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Denne konseptrapporten

presenterer en anbefalt og en alternativ

løsning til nytt sengebygg på

Haraldsplass. Nybygget plasseres i forkant av eksisterende bygningsmasse og er det største
enkelttiltaket

i den langsiktige planen om Nye Haraldsplass. Konseptrapporten

for beslutning om oppstart av forprosjektfase
Løsningsforslagene

innebærer justeringer

skal danne grunnlag

for det nye sengebygget.

i forhold til opprinnelig

Utviklingsplan

for at Nye

Haraldsplass skal kunne realiseres innenfor prosjektets ramme (ref. Styresak 10/14).
Konseptrapporten

presenterer to alternative forslag til nytt sengebygg:

Anbefalt løsning med akuttmottak
logistikkfunksjoner
Alternativt

og Sunniva i 1. etasje i tillegg til tre fulle sengeetasjer og

og ny hovedinngang i underetasjene

løsning kun med tre sengeetasjer og logistikkfunksjoner

og ny hovedinngang i

underetasjene
Den anbefalte
driftsmessige

løsningen har en forventet

investeringskostnad

på kr 479 mill. Dette alternativet

gevinster som kan bære den økte husleien nybygget medfører. Det gir også en svært

god løsning for sykehuset fordi akuttmottak
med ortopediske

i det nye sengebygget vil gi en god pasientflyt,

pasienter vil komme på nivå med operasjonsstuene

Alternativ

I tillegg blir det mulig å

Sunniva senter og utvide aktiviteten.

løsning har en forventet

lavere driftsmessige
akuttmottaket

etasjen

i eksisterende bygningsmasse,

og den ene medisinske sengeetasjen vil komme på nivå med poliklinikken.
samlokalisere

gir

investeringskostnad

på kr 427 mill. Dette alternativet

gir noe

gevinster ettersom den ikke gir muligheter for at Sunniva kan ekspandere, og

blir liggende i dagens lokaler. Dette gjør det mer utfordrende

den økte husleien ved nybygget.

3

for sykehuset å betjene

Del 1 - Bakgrunn
Dagens

sengearealer

infrastruktur.

ved

Haraldsplass

I tillegg gir strukturen

konfidensialitet

og

pasientopplevd

Haraldsplass og erfaringer

Diakonale

kvalitet.

Både

fra sykehusprosjekter

minst 70 % av nybyggkostnaden.

Sykehus

er

nedslitt

og

med hovedsakelig 3-sengsrom utfordringer
tilstandsvurdering

har

utilstrekkelig

blant annet knyttet til

av

bygningsmassen

ellers i landet tilsier at en rehabilitering

En rehabilitering

på

vil koste

av eksisterende bygningsmasse til dagens standard

vil også gi færre sengeplasser enn det man har i dag. I tillegg vil en slik løsning kreve alternative
lokaler under hele byggeperioden
Gjennom styrevedtak

for å opprettholde

27/12 og 45/12 i Stiftelsen Bergen Diakonissehjem

Sykehus 39/12 og 8/13 er det vedtatt
senger og rehabilitere

at Haraldsplass skal bygge et nytt sengebygg med over 100

der Nytt sengebygg er det største tiltaket,

kan møte bestillingene

befolkningens

og i Haraldsplass Diakonale

store deler av sykehusets eksisterende bygningsmasse.

Prosjekt Nye Haraldsplass,
fremtiden

drift.

forventninger

skal sikre at sykehuset

fra HV RFH om leveranse av spesialisthelsetjenester,

til sykehustjenester

med tilstrekkelig

i

tilfredsstille

kvalitet og møte eiers krav til en

sunn drift og fokus på svake samfunnsgrupper.
Denne konseptrapporten
gjelder finansiering

omhandler

kun tiltaket

omtales imidlertid

nytt sengebygg inkludert

hele utviklingsplanen

felles finansieringsplan.

Dette inkluderer også rehabilitering

1.1

Dernografisk

framskriving

Nye

Haraldsplass-prosjektet

fremkommer

av konsulentselskapet

tidligere

gjort

arbeidet konkluderte

av eksisterende

beregninger

av

bygningsmasse.

demografiutviklingen.

fra 2008. Disse beregningene

sektor i akutt

indremedisin

for sin konkrete

har det blitt klart at Samhandlingsreformen
noe som vil redusere

sykehuset for å oppdatere

beregningene

ble gjennomgått

Dette
på nytt

kapasitetsplanlegging.

Dette

deriblant kun en grov differensiering
med denne

flytter

oppgaver spesialisthelsetjenesten

til

behovet for senger. Det er gjort et nytt arbeid ved

av demografiutviklingen

ble også utført i lys av at underlagsmaterialet

demografiutvikling

for Nye Haraldsplass da denne har en

med at sykehuset må planlegge for en kapasitet på ca. 200 senger i 2020.

primærhelsetjenesten,

I arbeidet

Når det

PwC etter oppdrag fra HV RHF, og det ble fastlagt at Nye Haraldsplass fortsatt

skal bruke nåværende

I etterkant

har

av hovedfunksjonsprogrammet

utomhusarbeider.

i tidligere

helt fram til 2030. Dette arbeidet

estimater

viste seg å ha noen svakheter, -

av innleggelser basert på aldersgrupperinger.

konseptrapporten

har vi gjennomgått

fra 2013, for å identifisere

de oppdaterte

om det er ytterligere
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justeringer

beregningene

for

som må foretas på

sengeestimatet

for Nye Haraldsplass. I denne prosessen har vi vært i dialog med SINTEF og Helse

Bergen, som begge har to nyutviklete

modeller for demografisk fremskrivingl.

Siden det for relativt kort tid siden er gjort omfattende

analyser for å beregne sengekapasitet

på SINTEF-2005, har vi denne gangen valgt å gjøre en enklere oppdatering

basert

av eksisterende

arbeid:

For å komme frem til et så realistisk bilde som mulig, har vi gjenskapt de viktigste elementene
nye modellene.

Dette representerer

fra de

de drivere som vil medføre en økning i behov for senger til

åpningen av Nye Haraldsplass (ca. 2017), og i årene fremover:
Eliminering

av korridorpasienter

Demografiutvikling

(ref. kap. 8.1.1 i Utviklingsplanen)

på medisin (ref. Befolkingsframskrivningsnotat)

Økt kapasitet i Medisinsk klinikk, Sunniva (gitt det anbefalte alternativet)
Tilsvarende vil noen drivere medføre reduksjon i behovet for sengekapasitet,
Samhandlingsreformen
Effektivisering
Demografiutvikling
Demografisk
endring
estimater

(se kapittel 1.2.2 nedenfor)

(ref. Befolkingsframskrivningsnotat)

på medisin

fremskriving

i sengebehov

er, som beskrevet

som foreligger.

denne konseptrapporten
Konklusjonen

analyser, en av de viktigste

som det ofte

knytter

fra tidligere

prognoser.

har vi fått tilgjengeliggjort

for

til de

nedslagsfelt

I tillegg har det ikke vært mulig å beregne

da man ikke har hatt tilgang til befolkningstall

i faktisk vs fremskrevet

driverne

seg stor usikkerhet

For HDS sin del er årsaken en større økning i indremedisinsk

sengebehov på aldersgrupperinger,

«feilmargin»

i tidligere

på et sykehus, samtidig

enn det som er fremkommet

beregnet

herunder:

befolkningstall

befolkningsvekst

fra denne analysen er at disse elementene

på bydelsnivå. For

på bydelsnivå,

(underlagstall

ikke har signifikante

samt at vi har

fra SSB er benyttet).
utslag på tidligere

beregninger for medisinsk sengekapasitet2.
En annen justering
sengekapasitet

som har blitt foretatt

på analysen fra 2013 er å bruke nåværende

på 104 senger (ift 92 senger), og å gjenbruke

samme metodikk

behov for medisinske senger i 2020 og 2030 (se Befolkningsframskriving
den samme prosentvise

medisinsk

for framskriving

av

HDS). Dersom man antar at

økningen fra 2012 til 2020 og 2030-estimatene

kan benyttes,

ser vi at

1 SINTEFsin modell er en oppgradert ny versjon 2005-modellen, med betydelige forbedringer fra den
foregående modellen. For å benytte denne må man enten ha en omfattende intern opplæring eller benytte en
egen SINTEF-konsulentfor å foreta nye beregninger. Helse Bergen har nylig gjennomgått et lignende arbeid
som HDS,i sitt Mottaksprosjekt. De har i samarbeid med Dynaplan utviklet en egen simuleringsmodell for å
beregne demografisk utvikling, og denne modellen baserer seg på tilsvarende prinsipper som den nye SINTEFmodellen. Også denne modellen viser seg å være for omfattende å benytte for denne konseptrapporten.
2 Enfeilmargin på 0,803 er observert i faktisk vs fremskrevet befolkning i HDSsitt indremedisinske nedslagsfelt.
Feilmarginen er justert for behov basert på aldersinndeling, herunder innleggelser for befolkning <67 år: 34,9%
og >67 år: 50,18%
5

økningen

i sengebehov

er på ca 21 % og 48 % i 2020 og 2030. Tilsvarende

er reduksjonen

sengebehov på ca 3 % og 27 % i 2020 og 2030 dersom man antar en effektivisering

i

i form 12,5 %

reduksjon i liggetid3.
Tabell 1: Prosentvis endring i medisinske senger fra 2012 til 2020 og 2030
TOTALTSENGEBEHOVINKL ENDRING

2012

Befolkningsfremskriving
Inkludert effektivisering

92
92

% Øke som følge av demografi
% Enclring/ reduksjon som følge av effektivisering

2020

2030

111
95
20,7%
3,3 %

136
117
47,8 %
27,2%

-

-

I den nye analysen kommer vi frem til et økt sengebehov på 21 medisinske senger i 2020, og 50 i
2030 (Totalt økt behov i 2030 er da på 71 senger ift dagens 104 senger). Dette er representert
«Demografiutvikling

ved

på medisin» i tabellen nedenfor.

Reduksjon i sengebehov er på 18 medisinske senger i 2020, og 21 i 2030 (Totalreduksjon

i 2030 er da

på 40 senger ift dagens 104 senger). Vi ser altså at behovet for senger er betydelig mindre når en
antar mer effektiv behandlingspraksis.

Dette er representert

ved «Økning effektivisering»

i tabellen

nedenfor.
Totalt ser vi at demografisk utvikling har en større effekt enn effektivisering,

og det estimerte

behovet for senger er en økning på 3 i 2020 og 28 i 2030.

3Analysen fra 2013 er basert på SINTEF sin modell fra 2005, der en 50 prosent realisering av scenariet «For
pasienter som fortsatt må innlegges, blir liggetiden redusert med 25 prosent» er benyttet, dvs at det er lagt inn en
reduksjon på 12,5 % i liggetid for en andel av pasienter som legges inn på sykehuset 1) Pasienter i gruppe 1 som
er under 70 år med liggetid høyst 1 dag behandles uten innleggelse. I våre data er det til sammen 2 109 pasienter
under 70 år med maksimum 1 liggedag. Vi flerner da 50 prosent av disse ved estimering av fremtidig behov for
antall senger som følge av forutsetningen om mer effektive metoder. 2) Av de pasienter som er 70 år eller eldre,
og som har høys 1 dag liggetid, blir halvparten behandlet uten innleggelse. I NPR-data f:jernervi dermed 25
prosent av disse pasientene. 3) For pasienter som fortsatt må innlegges, blir liggetiden redusert med 25 prosent.
Med en realisering på 50 prosent har vi valgt å redusere liggetiden for alle de gjenværende pasientene med 12,5
prosent.
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Tabell 2: Sengebehov basert på demografisk framskriving
Medisinske senger (inkl Sunniva)

Åpning av nybygg

Sengetall 2014
økning i sengetall for 90% belegg
Estimat på bortfall

av senger ifm Samhandlingsreformen

Demografiutvikling

2020 estimat
104

104

13

13

13

-11

-11

-11

21

71

på medisin

økning i kapasitet

på Medisinsk klinikk, Sunniva

2

104

2

2

-18

-40

108

111

140

60

60

60

-2

-2

-2

58

58

58

166

169

198

økning i effektivisering
Medisinske senger i 2016

2030 estimat

Kirurgiske senger
Sengetall 2014
-2 senger for preoperative

opphold med permisjoner

Kirurgiske senger i 2016
Totalt antall senger

Nye Haraldsplass har benyttet mange metoder for å komme frem til fremtidig

sengebehov i 2020 og

2030, og selv om noen beregninger har vært svært avvikende i forhold til andre og det er usikkerhet
tilknyttet

både demografisk utvikling, funksjonsfordeling

behov på ca 200 senger i 2030. Utviklingsplanen

og Samhandlingsreformen,

er resultatet et

viser i kapittel 8.3 til at Nye Haraldsplass etter full

utbygging har plass til 207 senger, altså en økning på 41 senger fra de 166 sengene sykehuset bør ha
ved åpningen. Gitt dagens kunnskap og at sykehuset fortsatt vil kunne effektivisere
tilstrekkelig

noe —vil HDS ha

kapasitet de nærmeste 15-20 årene - uansett hvilken modell som vil treffe best

framover.

1.2

Andre generelle

dimensjonerende

forutsetninger

og programkrav

Et sykehus er i konstant endring som følge av politisk styring, befolkningens
medisinsk utvikling, egne strategier og en rekke andre faktorer.
kjente faktorene

som fører til endringsbehov

element av uforutsigbarhet.
denne

usikkerheten

utviklingen.

Et fleksibelt

Dette avsnittet beskriver de viktigste

i årene som kommer.

Av den grunn vil det viktigste tiltaket

gjennom

en fleksibel

behov og forventninger,

og fremtidsrettet

Alle disse faktorene

være å planlegge for å håndtere

bygningsmasse

bygg vil gi HDS de beste forutsetninger

har et

som kan tilpasses

for å levere helsetjenester

av høy

kvalitet og effektiv drift også under andre rammevilkår enn i dag.
Haraldsplass er et privat ideelt sykehus, og signalene fra Helse Vest som oppdragsgiver
viktige. Helse Vest signaliserer at det ikke vil bli vesentlige endringer
bortsett

fra

øyeblikkelig

at rammefinansieringen
hjelp-døgnsenger

vil

bli redusert

til kommunene,

signaler om at det vil være hensiktsmessig
funksjonsfordeling
1.2.1

for

i bestillingen

å finansiere

er derfor

til Haraldsplass

samhandlingsreformens

senest fra 1.januar 2016. I tillegg har Helse Vest gitt
å bygge hovedsakelig

ensengsrom.

Når det gjelder

mellom Haraldsplass og Helse Bergen omtales denne i avsnitt 1.2.3.

Epidemiologi

Helse Bergen har i arbeidet med ny mottaksklinikk

Sammen med demografi
helsetjenester.

er sykdomsutviklingen

omtalt epidemiologiske

forhold slik:

en av de viktigste faktorene

som påvirker behov for

Norge har en av verdens høyeste levealdre. Øket levealder medfører også endringer i
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sykdomspanoramaet, blant annet vil flere leve lenger med langvarig og kronisk sykdom. De ikkesmittsomme sykdommene står for 86 prosent av alle dødsfall og 77 prosent av sykdomsbyrden i
Europa, viser beregninger fra WHO. De kroniske ikke-smittsomme sykdommene har overtatt for
infeksjonssykdommene som folkehelseproblem.
Livsstilssykdommenehar riktignok økt, men problematikk omkring infeksjoner, antibiotikaresistens og
svekket immunforsvar er fortsatt en av de store utfordringene i spesialisthelsetjenesten, ikke minst
som enfølge av den avanserte behandlingen som enkelte pasienter utsettes for.
Dette er generelle betraktninger
konkret

som også må tas med i dimensjoneringen

er Nye Haraldsplass planlagt

situasjon

med vesentlig

som følge av den forventede

forbedret

utviklingen

omkring

av nye Haraldsplass. Helt

isolatkapasitet
infeksjoner,

i forhold

til dagens

antibiotikaresistens

og

føringer og innebærer at flere tjenester

skal

sve kket immunforsvar.

1.2.2

Samhund lingsveformen

Samhandlingsreformen

inneholder

en rekke lovregulerte

flyttes fra spesialisthelsetjenesten
For

HDS er

det

dimensjoneringen

over til kommunene.

hovedsakelig

to

forhold

Samhandlingsreformen

som

kan

påvirke

av det nye sengebygget:

Reduksjon i antall døgnpasienter
post

ved

eller

på Hjerte-/

som i dag får et tilbud i vår Observasjonspost,

lungeposten.

Dette

fordi

pasientene

ikke lenger

på Generell
innlegges

for

øyeblikkelig hjelp i sykehus, men i stedet gis adekvat oppfølging i kommunehelsetjenesten.
økt

belastning

på

mottaksfasilitetene

befolkningsframskrivingen
flere og mer avanserte
mulighet

diagnostiske

avklaring,

behandling i et kommunalt

Det er svært krevende

å forutse

muligheter

vil foretrekke

enn tidligere.

hvor stor effekt

kommunale

er vesentlig

som

Av denne grunn er det en

får pasienten

vil det bli opprettet

lavere

Samhandlingsreformen
Foreløpige erfaringer

enn i sykehus.

18 kommunale

tilbake

igjen for videre

Når det gjelder pasienter inn i akuttmottak

dager => 3,6 pasienter pr dag.
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I følge gjeldende

anbefalinger

i
fra

Dersom

grunn til å tro at kommunale

med ca 3-4 pasienter per døgn:

18 senger x 365 dager x 60 % belegg => 3942 sengedøgn
3 liggedøgn i snitt => 1314 opphold

viser at beleggsprosent

på HDS med ca 11 senger.

er det i utgangspunktet

tilbud vil redusere antallet pasienter inn i akuttmottak

vil ha med hensyn til

ØHD senger i HDS sitt nedslagsfelt.

disse vil oppnå 60 % belegg vil dette redusere sengebehovet

1314 opphold/365

det

å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten

før de så eventuelt

til spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet

utover

øHD tilbud.

reduksjon i henvendelser
øHD-senger

sykehuset,

skulle tilsi. Dette fordi den medisinske utvikling går i retning av

at flere allmennleger

for en diagnostisk

ved

øHD

Reduksjonen

inn til akuttmottak

behandler

pasientene

utvikling

at pasientene

forutsetter

ferdig selv gjennom
først

at primærhelsetjenesten

tilbake til ØHD i kommunene.

effektivt

akuttmottak,

diagnostiserer

og

sitt eget ØHD tilbud. Som nevnt over er en sannsynlig

sendes spesialisthelsetjenesten

deretter

1.2.3

imidlertid

for mer avansert

diagnostikk

og

Denne utviklingen bør det tas høyde for gjennom et robust og

se også 1.3.4.

Funksjonslordelling

Helse Vest besluttet

innenlor

kirurgiområdet

i 2007 at øyeblikkelig

hjelp (ØH)-kirurgi skal overføres til Helse Bergen (HBE). I

henhold til nylig inngått samarbeidsavtale

er likevel en slik endring utsatt i 5 år fra 2014. Samtidig er

ikke styrevedtaket

på om avvikling av ØH tilbudet

ortopedisk

i Helse Vest entydig

kirurgi. Det fremgår av arbeidet med ny mottaksklinikk

ØH-bløtddelskirurgi
opprettholdt

overføres

i dette

mottaksklinikken

til

arbeidet.

HBE. Funksjonsfordeling
Overføring

både bløtdel

i HBE at de kun forbereder

innenfor

av øyeblikkelig

gjelder

hjelp

ortopedisk

og

for at

ØH anbefales

bløtdelskirurgi

estimeres

av

til 1000 pasienter pr år.

Erfaring tilsier at avvikling av ØH-kirurgi vil ta noe tid. HBE må ha tilstrekkelig

kapasitet til å ta over.

Samtidig må HDS utvikle løsninger for å ivareta beredskap for egne elektive kirurgiske pasienter på
kveld/natt

i tilfelle komplikasjoner,

samt for den kirurgiske bistand som i dag ytes til pasienter innlagt

i medisinsk avdeling.
Oppsummert

1.2.4

så understrekes

Medisinsk

nok en gang behovet for størst mulig fleksibilitet

og teknologisk

Det er et uttalt helsepolitisk

et pasientforløp.

utvikling

mål at spesialisthelsetjenesten

er mulig. En sentral forutsetning

optimalisering

skal effektiviseres

og forbedres

der dette

for å oppnå dette er rask og presis diagnostikk så tidlig som mulig i

Bedret diagnostikk vil også bidra til at sykehusets øvrige enheter kan utnyttes på en

bedre måte. I spesialisthelsetjenesten
fundamentet

i bygget.

for

rasjonell

utgjør et velfungerende

sykehusdrift.

av akuttmottak.

akuttmottak

kanskje det aller viktigste

Av denne grunn er det et økende

Følgende momenter

trekkes

gjerne

frem

fokus

nasjonalt

ved optimalisering

på
av

akuttmotta k:
Økt tilgjengelighet

av mer erfaren

legekompetanse

i mottaksleddet.

Det pågår nasjonalt

arbeid med egen spesialitet innen mottaksmedisin.
Fremskutte

diagnostiske

røntgenbilder,

tjenester

ultralydundersøkelser

i selve akuttmottaket.
og laboratorieprøver.

Eksempler

på dette

kan være

Andre undersøkelser

kan være

arbeids-EKG og lungefunksjonsundersøkelse.
Gjennom styrket tidlig diagnostikk og egnede romfasiliteter

tilrettelegge

for at flere pasienter

kan håndteres poliklinisk.
Differensiering

av behandlingslinjer

gjennom akuttmottak.

basert på hastegrad for å sikre mest mulig effektiv

(Grønn og rød "akse" gjennom AM)
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flyt

Når det gjelder teknologisk

utvikling er det overveiende

trådløse klienter og ny bygningsmasse vi tilrettelegges
muligheter

for elektronisk

kurve og datastyrte

sannsynlig at utviklingen

for dette. Gjennom KULE4-prosjektet

legemiddelkabinett

den grad det lar seg gjøre vil vi ta høyde for dem teknologiske
infrastruktur

og ekstra disponibelt

areal for fremtidige

4 Kurve og iegemiddelhåndtering
10

vil gå i retning av
vil en få

og dermed økt pasientsikkerhet.
utviklingen

tekniske installasjoner.

gjennom robust teknisk

I

1 .3
1.3.1

ressIll
Pesalxbegreosnima,er

Med eldrebølgen

og det økende behovet for helse og omsorgstjenester

forvente en hardere konkurranse
jobbglidning
flytte

'SbV P

om helsepersonellet.

og større grad av differensiering

inn i et nytt

er det grunn til å
ved å benytte

av vår bemanning enn det vi i sykehuset i dag. Det å

bygg er en av de beste anledningene

organisasjonsendringer.

fremover,

Vi må møte denne utfordringen

man kan får til å gjennomføre

slike

Nye Haraldsplass skal vise vei i denne sammenheng.

Det vil ikke være mulig å bygge seg ut av de utfordringene

som ligger i eldrebølgen.

presset kommer til å bli enda større og kravet om effektivisering
må ta inn over seg disse forventningene

til besparelser

Det økonomiske

vil bli mer tydelig. Nye Haraldsplass

som vil forsterkes

enda mer gjennom

etablering av ny bygningsmasse.
1.3.2

Sengetunmodell

Ved bygging av nye sykehusbygg i dag bygger man stort sett ensengsrom for å ivareta personvern og
redusere smitterisiko.
mer tidkrevende

Dette fører til at pleiebemanningen

enn å pleie flere

pasienter

på samme rom. For å motvirke

ensengsrom skal medføre en økning i pleiebemanning
det såkalte sengetunkonseptet,

må betjene flere rom, noe som kan være

Olavs Hospital og Akershus universitetssykehus
i moderne

sykehussenger

pasientbehandling

i fremtiden

pasienthotellsenger.
pleietrengende

Det

skal bli
fører

til

tilsier

som

bringer

overvåkningsmuligheter

de som

pleiepersonalet

pleiepersonalet

og økt trygghet.

kan oppholde

arbeidsstasjonen.
arbeidsstasjonen.

blant annet Ringerike Sykehus, St.

at de friskeste

pasientene

i kommunene,

få dagbehandling

er tilbake

enn før, og har et økt overvåkningsbehov.

organisering

nærmere

av inneliggende

Sengetunkonseptet
pasientene,

og

som i dag ligger i
eller

innebærer
dermed

Et sengetun skal ha en resepsjonslignende

siktlinje

både til alle pasientrom

og til

ligge

pasienter

neste

er

i

mer

en annen
gir

bedre

skranke der

seg når de ikke har behov for å sitte i den skjermede

Det bør være

Det er

(AHUS).

behandlet
at

av

i forhold til antall pasienter har man utviklet

som skal bidra til god logistikk og reduksjon av gangavstander.

allerede bygget flere sykehus i Norge etter sengetunkonseptet,

Utviklingen

at innføringen

delen av

sengetun

fra

Erfaringen fra andre sykehus viser at det er avgjørende at man får flere sengetun til

å fungere som ån enhet for å oppnå effektiv drift.
Oppsummert
reduksjon
barrierer

kan man si at sengetunkonseptet

i gangavstander
mellom

pasienter

for pleiepersonell,
og personale,

er ment å gi økt mulighet for overvåking av pasienter,
redusere risiko for uønskede
og øke fleksibilitet

sengekapasitet.
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i utnyttelse

hendelser,

redusere

av bemannings-

og

2 Del 2 - Utredning av alternativene
2.1

iiihyggingsatt

ernat i

I Hovedfunksjonsprogrammet

fra 2008 ble mulige alternativer

for utbygging av sykehuset utredet.

Disse var som følger:
Null-alternativ.

Dvs ingen

overordnet

utbyggingsplan,

men

renovering

av

dages

sengearealer og mindre ombygginger og tilbygg ved behov.
Bygge komplett nytt sykehus på ny tomt.
Bygge nytt bak eksisterende

bygningsmasse (mot øst).

Bygge nytt sengebygg på eksisterende tomt i front av eksisterende bygningsmasse (mot
vest).
Det ble konkludert
denne

med en utbygging

beslutningen

sykehusprosjekter).

er

omtalt

mot vest (alternativ
i

tidligere

De er styrebehandlet

Beslutningen om hovedalternativer
Nullalternativet:

D). Vurderingene

dokumenter(ihht.

til

som lå til grunn for

tidligere

veileder

for

i sykehus og stiftelse og også diskutert med Helse Vest RHF.

omtales derfor ikke ytterligere

rehabilitering

i denne konseptrapporten.

vil gi for liten kapasitet,

og være nesten like dyrt som

nybygg
B: Vi skal bare bygge nytt sengebygg, og ikke et helt nytt sykehus. Dyre arealer som
operasjonsstuer

og radiologi er igjen i eksisterende

C: Tomtearealet

er for

lite og for

bratt

til

bygningsmasse

at det

kan bygges en hensiktsmessig

sykehusbygning som gir en god drift.

I 2011 ble det utlyst en arkitektkonkurranse

for det nye sengebygget. Konkurransen ble vunnet av C F

Møller, og det ble inngått avtale om utvikling av et skisseprosjekt for nybygget.
Skisseprosjektet

ble levert medio 2013. Arealet og tilhørende

ble da gjennomført

et arbeid

med

samme

arkitekter

for

kalkyle ble høyere enn forventet.

Det

å se på rehabiliteringsbehovet

for

gjenliggende

funksjoner

funksjonalitet

i sykehuset og over det samlede investeringsbehovet

Gjennom

dette

arbeidet

i eldre

bygningsmasse

Arbeidet

og tomteutnyttelse

med å «kna» prosjektet

beskrevet flere alternative

å få en god oversikt

høsten 2013 ble det identifisert

avklaringer og flere ulike løsninger ble diskutert
samtidig som funksjonalitet

for

ettersom

både over fremtidig

innenfor prosjektperioden.

ytterligere

behov. Det kom fram

nye

det var et behov for nedskalering av areal

ble iva retatt.

er oppsummert

i vedlegg til denne

rapporten.

Der er også

løsninger som er forkastet.

For en beslutningved beslutningspunktB3 (jfr. veilederen for sykehusprosjekter)for oppstart av
forprosjektfasen,foreliggerdet nå:
Anbefalt løsning:Nytt sengebyggi 4 etasjer med akuttmottak og Sunniva senter i 1.
etasje og hovedinngangog avfallshalli underetasjer
12

Alternativ

løsning: Nytt

sengebygg i 3 etasjer og hovedinngang

og avfallshall

i

underetasjer
De to løsningene beskrives i nærmere detalj i kapittel 2.3. og kap 2.4. hhv.
is t ek'1“1

,

I vurderingen

av de ulike alternativene

likeverdig vurdering

V

har en rekke kriterier

som mulig av de alternativene

blitt etablert, for å kunne foreta en så

som har blitt gjennomgått

fra 2006 til dags dato.

Disse er:
Driftsøkonomi —modellen må gi drivverdige enheter
Investeringskostnader —modellen må være bærekraftig
Fleksibilitet
klinikken

mellom

kirurgi

og medisin — ved tilfeldige

sesongvariasjoner

har høyt belegg og den andre lavt er det hensiktsmessig

der den ene

å kunne utnytte

noen

senger på tvers av klinikkene.
Elastisitet/buffer

for sesongvariasjoner

— noen tider på året er det høysesong på begge

klinikker, og det vil være behov for å ta i bruk buffersenger for å unngå korridorpasienter.
Generalitet

— sengearealene

funksjoner

i fremtiden,

skal være mest mulig like for å kunne

og for at man skal ha et gjenkjennbart

format

benyttes

til

ulike

fra etasje til etasje.

Dette vil også være en styrke ved rullering av personale.
Ekspansjonsmuligheter for fremtiden
o

Det forventes
2030,

å komme en "eldrebølge"

og som vil gi et økt behov

som slår inn med full effekt rundt 2025-

for

behandlingskapasitet,

og et økt antall

sykehussenger. Modellen må ha rom for å ekspandere til over 200 senger i fremtiden
o

Det

ligger

stor

usikkerhet

i

hvordan

samhandlingsreformen

vil

påvirke

kapasitetsbehovet
Trafikkforhold

på tomten er ikke gode i dag fordi all varelevering

og —henting foregår i et

gårdsrom som også er inngang til sykehusets akutt mottak. En eller flere av funksjonene

må

flyttes.

2.3

Anbefalt
Sunniva

Den anbefalte

losning: Nytt sengebygg

løsningen sammenfatter

i 4 etasjer

inIdudert

akuttmottak

de beste ideene fra de øvrige alternativene

Den gir den beste pasient- og personalflyten

i sykehuset og ivaretar best de fremtidige

og

som er utredet.
muligheter for

utvikling av den totale bygningsmasse og tomten. Arkitekten skriver i sin rapport at løsningen vil sikre

at mange av de behovene man ser på Haraldsplassi dag kan imøtekommes.
Sengeetasjene i anbefalt alternativ

er hevet til plan 2-4, ellers er sengeetasjenes planløsning identisk i

begge alternativer.
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Krav til funksjonalitet
flytte

akuttmottak

sammenliknet

i akuttmottak
til nybygget

får sykehuset

helt andre

ref. avsnitt 1.2.2 og 1.2.4.

muligheter

Ved å

til å møte disse kravene

med å oppgradere gammel bygningsmasse. Arealet på plan 1. i nybygget vil være både

større og langt mer fleksibelt
utforme

vil øke i årene som kommer

enn nåværende alternativ

mer rasjonelle behandlingslinjer

er mot nord og ambulanseinngang,

i A-blokken.

Her vil det også være mulig å

for pasienter med ulik hastegrad. Adkomst for ambulanser

avfalls/skittentøyhenting

og varelevering

separert.

Dette vurderes

svært gunstig

fremtidig

vekst i aktivitet.

Ikke minst vil et nytt og moderne akuttmottak

hensyn til fremtidig

rekruttering

både med hensyn til å beholde

bidrag til sykehusets driftsøkonomi.

Samtidig representerer

Sunnivas arealer

for å finne sponsorer

kunne bidra positivt

og
med

samles og utvides. Dette gir et viktig

for nye arealer til senteret.

Vi mener at en plassering av

for øyet, rene driftshensyn,

og med

i nybygget.

kan senere nyttes

mottaket/observasjonsposten.

indremedisin

Sunniva en så vidt spesiell drift at det kan

Sunniva i nytt bygg vil være gunstig — både med finansiering
tanke på en fremtidig fleksibilitet

akutt

av helsepersonell.

Ved å plassere Sunniva senter i nybygget kan både aktiviteten
finnes muligheter

vil være trafikkmessig

til en lettpost

Underetasjene

eller pasienthotell

inneholder

— evt. til en utvidelse

av

en ny hovedinngang og en felles avfallshall

for sykehuset samt noe areal for andre logistikkfunksjoner.
Denne løsningen gir fire fulle driftsetasjer,

og dermed en relativt høy investeringskostnad.
Anbefalt løsning:
Sengebygg med akuttmottak og avfallshall
Sengeetasjer plan 2-4
36 senger fordelt på 4 tun per etg
17 ordinære enerom
3 halvannenmannsrom
2 stk 3-sengs «miljørom»
3 stk dobbeltrom
4 isolater
Akuttmottak plan 1, ambulanseadkomst
fra nord, ordinært adkomst gjennom
hovedinngang i sørvest
Sunniva plan 1, mot sør
Adkomstfoaje

plan U2

Felles avfallshall plan U2
Tøyhåndtering

(kun skittent) plan U2

Sengevask plan U2 (redusert
sengeoppstilling)
Kun teknikkrom

på tak

Bruttoareal Sengebygg 10400m2
Kostnadsoverslag: 486 mill kr
(P50 for sengebygg, forbindelsesbygg
utomhusanlegg)
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og

Beskrivelse
Nytt sengebygg med foaje, felles
avfallshall, akuttmottak og Sunniva.
Sengeetasjene er hevet og ligger på plan
2-4.
Gangbro til B-blokk på plan 2,3 og 4. Alle
sengeetasjene har gangbro til
eksisterende bygg.
Akuttmottak
ambulanser.

plan 1, egen adkomst for

God intern flyt mellom akuttmottak og
sengeposter for pasienter og ansatte.
1

1-1. -1

i

Akuttmottak plan 1 kan utføres som
råbygg, og innredes senere.

I

Takoppbygg og takterrasse utgår.
Prinsipper for tekniske løsninger for
akuttmottak forutsettes plassert under
gulv (må bearbeides).
Nivå på terreng: ca c+50 mot syd og vest
(som i skisseprosjektet)
Gårdsrom mellom SMU og A-blokk: Kun
vareleveranse.

Vurdering:
Alternativet har høyere investeringskostnader
enn alternativ løsning, men dekker Nye
Haraldsplass sine behov bedre, og gir
fordelaktig drift- og logistikkløsninger.
Alternativet anbefales lagt til grunn for det
videre arbeidet.
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2.4 Alternativ løsning: Nytt sengebygg i 3 etasjer
Alternativ

løsning har samme planløsning for de tre sengeetasjene

sengeetasjene

på plan 1-3 I plan 4 er det i tillegg til teknikk

blokken. Det er også tegnet inn en takterrasse.

som anbefalt løsning, men med

etablert

klimatisert

overgang til B-

Underetasjene vil være identisk med anbefalt løsning.

Denne løsningen vurderes som den rimeligste, akseptable løsningen for sykehuset, men den vil ikke
gi fordelene man har i forhold til ambulansetrafikk
akuttmottaket.

og personal- og pasientflyt til og fra

I denne løsningen er det ikke mulig å innarbeide akuttmottak

Løsningen åpner for samlokalisering

og obspost senere.

av Sunniva senter, men uten mulighet til å utvide kapasiteten i

forhold til dagens.

Li

IIIIIIIIIIII

Alternativ løsning:
Sengebyggmed hovedinngangog avfallshall
Sengeetasjer plan 1-3
36 senger fordelt på 4 tun per etg
17 ordinære enerom
3 halvannenmannsrom
2 stk 3-sengs «miljørom»
3 stk dobbeltrom
4 isolater Adkomstfoaje

plan U2

Felles avfallshall plan U2
Tøyhåndtering

(kun skittent) plan U2

Sengevask plan U2 (redusert
sengeoppstilling)
Takoppbygg med takterrasse plan 4

Mulig å etablere Sunniva på plan 4

Bruttoareal Sengebygg8590m2
Kostnadsoverslag:434 mill kr
(P50 for sengebygg, forbindelsesbygg
utomhusanlegg)

og

Beskrivelse
Minimumsløsningen,
nytt sengebygg
med felles avfallshall og foaje.
Sengebyggets volum og utstrekning som
revidert skisseprosjekt og anbefalt
løsning.
Sengeetasje som revidert skisseprosjekt
og anbefalt løsning.
Prinsipper for tekniske løsninger som for
skisseprosjektet
Nivå på terreng : ca c+50 mot syd og vest
16

(som skisseprosjektet)
Gangbro til B-blokk på plan 2,3 og 4.
Vurdering:
Alternativet

er det rimeligste av løsningene, og
vil dekke de mest prekære behovene til Nye
Haraldsplass. Ulempene med løsningen knytter
seg til
plassering av akuttmottak
i en
etasje der det ikke er forbindelse
mellom nytt sengebygg og
eksisterende bygg på plan I
ingen muligheter til utvidelse av
sengekapasiteten ved Sunniva
senter.

3
3.1

Del 3 - Hovedfunksjoner
Funksjonsprogram

(1-1FP/1/171))

Målet for prosjekt Nye Haraldsplass, der nytt sengebygg er det desidert største tiltaket,

er formulert

slik:

Møte fremtidens sykdomspanorama og befolkningsutvikling
Fornye bygningsmasse som ikke lenger er tidsmessig
Ta i bruk nye behandlingsmetoder og ny teknologi
Sikre større fokus på sikkerhet og kvalitet
Utvikle et attraktivt arbeidsmiljø

Tabellene

under viser inplasseringen

vedtatt gjennom utviklingsplanen,

av hovedfunksjoner

i de to løsningene.

men med noen justeringer.

Tabell 3 - plassering av hovedfunksjoner

i anbefalt løsning

4sNiu

Erl
Kir.sengeavd

Olaviken

Kantine

Utleie

Noklus

Kontorer

Utleie

UiB + disp

Kirurgi(orto)Lettpost

Kontorer

Ova+kont.

Lab

Medisinsk

sengeavd 2

Disse bygger på innplasseringen

'C-bkikk

OVA

1)-blokk

Operasjon

Poliklinikk

Rehab

UiB

Poliklinikk

Dagkir.+poli

Medisinsk sengeavd 1

Kontorer

Kontorer

Teknisk

Gastro+rad

Radiologi

AkuttmottakSunniva

Utleie

Disp

Lager/vask

Kontorer

Gard+g.hallen

MiljøhallAdkomst

Kjøkken

Garderober

Disp

MiljøhallAdkomst
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Tabell 4 - plassering av hovedfunksjoner
Nyb gg

Kirurgi(orto)

i alternativ

A blokk

B blokk

SMU

Olaviken

Kantine

-

-

Lettpost

løsning
D blokk

-

-

Kir.sengeavd

Utleie

Noklus

Sunniva +
kont.

Sunniva

UiB + disp

Kontorer

Ova+kont.

Lab

OVA

Operasjon

Poliklinikk

Dagkir.+poli

Rehab

UiB

Poliklinikk

Medisinsk sengeavd 2

Kontorer

Kontorer

Teknisk

Gastro+rad

Radiologi

Medisinsk sengeavd 1

Akuttmottak

Disp

Lager/vask

Kontorer

Gard+g.hallen

Miljøhall

Adkomst

Kjøkken

Garderober

Disp

Miljøhall

Adkomst

Hovedforskjellen

Tabell 5

-

Anbefalt

er at Akuttmottak

og Sunniva får plass i nybygget med den anbefalte

løsningen.

Fordeling av senger i de to løsningene
løsning

Etg

Nybygg

4

kir+ lettpost

Alternativ

løsning

Etg Nybygg

Med SUM
32

4

36

4

3Medisin

0

36

36

3

kir+ lettpost

2Medisin

0

36

36

2

1Akutt/obs/Sunn

0

24

24

1

32

100

132

SUM
Etg

C blokk

A/B/C-bokk
24

5Kontor

0

+

8

32

4

36

Medisin

0

36

36

Medisin

0

36

36

32

76

108

NB/C-bokk

24

+Sunniva

4Rehab/kontor
OVA

0

SUM

Med SUM

6Kir

Med SUM

8

6
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Det å flytte

inn i et nytt bygg er den beste anledningen

ønskede endringer.
driftsmodeller

en organisasjon kan får til å gjennomføre

Haraldsplass ønsker å benytte denne muligheten

som utnytter

kompetansen

til å oppnå gode og effektive

i sykehuset på best mulig måte. Derigjennom

oppnår vi

best mulig pleie og behandling for pasientene.
Organisasjonsprosjektet
driftsmodeller

for Nye Haraldsplass. Det ble først utarbeidet

ble det arbeidet
utarbeidet

for Nye Haraldsplass har arbeidet

med fordeling

bemanningsplaner

driftsløsninger,

av arbeidsoppgaver

systematisk

med utarbeidelse

av nye

førende prinsipper for driften. Deretter

mellom yrkesgrupper,

og på grunnlag av dette

for hver enhet. I det videre arbeidet skal det utarbeides fullstendige

før det i tiden før innflytting

i nybygget må arbeides med rutiner, roller, ansvar og

opplæring som siste fase av arbeidet.

Rutiner, ansvar
opplæring
(I byggeperioden)

Figur 1— Overordnet

3.2.1

prosess for å komme frem til de nye driftsløsningene

for Nye Haraldsplass.

Prinsipper som er lagt til grunn for arbeidet med driftsmodeller

Følgende prinsipper

er lagt til grunn for arbeidet

med driftsmodeller

og tilhørende

økonomiske

estimater:
Arbeidet

skal utføres med riktig kompetanse

oppgaver fra pleietjenesten

(eksempelvis ved jobbglidning,

og flytting

til servicemedarbeidere).

Legebemanningen

endres ikke i Nye Haraldsplass, organiseringen

arbeidssituasjonen

for legene.

For nytt bygg skal pleietjenesten

av tjenesten

må bedre

bemannes per etasje (enheten), ikke per tun (tun må ikke

være en organisatorisk enhet).
Støttetjenestene

av

skal som hovedregel være organisert sentralt, men arbeide lokalt.
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•

Pleiebemanningen

deles i en bemanning

pool. Bemanningspool

knyttet

er del av de økonomiske

til etasje og en bemanning
tiltakene

for 2013/2014

knyttet

til en

og er ikke regnet

som innsparinger i Nye Haraldsplass, men kun som forutsetning.

3.2.2

Beskrivelse

I arbeidet

av driftsmodeller

med driftsmodeller

for det nye sengebygget

har man hatt som utgangspunkt

at dagens sengeenheter

blir erstattet

med nye enheter. Det nye sengebygget vil inneholde tre nokså identiske sengeetasjer, hver med 36
senger fordelt
variere

på 4 tun. Utformingen

av sengeetasjene

legger til rette for en fleksibel drift, da de kan

fra dag til dag eller fra skift til skift hvordan

etasjen

drives.

Under illustreres

noen av

mulighetene:
2 x 2 tun

4 x 1 tun

1 x 3 tun +

1 x 2 tun +

1 x 1 tun

2 x 1 tun

Figur 2 —Utformingen

av sengeetasjene gir mulighet for flytende grenser mellom tun, og ulikt antall

tun per etasje. På nattskift kan hver etasje drives som to tun.

Prosjektgruppen
fleksibiliteten

mener

at hver etasje

som bygningskroppen

bør være

kan både bemanning

som en enhet

legger til rette for. Dette gir muligheter

tun per etasje, slå sammen tun eksempelvis
denne måten

organisert

på nattskift,

og sengeplasser

og å ha flytende

benyttes

fleksibelt

for å oppnå

den

for å danne ulikt antall
grenser mellom tun. På
i tråd med svingninger

i

pasientmassen.
Relativt store sengeenheter
andre yrkesgrupper,
måte. I driftsmodellen

med 36 senger gjør det også mulig å flytte oppgaver fra pleiepersonell

såkalt «jobbglidning»

for å benytte

sykepleierkompetansen

for det nye sengebygget skal servicemedarbeidere

oppgaver som sykepleiere i dag gjør, eksempelvis:
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til

på en best mulig

og merkantile ta over noen

Servicemedarbeidere

servere mat til pasienter

påfylling av varer og tøy, ta skylleromsarbeid,

som ikke selv kan gå til buffeten,

håndtere

all

ta ekstra vask ved søl og uhell, foreta rutinerenhold

på skuffer og skap osv.
Merkantilt

personell

skal

kommunehelsetjenesten,

koordinere

opplæring

dette

ta

mer

av

kommunikasjonen

mot

koordinere transport for pasienter vise rundt nyansatte osv.

Dette betyr naturligvis at disse gruppene
Særlig gjelder

besøkende,

må få opplæring og kompetanseheving

servicemedarbeiderne,

i hygienearbeid

som må ha kompetanse

på noen områder.

ut over det en må få god

og det å skille mellom «skitne» og «rene» oppgaver. Bemanningsplanene

er satt opp slik at servicemedarbeiderne

skal kunne utfør «rene» oppgaver ved starten av sitt skift

nettopp med tanke på dette.
Prosjektgruppen
yrkesgrupper.

har

utarbeidet

et

første

til

fordeling

av

arbeidsoppgaver

mellom

Detaljene i dette vil det bli arbeidet videre med parallelt med forprosjektet.

Utkastet til fordeling av arbeidsoppgaver
av nye

utkast

bemanningsplaner,

sammen

mellom yrkesgrupper
med

en rekke

dannet grunnlaget for utarbeidelsen

forutsetninger

om verktøy,

teknologi

og

organisering av driften:
Bruk av teknologi på et nivå som man må forvente ved et moderne sykehus, eksempelvis:
Pålogging ved bruk av adgangskort og øyeblikkelig tilgang til informasjon
Datastyrte legemiddelkabinetter
Strekkodelesere

og elektronisk

på skjermen

kurve

for styring av varelogistikk

Stille rapport —overlevering

mellom skift gjennom skriftlig informasjon,

kun kort overlapping

mellom skiftene for å gi viktige beskjeder
Middag flyttes til ettermiddag

og erstattes

med lunch fordi middagsservering

krever mye

dagtid som ellers kan brukes til undersøkelse eller behandling.
Nye Haraldsplass blir utformet

iht C.F.Møllers skisseprosjekt av februar 2014.

I tillegg til driftsmodeller

for de tre sengeetasjene,

Sunniva.

sengeetasjen

I den øverste

ortopediske

pasienter.

Denne

er det arbeidet med poliklinikker,

vil det også være

lettposten

har

en

plassert

lavere

en lettpost,

bemanningsfaktor

akuttmottak

og

hovedsakelig

for

enn

de

øvrige

sengeavdelingene.
For poliklinikkene

forutsettes

det at samlokalisering,

organisering av legenes arbeidshverdag
samme bemanning
samlokalisering

muligheter

for fleksibel bruk av rom, og bedre

vil gi en bedre flyt, og dermed økte poliklinikkinntekter

med

som i dag. Når det gjelder Sunniva er det lagt til grunn at nye lokaler, og en

av sengepost, uteteam

og poliklinikk

vil gjøre det mulig å betjene to ekstra senger

med samme bemanning som i dag. Dette vil representere
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en økning i inntekter på 2,5 mill kr.

Selv om dette er en konseptrapport
i driften

på hele sykehuset.

finansieringsplan

henger tett

sammen,

nedenfor endringer

og da det er en felles

for flere tiltak samlet under betegnelsen Nye Haraldsplass.

Tabell 6 - nye driftsmodeller
Endringer i bemanning

gir reduserte driftskostnader

som følge av nye driftsmodeller

økte inntekter

poliklinikk

økte inntekter

Sunniva ved utvidelse

Redusert husleie

kun for nytt sengebygg, viser regnestykkene

Dette da funksjonene

ved samdrift

8C, E, F, Appendix,

-15 300 000

og mer fleksible

lokaler

-1 000 000

5. og 6. etg blokk B, 5. etg SMU og dagens mott

-3 400 000

og samlokalisering

-2 500 000

Redusert fdv, 8C, E,F,Appendix, 5. og 6. etg blokk B, 5. etg SMU og dagens mottak
Reduserte driftskostnader

Nye Haraldsplass

-23 500 000

Ved at sykehuset trekker seg ut av 8C, blokk E, F og Appendix
tillegg reduseres kostnader til forvaltning,
Redusert

sykefravær

beregningene.

gevinster ved å flytte akuttmottaket

3.2.3

drift og vedlikehold

som følge av god drift

Dette kan gi ytterligere

og som vil representere

-1 300 000

bortfaller

av disse bygningene.

i nye, hensiktsmessige

bidrag til driften

ca 3 mill i årlig husleie. I

lokaler

er ikke tatt

med i

i Nye Haraldsplass. Antagelig finnes det også

til nybygget som ikke er verdsatt og tatt inn i dette regnestykket,

en oppside.

Økte driftsutgifter

ved det nye sengebygget

Sykehuset betaler i dag i underkant av 14 millioner kr i årlig husleie til Stiftelsen. Den totale økningen
i husleie for å betjene Nye Haraldsplass er opprinnelig

estimert

til 30,8 mill kr pr år. Helse Vest har

vedtatt et årlig tilskudd på 15, 75 mill kr i 10 år med en mulighet for ytterligere
bekreftet

at husleien reduseres tilsvarende

når Helse Vests tilskudd opphører.

10 år5. Stiftelsen har
Det betyr at sykehuset

må betjene ca 15 millioner i økt husleie.
I tillegg til den økte husleien
kostnader
investeringer

for

drift,

behøver sykehuset

forvaltning

og vedlikehold

ytterligere
samt

betjene

i ny teknologi, utstyr og inventar.

5 Jfr Styrevedtak i Helse Vest nr 076/10 B —styremøte 22.6.2010
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driftsoverskudd

for å betjene

avskrivninger

på

økte

nødvendige

Tabell 7 -Økte driftsutgifter
Forvaltning,

drift og vedlikehold

Avskrivninger

ny teknologi,

økte driftsutgifter

3.2.4

ved det nye sengebygget
(FDV) Nybygg, leietakers

andel

4 600 000

utstyr og inventar

5 000 000

Nye Haraldsplass

Oppsummert

Med effektivisering

9 600 000

driltsøkononli

av driften og fraflytting

av lokaler som reduserer driftskostnader

økte utgifter på 9,6 mill, og et krav om forbedringsarbeid

og effekt av ikke-verdsatte

med 23,5 mill,
gevinster på 4,5

millioner vil sykehuset kunne bære en økt husleie på 18,4 millioner kroner.
Tabell 8 - oppsummert
Reduserte

driftskostnader

Økte driftsutgifter
Gevinster

3.2.5

driftsøkonomi

i Nye Haraldsplass

-23 500 000

i Nye Haraldsplass

som ikke er verdsatt

Driftsokonomi

I den alternative

for anbefalt løsning

+

9 600 000

forbedri ngsarbeid frem mot Nye Haraldsplass

for alternativ

-4 500 000

løsning

løsningen bygges kun tre sengeetasjer,

og akuttmottak,

obspost og Sunniva blir

dermed plassert som de er i dag.
Det driftsøkonomiske

estimatet for den alternative

løsningen avviker fra anbefalt løsning på følgende

punkter:
Det er lagt til grunn at akuttmottak/obspost

må ha 0,5 årsverk mer for å drifte

bygningsmasse i forhold til å få nye, spesialtilpassede
Sunniva sengepost

i gammel

lokaler

må bli liggende der den ligger i dag, og kan ikke utvide sengetallet.

forventes likevel en gevinst ved at poliklinikk og uteteam kan samlokaliseres med sengeposten.
-

Sykehuset må fortsatt betale leie for 5. og 6. etg i Blokk B, samt dagens akuttmottak
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Det

Tabell 9 - driftsøkonomi
Endringer

i bemanning

ved alternativ

løsning

som følge av nye driftsmodeller

økte inntekter

poliklinikk

økte inntekter

Sunniva ved samlokalisering

ved samdrift

Redusert husleie 8C, E, F, Appendix

Forvaltning,

ny teknologi,

økte driftsutgifter

Reduserte
Gevinster

-1 000 000
-20 600 000

(FDV) Nybygg, leietakers

andel

4 600 000
5 000000
9 600 000

i Nye Haraldsplass

-20 600 000

i Nye Haraldsplass

Som vi ser i kapittelet

+forbedringsarbeid

9 600 000
frem mot Nye Haraldsplass

-4 500 000

om finansiering vil denne løsningen kreve en økt husleie på 16,6 mill kr mens

over viser at sykehuset kun finner driftsmessige

den driftsmessige

3.3

og 5. etg SMU

utstyr og inventar

som ikke er verdsatt

regnestykket

-1 000 000
-2 700 000

Nye Haraldsplass

driftskostnader

økte driftsutgifter

-1 000 000

Nye Haraldsplass

drift og vedlikehold

Avskrivninger

lokaler

og 5. etg SMU

Redusert fdv, 8C, blokk E, F, Appendix
Reduserte driftskostnader

-14 900 000

og mer fleksible

gevinster på 15,5 mill kr. Det betyr at

situasjonen for sykehuset vil ble mer krevende med denne løsningen.

Prosjektkostnad

Forventet prosjektkostnad

(P50) for totalprosjektet

Nye Haraldsplass er :
Anbefalt løsning

Prosjektkostnader

nybygg jfr kalkyle 0-9 P50

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

(P50)

Delsum
Påløpte prosjektkostnader

pr mars 2013

Kalkulatoriske tomtekostnader
SUM investering

Det anbefalte alternativet
og utomhusarealer

er kostnadsregnet

Alternativ løsning

487

434

80

80

567

514

27

27

50

50

644

591

ut fra en total ramme for nytt sengebygg, rehabilitering

slik:

Styringsmål:

NOK 540 mill. (Foreliggende kalkyle)

P50:

NOK 567 mill. (50% sannsynlighet for denne eller lavere kostnad)

P85:

NOK 620 mill. (85% sannsynlighet for denne eller lavere kostnad)
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Kalkylen for det nye sengebygget, som er det langt største tiltaket

i prosjektet, er bygget opp slik:
Anbefalt
løsning

1

Felleskostnader

2

Bygningsmessige

3

Alternativ
løsning
36,4

30,8

122,8

104,1

VVS

40,9

34,7

4

Elkraft

23,9

20,2

5

Tele og automatisering

13,6

11,6

6

Andre installasjoner inkl. gangforbindelse

14,5

13,1

252,1

214,5

32,0

32,0

284,1

246,5

SUM 1 6
-

-

7

arbeider

Huskostnad
Utomhusarbeid

SUM 1 7

Entreprisekostnad

82

Prosjektering

38,5

35,5

83.1

Prosjektledelse

10,2

9,0

85

Forsikringer, gebyrer

3,0

3,0

335,8

294,1

19,0

19,0

-

SUM 1 8

Byggekostnad

93.1

Finanskostnader

93.2

Prisstigning

21,0

21,0

96

Merverdiavgift

84,0

73,5

459,8

407,6

27,0

27,0

486,8

434,6

41,0

41,0

527,8

475,6

-

SUM 1 9
-

(byggelån)

Styringsmål (P32)
Reserver og marginer P32

-

P50

P50
Reserver og marginer P50
T.SUM

Prosjektkostnader

Vi gjør oppmerksom

-

P85

nybygg inkl. gangforbind.

på at utomhusanlegget

i prosjektet er kostnadsberegnet

til 32 mill kroner. Den

relativt høye kostnaden er knyttet til strenge reguleringsbestemmelser

for tomten. Strenge krav om

tilrettelegging

for kommunenes infrastruktur

både for myke og harde trafikanter,

samt tilrettelegging

drar opp kostnadene i prosjektet noe mer enn det som er vanlig for tilsvarende bygg.
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Det er gjennomført

to usikkerhetsanalyser

sykehus, prosjektledelse
skisseprosjektet
miljøhall

av det nye sengebygget

og alle tekniske rådgivere.

med deltakelse fra byggherre,

En samling i august 2013 tok utgangspunkt

per juni, og en samling i januar 2014 som tok utgangspunkt

og som også omfattet

nødvendig rehabilitering.

i en løsning med ekstern

Disse konkluderer

med en usikkerhet

hhv 16,7 % og 10,5 % usikkerhet til P85. Dette er et uttrykk for at vi nå har mer informasjon
sommer.

Samtidig

ligner det prosjektet

som ble analysert

i

før sommeren

på

enn sist

mest på foreliggende

løsninger i konseptrapporten.
Vi har valgt å benytte tallene fra siste usikkerhetsanalysen

fordi den anbefalte

inneholder

de samme

forslaget

miljøhallen.

Alternativ

funksjoner

som det analyserte

fra januar

løsningen i hovedsak
2014.

unntaket

er

løsning er noe mindre kompleks, men vi har likevel valgt å benytte samme tall

for usikkerhet.

Selv om denne konseptrapporten
finansiering

kun beskriver nytt sengebygg, tar beregningen

nedenfor hensyn til

og bærekraft for hele prosjekt Nye Haraldsplass.

Prosjektet er organisert slik at det er sykehuseier, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem,
prosjektet

som finansierer

mot en avtalt husleieøkning for sykehuset.

Den samlede kalkylen for alternativene

er gitt i tabellen nendefor (mill kr). Merk at her er lagt inn

P85 tall, ikke P50 tall.
-

-

Anbefalt løsning
Alternativ løsning
27
27
620
568
50
50
645
697

Påløpte prosjektkostnader pr mars 2013
Prosjektkostnader jfr kalkyle 0-9 P85
Kalkulatoriske tomtekostnader
SUM investering

Finansieringen av alternativene

er (mill kr):
Anbefalt løsning

Egenfinansiering av påløpte kostnader pr mars 2013
HDS bidrag til egenfinansiering
Sykehuseiers bidrag til egenfinansiering
Kalkulatorisk tomtekostnad - sykehuseiers bidrag
Opptak av lån
SUM finansiering
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12
15
50
620
697

Alternativ løsning
12
15
50
568
645

Lånet opptas som et byggelån ved oppstart av byggearbeidet.
prosjektering

Midlertidige

lån for å finansiere

og andre utgifter før byggestart innløses av byggelånet. Byggelånsrente og prisstigning i

byggeperioden

finansieres av byggelånet.

Den videre analysen tar utgangspunkt i at det er kontantstrømmen
lånekostnaden

knyttet til håndtering av

som lønnsomhetsberegnes.

Anbefaii:
Forutsetningene

iwilting
for lønnsomhetsberegningen

av anbefalt løsning er at:

Det betales en husleie til sykehuseier første år etter ferdigstillelse

som består av to deler:

Tilskudd fra HelseVest RHF på 15,75 mill (2010 kr, deflatorjusteres)
Økt husleie tatt fra driften på 18,0 mill (2016 kr)
Tilskudd fra Helse Vest RHFforutsettes
husleien fra sykehuset forutsettes

regulert årlig med deflator, mens den samlede

økt med en fast sats på 2,5% årlig.

Tilskuddet fra HelseVest RHF er forutsatt

i 10 + 10 år

Etter 20 år reduseres husleien med den beregnede andel som utgjør tilskuddet fra HelseVest
RHF
Tidshorisonten

i lønnsomhetsberegningen

Basert på disse forutsetningene

er 30 år

har anbefalt løsning en internrente 5,5 %.

Det vil bli arbeidet med gavefinansiering

av Sunniva sengepost og utearealet.

Likviditet i de første årene
Dersom en forutsetter

en lånerente på 4,5 %, annuitetslån

og en nedbetaling av 350 mill de første 20

årene vil prosjektets innflytelse på sykehuseieres likviditet være:

Husleie

fra syke huset

Likviditet
Diff likviditet

mot

husleie

Akkumulert

likviditet

2

3

6

7

8

9I

10

36,7

37,6

38,5

39,5

4

40,5

41,5

42,5

43,6

44,7

45,8

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

39,1

-2,5

-1,6

-0,6

0,3

1,3

2,3

3,4

4,4

5,5

6,6

-4,0

-4,7

-4,3

-3,0

-0,7

2,7

7,1

12,7

19,3

5

Tabellen viser at prosjektet går med underskudd i 3 år og at en må mellomfinansiere
mill ut over prosjektets lånekostnad.
Dersom renteforutsetningen

endres til 5 % vil tabellen se slik ut:
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en likviditet

på 5

1
Husleie

fra sykehuset

Likviditet
Diff likviditet
Akkum

mot husleie

i

i

3

4

i

5

i

6

7

i

8

i

38,5

39,5

40,5

41,5

42,5

43,6

44,7

45,8

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

-5,0

-4,1

-3,2

-2,2

-1,2

-0,2

0,8

1,9

3,0

4,1

-9,1

-12,3

-14,5

-15,7

-15,9

-15,1

-13,2

-10,2

-6,1

gir underskudd i 6 år og krav om mellomfinansiering

For å sikre at vi er i stand til å håndtere denne likviditetsutfordringen
vurdere ulike avdragsprofiler

i

37,6

ulert likviditet

Endringen i renteforutsetningen

i

2

36,7

som minimaliserer

av 15,9 mill.

vil vi gå i dialog med banken for

risikoen for likviditetsunderskudd.

Forholdet mellom husleie, resultat og EK
Basert på en gjennomsnittlig
prosjektets

avskrivingstid av prosjektkostnaden

1
Husleie

fra sykehuset

Bokførte

renter

Diff husleie
Akkum

på 35 år og 4,5 % lånerente vil

belastning av det resultat og dermed EK bli:

og avskriving

mot bokført

ulert belastning

i

i

2

i

3

4

i

5

1

6

1

7

i

8

i

9

37,6

38,5

39,5

40,5

41,5

42,5

43,6

44,7

45,8

45,8

45,3

44,7

44,2

43,6

43,0

42,4

41,7

41,1

40,3

-9,1
EK

-7,7

-6,2

-4,7

-3,1

-1,5

0,1

1,8

3,6

5,5

-16,8

-23,0

-27,7

-30,8

-32,4

-32,2

-30,4

-26,8

-21,3

Tabellen viser at prosjektet vil gå med underskudd i de 6 første årene. Til da har prosjektet
egenkapitalen

til 5 % ser bildet slik ut:
1

fra sykehuset

Bokførte

renter

belastet

med 32,4 mill.

Endres renteforutsetningen

Husleie

10

I

36,7

og avskriving

Diff husleie

mot bokført

Akkumulert

belastning

i

2

i

3

4

i

5

i

6

i

7

i

8

i

9

I

10

36,7

37,6

38,5

39,5

40,5

41,5

42,5

43,6

44,7

45,8

48,9

48,3

47,8

47,2

46,6

45,9

45,3

44,6

43,8

43,0

-12,2
EK

i

-10,8

-9,3

-7,7

-6,1

-4,5

-2,8

-1,0

0,9

2,8

-23,0

-32,2

-40,0

-46,1

-50,5

-53,3

-54,3

-53,4

-50,7

Tabellen viser at prosjektet vil gi underskudd i 8 år og at det til da er belastet egenkapitalen

med 54,3

mill.

3.5.2

Alternativ

Forutsetningene

løsning
for lønnsomhetsberegningen

av alternativ

løsning er at:

Det betales en husleie til sykehuseier første år etter ferdigstillelse

som består av to deler:

Tilskudd fra HelseVest RHF på 15,75 mill (2010 kr, deflatorjusteres)
Økt husleie tatt fra driften på 16,3 mill (2016 kr)
Tilskudd fra Helse Vest RHF forutsettes
husleien fra sykehuset forutsettes

regulert årlig med deflator,

mens den samlede

økt med en fast sats på 2,5% årlig.

Tilskuddet fra HelseVest RHF er forutsatt

i 10 + 10 år
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Etter 20 år reduseres husleien med den beregnede andel som utgjør tilskuddet fra HelseVest
RHF
Tidshorisonten

i lønnsomhetsberegningen

Basert på disse forutsetningene

er 30 år

har alternativ løsning en internrente 5,8 %.

Likviditet i de første årene
Dersom en forutsetter
årene vil prosjektets

en lånerente på 4,5 %, annuitetslån

innflytelse på sykehuseieres likviditet være:
2

Husleie

fra sykehuset

Likviditet
Diff likviditet

mot

Akkum

likviditet

ulert

og en nedbetaling av 350 mill de første 20

husleie

Tabellen viser at prosjektet
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41

51

61

71

8

9

10

34,9

35,7

36,6

37,5

38,5

39,4

40,4

41,4

42,5

43,5

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

-1,9

-1,0

-0,1

0,8

1,8

2,7

3,7

4,7

5,8

6,8

-2,8

-2,9

-2,1

-0,3

2,4

6,1

10,9

16,6

23,4

har likviditetsunderskudd

i 3 år og at en må mellomfinansiere

en likviditet

på 2,9 mill ut over prosjektets lånekostnad.
Dersom renteforutsetningen

Husleie

endres til 5 % vil tabellen se slik ut:

fra sykehuset

Likviditet
Diff likviditet

mot

Akkum

likviditet

ulert

husleie

Endringen av renteforutsetningen
mellomfinansiering

2

3

7

8

9

10

34,9

35,7

36,6

37,5

38,5

39,4

40,4

41,4

42,5

43,5

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

-4,1

-3,2

-2,4

-1,4

-0,5

0,5

1,4

2,5

3,5

4,6

-7,4

-9,7

-11,2

-11,7

-11,2

-9,8

-7,3

-3,8

0,8

4I

gir likviditetsunderskudd

5

1

6

1

i 5 år og krav om at en må håndtere en

av 11,7 mill.

For å sikre at vi er i stand til å håndtere denne likviditetsutfordringen
vurdere ulike avdragsprofiler

som minimaliserer

vil vi gå i dialog med banken for

risikoen for likviditetsunderskudd.
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Forholdet mellom husleie, resultat og EK
Basert på en gjennomsnittlig
prosjektets

avskrivingstid

renter

Diff husleie
Akkumulert

mot

2

3

4

5

6

7

8

34,9

35,7

36,6

37,5

38,5

39,4

40,4

41,4

42,5

43,5

og avskriving

41,8

41,3

40,8

40,2

39,6

39,0

38,4

37,8

37,1

36,4

bokført

-6,9

frasykehuset

Bokførte

på 35 år og 4,5 % lånerente vil

belastning av det resultat og dermed EK bli:
1

Husleie

av prosjektkostnaden

belastning

EK

9

10

-5,5

-4,1

-2,7

-1,2

0,4

2,0

3,7

5,4

7,2

-12,5

-16,6

-19,3

-20,4

-20,0

-18,0

-14,3

-8,9

-1,7

Tabellen viser at prosjektet vil gå med underskudd i de 5 første årene. Til da har prosjektet belastet
egenkapitalen

med 20,4 mill.

Endres renteforutsetningen

til 5 % ser bildet slik ut:
1

Husleie
Bokførte

Diff husleie
Akkumulert

renter
mot

2

3

4

I

5

6

7

9

10

34,9

35,7

36,6

37,5

38,5

39,4

40,4

41,4

42,5

43,5

og avskriving

44,6

44,1

43,5

43,0

42,3

41,7

41,0

40,3

39,6

38,8

bokført

-9,8

-8,4

-6,9

-5,4

-3,9

-2,3

-0,6

1,1

2,9

4,7

-18,1

-25,0

-30,5

-34,3

-36,6

-37,2

-36,0

-33,1

-28,4

frasykehuset

belastning

EK

1

8

Tabellen viser at prosjektet vil gi underskudd i 7 år og at det til da er belastet egenkapitalen
mill.
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med 37,2

I

4

Del 4 - Plan for det videre
;Le.: j (-4(1.Ci Or

Lrr'

4..1

,

Styret godkjenner oppstart av forprosjekt medio mars 2014
Forankring av konsept og prosess med Helse Vest ultimo mars 2014
Oppstart forprosjekt

primo april 2014

Godkjenning av forprosjekt

i sykehusledelsen ultimo september 2014

Godkjenning forprosjekt

i styringsgruppen

Godkjenning forprosjekt

i sykehusstyret / hovedstyret, primo oktober 2014

Evt godkjenning forprosjekt
Godkjent forprosjekt

ultimo september 2014

i Styret Helse Vest ultimo oktober 2014

SBD,HDS og Helse Vest ultimo oktober 2014

Oppstart detaljprosjektering

primo november 2014

Byggestart høst 2015
Ibrukstagelse

4.2

høst 2017

Plan for kontrahering

Byggherres
beslutter

ressursgruppe

av leverandør

anbefaler

en totalentreprise

å gå videre med forprosjektet,

denne fasen gjennomføres.
Prosjektledelsen
totalentreprise

til neste fase

for det nye sengebygget.

vil valg av entrepriseform

ha fokus på utarbeidelse

av anbudsdokumenter

for bygget allerede fra starten av forprosjektfasen.

med detaljprogrammeringen

og nødvendige avklaringer

på hvordan

tidlig i prosessen.
til en utlysning

Parallelt vil arkitektene

av

arbeide

med sykehus og rådgivende ingeniører om

de absolutte kravene til bygget som ikke totalentreprenøren

4.3

har stor innflytelse

Det vil være en fordel å involvere en totalentreprenør

vil derfor

Dersom styret

kan avvike fra.

Mandat for forprosjektfasen

Mandatet

for forprosjektfasen

av entrepriseform

er ikke ferdigstilt fordi det enda ikke er besluttet entrepriseform.

vil ha vesentlig betydning for forprosjektets
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mandat.

Valg

5

Del 5 - Vedlegg

5.1 Bakgrunn for konseptrapporten
Oppsummeringfra tidligere rapporter og planer
Hovedfunksjonsprogrammet

fra 2008, Utviklingsplan

fra 2013 (revidert i 2013) utreder behovet for å

gjøre grep ved bygningsmassen på HDS, både ved nybygging og modernisering.
har en bygningsmasse som ikke egner seg for drift av moderne sengeposter.
utilstrekkelig,
standard.

og bygningsmassen

Både for

sengeavdelinger

pasientenes

vil ikke kunne la seg oppgradere
og ansattes

del må derfor

Dette fordi sykehuset

Både areal og struktur er

til en fullgod

sykehuset

og tidsmessig

bygge et nytt

bygg for

og oppruste den eksisterende bygningsmassen.

Valgt løsning for nytt sengebygg baserer seg på kriteriene stilt i tidligere hovedfunksjonsprogrammer.
Det har tidligere

i prosessen vært utarbeidet

volumstudier

2011/2012

ble det avholdt plan og designkonkurranse

å benytte

vinnerutkastet

utgangspunkt

som utgangspunkt

for å visualisere

Nye Haraldsplass.

I

som ble vunnet av C.F. Møller. Det er besluttet

for design for nybygget,

og masterplanen

tar derfor

i dette.

Utviklingsplanen,

beskriver

sammen

med

Hovedfunksjonsprogrammet

herunder dagens drift i sykehuset og de momenter

nåsituasjonen,

beskriver

som vil bety mest for utviklingen

av sykehuset.

Også bygningsmasse og parkering er beskrevet med føringer for hva som bør gjøres videre. Videre, er

fremtidig situasjon utredet:
befolkningen

definert

etter

For akutt
geografi.

indremedisin

Som lokalsykehus

har sykehuset

et

ansvar

vil denne virksomheten

for

videreføres.

kirurgi og ortopedi

skal det landes en ny funksjonsfordeling

men man benytter

foreløpig de signaler som foreligger fra gjeldende funksjonsfordeling.

gevinster,
fokus

funksjoner

og riktig bruk av bygningsmassen

at også at driften

byggutforming

av sykehuset

skal gjøres

har blitt foretatt,

plassert inn i en framtidig
gjennomgått

For

som kan endre det bildet vi ser i dag,

utredet.
mest

Videre, er

Det har vært et gjennomgående

mulig

strømlinjeformet.

Arkitektur,

og drift må derfor være avstemt til hverandre, og dette er utredet i en masterplan og

konkretiserings- og realiseringsbeskrivelse. Grundige
sykehuset

en del av

i detalj,

rekkefølge

av tiltak er gjennomdiskutert,

bygningsmasse.

for å komme

vurderinger

I denne forbindelse

frem til dagens alternative

av framtidig

sengetall

og alle hovedfunksjoner

har flere alternative
løsninger

ved
er

løsninger blitt

som beskrives i denne

konseptrapporten.

Om utviklingsplanen
Dette er et dokument som beskriver en plan for utviklingav de bygningsmessigeendringene og
5.1.1

mulighetene knyttet til prosjekt Nye Haraldsplass.Utgangspunktet er den virksomhetsmessige
utredningen (rapport til sykehusstyret,ref styresak39/12) og de endringer og krav til tiltak som er
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beskrevet der. Som øvrig basis for utviklingsplanen6

finnes det en lang rekke tidligere arbeider f.o.m.

2004.
Utviklingsplanen
RFH om

skal sikre at prosjekt

leveranse

sykehustjenester

av

spesialisthelsetjenester,

med tilstrekkelig

samfunnsgrupper.
bygningsmessige

Nye Haraldsplass i fremtiden
tilfredsstille

kan møte bestillingene

befolkningens

fra HV

forventninger

til

kvalitet og møte eiers krav til en sunn drift og fokus på svake

Utviklingsplanen

skal være grunnlaget

for prioritering

tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede

av virksomhetsmessige

og

og avstemt i forhold til en helhetlig

utvikling.
Sykehusstyret

vedtok

Styringsgruppemøtet

endelig

innplassering

av

hovedfunksjoner

oktober

2012.

Det

ble

i

nr. 08/2012 fattet følgende vedtak:

«SG ber organisasjonsprosjektet

i samarbeid med hovedprosjektet

for sykehuset som et bestillingsdokument
dato som styringsgruppen

for skisseprosjektet.

om å utarbeide en utviklingsplan

Dokumentet

skal ferdigstilles

til den

for prosjekt Nye Haraldsplass beslutter innenfor perioden 16-30 november

2012. SG presiserer viktigheten

av en god kvalitet på utviklingsplanen.

Dersom tiden blir knapp så skal

tidsfristen forskyves».
I utviklingsplanen

konkluderte

hovedfunksjonene

Prosjekt

Nye Haraldsplass

konkluderte

skisseprosjekt

for nytt sengebygg ved sykehuset. Imidlertid
i sykehuset.

tidligfaseplanlegging
5.1.2

å fastholde

innplassering

i Nye Haraldsplass, slik de er utredet i Hovedfunksjonsprogrammet.

Haraldsplass

må utredes

med

med

at

utviklingsplanen

I den videre

prosessen

gir

et

tilstrekkelig

godt

av

Prosjekt Nye
grunnlag

for

et

fantes det noen uavklarte punkter som

etter

utviklingsplanen,

har man gått

inn i

for sykehusbygg.

Om Idefasen

Denne fasen skal identifisere
inneholde

og beskrive mulige, prinsipielle

en plan for gjennomføring

løsninger for Nye Haraldsplass, samt

av fasen. Sykehuset har vært gjennom en omfattende

både i forkant av Hovedfunksjonsprogrammet

idefase

fra 2008, og gjennom arbeidet med Utviklingsplanen

i

2012/2013.
Styresak 39/13 utreder at skisseprosjektet

alene ikke er tilstrekkelig

av nybygget, og en ny gjennomgang av funksjoner, driftsmodeller,
Videre, er det utredet i Styresak 10/14 at forutgående
for at prosjektet
vurdert

beslutningsgrunnlag
og organisasjonsmodell

mulighetsstudie

er utredet.

måtte nedskaleres ytterligere,

skal kunne realiseres innenfor de rammene som er gitt. Totalt har 4 alternativer

i perioden 2013-2014, og man sitter per dags dato med 2 realistiske alternative

Nye Haraldsplass.
relevans,

for oppstart

De foreliggende

gjennomførbarhet

alternativene

og levedyktighet,

tilfredsstiller
og utredes

idefasens
i mer

løsninger for

«liv laga»-avgjørelse

detalj

i kapittelet

av en virksomhetsmessig

mellom

virksomhetsutvikling

forventet

utviklingsplan

og krav til endringer

og en bygningsmessig
og tilpassinger
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utviklingsplan

av byggene

på HF-nivå, som viser sammenhengene

(Helsedirektoratet).

iht.

nedenfor

`Utbyggingsalternativer'.

6 Sammenstilling

blitt

titredning og vurdering av alternativer som ikke tenger er aktuelle

5.2
5.2.1

Utredning

av null-allternativet

For HDS er null-alternativet

at det ikke foreligger

utbygging, men en vil foreta mindre ombygginger

og tilbygg ved behov.
HDS har flere bygninger

med ulik alder og tilstand.

Deler av bygningsmassen

er i tilfredsstillende

teknisk stand, men store deler av den er ikke lenger tidsmessig. Noen bygninger vil ennå i flere år
kunne fungere tilfredsstillende

funksjonelt

utstyr og nye metoder på tilfredsstillende
representerer

Imidlertid

sett og fortsette
måte.

med å kunne ta imot justeringer

til nytt

Vi ser altså at en betydelig del av bygningsmassen

en stor verdi for sykehusvirksomhet.

er de bygninger

som i dag huser sengeavdelinger

sengearealer etter dagens krav til utforming

ikke egnet

til en ombygging

til

og standard. En ombygging av dagens 3-4 sengs rom til

dagens krav, ville i tilfelle føre til en betydelig redusert drift over en periode på flere år ved trinnvis
gjennomføring,

eller fullstendig

ett ombyggingsprosjekt.

inntaksstopp

for pasienter over halvannet år ved gjennomføring

Selve ombyggingskostnadene

ville antageligvis bli noe rimeligere

m2 enn nybygg (vel 70 % iht. arbeid utført av Hospitalitet
av en dårligere brutto/nettofaktor

5.2.2

som

pr brutto

as), men denne gevinsten ville bli spist opp

og derpå påfølgende tilbygg for å oppnå stor nok kapasitet.

Utredning

av muligheten

Dette alternativet

ble forkastet,

for å bygge bak eksisterende
og dette

er gjennomdrøftet,

bygningsmasse
samt behandlet

og besluttet

av

sykehusets styre. Konklusjon og de viktigste begrunnelser gjengis her.
Nytt sengebygg og pasienthotell

ble besluttet plassert på vestsiden fordi:

Bygging på vestsiden er rimeligere enn bygging på østsiden. Dette begrunnes i at på østsiden må
en til med kompliserte
utbyggingsområdet

og store sprengningsarbeider.

uavhengig av sengearealer

om en stor hovedvannledning

Dessuten må vi legge

høyere kostnader ved fasadeutforming,

mot byen enn

men dette oppveier

på østsiden.

Vestsiden gir bedre dagslysforhold
romstørrelser,

eller behandlingsarealer.

for Bergen kommune. Vestsiden er mer eksponert

østsiden, og kan dermed medføre
ikke grunnforhold

Massene må tas ut i en engang for hele

bygningsgeometri

oppnå tilfredsstillende

og utsyn enn østsiden. Senge- og hotellbygg

(og evt. brukere) mer krevende enn behandlingsbygg

daglysforhold

Plassering av pasienter og publikum
inne på sykehusområdet.

er på grunn av
mht å

i rommene.
på vestsiden, nært adkomst til tomten,

minimerer

biltrafikk

Likeens gir denne plassering bedre kontroll mht sikkerhet ved at færre

publikum har behov for å bevege seg lenger inn på området.
Driftskostnadene

for et bygg på baksiden vil pga. logistikkutfordringene,

for vertikalforflytning,
5.2.3

Alternativ

bl.a. med større behov

bli vesentlig høyere enn for et sengebygg på forsiden.

1: Skisseprosjekt

fra juni 2013
Alternativ 1: Skisseprosjekt juni 2013
Sengeetasjer plan 1-3
36 senger fordelt på 4 tun / etg
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24 1-sengs rom
1 3-sengs «miljørom»
1 2-sengs «miljørom»
4 isolat
3 1,5-sengs rom
Adkomstfoaje

plan U2

Avfallshall plan U2
Varemottak

kjøkken plan U2 og Ul

Tøyhåndtering

plan U2

Garderober plan U2
Sengevask med sengeoppstilling

plan Ul

Disponibelt areal Ul
Takoppbygg med takterrasse plan 4
Mulig å etablere Sunniva på plan 4
Bruttoareal Sengebygg 10354m2

Beskrivelse:
Nytt sengebygg med foaje, felles
avfallshall, varemottak kjøkken,
tøyhåndtering

og sengevask.

Brukermedvirkning

er gjennomført.

Prinsipper for tekniske løsninger er
beskrevet.
Alternativet med høyest bruttoareal
i forhold til funksjoner.

sett

Nivå på terreng : ca c+50 mot vest og
syd.
Gangbro til B-blokk på plan 2,3 og 4.

Vurdering:
Oppsummert konkluderes det med at dette
alternativet kostnadsmessig ikke er
gjennomførbart
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5.2.4

Vurdering

av Alternativ

Funksjonelt sett vil alternativ
har høyere bruttoareal,

1 bidra til å gjøre Nye Haraldsplass til et fremtidsrettet

og vil koste mer å etablere enn de øvrige alternativene.

har betydelig høyere bruttoareal
Alternativet

1

enn de øvrige alternativene,

1 har ikke utnyttede

arealer

sykehus, men

Sengeavdelingene

da de fleste sengerom er ensengsrom.

på plan Ul og arealene

for sengevask er større enn

nødvendig. Etter vår vurdering vil ikke kostnadene for etablering av et varemottak

for kjøkken lønne

seg, da dette ikke anses som kritisk slik det fungerer i dag.
Akuttmottaket

beholdes

gangforbindelsen

der

det

er i dag, og forslaget

på plan 1 mellom akuttmottak

gir

noen

utfordringer

i forhold

til

og sengebygget. Kommunen vil antagelig kreve at

lindealleen er åpen for publikum, som betyr at man må bevege seg utendørs, dog under tak.
Kostnadsoverslaget

for Nytt sengebygg i Skisseprosjektet

av den 20.06.2013

høyere enn rammen for investering, derfor har det blitt utarbeidet alternativer

5.2.5

Alternativ

2: Revideri

s1isseprosjek1

desember

har vist seg å være
til skisseprosjektet.

2013, ekstern

Alternativ 2: Revidert skisseprosjekt des 2013
1 1 1 1 1 1 1 1 11 I

Sengeetasjer plan 1-3
36 senger fordelt på 4 tun / etg
19 1-sengs rom
2 3-sengs «miljørom»
2 2-sengs «miljørom»
4 isolat
3 1,5-sengs rom
Adkomstfoaje
Tøyhåndtering

plan U2
(kun skittent)

plan U2

Suganlegg avfall til containergarasje
Sengevask plan U2 (redusert
sengeoppstilling)

,

Takoppbygg med takterrasse

plan 4

AKUTFMOTFAK plan U2

luu .:.Tge „
1E.Eii1
EE ,.iirdi le

Mulig å etablere Sunniva på plan 4
Bruttoareal Sengebygg 9345m2

•

iiir
'

--,

------,,,,

-

1,1'
....
•

,

:

-9"

..
111
•

Beskrivelse:
Nytt sengebygg med foaje og
akuttmottak.

-

Prinsipper for tekniske løsninger som for
alt.1, føringer for akuttmottak
forutsettes plassert under gulv, må
bearbeides.
Sengebyggets volum og utstrekning
redusert.

er

Sengeetasjene redusert med 230m2/etg,
hovedsakelig pga ytterligere
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flersengsrom, red. korridorbredder
støttefunksjoner.
Akuttmottak

og

plan Ul, egen adkomst for

ambulanser.
God intern flyt mellom akuttmottak og
sengeposter for pasienter og ansatte.
Akuttmottak Ul kan utføres som råbygg,
og innredes senere.
Ingen felles avfallshall:
Delt løsning for avfall, driftsmessig
uheldig. Forutsetter at det kan etableres
felles avfallshall på et annet sted senere.
Flere alternativer er utredet, men ingen
er optimale.
Nivå på terreng : ca c+50 mot syd,
stigende på vestsiden av bygget mot
nord.
Gangbro til B-blokk på plan 2,3 og 4.
Vurdering:
Alternativet har en veldig god plassering av
akuttmottaket,
både med hensyn til adkomst,
flyt og drift. Alternativets ble forkastet fordi
man ikke fant noen hensiktsmessig plassering
av felles avfallshall.

5.2.6

Vurdering

I alternativ
planløsningen
mulig,

av Alternativ

2 (revidert
ytterligere

og tok derfor

eksisterende

terrenget.

er akuttmottaket

2

skisseprosjekt
bearbeidet.
utgangspunkt

av 03.12.2014)

er sengearealene

betydelig

redusert,

og

Forslaget har hatt som mål å redusere arealene så mye som
i å etablere

Foajeen og ankomstarealene

en sokkel som tok

er redusert i forhold til alternativ

plassert på plan Ul, med egen ambulanseadkomst.

todelt løsning, der eksisterende avfallshall forutsettes

opp nivåforskjellen

i det

1. I forslaget

Avfall og tøyhåndtering

har en

benyttet i første omgang. Forslaget forutsetter

at en felles avfallshall kan etableres et sted annet sted på Nye Haraldsplass, eventuelt

på et senere

tidspunkt.
Vi vurderer

dette

sengeavsnittene
Akuttmottaket
Alternativets

som den beste plasseringen

av akuttmottaket,

og eksisterende sykehus. Alternativet
kan etableres

med god forbindelse

er kompakt og har god utnyttelse

som et råbygg i første omgang, og innredes

av arealene.

på et senere tidspunkt.

største svakhet har vist seg å være at det ikke er noen overbevisende

mulig plassering av en felles avfallssentral

både til

alternativer

for

for hele sykehuset, selv om et suganlegg legges til grunn.

Det vil være uheldig å ikke ta hensyn til behovet for et felles avfallsanlegg ved etableringen
sengebygg.
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av nytt

5.3

Hovedprogram

5.3.1

utstyr

Innledning

Hovedprogrammet
rehabilitering

for utstyr (HPU) er skrevet for tiltaket

nytt sengebygg og vil bli revidert for bruk i

av eksisterende bygningsmasse som i hovedsak vil følge etter nybygget.

Det er gjennom hovedfunksjonsprogrammet

(HFP) gitt et ambisjonsnivå

om at nybygget skal være

tidsmessig, og ha moderne løsninger, samtidig som standarden skal være nøktern. Det gjelder også
ambisjonsnivået

for teknologi

i bygget - både når det gjelder utstyr knyttet til driften

utstyr knyttet til sykehusdriften.
Det omfatter
kapittelet
5.3.2

Dette hovedprogrammet

ikke utstyr som kun har som funksjon

omfatter
å drifte

av bygget og

både bygg-utstyr og brukerutstyr.

bygget. Slik teknologi

er gitt under

om Overordnet Teknisk Program (OTP).

Forutsetninger

I utgangspunktet

er bygget et rent sengebygg for inneliggende

av konseptfasen

i prosjektet

akuttmottak.

funksjonene

vil være noe ulike. Med unntak av tilrettelegging

i et sykehus, slik som laboratorium,

datastyrte

er prøvd

operasjon

ut ved sykehuset

legemiddelkabinetter

I tillegg til sengefunksjoner

infrastrukturen
mottak,
utforming

for frakt

av

etc.
for

være

horisontalt

med eksisterende

bygningsmasse,

vil

lav etter

dagens standard.

Det innebærer

at

svært

i det alt vesentlige må føres vertikalt.

For å kunne imøtekomme

en fri design av akutt

for Plan 1 økes noe, men ikke mer enn at vi kan beholde

i bygningsmassen.

ny

og en miljøhall for håndtering av avfall.

disse etasjene

må dekkehøyden

eller intensiv medisin. Av aktuell,
kan nevnes minirørpost

og bruk av lesebrett ved legevisitt, medisinutdeling

Fordi det i HFP er gitt at etasjene 2-4 må flukte
for

for å

vil bygget for begge løsningene også inneholde en ny hovedinngang

sykehuset, samt et logistikkareal

dekkeavstanden

et nytt

utstyr i nytt mottak, vil ikke bygget inneholde de svært infrastrukturtunge

som ikke tidligere

blodprøver,

mot slutten

løsninger for nybygget, hvorav den ene omfatter

Derav følger at utstyrsløsningen

plassere inn radiologisk

teknologi

2 alternative

pasienter. Det foreligger

En slik løsning vil også inkludere

mulighet

universell

for en brukerutstyr,

for

eksempel søyleløsninger for MTU i akutt mottak, som krever noe takhøyde.
5.3.3

Bestemmelse

av utstyrskategorier

5.3.3.1

Bygg- og brukerutstyr,

Det

enighet

er

om

slik

grensesnitt

fordeling

av

og avklaringer

ansvar

for

utstyr

som

skal

inn

i

nytt

sengebygg:

Byggutstyr
Byggherre har ansvar for å inkludere byggutstyr i prosjektplanleggingen.
Byggutstyr omfatter utstyr som er fastmontert til bygget eller som inngår i byggets
infrastruktur.
Eksempel er sengekanaler med el og gass. Slikt utstyr bekostes av
byggherre.
Fastmontert utstyr som er knyttet til rommets funksjon i sykehusdriften og som ikke
er en integrert del av rommet eller dets infrastruktur,
skal også defineres som
byggutstyr
og planlegges
og installeres
av byggeprosjektet.
Eksempler
er
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evt. søyleløsninger for akutt
medisinkabinetter,
datastyrte
dekontaminatorer,
mottak etc. Spesielle avklaringer mellom byggherre og leietaker om spesifisering og
utstyr.
slikt
for
utarbeidet
bli
vil
anskaffelse
Brukerutstyr
Sykehuset som leietaker har ansvar for å inkludere i prosjektplanleggingen.
Brukerutstyr omfatter løst utstyr og inventar som er knyttet til funksjonen

i rommet.

,wforhoir;
inkl. BIP, til nytt sengebygg gitt i vedlegg

for byggutstyr og brukerutstyr

Det er definert hovedgrupper
til dette hovedprogrammet.

for å håndtere teknologi i bygget. Selve anskaffelsen av

Det settes ned nå ned en egen brukergruppe
brukerutstyr

BIP er bygnings-

ovenfor.

definert

og installasjonspåvirkende

I vårt program

veilederen.

infrastruktur

ved sykehuset

fra byggeprosjektet.

med minst en representant

forsterket

av investeringsutvalget

håndteres

utvikling

med prosjektets

i takt

gjelder dette

utstyr.

kategorien

Dette

fastmontert

ihht.

i programmet

skal spesifiseres
sykehusutstyr

under bygg-utstyr

listet det separat dersom

det krever

for Nye Haraldsplass er det lagt inn lokale undersøkelsesrom

med utstyr

som krever infrastruktur,

For løst utstyr

utover en stikk-kontakt

og delt el-kurs.
ue,;iyi'skonselwertsek'

Som del av driftskonseptet
er først og fremst

knyttet

Øvrige utstyrkonsekvenser

ved den aktuelle sengeavdelingen.

for driften

poliklinikkrom

tilsvarende

Detaljer

av nytt mottak.

til etablering

for

utstyrsimplikasjonene

rundt

mottak er foreløpig ikke på plass.
5.3.5

Planprosesson

I forbindelse

med forprosjektet

utstyrsprogrammeringen
plan

utarbeide

for

skal en egen brukergruppe

for bygget, initielt et forprogram
komplett

anskaffelses-

våren 2014 og kalkyler. Gruppen skal også

men med ekstra bistand fra prosjektet,

Intensjonen

overtakelsesprosess.

skal styres gjennom sykehusets eksisterende

anskaffelsesprosessen

5.3.6

og

særlig på kravspesifikasjoner

organer for utstyrsanskaffelse,
og anbudshåndtering.

HDS har nylig gjort avtale med Helse Vest IKT AS om IKT-drift på lik linje med de offentlige
innenfor

Det innebærer

at vårt sykehus også vil følge de standarder

løsninger/stadarder

for alt medisinsk

nettverksløsninger

på trådløs teknologi.

utstyr

i det nye sengebygget.

foretakene

som vil bli de foretrukne

Helse Vest. I tillegg har vårt sykehus en ambisjon om å benytte

åpne (ikke proprietære)

Det skal vurderes

Det kan hende at våre ønskede løsninger ikke er ferdig utviklet ved innflytting

å basere

i nytt bygg. Vi vil derfor

søke en nær dialog med Helse Vest om aktuelle prosjekter for å kunne ta i bruk ny teknologi
ønsket. Det kan gjelde bruk av lesebrett
som krever elektronisk

at

er

og sysi.enivalg

Siandardisering

i regionen.

og delta i

brukerteknologi

planlegge

på sengepostene

kurve.

39

- eller datastyrte

som

legemiddelkabinetter

5.3.7

Behandling

av eksisterende

De er foreløpig

ikke gjort

bygningsmasse.

For inventar

forutsettes

benyttes for de sengeavdelinger
For medisinsk teknisk

utstyr

en kartlegging

av utstyr

som skal flyttes

over til

det nytt i nybygget, mens det beste av det gamle vil bli

som blir igjen i gammel bygningsmasse.

utstyr gjøres det en separat vurdering

mht. utstyr for sengerom.

prinsippet være at utstyr som følger sykehusets standard (merke/modell/fabrikat)
å ha tilstrekkelig

fremtidig

levetid med full funksjonalitet,

Utstyr til undersøkelsesrom
vesentlig

Unntatt

er ordinære

Der vil

og som forventes

ikke skal erstattes med nytt utstyr.

i nybygg må i stor grad anskaffes nytt ettersom

fra dagens antall.

ny fra gammel

undersøkelsesrom

antallet slike rom økes

i akutt

mottak

der samme

prinsipp som for sengerom gjelder.
For senger planlegges det en øket årlig utskiftingstakt,
en periode før sengebygget tas i bruk til en komplett

der sykehuset anskaffer elektriske senger fra

ny sengepark 3-4 år etter innflytting.

BIP-utstyr vil i alle hovedsak anskaffes nytt og installeres før innflytting.
5.3.8

Kostnadsoyerslag

per alternativ

Det foreligger erfaringsdata
vil kunne sammenlignes

med kvadratmeterpriser

for nytt utstyr. Vi forventer at et rent sengebygg

med høyeste kvadratmeterpris

kvm. Et nytt akutt mottak

vil ligge høyere, omtrent

for et psykiatribygg,
som et gjennomsnitt

anslagsvis kr 6000 per
for helt nye somatiske

sykehus, dvs, rundt kr 8000 per kvadratmeter.
Mulitiplisert

med areal og summer vil disse gi knapt kr 50 mill i utstyrsinvesteringer.

Underetasjene

til logistikk og hovedinngang er foreløpig ikke beregnet.
Kr 50 mill
investeringen

er det samme

tallet

er ikke periodisert,

som er beregnet

separat

fra foreløpige

men lagt inn i sykehuset langtidsbudsjett

utstyrslister.

Denne

med virkning fra 2018 og

med en nedskrivning over 10 år.
5.3.9

HMS, energi

og miljø

Sengebygget ønskes oppført
universell utforming.

som et lavenergibygg,

men for øvrig ihht. Tek10—standarden bl.a. om

Se eget teknisk program for bygget.

Det skal velges miljøvennlige

løsninger og materialer.

prosjektet skal sikre gode garderobeforhold
Bygget skal sikre gode arbeidsplasser
pårørende, og en utforming

Hygieneaspektet

skal være fremtredende,

og

for de ansatte i ny eller eldre, tilliggende bygningsmasse.

for ansatte i kombinasjon

med tilgjengelighet

og akustikk som sikrer god konfidensialitet

for pasienter og

for pasientene.

Spesifikasjoner for utstyr og inventar skal støtte opp under disse målsettingene.
Nybygget skal inneholde

en ny miljøhall

for avfallshåndtering

miljøsertifisering.
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i tråd med kravene som settes til

Byggutstyr:
Byggdrift
Varme og ventilasjon
Adgangskontroll,

fast installert utstyr, nøkkelkort m.v som ikke styres med ID-kort

Inventar og utstyr
Fast inventar / innredning (eks. baderomsinnredning)
Fastmontert
sykehusutstyr
inkl,
elektriske
og
datastyrte
kabinetter
(dekontaminatorer,
instrumentvaskemaskiner,
autoklaver,
kjøleanlegg,
avsug,
medikamentkabinetter,
fastmontert del av pasientheis, minirørpostanlegg m.v.)
Kjøkkeninnredning og utstyr
Gardiner, persienner solavskjerming
Infrastruktur
Elektroinstallasjoner
IKT infrastruktur

inkl. sengekanaler og belysning
(kfr. HVIKTAS-avtale) inkl. sykesignal,

telefoni,

SD-anlegg,

pasientunderholdning
m.v.
Heiser
Skiltsystemer inkl, elektroniske tavler
Utsmykning

Brukerutstyr:
INV - Møbler, løst inventar, tekstiler
Møbler ekskl. pasientsenger og ekskl. kjøkkeninnredning
Transportutstyr
Kjøkkenutstyr
Løst AV-utstyr inkl. radio, TV, musikkanlegg m.v.
MTU —Medisinsk-teknisk utstyr
Elektromedisinsk utstyr for sengerom
Annet medisinsk teknisk utstyr for sengerom (som ikke er GRU)
Medisinsk teknisk utstyr for undersøkelse og behandling
IKT
IKT-utstyr og kontorutstyr
Løse enheter knyttet til telefoni, sykesignalanlegg, nødnett og annen kommunikasjon
Strekkodelesere og annen utrustning knyttet til logistikk
GRU - Grunnutrustning
Pasientsenger, -traller og undersøkelsesbenker
Løst medisinsk teknisk utstyr som står tilsluttet
m.v.)
ID-Iøsninger
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sengekanaler for hver seng (02, sug,

5.4

Overordnet

teknisk

5.4.1

Overordnet

infrastruktur

5.4.1.1

program

Bygningens plassering

Nytt sengebygg skal plasseres like foran

det eksisterende sykehuset og lindealleen, i skråningen ned

mot veien. Sengebygget knyttes til den eksisterende bygningsmassen via kulverter og gangbroer.

5.4.1.2
Nytt

Tilpasning til eksisterende

Sengebygg er plassert

funksjonelle

endringen

for

bygninger/grensesnitt

i landskapet/skråningen
hele sykehuset

foran

er at inngang

eksisterende

sykehus.

og resepsjon,

besøkende, flyttes til ny foaje i Nytt Sengebygg. Sengebygget

Den største

for alle pasienter

og

kobles sammen med eksisterende

sykehus, bygg A, via kulvert i plan Ul, og til bygg B via gangbro på plan 1-4.
Etasjene i det nye sengebygget skal korrespondere
betyr at nybygget har lavere etasjehøyder

med etasjene i det eksisterende sykehuset. Dette

enn normalt ved nybygg, da høydene fra plan Ul til plan 4

er ca.3,2m fra o.k. dekke til o.k. dekke.
Gangbro kobles på eksisterende

bygg i forbindelse

med trappe-

og heiskjerne, og vil ikke påvirke

sykehusets behandlingsarealer.
I forbindelse

med plassering av kulverter skal man i neste omgang kartlegge evt. kummer, rørføringer

og ledninger, som kan være i konflikt med plassering av disse.

5.4.1.3

Parkering i fjellhall

Området der Nytt Sengebygg skal plasseres benyttes i dag som parkering for hele sykehuset. Disse
parkeringsplassene
eksisterende

skal erstattes,

sykehuset.

ved at det etableres

Det forutsettes

at fjellhallen

en fjellhall

etableres

for parkering

like bak det

før nytt sengebygg, slik at hallen

ivaretar sykehusets behov for parkering i anleggs- og byggetiden for sengebygget.
Arbeidet med fjellhallen

ivaretas i et eget prosjekt. Påhogget til fjellhallen

plasseres like sør for

Nytt

sengebygg.
Det skal etableres en gang- tunnel fra parkeringshall

5.4.1.4

til ankomstarealet

Adkomst for brannbiler

For eksisterende bygningsmasse gjelder hotellbrannloven
alle

fasader

Søsterhjemmet,

og tak.

Alternativ

Søsterhjemmet.

Brannvesenet

mellom A-blokken

vest- og nordfasaden
alternativ.

/ foajeen på plan U2.

må

ha oppstillingsplass

må derfor ha tilkomst

på plenen

foran

C-blokken

til
og

og nytt sengebygg, mellom SMU blokken og A-blokken og foran

til det nye sengebygget.
1 er tilkomst

og brannvesenet

For å få tilkomst

for brannbiler

sør for Mohns villa og alternativ

Hvilket av disse alternativene

fra sør er det to

2 er mellom

Mohns villa og

som velges vil bli sett nærmere på i forprosjektfasen.
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(
Det er et uttalt

ønske at Nye Haraldsplass skal være et miljøvennlig

mange tema som for eksempel arbeidsmiljø,
Hovedfunksjonsprogram
Den nye sengeposten
atriene

gir

og ansatte,

og formgivning,

vil

utenfor

i forhold

av mange

organisering,

er optimalt

fordeler.

mot terreng.

som de to

med

teknologi,

gir muligheter

for å

Fasadenes

hjørner

— d.v.s. en relativt

Disse vinduene

regulære

og sprang.

flater

minimerer

sykehus

unødvendige
kan enkelt

for romventilasjon

nye sengefløyen

oppnå

liten

sikres de to
er høyisolerte

bidrar også til støyreduskjon

Hele klimaskjermen

fra

kan den

topografi

Bygningens øvrige klimaskjerm

Ved å ta i bruk nye prinsipper

eksisterende

Disse faktorer

for et lavenergibygg

passivhuskonstruksjon.
det

kvalitetene

i samvirkning

til bygningens volum. Takket være tomtens

med trelags lavenergivinduer.

sengerommene.

genereres

bygningens

gi mange miljømessige

nederste etasjene en stabil temperatur
yttervegger

fra

et godt inneklima og en vakker arkitektur.

overflate/volum-forhold

overflate(klimaskjerm)

energibruk, materialvalg og lokalmiljø».

rommer to store atrier. Ut over de sosiale bæredyktige

oppnå et lavt energiforbruk,
Sengepostens

omfatter

Nye Haraldsplass.

pasienter

materialvalg

pasientmiljø,

bygg. «Miljøhensyn

fra trafikk

kuldebroer

som

bygges opp som en

og gjenbruk av spillvarme

Energiklasse

A og eventuelt

passivhusnivå.

Teksten i Stortingsmelding

21, Norsk klimapolitikk,

kravene i byggeteknisk forskrift
vil

senere

fastsette

Beslutningen

om

helsemessige konsekvenser
byggesektoren

"Regjeringen

til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenergihus

bestemmelser

kravsnivå

viser norske intensjoner:

gjøres

som

på bakgrunn

og kompetansen

har gjennomgått

definerer

passivhusnivå

av utredninger

i byggenæringen."

og

vil skjerpe

i 2020. Regjeringen

nesten

nullenerginivå.

av samfunnsøkonomiske

Offentlige

og

krav til energi- og miljø i

en rask utvikling de senere årene. Det varsles flere innstramninger

i

årene som kommer.
Energimerkeforskriften
Bygninger

som

ble innført

oppfyller

energimerkeordningen.

i Norge i 2009 som et resultat av EUs energidirektiv

TEK10's

energikrav

Klasse A er forbeholdt

vil

regel

ombruk og materialgjenvinning.

klasse

9) og Miljø og helse (Kapittel

skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning

innhold av helse- eller miljøskadelige

oppnå

C i

henhold

til

13) Materialer

og

bygg med et vesentlig lavere energibehov.

TEK 10 setter strenge krav til Ytre miljø (Kapittel
produkter

som

fra 2002.

av luften, og som har minimalt

stoffer. Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for

Beregningsreglene

for bygningers energiytelse

er definert

i nye NS

3031.
Bergen kommune
kommune 2010:

har følgende

ambisjoner

jfr. revidert

Klima- og energihandlingsplan

for Bergen

Den samlede energibruken skal ligge på 2010 års nivå i 2020 og i 2030. I dette ligger det en
nedgang på ca 20 % sett i forhold til dagens forbruk per innbygger.
80 % reduksjon i bruk av olje og 30 % i bruk av gass i 2020 og ingen utslipp fra fossile
oppvarmingskilder i 2030.
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I forhold til fjernvarme er det satt følgende mål: "Fjernvarme skal benyttes i alle nybygg og
større rehabiliteringer innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme".
Energieffektivitet
i kommunale bygg: "Alle nye bygg i Bergen kommunes regi skal ha
passivhusstandard eller være bedre enn denne standarden. Alle rehabiliterte bygg i Bergen
kommune sin regi skal ha tilnærmet passivhusstandard dvs, bruke passivhuskomponenter.
Det legges til grunn at andelen bygg som tilfredsstiller krav til passivhusstandard gradvis skal
øke i årene fremover inntil man når målet om 100 % fra 2014.

Mål og langsiktige
ambisjoner
for
spesialisthelsetjenesten"
fra 04.01.2013,
Klimagassutslipp:

2013-2020,
er:

i

delrapporten

"Miljø-

Arbeide fram øvre grense for klimabelastning

og

klimatiltak

i

for nybygg

Energibruk: Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg
Redusere energiforbruket

vesentlig

i eksisterende

bygningsmasse

Materialbruk:
Bygg i spesialisthelsetjenesten
skal ha materialer
med lavest
klimagassutslipp og med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer
Rive- og byggavfall: Øke graden av gjenbruk/gjenvinning
Ledelse og kompetanse:
byggenæringen
For

den

nye sengeposten

Spesialisthelsetjenesten

på Haraldsplass

Haraldsplass, sist revidert i August 2011, uttrykt

for rive- og byggavfall

skal være en pådriver

ble det

mulig

allerede

og et forbilde

i hovedfunksjonsprogram

krav om at nybygget skulle ha en bærekraftig

i

Nye
profil:

" Teknisk drift
I relativt

nye byggeforskrifter

andre tiltak som umiddelbart
dette HFP. Utgangspunktet
er tilknyttet

har myndighetene

klare krav til energibruk,

virker kostnadskrevende.
for en miljøvennlig

fjernvarme. Valg av arkitektoniske

universell

utforming

og

Begge disse forhold er beskrevet annet sted i

energirelatert

drift av bygget er god, siden sykehuset

løsninger kan gjøre det mulig å presse energiforbruket

så langt ned at det nye sengebygget kan bygges som et lav-energibygg (tom. passiv-hus) dersom også
andre forhold justeres, særlig at kjølebehovet
måltall for energibruk.

begrenses. I dag er det ikke fattet beslutning om noe

Det fordres at alle tekniske installasjoner

sentralt styringssystem for overvåking og optimal driftsøkonomi
I løpet av skisseprosjektet

har det blitt

uttalt

for drift av bygget kobles til nytt,

(SD-anlegg). "

at man ikke ønsker en klassifisering

i henhold

til

BREEAM-NOR.
Det ble utført energiberegninger
energiklasse

A,

deretter

konkurranseprosjektet
skjerpete

i konkurranseprosjektet.

passivhuskravene.

Et

Ambisjonene

energi-

og

var først og fremst å oppnå

inneklimanotat

ble

utarbeidet

i

som refereres

videre til i denne tekst. Fra og med 1. Juli 2013 vil det bli

krav i energimerkeordningen.

For å oppnå Klasse A, reduseres andelen levert energi fra

maksimalt 179 til 165 kWh/m2, år. Det blir ikke forandringer

i skalaen for oppvarmingskarakteren.

Energimålsetninger
Lavenergienergimålsetning
ventilasjonsprinsipp

er

uproblematisk

og varmegjenvinning.

med

godt

isolert

klimaskjerm,

riktig

Et sengebygg har ikke de samme funksjonelle
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valg

av

krav til

luftbehandling

og energikrevende

utstyr som stilles til et behandlingsbygg;

krav som gjør at sykehus

generelt faller innenfor kategorien med høyest energiforbruk.
Nye Haraldsplass sykehus har et netto oppvarmingsbehov,
dynamisk simuleringsverktøy,

i konkurransen

beregnet med hjelp av

på kun 30 kWh/m2og år, som betyr at passivhus energimålsetning

kWh/m2 og år) kan være innenfor

rekkevidde. Den terapeutiske

(20

verdien av dagslys fra glasstak i atria

måtte i så fall vike for anbefalt minstekrav om U-verdi. Dette overføres til forprosjektfasen

og videre

diskusjon og beregninger.
Forslaget til energihåndtering
velkjente energitiltak

for Nye Haraldsplass sengepost er et forsøk på å balansere robuste og

med mindre kvantifiserbare

faktorer som-+ økt trivsel og komfort.

Energiproduksjon og distribusjon
Det

har også blitt

bygningsmasse

lagt vekt

under

varmedistribusjon

på energipotensialet

rehabilitering.

er derfor anbefalt

Et

fra

teknisk

lavtemperatur

og

integrasjon

med

eksisterende

mengderegulert

system

for

for å kunne motta spillvarme fra behandlingsfunksjoner

i de

eksisterende sykehusområdene.
Vannbåren

gulvvarme

turtemperaturer
tar

rollen

gir maksimal

termisk

komfort

på kun 30 °C. Fjernvarme er tilgjengelig

som spisslast til fordel

for

spillvarme

for pasienter

i et sengebygg,

og trenger

med vesentlig høyere temperaturer,

fra gamle

bygningsmasse

men

og solfangere

for

varmtvannsproduksjon.
Gulvvarme

harmonerer

energiforbruk.

bra med andre viktige

Superisolerte

tiltak

for å skape et sundt inneklima

vinduer og rammer med U-verdi på 0,80 W/m2K eliminerer

behov for radiator under vinduet. Vinduene kan derfor ha lavere brystningshøyde
utsikt

for

sengeliggende

pasientrommene,

pasienter.

Gulvvarme

ved å assistere oppdriftskreftene

med lavt
kaldras og

(40 cm) og tillater

passer også bra med fortrengingsventilasjon

i

som fjerner brukt luft.

Passive byggtiltak
Byggets beliggenhet gir praktfulle
over 7 m2 i et typisk pasientrom.
soltilskuddet

kan utnyttes

utsikter som de fleste pasientene nyter fra en total glassflate på
En større andel glass er fordelt på sør- og vestvendte

for å redusere varmebehov

vinterstid.

inn, mens et overheng på 0,5 meter sammen med sensorstyrte
den høytstående
trukket

sommersolen

fasader hvor

Lavtliggende vintersol

er invitert

regulerbare persienner, skjermer for

slik at behovet for kjøling reduseres. Foajeens store glassflater

lenger inn i bygningen i forhold

til fasadelivene

i sengeavdelingene

over, som således

er
gir

skjerming fra solen.
Eksponert termisk

masse er økt i kantsonene

temperatursvingninger

over døgnet. Derfor er de ytterste 2 meter i sengerommenes

betong, foreslått fri for nedforet
varmeavgivende
utetemperatur

med mye glassareal for å lagre varme og jevne ut
etasjeskille

av

himling. Denne termiske massen tar opp varmen fra soltilskudd

og

medisinsk-teknisk
og aktivitetsnivå

utstyr

om dagen og slipper

er lavere.
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den ut om

natten

når både

Nye Haraldsplass
infiltrasjon

sykehus har en kompakt

i et vindfullt

bygningsform

som reduserer

varmetap

på grunn av

kystklima.

Luftbehandling
Fortrengningsventilasjon
effektiv

er et ventilasjonsprinsipp

enn vanlig omrøringsventilasjon

samtidig

ved at den fjerner

som den bruker 30 % mindre

gulvnivå og forurenset

som passer bra for et sengebygg. Den er mer

energi. Friskluft

forurenset

luft fra pasientrommene,

med lav hastighet tilføres

luft løftes opp, ved hjelp av oppdriftskrefter,

rommene

til et avtrekkspunkt

ved

nær tak.

Energibudsjett
I konkurranseprosjektet

ble det skissert et energibudsjett.

belysning (se figuren).

Belysningen bør behovsstyres

Dette viste at en av de store postene er

etter tilstedeværelse

i rom, og trinnløst

etter

dagslys noen steder. Laveffekt lyskilder og LED-lamper spesifiseres for redusert elforbruk og redusert
kjølebehov. Takket være overlyset fra de to atriene, sikres en god dagslysfaktor

inne i bygningen slik

at bruk av elektrisk lys kan reduseres noe.
Energibudsjettet

viser også at tappevann

Byggets orientering
optimalt.

og nesten uskjermede

Et felt med 300 m2 solfangere

behovet

for oppvarming

dekker resterende

er den nest største energipost

av tappevann,

i et lavenergi sykehusbygg.

tilgang til sørvendt sol betyr at solfangere

på taket av sengebygget vil dekke ca 50 % av det årlige
og bidra til bedre energimerke,

varme i bygget. Vi foreslår

at et integrert

selv med fjernvarme

solfangeranlegg

Vi foreslår også at regnvann samles opp og brukes for spyling i toaletter
Alf ene ibuds ett

16.9 %

1b Ventilasjonsvarme

Vifier

12,5 %

16.0 %

la Rornoppvanning

3b Pumper

5,5 %

0,3 %
68 Ventilasjonskjøling

4

Belysning

16,6 %

5

Teluesk

utstyr

26,6 %

la Ronnoppvanning
1b Ventilasjonsvarme
2

Varmtvann

98396
(,ermebatterier)

(tappe,enn)

3a Vitter
4

Belysning
Teknisk

kWh
kWh

284180

kWh

5500

kWh

295483
ulstyr

472889

6a Romkjeling
nello

kWh
kWh
0 kWh

6b Ventilasjonskjøling
Totalt

kWh

221910
301334

3b Pumper
5

5.7 %

energibehov,

(kjølebatlerier)
sum

1-6

101088

kWh

1780760

kWh

Figur: Årlig energibudsjett beregnet for Nye Haroldsplass.
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:
.

som

på tak eller fasader

arbeides inn i forprosjektet.

TaPPevann

kan fungere

og utomhus.

Nye Haraldsplass sengepost er prosjektert
kildesortering

og miljøvennlig

håndtering

med arealer som gir muligheter for god logistikk for
av avfall. Sentralt plasserte sjakter tillater nedkast av tøy og

avfall til sortering i miljøhall. Høyere sorteringsgrad

inklusive eventuell kompostering

føre til bedre gjenvinning i tråd med helsemyndighetenes

av matavfall, vil

vedtak om miljøsertifisering

iht. ISO 14001

i årene fremover.

Materialer

og miljø

I Nye Haraldsplass rehabiliteres
ligger en betydelig miljøgevinst

eksisterende

sykehus i tillegg til at det bygges ny sengepost.

i å bevare og gjenbruke eksisterende

materialer

Det

og konstruksjoner.

Rehabilitering gjør det samtidig mulig å øke de eksisterende bygningers energiytelse.
For den nye sengeposten er det overordnede
mange generasjoner.
utvikle

målet med materialvalget

Det skal velges materialer

som vil eldes med verdighet,

patina og som vil styrke byggets karakter

I den videre

prosjektering

vil det arbeides

og bærekraftige

med å finne

krav prosjektet

materialer

som vil

med tiden som går. For å leve opp til denne

ambisjonen skal det i all hovedsak brukes naturlige, ikke sammensatte,

funksjonelle

å skape et bygg som varer i

materialer.

materialer

stiller. Viktige

som oppfyller

de estetiske,

aspekter ved valgene

er å vurdere

følgende punkter:
Energibruk ved fremstilling

og senere eventuell destruksjon eller avfallshåndtering.

Gjenbruksmuligheter
Transport
Påvirkning på mennesker, eksempelvis i forhold til herding, tørking, støv, allergener og renhold.
Miljødokumentasjoner

f eks EPDer, skal innhentes for så mange materialvalg

og bygningselementer

som mulig, for å sikre en høy kvalitet.
Komponenter

og

bygningsmoduler

produkter

og skumglass.

baderom gir flere fordeler.
detaljløsninger,

som

være

aktuelle

Prefabrikasjon

Konstruksjonstiden

for

prosjektet

av fasadeelementer

er

bl a prefabrikkerte

og rommoduler

som f eks

kortes ned samtidig som man har større kontroll

på

fukt og kuldeproblematikk.

Skumglass foreslås benyttet

som trykkfast

fri for uønskede stoffer. Råmaterialet
skumglass av resirkulert,
selvbærende,

kan

isolasjon. Det har meget gode tekniske egenskaper og er

består av over 66 % gjenvunnet

emballasjeglass fra mat og drikkevarer.

har høy isolasjonskapasitet

Skumglass har også en usedvanlig

glass. I Norge produseres løs

Materialet

absorberer

og veier inntil 50 % mindre enn tilsvarende

lang levetid, og ved utskifting

kan materialet

lite vann, er
produkter.

gjenvinnes

som

fyllmasse
Den største utfordringen

vedrørende

miljøriktige

valg, gjelder materialer

demping, fugemasser, sparkel og lim. Dette er materialer
innarbeidede

produkter

som membraner,

der det stilles høye tekniske krav, og der

med gode tekniske egenskaper, ofte kan inneholde

gjennomgang av detaljer med bygningsfysiker

akustisk

uønskede stoffer. Ved

og tekniske konsulenter, vil det bli lagt vekt på å velge
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produkter

med så gode miljøegenskaper

fugemateriale

som mulig. For øvrig er det et mål å minimere

i bygget.
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bruk av

