og torg
 Hovedatkomst med drop-off og P-plasser på torg
 Omfanget av skjermingstiltak ibm helikopterlandingsplass
 Turstiforbindelse østover gjennom grøntdrag
Videre arbeid
Innspillene fra brukergruppen tas med videre i prosjektet som:








Sikker og oversiktlig gangforbindelse fra P-hus for ansatte
Tilstrekkelig kapasitet på taxiholdeplass i området
Parkeringstilbud for HC på Torg 23
Trafikksikkerhet på Torget skal sikres
Universell utforming må prioriteres også fra bussholdeplassen til inngangene på
Torget
Oppstillingsplasser for blant annet vaktlege, blodbuss og hvite ambulanser
Sikker trafikkflyt ved akuttmottaket
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Mulighet for å trekke senger ut i gårdsrom

3.12 Håndvaskmiljø
Håndvaskmiljøene er gjennomgått i møte med smittevern på SUS den 11.oktober 2017.
Håndhygieneveilederen 2017 https://www.fhi.no/publ/2017/handhygiene/ skal ligge til grunn
for håndvaskmiljøene.
Følgende typer håndvaskmiljø er lagt til grunn:
 Type 1: Pasientbehandlingsområder
 Type 2: Administrative områder, WC
 Type 3: Driftsområder
 Type 4: Bad
 Type 5: HCWC
Følgende utstyr skal inngå i de forskjellige typer håndvaskmiljø:

Spritdispensere skal i tillegg plasseres ved hver pasientseng / undersøkelsesbenk og ved
inngang til alle pasientbehandlingsrom.
Når det gjelder avfallsbøtter må det avklares om det skal deles inn i fraksjoner, og hvor
mange fraksjoner det eventuelt skal være.
Følgende krav er mottatt fra Smittevern ved SUS:
Utstyr

Håndvask

Krav








Utforming – størrelse slik at en hindrer sprut og søl
Veggmontert – uten mulighet for å oppbevare gjenstander på eller
under vasken
Enkel å rengjøre, uten bunnpropp og overvannsventil
Vasken bør være plassert en meter fra andre fastmonterte gjenstander
for å hindre sprut og kryssmitte av mikroorganismer
Avstand fra vegg slik at en kan utføre renhold mellom vask og vegg
eventuelt vanntett mellom vask og vegg
Håndvasken bør plasseres hensiktsmessig ut i fra arbeidsflyten i
rommet
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Håndvask skal ikke benyttes til å rengjøre utstyr eller til å helle ut
kontaminert væske





Lette å rengjøre
Bør kunne betjenes med håndledd, albue, kne, fot eller fotocelle
Fotocellestyrt armatur har høyere forekomst av biofilmdannelse og
setter derfor spesielle krav til design, materialvalg og system for
kontroll av vannkvaliteten – av den grunn ønsker vi ikke å montere
automatiske vannkraner ved alle vasker, men kun ved vasker hvor
dette er spesifisert
Armatur bør være montert på vegg, med tilstrekkelig avstand mellom
kran og vask til at hendene kan rengjøres uten å komme i berøring
med vask og kran
Vannstrålen bør treffe vasken på en måte som reduserer sprut,
fortrinnsvis i forkanten av sluket
Sluket skal være av tilstrekkelig størrelse til å sikre avrenning (40mm)






Dispensere Dispenserne som velges bør være enkle i bruk, driftssikre, enkle å rengjøre
for hånd Dispensere med såpe og håndkrem bør være tilgjengelige i
desinfeksjon
umiddelbar nærhet til enhver håndvask, men plasseres slik at det ikke
såpe og
er fare for sprut fra vasken. Tydelig merket – innhold.
håndkrem
 Flere tilbakemeldinger fra praksisfelt på utfordringer med elektroniske
dispensere – de går tette, går tomme for strøm. Automatiske
dispensere monteres hvor dette er spesifisert
Plassering
av spritdispensere











Håndtørk






Avfallskurv
Ved vask





Analyse av arbeidsflyt i rommet gjøres
Innen armlengdes avstand fra hver pasientseng
Rett på innsiden av hvert pasientrom
På utsiden av hvert pasientrom, samme side som dørhåndtaket
Festet til mobile arbeidsbord
Høyaktivitetsområder som desinfeksjonsrom, medisinrom, fellesstuer,
undersøkelsesrom osv.
Ved inngangen til avdelingen, samme side som dørhåndtak
Plassering ved vask bør unngås – kan føre til at brukeren ikke klarer
skille produktene fra hverandre
Sprit dispenser monteres ikke på toalett
Holder med papirhåndkle bør være montert i umiddelbar nærhet til
vask
Monteres slik at det ikke er fare for sprut fra vasken,
designet slik at en kun berører et papirhåndkle ved bruk
Det er ikke ønskelig med varmluftstørkere skaper turbulens og kan
spre mikroorganismer til omgivelsene».
Fortrinnsvis veggmontert
Så stor åpning at papiret lett kan kastes uten at kurven berøres
Dersom frittstående avfallsbøtte benyttes, bør de ha fotpedal og hjul
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4.1.1 Generelt
De konseptuelle løsningene som ble utarbeidet gjennom forprosjektet er i all hovedsak
videreført gjennom funksjonsprosjektet. Systemnotater fra forprosjektet er gjennomgått og
oppdatert i forhold til prosjektets utvikling. Oppdaterte systemnotater er vedlagt
funksjonsprosjektet. Det framgår av de enkelte notater hvilke endringer som er innarbeidet.
Hovedpunkter av endringer for tekniske anlegg er nærmere beskrevet i etterfølgende
fagkapitler.
Gjennom funksjonsprosjektet er de tekniske installasjoner bearbeidet og tilpasset de
planendringer som er vedtatt gjennomført. Standardrom er modellert med tekniske
installasjoner på romnivå.
For bygg B 3 etasje er installasjonsomfanget detaljert til et nivå som viser forventet
installasjonsomfang og teknisk bestykning for et ferdig funksjonsområde.
Bearbeiding av prosjektunderlaget i forhold til industrialiserte løsninger er videreført gjennom
funksjonsprosjektet. Dette gjelder både integrerte flerfaglige løsninger og tekniske
utførelsesløsninger som skal sikre et industrialisert byggeprosjekt.
4.1.2 Termisk energiforsyning
Forsyning av termisk energi fra ekstern leverandør er aktualisert gjennom dialog med Lyse
Neo i funksjonsprosjektet. Valg av fjernvarme- og fjernkjøleforsyning vil ha følgende
konsekvenser for sentrale energiinstallasjoner:








Sentral varmtvannsberedning og distribusjon av varmt vann med sirkulasjon utgår.
Oppvarming basert på varmepumper for gjenvinning av overskudsvarme utgår.
Kjøling basert på frikjøling med sjøvann utgår, inkl. sjøvannsanlegg med ledningsnett
og
pumpesentral.
El. kraftbehovet for drift av sjøvannsanlegg og varmepumper reduseres.
Nettstasjon og hovedtavler i Teknisk sentral utgår.
Arealbehov til energisentral kan reduseres, og ledig areal benyttes til økt
garderobekapasitet.

Kostnadsreduksjoner knyttet til valg av fjernvarme og fjernkjøling er inntatt i oppstilling som
beskriver Kostnadsbesparende tiltak.

4.2

VVS

4.2.1 Sanitæranlegg
Nye og mer kostnadseffektive systemer for legionellasikring er vurdert, og et system basert
på tilsetting av hydrogenperoksid anbefales installert.
Det er avdekket behov for RO-anlegg for dialysevann i intensiv- og smitteavdelinger i bygg
D. Dette er implementert.
4.2.2 Varmeanlegg
Varmebehov i bad er begrenset og det benyttes ikke keramisk flis på gulvene. Det er derfor
ikke lagt opp til gulvvarme, varmebehovet dekkes av mindre elektriske varmeelementer.
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Temperaturnivå i kurs for romoppvarming er tilpasset effekt fra strålepaneler.
4.2.3 Gass- og trykkluftanlegg
Fleksibiliteten i forsyningsanleggene for medisinsk luft og oksygen er styrket gjennom bruk
av doble ringledninger for medisinske gasser. Dette erstatter også behovet for
nødgassanlegg for disse gassene.
Én forsyningsenhet for medisinsk luft er erstattet med produksjon av syntetisk medisinsk luft
fra oksygen- og nitrogentanker. Dette gir økt sikkerhet mot forurenset uteluft. Egen nitrogenproduksjon utgår.
4.2.4 Luftbehandling
Separat ventilasjonsaggregat for føde og skopi i bygg A er gått ut. Aggregatkomponenter i
system som betjener disse funksjonene tilpasses i forhold til de forurensninger som er i
disse arealene.
Enkelte rom som er plassert i indre kjerne vil få egne varme/kjølebatterier for å bedre
muligheten for individuell temperaturregulering.

4.3

Elkraft

Samlet effektbehov er justert ut fra arealendringer i prosjektet. I tillegg er P-husene tatt ut av
effektberegningen da de er forutsatt forsynt direkte fra overliggende nett. Valg av
transformatortype er endret til oljebaserte transformatorer for å tilfredsstille Lyse Elnett sine
anleggskrav.
Det er utført en gjennomgang med de enkelte brukergruppene for å klassifisere medisinske
områder i henhold til gjeldende regelverk. Dette er behandlet i et eget notat "NO-RIE-43-05".
Notatet er oppdatert etter tilbakemeldinger fra brukergruppene og legges til grunn for den
videre detaljprosjektering.
Effektbehov for UPS er justert i forhold til endret effektoppstilling.

4.4

Tele og automatisering

Samarbeid med Helse Vest IKT/SUS 2023 er videreført gjennom funksjonsprosjektet. Se
notat NO-RIE-52-02. For IKT er følgende endringer innarbeidet gjennom
funksjonsprosjektet:





4.5

FTTO (FiberToTheOffice) er ikke valgt, løsning basert på FTTO utgår. Tekst er
revidert i flere kapitler.
Nødnett, justering av tekst da Direktoratet for nødkommunikasjon per 1. mars 2017
ble en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
PDU (Power Distribution Unit), det benyttes smarte PDUer for
etasjefordelere/kommunikasjonsrom.
Horisontal kopperkabel, anbefaler bruk av skjermet kabel Klasse EA / Kategori

Andre installasjoner

4.5.1 Heis
For bygg E er noen heisplasseringer justert samt at en av heisene er tatt ut av prosjektet.
Heiskapasiteten i bygg E er fortsatt tilfredsstillende.
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4.5.2 Avfall og skittentøy
Antall fraksjoner for avfalls- og tøysug er redusert fra 4 til 3 (restavfall, papir og skittentøy).

