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Rapport LCC-beregninger (med 2 vedlegg)

1.

Miljøprogram

Miljøprogrammet beskriver prosjektets overordnede miljøambisjoner basert på Overordnet Teknisk
program (OTP), og med miljøstyring forankret gjennom "Grønt sjukehus". Programmet redegjør
videre for miljøoppfølgingsplan og for de 7 overordnede miljøtema. Dokumentet er supplert med
forslag til videre arbeid vedrørende miljø / BREEAM i prosjektet.

2.

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsplanen (MOP) er prosjektets styrende miljødokument, og dokumentet har som
formål å sikre at SUS-prosjektet når de tidligere omforente miljømål ved at disse konkretiseres.

3.

SHA-plan Prosjektering

SHA-plan prosjektering er utarbeidet i samsvar med Byggherreforskriften § 7 og § 8, og er
byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for gjennomføring av arbeidene i tilknytting til
utbygging av byggetrinn 1 på Ullandhaug

4.

Energikonsept

Denne rapporten inneholder energiberegninger for nye Stavanger sykehus SUS 2023. Hensikten er å
avdekke og beskrive hvilke tiltak som må til for å nå målsetningen om passivhusnivå, tilfredsstille krav
i prosjektrapport 2 Grønt Sykehus og overordnede forskriftskrav.

5.

Bærestruktur – Sammenstilling

Dokumentet gir en kort sammenstilling av grunnleggende krav for den utførte prosjekteringen, og
belyser bakgrunnen for de konstruktive valg som er gjort i prosjektet.

6.

Designbasis

Dokumentet redegjør for grunnleggende krav i Norske Standarder og gjeldende regelelverk
vedrørende prosjektering av byggverk. Videre belyses prosjektspesifikke krav både mht. funksjoner
og materialer.

7.

Jordskjelv – Seismiske lastvirkninger

Dokumentet redegjør for de grunnleggende krav i Norske Standarder vedrørende prosjektering av
konstruksjoner for seismisk påvirkning, og angir hvilke hovedparametere som er sannsynlig for
utbygging av byggetrinn 1 på Ullandhaug.

8.

Grunn og fundamenter

Notatet redegjør kort for geotekniske og geologiske forhold, og gir anbefalinger mht.
fundamenteringsløsninger og fuktsikring på sykehustomten på Ullandhaug.

9.

Dekkekonstruksjoner

Dokumentet redegjør for og diskuterer ulike dekke-systemers byggetekniske- og bygningsmessige
egenskaper. Videre redegjøres for de konstruktive valg som er gjort i prosjektet.

10.

Søyler og vegger

Dokumentet redegjør for prosjektspesifikke og grunnleggende krav i Norske Standarder vedrørende
prosjektering av vertikale bæresystemer. Videre belyses bakgrunnen for de konstruktive valg som er
gjort i prosjektet.

11.

Stabiliserende bæresystem

Dokumentet redegjør for prosjektspesifikke og grunnleggende krav i Norske Standarder vedrørende
prosjektering av stabiliserende bæresystemer. Videre belyses bakgrunnen for de konstruktive valg
som er gjort i prosjektet.

12.

Påstøp på bærende dekker

Dokumentet redegjør for tilfeller der det i et bygg vil kunne være behov for etablering av påstøper.
Videre angis ulike oppbygningsprinsipper av betong-påstøper med tilhørende bygningsmessige
egenskaper.

13.

Industrialisert byggproduksjon

Dokumentet redegjør for begrepene "standardisering" og "industrialisert byggproduksjon" samt
belyser viktige elementer i et nødvendig beslutningsgrunnlag for valg av ønsket industrialiseringsgrad i et byggeprosjekt. Det diskuteres videre en mulig tilnærming mot en økt grad av en- og
tverrfaglig industrialisering.

14.

Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer

Dokumentet gir generelle retningslinjer for byggeteknisk prosjektering av bæresystemer i nye
sykehusbygg på Ullandhaug.

15.

Termisk energiforsyning

I notatet utredes alternative energikilder for egen produksjon av termisk energi til sykehuset, med
anbefaling av forsyningskonsept. Det gjøres oppmerksom på at prosjektet er i dialog med ekstern
leverandør mht. leveranse av varme og kjøling, med forventet avklaring i løpet av våren.

16.

Vannforsyning og avløp

Notatet redegjør for anbefalte prinsipper for tilførsel av varmt og kaldt forbruksvann, med fokus på
sikker vannforsyning og energisparing. Eventuell ekstern varmeforsyning kan også få betydning for
valg av løsning for oppvarming av forbruksvann.

17.

Forebygging av Legionellasmitte

Notatet redegjør for ulike prinsipper for behandling av forbruksvann, med tanke på forebygging av
legionellasmitte.

18.

Varmeanlegg

Notatet redegjør for prinsipper for varmeforsyning i bygg, med fokus på sikre løsninger for
varmedistribusjon og oppdeling i fornuftige energiblokker tilpasset passivhusstandarden og
energimerkeordningen.

19.

Sprinkleranlegg

Notatet gir en oversikt over ulike slukkesystemer, med anbefalte løsninger tilpasset ulike roms
funksjoner. Ved valg av slukkemetode er det satt fokus på sikkerhet ved brann og begrensning av
skade på følsomt utstyr ved evt. feilutløsning.

20.

Medisinske gasser og trykkluft

Notatet redegjør for anbefalte forsyningsprinsipper for medisinske gasser og trykkluft, basert på
gjeldende forskrifter for slike anlegg i sykehus.

21.

Luftbehandling

Notatet redegjør for ventilasjonsprinsipper for sykehusets ulike funksjonsarealer. Det er fokusert på
løsninger som gir tilfredsstillende romklima iht. arbeidsmiljøforskriften, redundante løsninger for
sikker forsyning og begrensning av forurensninger og smitte.

22.

Luftbehandling spesialrom

Notatet gir en oversikt over retningslinjer og krav knyttet til romkategorier med spesielle krav knyttet
til renhet, forurensninger og smittefare. Det er vist et utvalg av slike ventilasjonsløsninger.

23.

Romklimaberegninger

Notatet gir en oversikt over romklimaberegninger for noen typiske funksjonsarealer, der ytre og
interne klimabelastninger inngår. Disse vil danne grunnlag for valg ventilasjonsmengder i den videre
prosjektering.

24.

Vannkjøleanlegg

Notatet redegjør for prinsipper for kjøleforsyning i bygg, med fokus på sikre løsninger for
kjøledistribusjon og oppdeling i fornuftige energiblokker tilpasset passivhusstandarden og
energimerkeordningen. Redundante løsninger for temperaturkritisk utstyr er belyst.

25.

Rørpostanlegg

Sykehuset har et stort behov for effektiv transport av varer mellom ulike avdelinger. Notatet
beskriver anbefalt transportanlegg for mindre varer som bl.a. prøver, blod og medisiner.

26.

Avfall og skittentøy

Transport av avfall og skittentøy utgjør en stor del av sykehusets transportbehov. Notatet redegjør
for et pneumatisk anlegg for transport fra de ulike avdelinger frem til avfallssentralen.

27.

Mobilitetsplan

Mobilitetsplanen redegjør for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med kommunens overordnede mål
om nullvekst i personbiltransport, og inneholder beskrivelse av dagens transportbehov og vurdering
av framtidig transportbehov.

28.

Effektbehov elkraft

Notatet beskriver effektberegninger som legges til grunn for dimensjonering av den overordnede
kraftforsyningen. Videre beskrives effektberegninger som legges til grunn for dimensjonering av
nødkraftaggregater og UPS-installasjoner.

29.

Systemløsning strømforsyning

I notatet utredes alternative løsninger for å oppnå en fornuftig og driftssikker oppbygging av den
overordnede strømforsyning ved sykehuset.

30.

Jording

Notatet beskriver krav og utførelse som bør legges til grunn for jordingsanlegget for å få et sikkert og
funksjonelt anlegg ved det nye sykehuset.

31.

Lynvern

I notatet utredes sannsynligheten for lynnedslag og alternative løsninger for å ivareta dette. Videre
beskrives krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for lynvernanlegget.

32.

Høyspentanlegg

Notatet beskriver krav, utførelse og drift som anbefales lagt til grunn for høyspentforsyningen til
sykehuset samt for høyspentnettene internt på sykehusets område.

33.

Lavspent forsyning

I notatet utredes alternative prinsipper for utbygging av det lavspente forsyningsanlegget ved
sykehuset. Anbefalt løsning beskrives.

34.

Nødlys og ledesystemer

I notatet redegjøres det for aktuelle forskriftskrav, veiledninger og prosjektspesifikke krav. Videre
vurderes alternative løsninger. Anbefalt løsning for prosjektet beskrives.

35.

Nødkraftanlegg

I notatet utredes alternative løsninger for etablering av nødkraftanlegg ved sykehuset. Notatet
beskriver krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for anbefalt løsning for sykehusets
nødkraftanlegget.

36.

Avbruddsfri strømforsyning

I notatet utredes alternative løsninger for etablering av avbruddsfri kraft ved sykehuset. Notatet
beskriver krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for anbefalt løsning for sykehusets
avbruddsfrie kraft.

37.

Integrert kommunikasjon

Notatet redegjør for prinsipper for etablering av IKT infrastruktur ved Sykehuset. IKT infrastruktur
omfatter IKT-rom og kabelinfrastruktur.

38.

Sikkerhetskonsept

Notatet beskriver en tverrfaglig tilnærming til hvilke fysiske og tekniske sikringsbarrierer som
anbefales etablert for prosjektet. Forslag til sikringsfilosofi for prosjektet er beskrevet.

39.

Sikringsanleggene AAK, TVO og AIA

I notatet beskrives krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for sikringsanlegget. I
sikringsanlegget inngår adgangskontrollanlegg (AAK), innbruddsalarmanlegg (AIA) samt TVO-anlegg
(TV overvåkningsanlegg).

40.

Brannalarm og talevarsling

I notatet beskrives krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for brannalarmanlegg og
talevarsling ved sykehuset.

41.

Byggautomatisering

Notatet beskriver prinsipielle mulige løsninger for automatisering av bygnings-tekniske installasjoner.
Anbefalt løsning beskrives.

42.

Romkontroll

Det forutsettes installert et behovstyrt romkontrollsystem for å få kontroll og optimalisering av
energibruken samt oppnå best mulig klima til den enkelte bruker. I notatet blir prinsippielle mulige
løsninger for romkontroll (styring og overvåking av klima, lys og solavskjerming) av bygningstekniske
installasjoner beskrevet.

43.

Energiregistrering

I notatet beskrives forslag til løsning for design og implementering av energiblokker og energimålere
ved sykehuset. Dette gjelder for både termisk- og elektrisk energi.

44.

Heis, teknisk beskrivelse

I notatet beskrives forslag til tekniske krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for heisanleggene
ved sykehuset.

44.

Heisanalyse

Det er gjennomført en heisanalyse for prosjektet basert på forprosjektets løsninger. I notatet
redegjøres det for hvilke forutsetninger som er lagt til grunn samt resultater av heisanalysen.

46.

Støy fra utendørs kilder

Det er gjennomført støyberegninger og vurdering av utendørs støy i forbindelse med utbygging av
nytt sykehus på Ullandhaug. Dokumentet gjør rede for utendørs støynivå på fasader og på uteareal.

47.

Fasadeisolasjon

Det er utført beregninger av krav til fasadeisolasjon for nytt sykehus. Aktuelle støykilder er helikopter
og vegtrafikk. Beregningene viser at maksimalnivå fra helikpter stort sett vil være dimensjonerende
for fasadetiltak på sykehuset.

48.

Bygningsakustikk

Dokumentet beskriver overordnede premisser for akustikk og akustiske forhold vedrørende
sykehusutbyggingen på Ullandhaug, og innehar bl.a. forskriftskrav og vurderinger av støy fra
samferdsel og tekniske installasjoner.

49.

Brannkonsept

Notatet oppsummerer branntekniske krav og tiltaksbehov er oppsummert på overordnet nivå. Det er
fokusert på de krav som har betydning for utbyggingen på Ullandhaug. Notatet er premissdokument
for brannteknisk dimensjonering, og må sees i sammenheng med branntegningene som viser den
forutsatte branntekniske oppdelingen med brannseksjoner, brannceller og rømningsveier.

50.

Premissdokument bygningsfysikk

Premissnotatet er et overordnet dokument som ivaretar de overordnede bygningsmessige
utfordringer i prosjektet, og inneholder viktige prinsipper med hensyn til bygningsfysikk for
sykehusutbyggingen på Ullandhaug. Dette inkluderer anbefalinger som bør legges til grunn i
prosjektering og utførelse.

51.

Geotekniske vurderinger

Dokumentet redegjør for geotekniske- og geologiske forhold på sykehustomten på Ullandhaug basert
på de utførte grunnundersøkelsene i området.

52

Utvendig VA-Systembeskrivelse

Notatet beskriver krav til utførelse som legges til grunn for utvendig vann- og avløpsanlegg ved
utbyggingen av sykehuset på Ullandhaug.

53

Supplert VA rammeplan / Plan 2510

Dokumentet konkretiserer forhold knyttet til overvannshåndtering, vannforsyning og
spillvannshåndtering for det relevante planområdet.

54

Rapport LCC-beregninger (med vedlegg)

Rapporten innehar en estimering av separate årskostnadsberegninger for byggetrinn 1 på
Ullandhaug basert på foreliggende areal og entreprisekostnader.
For å ha et sammenlikningsgrunnlag mot andre sykehusprosjekter så har vi valgt å spesifisere
kostnadene til parkeringsarealene særskilt.
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MILJØPROGRAM

1.

5

Overordnede miljøambisjoner

Grønt Sjukehus og Overordnet Teknisk program (OTP) er førende for
miljøarbeidet i prosjektet. Under sees de overordnede miljøambisjonene fra
Administrerende Inger Cathrine Bryne.

Helse Stavanger HF skal være en pådriver for miljøvennlige innkjøp. Under
planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til kostnader knyttet til
bruken av produktet i dets levetid (livsløpskostnader) og miljømessige
konsekvenser av produksjon og kassering av produktet.
Stavanger Universitetssykehus er miljøsertifisert etter ISO14001- standarden. Dette
er et synlig bevis på en organisasjons arbeid for å redusere negativ påvirkning på
det ytre miljø og at myndighetenes og egne krav overholdes.
Sykehusets ledere skal i samarbeidet med alle ansatte ta ansvar for miljøet, og drive
virksomheten i henhold til foretakets gjeldende Klima-og miljøprogram og til
kravene i ISO14001, slik at det er en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet.
Det overordnede målet er reduserte utslipp til vann, jord og luft. For å oppnå disse
målene er det en uttalt ambisjon om at nye bygninger skal følge
miljøklassifiseringssystemet BREEAM som arbeidsverktøy, og for Stavanger
Universitetssykehus (SUS) er målet å strukturere miljøarbeidet etter BREEAM-
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metodikken. Slik kan man eventuelt gå for en sertifisering på et senere tidspunkt,
med lite ekstra arbeid utover dokumentasjon.

2.

Om programmet

Miljøprogrammets (MP) hovedfunksjon er å konkretisere miljøambisjonene og
miljømål. Prosjektet omfatter riving, rehabilitering og nybygg.
MP retter seg mot alle faser av prosjektet, fra planlegging og prosjektering, til
riving, rehabilitering, bygging og drift. MP er prosjektspesifikk for bygging og
rehabilitering knyttet til prosjektet Stavanger Universitetssykehus og identifiserer
hvilke miljøkrav og miljøambisjoner byggherren ønsker implementert i prosjektet.
Tema som helse for mennesker i byggverkets omgivelser, brukere av bygget mht
innemiljø i ferdig bygg, omtales også i denne planen. Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA) i anleggsperioden omhandles i en egen SHA-plan.
Videre oppfølging og detaljering av miljømålene konkretiseres i en egen
miljøoppfølgingsplan (MOP) for skisseprosjektfasen. Her angis mer operative
delmål, krav og miljøeffekt, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak
som bidrar til at prosjektet når de ulike delmålene. Videre implementering i
eventuelle anbudsbeskrivelser beskrives også i miljøoppfølgingsskjemaet.
Programmet revideres underveis i prosjektet dersom det framkommer informasjon
som endrer de grunnleggende forutsetningene, for eksempel endring i lovverk,
skjerpende myndighetskrav eller vesentlige endringer i konseptet og miljømål.
Mål er noe man skal strekke seg etter, men som ikke alltid er absolutte krav.
Konkretiseringen av målene i form av krav til utførelse vil skje som del av
prosjektutviklingen og nedfelles i kontrakter og eventuelle øvrige styrende
dokumenter.
Miljøprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3466:2 "Miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg eiendomsnæringen."
Sammenhengen mellom dokumenter for overordnet miljøprogram og øvrige
dokumenter for prosjektets ulike faser fremgår av figur 1.
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7
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Utkast til miljømål

Myndighetskrav

Miljøprogram (MP)
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Risikovurdering

Detaljprosjekt

Tiltak implementeres og
ivaretas i prosjektering

Kravspesifikasjon i
entreprisedokumenter

Figur 1: Prosess for realisering av miljøambisjoner

Prosjektets miljøprogram er utarbeidet med bakgrunn i SUS sine miljøambisjoner,
prosjektets miljøambisjoner og krav angitt i myndighetskrav og overordnet
miljøpolitikk/ grunnlagsdokumenter.
Videre detaljering og oppfølging av miljømålene konkretiseres i MOP og ROSrapport, og tilslutt som kravspesifikasjon i entreprisekontrakter og
anbudsdokumenter.

3.

Forankring

Miljøprogrammet er SUS som byggherre sitt styrende dokument med overordnede
mål og krav til miljø- og HMS-relaterte tiltak i prosjektet.
Kontraktspartnere, prosjekterende og utførende er ansvarlige for å dokumentere og
iverksette nødvendige tiltak for å levere resultater som tilfredsstiller byggherrens
forventinger, slik disse fremgår av mål og krav som er fastlagt i miljøprogrammet.
Miljøprogrammet baserer seg på følgende grunnlagsdokumenter:

›

Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012), Miljø- og klimatiltak innen bygg og
eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten
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›

Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet i bygninger”, 2008, EU

›

Energieffektivisering av bygg” (Arnstad-rapporten), 2009, KRD

›

Miljøklassifiseringssystemet BREEAM (BRE)

›

NS 3701. Kriterier for passivhus- og lavenergibygninger – Yrkesbygg

Miljøkoordinator i prosjekteringsgruppen (PG) har i utgangspunktet et dedikert og
overordnet ansvar for å følge opp kravene i miljøprogrammet, at disse etterleves av
alle fag, og at nødvendige beslutninger tas på riktig nivå og riktig tidspunkt i alle
prosjektets faser.
Miljøkoordinator for PG og byggherre skal delta i prosjekteringsmøter, i den grad
det er nødvendig for å ivareta miljømål og krav. Miljøkoordinator i PG har ansvaret
for eventuelle egne møter der miljøoppfølgingen dokumenteres (risikovurderinger,
MP, oppfølging mot disiplinene, revidering av MP etc).
Det er i alle planfasene viktig å avklare eventuelle økonomiske konsekvenser de
ulike målene har, og hvis det er "konflikt" mellom miljømål og økonomi må man i
prosjektet ta en begrunnet avgjørelse om man skal gå ned på miljømålet eller øke
budsjettet. Slike "konflikter" skal alltid avgjøres av byggherre ved prosjektleder,
miljøkoordinator for SUS eller prosjektleder prosjektering. Det er viktig at man
både i PG og hos SUS klargjør behandlingsrutinene og mandater ved denne typen
avvik/"konflikter".
Den 4. mars 2014 besluttet administrerende direktør følgende:
1. Adm. direktør slutter seg til styrevedtaket fra styresak 118/13 B i
Helse Vest RHF og beslutter at delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak
innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» blir
lagt til grunn for alle byggeprosjekter i regi av Helse Stavanger HF.
2. Styrevedtakets ordlyd om «vere rettleiande med sterk føring om å bli
lagt til grunn.» tolkes dit hen at det gis en åpning for å avvike fra
kravene i delrapport 2, der disse medfører ekstrakostnadene som i
betydelig grad overstiger miljøgevinsten.
3. Dersom det avvikes fra rapportens anbefalinger skal dette skriftlig
begrunnes av prosjektleder og begrunnelsene skal følge
byggesaksbehandlingen internt i Helse Stavanger HF.
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9

Bakgrunn og grunnlag for fastsetting av
miljømål

Miljømål i prosjektet

Oppdragsgivers egne krav /
Klima og miljøstrategi
+ Offentlige veiledere

Krav i lov og forskrifter

Miljømål skal være prosjektspesifikke, konkrete og målbare i henhold til figuren
ovenfor. Miljømål skal overoppfylle minimumskrav i lov, forskrift og interne krav.

4.1 Miljøtema i miljøambisjonsdokumentet

4.1.1 Struktur for miljømål mht BREEAM-NOR

BREEAM-NOR
1. Ledelse og administr.
2. Helse og innemiljø
3. Energibruk
4. Transport
5. Vann
6. Materialer
7. Avfall
8. Arealbruk og økologi
9. Forurensning
10. Innovasjon

Fra Rapport: "Delprosjekt miljø og klimatiltak i nybygg og ved rehabilitering av
bygg i spesialisthelsetjenesten" siteres:
De største utbyggerne og forvalterne i Norge, har valgt å satse på det britiske
BREEAM-systemet som grunnlag for et felles norsk miljøklassifiseringssystem.
Prosjektgruppen vil anbefale at en ved nye sykehusprosjekter legger til grunn at en
benytter systemer som de øvrige større offentlige utbyggere benytter.
For å ivareta miljøpolitikk og de miljøambisjoner SUS har for utbyggingsprosjektet
skal det utarbeides en miljøplan. Miljøplanen består av en beskrivende del (del I,
dette dokument), og en miljøoppfølgingsplan (del II MOP). I del II MOP
fremkommer alle miljøkrav og – mål, som prosjektet skal etterstrebe. Del II MOP
er delt inn i hovedtema som følger kriterieinndelingen i BREEAM-NOR.

4.1.2 Grønt Sykehus, mål og langsiktige ambisjoner
Med utgangspunkt i Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012), Miljø- og
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten, er det
utarbeidet et forslag til nivå for miljøambisjoner. Kravene i Overordnet Teknisk
Program (OTP) for SUS vil også ivaretas og innebærer at det følgende skal
inkluderes i MOP:
Miljøambisjonene er konkretisert i 7 overordnede miljøtema:
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Miljøtema 1: Klimagassutslipp
Miljøtema 2: Energi
Miljøtema 3: Materialbruk
Miljøtema 4: Rive- og byggavfall
Miljøtema 5: Transport og Logistikk
Miljøtema 6: Innemiljø
Miljøtema 7: Utslipp og forurensning
I tillegg til de syv miljøtemaene er det også beskrevet en miljøambisjon for
brukerorganisasjonen.

Grønt Sykehus, Prosjektrapport II, beskriver mål og langsiktige ambisjoner 20132020:

Prosjektets miljømål baseres på disse ambisjonsnivåene og delmål for perioden
2013- 2016. Alle de miljømål som konkretiseres videre er strengere enn
minimumskrav i forskrifter.

4.1.3 Miljøtema 1: Klimagass
Det skal gjennomføres klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag i prosessen
for valgte bygningsløsninger i forhold til materialvalg, logistikk transportbehov etc.
Klimagassresultatene skal legges til grunn ved valg av materialer og løsninger.

4.1.4 Miljøtema 2: Energi
Energikilder:
› Det skal benyttes energikilder med minst mulig klimagassutslipp
Nybygg:
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›

Alle nye sykehusbygg som planlegges og bygges skal tilfredsstille
passivhusnivå.

›

Alle nye sykehusbygg skal oppnå energikarakter A

›

Alle nye sykehusbygg skal oppnå oppvarmingsmerke grønt

11

Ved rehabilitering:
› Rehabiliteringer som defineres som hovedombygging skal oppnå
passivhusnivå fra 2015

›

Ved andre typer av ombygninger skal en oppnå energikarakteren B

4.1.5 Miljøtema 3: Materialvalg
›

Det stilles krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjon/
environmental product declaration) til de 5 – 10 materialene som det brukes
mest av i prosjektet.

›

Det er forbud mot bruk av alle materialer som inneholder stoffer fra
produktforskriften, REACH, prioritetslisten1 og kandidatlisten2 etc.

›

Forbud mot all tropisk trevirke3

›

Klimavurdering og materialveiledning i alle faser

›

Bruk av klimagassregnskap og livsløpsvurderinger fra forprosjekt og i videre
faser for å sikre beslutningsgrunnlaget for material- og produktvalg

4.1.6 Miljøtema 4: Rive- og byggavfall
Riving/sanering av bygg:
› For rene riveprosjekter: 95 vektprosent avfall for gjenbruk/gjenvinning
Nybygg:
› Det skal etableres system som oppnår 80 % vektprosent sortert byggavfall for
gjenbruk/gjenvinning

1

http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten

2

http://www.klif.no/no/naringsliv/Substitusjon-av-kjemikalier/Om-kandidatlisten

3

http://www.regnskog.no/bevisst-forbruker/forbrukersp%C3%B8rsm%C3%A5l/regnskogfondets-liste-over-

tropiske-treslag
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4.1.7 Miljøtema 5: Transport og logistikk
›

Det skal legges opp til en logistikk som innebærer at minst mulig
persontransport foregår med personbil, og prosjektet skal tilrettelegge for
alternative transportformer.

›

Det skal legges opp til en logistikk som medfører god infrastruktur i forhold til
levering av varer og lignende.

4.1.8

Miljøtema 6 Innemiljø

Det skal ikke benyttes produkter som bidrar til sykdomsfremkallende eller
sjenerende inneklima. Overflateprodukter som benyttes innendørs skal ha lavere
utslipp enn klassen lavt forurensende iht. NS-EN 15251:2007.

Det skal prosjekteres løsninger som ivaretar

›
›
›
›
›
›
›

Termisk miljø
Atmosfærisk miljø
Akustisk miljø
Lys- og strålingsmiljø
Mekanisk miljø
Psykososialt miljø
Estetisk miljø

4.1.9

Miljøtema 7 Utslipp og forurensning

Tekniske installasjoner skal sørge for at krav til utslipp og forurensning blir oppfylt,
herunder:

›
›
›
›
›

Utslipp til jord, vann og luft
Støy fra virksomheten og tekniske installasjoner
Avfallshåndtering
Spesielle gassutslipp, eksos, HFK-gasser, medisinske gasser.
Dersom lystgass N2O benyttes skal avtrekket tilkoples destruksjonsanlegg for
denne gassen.
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4.2 Arbeidsmetodikk for miljøoppfølging
For å operasjonalisere BREEAM som arbeidsverktøy, og ivareta overordnede
miljømål i prosjektet vil prosjektorganisasjonen i samspill definere og konkretisere
miljømål i BREEAM- strukturen, og sikre at disse målene følges opp og gir ønsket
kvalitet og funksjonalitet i de ferdige bygningene. Dette sikres ved å arbeide etter
følgende struktur:

›

Definere og konkretisere prosjektets energi- og miljømål i
Miljøoppfølgingsplan (MOP) iht. strukturen for BREEAM-NOR

›

Utarbeide strategi for måloppnåelse

›

Tverrfaglig koordinering og prioritering av tiltak for måloppnåelse

›

Benytte foranalyse-verktøy og MOP for å evaluere og prioritere tiltak i videre
prosjektutvikling og detaljprosjektering

›

Sikre at nødvendige tiltak blir beskrevet i de respektive fagkapitler i
entreprisebeskrivelser, iht MOP

›

Følge opp dokumentasjon for måloppnåelse fra entreprenører
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6.

Videre arbeid

Før man utarbeider en mer detaljert miljøoppfølgingsplan bør følgende forhold
avklares med SUS:

›

Ved oppstart av forprosjektet bør man konkretisere miljømålene innen de
ulike miljøområdene omtalt i foreliggende dokument. Det anbefales at dette
gjøres på en slik måte at miljømålene kan relateres til BREEAM-krav både
hva gjelder struktur/systematikk samt målbare krav innen de ulike BREEAMemnene.

›

Det må tas stilling til hvordan prosjektet skal forholde seg til klimagass
målene i premissdokumentet "Grønt sykehus", hvor det står at man skal
arbeide fram en øvre grense for klimabelastning for nybygg, samt at man skal
arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg.

›

Vedr. BREEAM – Det er nylig (desember 2016) besluttet at prosjektet ikke
skal gå for BREEAM-sertifisering. Det er derfor ikke aktuelt å få utarbeidet et
prosjektspesifikt BREEAM miljø-kriteriesett.

›

Vedr. BREEAM – det er imidlertid konkludert med at man i det videre
miljøoppfølgingen følger BREEAM-metodikken. Dette er fullt mulig
uavhengig av om man skal sertifisere bygget eller ikke. Dette innebærer bl.a.
at man ved oppstart av forprosjektet (neste fase) må sette i gang en del
tidligfase-utredninger knyttet til de fleste hovedemnene i BREEAM. Dette er
nødvendig fordi BREEAM anbefaler at en del viktig miljørelaterte
vurderinger og valg gjøres tidlig nok i prosjektet. Dette uansett fornuftige og
relevante tema som prosjektet må ta behandle og forholde seg til for å kunne
oppnå gode miljøprestasjoner i utbyggingsprosjektet.

›

Rutiner for behandling og godkjenning av eventuelle endringer underveis i
prosjektspesifikke miljømål og miljøkrav (jfr kapittel 3 ovenfor)
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INNLEDNING
Foreliggende Miljøoppfølgingsplan (MOP) er prosjektets styrende miljødokument i
forprosjektfasen, og dokumentet har som formål å sikre at SUS-prosjektet når tidligere omforente miljømål ved at disse konkretiseres. Det henvises til miljømål og
miljøtema omtalt i skisseprosjektet, og som er nærmere beskrevet i Miljøambisjonsdokument og i Miljøprogram (NOT-RIM-00-001).
Prosjektets Miljøprogram (MP) er utarbeidet med bakgrunn i SUS sine miljøambisjoner, prosjektets miljøambisjoner og krav angitt i myndighetskrav samt overordnet miljøpolitikk og andre grunnlagsdokumenter.
Miljøprogram (MP) og Miljøoppfølgingsplan (MOP) er utarbeidet med utgangspunkt
i NS 3466:2 "Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg eiendomsnæringen."
Se figur 1 som viser sammenheng mellom de ulike dokumentene og prosjektfaser

Figur 1: Prosess for realisering av miljøambisjoner

Miljøkoordinator (RIM) i prosjekteringsgruppen (PG) har i utgangspunktet et dedikert og overordnet ansvar for å følge opp kravene i miljøprogrammet, at disse etterleves av alle fag, og at nødvendige beslutninger tas på riktig nivå og riktig tidspunkt i alle prosjektets faser.
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Miljøkoordinator for PG og byggherre skal i den grad det er nødvendig delta i prosjekteringsmøter for å ivareta miljømål og krav. Miljøkoordinator i PG har ansvaret
for eventuelle egne møter der miljøoppfølgingen dokumenteres (risikovurderinger,
oppfølging mot de ulike fagdisiplinene, revidering av MOP etc).
Det er i alle planfasene viktig å avklare eventuelle økonomiske konsekvenser de
ulike målene har, og hvis det er "konflikt" mellom miljømål og økonomi må man i
prosjektet ta en begrunnet avgjørelse om man skal senke ambisjonsnivået innen
miljømålet eller øke budsjettet. Slike "konflikter" skal alltid avgjøres av byggherre
ved prosjektleder, miljøkoordinator for SUS eller prosjektleder prosjektering. Det
er viktig at man både i PG og hos SUS klargjør behandlingsrutinene og mandater
ved denne typen avvik/"konflikter". Det forutsettes selvfølgelig at relevante "sykehusfaglige" krav uansett tilfredsstilles, som f.eks. hygiene- og vedlikeholdskrav
knyttet til materialvalg.
Miljø defineres på følgende måte:

Med miljø menes alle forhold som på en eller annen måte, direkte eller indirekte,
kan ha innvirkning på ytre miljø som f.eks. utslipp av klimagass knyttet til energibruk og energiproduksjon, utslipp av klimagass knyttet til produksjon og bruk av
materialer, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og produkter, samt
økologiske forhold knyttet til tomt. Videre vil tema som omhandler innemiljø (luftkvalitet, dagslys, termisk komfort etc.) også inngå.
Det kan også være nyttig å være klar over forskjellen mellom "miljø" slik dette er
definert ovenfor, og begrepene "SHA" og "HMS" som defineres som følger:
SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) knyttet til selve byggeprosessen omhandles
ikke her, men er tatt inn i andre dokumenter. Det samme gjelder hms-forhold i ferdig bygg (ref. prosjektets SHA-plan for prosjekteringsfasen).

2

FORUTSETNINGER
I skisseprosjektet ble det i Miljøprogrammet (NOT-RIM-00-001) definert miljøambisjoner innen følgende miljøtema:
Miljøtema 1: Klimagassutslipp
Miljøtema 2: Energi
Miljøtema 3: Materialbruk
Miljøtema 4: Rive- og byggavfall
Miljøtema 5: Transport og Logistikk
Miljøtema 6: Innemiljø
Miljøtema 7: Utslipp og forurensning
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"Grønt Sykehus, Prosjektrapport II" beskriver mål og langsiktige ambisjoner 20132020 som følger:

Figur 2: Utdrag av dokumentet "Grønt Sykehus"
Prosjektets miljømål baseres på disse miljøambisjonene, men det er imidlertid behov for avklare nærmere hvordan prosjektet skal forholde seg til klimagass målene
i premissdokumentet "Grønt sykehus". Her står det at man skal arbeide fram en
øvre grense for klimabelastning for nybygg, samt at man skal arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg. Det er så langt ikke utarbeidet en øvre grense for
klimabelastning for nybygg innen sykehussektoren. Videre har det heller ikke vært
en overordnet premiss for SUS-prosjektet at nybyggene skal være nullutslippsbygg. Krav om nullutslippsbygg er ambisiøst og forutsetter at prosjektet har energiløsninger som produserer energi fra fornybare kilder, og at mengde produsert
energi dekker både eget driftsmessig energibruk samt energibruk knyttet til produksjon og transport av materialer benyttet ved bygging av sykehuset.
Det har også vært diskutert om man skal gå for en miljøsertifisering etter BREEAMNOR. Det er nylig (desember 2016) besluttet at man ikke går for en sertifisering
etter BREEAM. Det er imidlertid samtidig konkludert med at videre miljøoppfølging
og arbeid med miljøtema gjennomføres med utgangspunkt i overordnet BREEAMstruktur og BREEAM-miljøtema.
De 7 miljøtemaene som inngår i prosjektets Miljøprogram (MP), er i stor grad også
sentrale miljøtema i BREEAM-strukturen. Det vil med andre ord ikke innebære
store konsekvenser at foreliggende miljøoppfølgingsplan (MOP) tar utgangspunkt i
BREEAM-struktur og BREEAM-miljøtema.

3

MILJØTEMA ETTER BREEAM-STRUKTUR
Det presiseres at BREEAM-NOR ikke er et sett av nye miljøkrav utover det som i
dag finnes av ordninger og godkjenninger, men er et system som setter alle disse
ordningene sammen til ett system. BREEAM definerer miljø litt videre mot miljøtema enn man tradisjonelt har gjort tidligere i byggeprosjekter, men samsvarer godt
med miljøtema angitt i miljøambisjonsdokumentet for prosjektet.
BREEAM er et poengbasert miljøklassifiseringssystem. BREEAM-NOR er en
norsktilpasset utgave av det engelske miljøklassifiseringssystemet BREEAM.
BREEAM ble utviklet i England i 1990 og er benyttet i flere hundre tusen prosjekter
rundt om i verden, og er med det verdens mest benyttede miljøklassifiseringssystem for bygg.
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BREEAM-klassifiseringen inndeles i fem ulike klassifiseringsnivå avhengig av
oppnådde poeng (se figur nedenfor). Klassifiseringen, eller miljøprestasjonen for
prosjektet, går fra høy til lav etter inndeling vist i tabell 1 nedenfor.

Tabell 1: Sertifiseringsnivåer i BREEAM
BREEAM-NOR i Norge har eksistert i ca. 5 år og er benyttet i flere større byggeprosjekter, men hittil først og fremst av private utbyggere. BREEAM-NOR omfatter i
dag ferdiglagede miljøkriterier til følgende 5 bygningstyper:
›

Kontor

›

Industri

›

Varehandel

›

Utdanning

›

Bolig

De ulike miljøkravene er satt sammen i 9 ulike hovedkategorier. Disse er:
›

Ledelse

›

Inneklima

›

Energi

›

Transport

›

Vann

›

Materialer

›

Avfall

›

Forurensning

›

Arealbruk/Økologi

Innen de ulike hovedkategoriene kan man oppnå poeng ved tilfredsstillelse av
konkrete miljøkrav. De ulike hovedkategoriene er innbyrdes vektet ulikt, og ved å
multiplisere %-vis oppnåelse av poeng innen hvert hovedemne med vektingen av
hovedemnet, kan man regne ut poengsum for hvert hovedemne. Jo flere poeng, jo
høyere klassifisering vil prosjektet oppnå jfr. Tabell 1 ovenfor.
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Tabell 2: Metodikk for utregning av samlet poengsum i BREEAM
I Tabell 3 nedenfor er det vist en sammenheng miljøemner i BREEAM-NOR og
miljømål for SUS-prosjektet hentet fra Miljøprogrammet. Tabellen inneholder følgende informasjon:

›

Kolonne 1: Hovedemner i BREEAM. Det er 9 stk hovedemner.

›

Kolonne 2: Deltema/stikkord som inngår i hver av hovedemnene. Er tatt med
som en stikkordsmessig utdyping av hovedemne

›

Kolonne 3: For hvert hovedemne i BREEAM er miljøtema og miljømål fra Miljøprogram (MP) tatt inn og sammenlignet med emne i BREEAM

›

Kolonne 4: Her er listet opp spesielle utredninger og undersøkelser som må
gjennomføres i forprosjektfasen jfr krav i BREEAM. BREEAM stiller ikke bare
krav til resultater, men også at det kan dokumenteres at disse tingene er gjort
på et såpass tidlig tidspunkt at konklusjonen gir innspill og krav til design og
utførelse.
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Emner jfr

Deltema jfr BREEAM

BREEAM

1. Ledelse

›
›
›
›
›
›
›

Avklare miljømål
for prosjektet
Idriftsettelse
Naboforhold utførelsesfase
Brukerveiledning
bygg
LCC-analyser

Miljømål for SUS-prosjektet jfr Mil-

Utredninger og under-

jøprogram og Miljøambisjonsdokument

søkelser i forprosjekt –

Det er ikke definert egne miljømål under

Krav i BREEAM
› LCC-analyser ved
materialvalg og
tekniske løsninger

begrepet "Ledelse", men i andre kravdokumenter presiseres at man skal benytte LCC, ha fokus på reduksjon av
naboulemper, samt utarbeide brukerveiledning og krav til idriftsettelse. I
"Grønt sykehus" står det at spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og
forbilde.

2. Helse og
innemiljø

›
›
›
›
›
›

Dagslys
Termisk komfort
brukere
Akustikk
Innendørs luft- og
vannkvalitet
Belysning

Miljøtema 6 – Innemiljø: Det skal ikke
benyttes produkter som bidrar til syk-

›
›

Dagslysberegninger
Inneklimaberegninger

›
›

Energiberegninger
Foranalyse energiforsyning
Klimagassberegninger

domsfremkallende eller sjenerende
inneklima. Overflateprodukter som
benyttes innendørs skal ha lavere utslipp
enn klassen lavt forurensende iht. NSEN 15251:2007. Det skal prosjekteres
løsninger som ivaretar et godt termisk,
atmosfærisk og akustisk innemiljø.

3. Energi

›
›

›
›
4. Transport

›
›
›
›

5. Vann

6. Materialer

›
›
›
›
›
›
›
›

Energieffektivitet
Energikilder; laveller nullkarbonløsninger
Delmåling av energi
Energieffektive
installasjoner

Miljøtema 2 – Energi: Det skal benyttes

Kollektivtransport
Tilrettelegging for
gående og syklende
Nærhet til fasiliteter
Reiseplaner, mobilitetsplan, informasjon

Miljøtema 5 – Transport og logistikk:

Vannforbruk
Lekkasjedeteksjon
Bærekraftig lokal
vannhåndtering
Livsløpsvurderinger
Lavt innhold av
miljøfarlige stoffer
Gjenbruk av materialer
Robusthet
Ansvarlig innkjøp

Det er ikke definert egne miljømål for

energikilder med minst mulig klimagassutslipp (fornybare kilder). Alle nye

›

sykehusbygg skal videre tilfredsstille
krav til Passivhus, oppnå energikarakter
A og oppnå oppvarmingsmerke grønt.

›

Mobilitetsplan

›

Flom og overvannsberegning

Miljøtema 3 – Materialvalg: Det stilles

›

krav til EPD-er, klimagassberegninger

›

LCA-analyser ved
materialvalg
Klimagassberegninger

Det skal legges opp til en logistikk som
innebærer at minst mulig persontransport foregår med personbil. Videre er
det viktig med en effektiv logistikk for
levering av varer og lignende

"Vann", men aktuelle vannreduserende
tiltak vil bli tatt inn i prosjektet.

legges til grunn for materialvalg i alle
faser. Krav om minimalt innhold av
helse- og miljøskadelige stoffer som
bidrar til forurensning av ytre miljø og
som kan være uheldig for innemiljøet
Miljøtema 1 – Klimagassberegninger:
Det skal gjennomføres klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag for
materialvalg og ulike bygningsløsninger.

C:\PROSJEKT\Stavanger sykehus\Faserapport FP\2 NOT-00-RIM-002 SUS Miljøoppfølgingsprogram-22.03.2017.docx

SUS - MILJØOPPFØLGINGSPLAN

Emner jfr

Deltema jfr BREEAM

BREEAM
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Miljømål for SUS-prosjektet jfr Mil-

Utredninger og under-

jøprogram og Miljøambisjonsdokument

søkelser i forprosjekt –
Krav i BREEAM

›
›
›

7. Avfall

Byggavfall
Resirkulert tilslag
Gjenvinning

Miljøtema 4 – Rive- og byggeavfall:

›

Mål om 95 % sortering på riveprosjekter, og mål om 80 % sortering av byggavfall ved nybygging. Stor fokus på
avfallsminimering, kildesortering og
gjenvinning. Alle riveprosjekter miljøkartlegges grundig for å hindre ukontrollert spredning av helse- og miljøfarlige
stoffer, og prosjektene planlegges med
mål om mest mulig stedlig gjenbruk av
riveavfall

›

8. Forurensning

›
›

Bruk og utslipp av
kjølevæske
Flomrisiko
NOx-utslipp

Miljøtema 7 – Utslipp og forurensning:

›

Miljøtekniske
grunnundersøkelser

›

Økologisk kartlegging og utredning

Krav til utslipp til luft, jord og vann skal
overholdes og skal holdes så lavt sommulig. Redusere ulemper knyttet til støy
fra virksomheten. Det skal gjennomføres
miljøtekniske grunnundersøkelser for å
unngå ukontrollert spredning av forurenset grunn.

9. Arealbruk
og økologi

›
›
›

Tomtevalg
Beskyttelse av økologiske funksjoner
Demping/forsterkning av
økologisk verdi

Det er ikke definert eget miljøtema for
arealbruk og økologi, men det bør være
et mål om å redusere negative konsekvenser ved eksisterende økologi gjennom en effektiv arealbruk og samtidig
tilføre området elementer som bidrar
positivt til økologi.

Tabell 3: Sammenheng mellom miljøtema i BREEAM og miljøtema i Miljøprogram

4

BRUK AV BREEAM I SUS-PROSJEKTET

4.1

BREEM for sykehusbygg
Skal man sertifisere sykehusbygg etter BREEAM-NOR må det utarbeides prosjektspesifikke miljøkriterier da det ikke finnes ferdig kriteriesett for sykehusbygg. Utarbeiding av prosjektspesifikke kriterier bestilles hos NGBC (Norwegian Green Building Council) som har ansvaret for BREEAM i Norge. Dette kalles for BREEAM
bespoke. Det er gjennomført flere BREEAM-bespoke prosjekter i Norge, men ikke
noen ferdigstilte prosjekter for sykehusbygg. Det er imidlertid at par andre sykehusprosjekter i Norge som relativt nylig har fått utarbeidet prosjektspesifikke miljøkriterier som benyttes for å kunne sertifisere prosjektene, og disse prosjektene er
omtrent i samme planfase som SUS-prosjektet.
Da SUS-prosjektet ikke skal sertifisere byggene er det ikke bestilt utarbeiding av
prosjektspesifikke kriterier fra NGBC. Det er likevel gjort en vurdering av miljøprestasjonene i prosjektet basert på de konkrete miljøkriteriene som står i
BREEAM-manualen av desember 2016. De konkrete miljøkriteriene vil i stor grad

C:\PROSJEKT\Stavanger sykehus\Faserapport FP\2 NOT-00-RIM-002 SUS Miljøoppfølgingsprogram-22.03.2017.docx

10/12 SUS - MILJØOPPFØLGINGSPLAN

være identiske med et opplegg etter BREEAM bespoke, men selve utregningen av
poeng og samlet %-poengsum vil ikke bli så nøyaktige.
Miljørådgiver i SUS-prosjektet har gjort skjønnsmessige tilpassinger av kriteriene i
BREEAM-manualen, for dermed å kunne benytte preanalyseverktøyet for
BREEAM-NOR (2016) for å regne ut samlet oppnådde %-poeng. Denne beregningen må betraktes som et overslag over den samlede miljøprestasjonen i SUSprosjektet, og som igjen kan benyttes som sammenligning mot de ulike sertifiseringsnivåene i BREEAM (Pass/Good/Very Good/Excellent/Outstanding).

4.2

Arbeidsmetodikk
I Vedlegg 1 er det vist en tabell som er benyttet ved oppfølging av de ulike miljøemnene. Skjemaet har vært et viktig verktøy for RIM for å følge opp de ulike miljøkravene ovenfor de respektive fagdisiplinene. Dokumentet er ment å være et "levende" dokument som skal følge prosjektet i alle videre prosjektfaser. Nedenfor er
vist et utsnitt av første side av tabellen (som går over 6 sider). Utsnittet omfatter
hovedemnet "Ledelse" som er ett av totalt 9 hovedemner.

Figur 3: Utdrag av Vedlegg 1
I tabellen i Vedlegg 1 ser man hvor mange poeng SUS-prosjektet kvalifiserer for
innenfor hvert delemne. Disse poengene er deretter overført til BREEAM's preanalyseverktøy som regner ut prosentvis poengoppnåelse innen hvert hovedemne
og samlet %-poengsum for alle delemner.
Det henvises til tabellen i Vedlegg 1 for nærmere detaljer. Dokumentasjon av samsvar med miljøkrav er i stor grad gjort i forbindelse med notater, beskrivelser o.l. i
øvrige tekniske dokumenter innen de respektive fagdisiplinene. For hvert delemne
og miljøkrav er det i tabellen henvist til disse dokumentene som bekrefter samsvar
med kravene. Det er også en del emner hvor som kun omfatter detaljprosjektering
og utførelsesfase, og det er derfor foreløpig ikke utarbeidet samsvarende dokumentasjon for disse emnene. Dette er kommentert i tabellen og må følges opp videre i senere faser av prosjektet.
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5

OPPSUMMERING – SAMLET MILJØPRESTASJON
I Tabell 4 nedenfor er resultatene fra preanalysen vist. Det presiseres at dette må
betraktes som et overslag, men indikerer hvilket nivå den samlede miljøprestasjonen ligger på. 63,4 %-poeng ligger omtrent midt i poengintervallet for Very Good
som strekker seg fra 55 til 70 %-poeng.

Tabell 4: Resultat fra preanalyse
I Figur 4 nedenfor er de samme resultatene vist som søyler for hvert hovedemne.
Den mørkegrønne søylen viser hvor mange %-poeng hvert hovedemne maksimalt
kan bidra med på bunnlinja, mens den lysegrønne viser resultatet på faktisk %poeng ut fra poenggivingen for hvert delemne.
Verktøyet kan også benyttes i senere faser av prosjektet hvor man kan beregne
poengsum for "Design phase" (detaljprosjektering) og "Construction phase" (as
built).

Figur 4: Resultater fra preanalysen vist som søylediagram
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Det konkluderes med at man jevnt over har gode miljøprestasjoner innen de ulike
hovedemnene, bortsett fra økologi-emnet. Resultatene viser også bra samsvar
med Miljøprogramet og øvrige styrende dokumenter. Økologi inngår for øvrig ikke
som eget emne i Miljøprogrammet.
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SUS Forprosjekt – Skjema for miljøoppfølging (Vedlegg til NOT-RIM-00-002 MOP)
Status per: 22.03.2017
Lenke til BREEAM-manual: http://ngbc.no/wp-content/uploads/2016/12/BREEAM-NOR-for-nybygg-2016-teknisk-manual-23.12.2016.pdf
Miljøemne
jfr Breeam

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

Ansvar

1. LEDELSE
(12 %)

1.1 Konseptutvikling og
prosjektoptimalisering
(MAN 01, side 17)

4

-

2

2

PGL
RIM

1.2 Livsløpskostnader og
levetidsplanlegging
(MAN 02, side 24)

4

-

2

2

Alle

6

-

4

4

PGL
RIB/RIM

3

2
(Krav 1-4
+ 7)

3

3

ITBkoordinat
or

1.5 Prøvedrift og oppfølging
(MAN 05, side 42)

3

-

2

2

ITBkoordinat
or

2.1 Visuell komfort
(HEA 01, side 50)

4

Forkrav 1

2

2

2.2 Inneluftkvalitet
(HEA 02, side 60)

7

1
(Krav 6-7)

6

6

1.3 Ansvarlig byggepraksis
(MAN 03, side 28)

1.4 Idriftsetting og
overlevering
(MAN 04, side 36)

2. HELSE OG
INNEMILJØ
(15 %)

ARK
RIE

RIV

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

Prosjektfase

Anerkjenne og oppfordre til en
integrert prosjekteringsprosess
som optimaliserer byggets ytelse.

Utarbeiding av Miljøprogram (MP) med miljømål i
skisseprosjekt, avklare behov for sakkyndige
fagdisipliner, avklare sluttbrukernes krav slik at
arealplaner, utstyr etc er slik at man kan gjøre
optimale valg. Utnevne person med dedikert ansvar
for miljøoppfølging og utarbeiding av MOP.

Skape verdi gjennom hele
livsløpet ved å oppfordre til å
beregne livsløpskostnader for å
bedre prosjektering,
spesifisering, vedlikehold og drift,
og til å rapportere
investeringskostnader for å
fremme økonomisk bærekraft.
Anerkjenne og oppfordre til
byggeplasser som blir ledet på en
miljø- og samfunnsmessig
hensynsfull og ansvarlig måte.
Oppfordre til en korrekt planlagt
overleverings- og
idriftsettingsprosess som
gjenspeiler bygningsbrukernes
behov.
Sørge for prøvedrift og
oppfølging etter overlevering til
eier eller brukere det første
bruksåret for å sikre drift og
eventuell tilpasning av bygget i
samsvar med formål og
driftsbehov.
Sikre at bygningsbrukerne får
tilgang til dagslys, kunstig lys og
betjeningsinnretninger, slik at
beste praksis for lysforhold og
visuell komfort ivaretas.

Anerkjenne og oppfordre til et
sunt innemiljø ved å spesifisere
og installere hensiktsmessig
ventilasjon, utstyr og overflater.

Frist

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

S/F/D

Miljøambisjonsdok. av 12.05.2015 (S)
Miljøprogram av 16.12.2016 (S + F)
Miljøoppfølgingsplan av 22.03.2017
RIM er utnevnt og rolle avklart.
Det bør henvises dokumenter som
dokumenterer brukermedvirkning.

Beregning av byggets livsløpskostnader.
Beregning av bygningsdelers livsløpskostnader.
Se for øvrig krav og kriterier i BREEAM-manual.

S/F/D

Det bør oppgis hvilke LCC-beregninger
som er gjennomført og hvilke
konsekvenser resultatene herfra har hatt
på design og valg av løsninger.

Antar at 2 p er tilfredsstilt. Det er
utarbeidet miljødokumenter i
steg 2 og ved starten av steg 3.
Miljøkoordinator er utnevnt.
Det har vært mye involvering av
brukere (3. part).
Vi kvalifiserer ikke til 3. og 4.
poeng
Antar 2 p er ok da det er utført.
LCC-beregninger på flere
områder (usikker med metodikk
jfr NS-krav).
Er det utført på bygningsdeler
(det 3. poenget)?

Stille krav i anbudsgrunnlag jfr. innhold og bruk av
sjekkliste A1 for ansvarlig byggepraksis.

(F)/D

Antar 4 poeng, dvs. 1p for
miljøledelse, 1p for
miljøoppfølging samt 2p for
hensynsfull bygging

Utnevne ansvarlig for idriftsetting og overlevering,
samt utarbeide en plan/arbeidsprogram for
prøvedrift og oppfølging inkl budsjett. Koordineres
med hovedentreprenør og bruker.
Se for øvrig krav og kriterier i BREEAM
Utnevne ansvarlig for prøvedrift og oppfølging. Stille
krav i anbudsgrunnlag.
Se for øvrig krav og kriterier i BREEAM

F/D/U

Ikke utarbeidet ennå, men overordnede
krav i styrende dokumenter pålegger
prosjektet strenge krav til miljøvennlig
byggeprosess. Tas inn i anbudsgrunnlag
for utførelse.
ITB-koordinator er foreløpig ikke utnevnt,
men dette vil bli gjort ila
detaljprosjekteringsfasen og vil følge
prosjektet fram til prøvedrift.

F/D/U

ITB-koordinator er foreløpig ikke utnevnt,
men dette vil bli gjort ila
detaljprosjekteringsfasen og vil følge
prosjektet fram til prøvedrift.

Forutsetter min 2 p da dette er
viktig, og fordi at prosjektet har
fokus på dette.

Prosjektere bort potensialet for sjenerende blending
i alle relevante områder. Imøtekomme god praksis
for dagslysnivåer. Relevante områder av bygget har
tilstrekkelig utsyn for å begrense øyebelastningen og
skape en forbindelse ut. Prosjektere systemer for
inne- og utebelysning uten flimmer og med
tilstrekkelig belysningsstyrke (Illuminance, lux). Dele
innebelysningen i soner for separat brukerkontroll.
Se for øvrig krav i BREEAM-manual.
Begrense luftforurensningskilder gjennom
omhyggelig prosjektering og planlegging. Sørge for
en fleksibel strategi for bygningsventilasjon som kan
tilpasses fremtidige brukerbehov og klimascenarier.
Gjennomføre en objektiv risikovurdering av planlagte
laboratorier. Sørge for at inneslutningsutstyr så som
avtrekk oppfyller strenge sikkerhets- og ytelseskrav.
Sørge for laboratorier på inneslutningsnivå 2 og 3
som oppfyller strenge sikkerhets- og ytelseskriterier
dersom det er spesifisert.
Se for øvrig krav i BREEAM-manual

F/D

Forkrav ivaretas ved å spesifisere LEDbelysning med høyfrekvent utstyr.
Belysningsnivået følger nasjonale
retningslinjer. Belysningskonsept
utarbeides i funksjonsprosjekt.
Soneinndeling ivaretatt. Se notat NO-RIE56-01 Romkontroll.

Forutsetter ikke at prosjektet
tilfredsstiller dagslyskrav, men
antar 1p for
blendingskontroll/utsyn og 1p for
belysningsnivåer og
soneinndeling.
Må følges opp i videre
prosjektering.

F/D

NO-RIV-36-01 Luftbehandling –
systembeskrivelse

Forutsetter minimere kilder til
luftforurensning (1p), ventilasjon
(1p), reduserte utslipp flyktige
organiske forbindelser (VOC) (2
p) og sikker inneslutning
laboratorier (2p)

NO-RIV-36-02 Luftbehandling - spesialrom

Forutsetter 3p da dette er viktig
arbeid som må tas inn i videre
arbeid med detaljprosjektering
og idriftsettelse.

Miljøemne
jfr Breeam

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

2

2

2

2

1

-

1

1

2.5 Akustisk ytelse/Lydforhold
(HEA 05, side 85)

2

-

1

1

2.6 Sikker atkomst
(HEA 06, side 90)

2

-

2

2

1
(0 i preanalysen)

-

1

1

2.8 Fuktsikkerhet
(HEA 09, side 99)

3

1

2

2

3.1 Energieffektivitet
(ENE 01, side 104)

12

-

8

8

3.2 Energimåling
(ENE 2, side 107)

3

1

1

1

3.3 Utebelysning
(ENE 3, side 113)

1

-

1

1

2

1

1

1

3

-

2

2

2.3 Termisk miljø
(HEA 03, side 78)

2.4 Forebygging av
legionellasmitte
(HEA 04, side 82)

2.7 Naturfarer
(HEA 07, side 94)

3. ENERGI
(19 %)

3.4 Energiforsyning med lavt
klimagassutslipp
(ENE 04, side 117)

3.5 Energieffektive kjølelagre
(ENE 05, side 123)

Ansvar

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

Prosjektfase

RIV

Sikre tilfredsstillende termisk
komfort gjennom prosjektering
og valg av nødvendige
betjeningsinnretninger for å
opprettholde et behagelig
termisk miljø for
bygningsbrukerne.

Utføre termisk modellering etter relevante
standarder.
Vurdere forventede klimaendrings-scenarier som del
av den termiske modellen. Legge den termisk
modellering til grunn for temperaturstyringsstrategien for bygget og dets brukere.

RIV

Begrense risikoen for
legionellasmitte i installasjonene,
og sørge for rene, ferske
vannkilder for brukerne.
Sørge for at bygget oppfyller
relevante standarder og at
kravene er etterfulgt.

RiTra
LARK

Anerkjenne og oppfordre til
effektive prosjekteringstiltak for
risikofri, sikker atkomst til og fra
bygget.

PGL
RIM

Redusere eller eliminere
påvirkning fra naturfarer på
bygget.

RiBFy

Redusere risiko for å bygge inn
uønsket fukt, og forebygge fuktog muggproblemer gjennom
hensiktsmessige tiltak i
prosjekterings- og
produksjonsfasen
Designe bygg med minimalt
energiforbruk

RiAku

RiEne
RiBFys
(RIV)

RIV
RIE

Anerkjenne og oppfordre til
måling av energiforbruk gjennom
bruk av skjermenhet(er) for
avlesning av energi.

RIE

Anerkjenne og oppfordre til
installasjon av energieffektive
lysarmaturer i byggets
uteområder.

RiEne
(RIV)

RIV
(RIE)

Redusere klimagassutslipp ved
bruk av lokal energiproduksjon
fra fornybare kilder, samt velge
eksterne energikilder med så lav
klimagassbelastning som mulig
Anerkjenne og oppfordre til
installasjon av energieffektive
kuldesystemer, og dermed
redusereklimagassutslipp i
driftsfasen fra systemenes
energibruk.

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

F/D

NO-RIV-30-01 Termisk Energiforsyning
NO-RIV-36-03 Romklimaberegning

Forutsetter 2p som er bekreftes i
nevnte RIV-notat. Dette må
følges opp i videre i
detaljprosjektering og opplegg
for styring.

Dokumentere krav til løsninger/kravspesifikasjon.
Se for øvrig krav i BREEAM-manual.

F/D

NO-RIV-31-03 Forebygging av
legionellasmitte

Forutsetter 1p da dette kravet
uansett må innfris

Dokumentere at innvendige arealer tilfredsstiller
minst lydklasse C i NS 8175, og at støy fra tekniske
installasjoner tilfredsstiller minst klasse B i NS 8175.
Stille krav til at akustisk testing blir utført av
kvalifisert akustikkekspert.
Se for øvrig krav i BREEAM

F/D/U

Oppgi teknisk notat som bekrefter
samsvar

Gjennomføre effektive tiltak som bidrar til sikker
atkomst til og fra bygget.
Forstå og ta hensyn til sikkerhetsbehov i
prosjekteringen og spesifikasjonen.
Se for øvrig dokumentasjonskrav og innhold i
BREEAM
Vurdere risiko for naturfarer som kan påvirke bygget,
og gjennomføre tiltak for å redusere risiko.

F/D

Mobilitetsplan (RiTra)
Forprosjektrapport Utomhus
Utforming av offentlig vei videre avklares
med utbyggingsselskap / kommune
gjennom detaljregulering

Akustiker utnevnt i steg 3
(forprosjekt).
Dokumentere forkrav jfr krav i
manual. Antar at tilfredstilling av
krav dokumenteres og aktuelle
standarder følges. Viktig at dette
følges opp videre i prosjektet.
Antar 2 p. Forhold rundt 2. poeng
"Inkluderende og tilgjengelig
utforming" må verifiseres og
følges opp.

F/D

Dokumentasjon ifr krav foreligger ikke

Antar det er vurdert natur-farer
(må dokumenteres) og det er
ingen spesielle som er identifisert

Minimere antall kilder til fuktproblemer gjennom
planlegging, måling og fysiske tiltak under oppføring
av bygget.
Det henvises for øvrig til innhold og krav i BREEAM

F/D/U

Krav om tiltak for å unngå fuktproblemer
tas inn i anbudsgrunnlag for utførelse, og
vil bli fulgt opp med målinger og
dokumentasjon.

Viktig tema som må følges opp
både i prosjektering og ikke minst
utførelse. WPS gir et ekstra
poeng, men er foreløpig ikke
forutsatt.

Anerkjenne bedringer i byggets energi-ytelse som
minst oppfyller byggeteknisk forskrift. Oppfordre til
tiltak for å redusere energibehovet gjennom
bygningsprosjektering, energiforsyning og
systemspesifikasjon. Dokumentere beregninger.
Det henvises for øvrig til spesifikasjoner i BREEAM.
Installere energimålere for å muliggjøre fordeling av
energiforbruket på sluttbrukere.
Installere delmålere i områder med høyt
energiforbruk og utleiearealer.

F/D

Dokumentasjon jfr krav i BREEAM
foreligger ikke.

Krav til Passivhus. Antar 8 poeng
som mulig. Beregninger må
dokumenteres og det er krav til
beregningsverktøy (se manual)

F/D

Tilfredsstiller 1 poeng. Energiregistrering
er beskrevet i notat NO-RI-56-03
Energiregistrering

Spesifisere energieffektive lysarmaturer for
uteområder i prosjektet og styringsinnretninger for å
hindre bruk når det er dagslys, eller når det ikke er
behov. Bebyggelsesplan og fasadetegninger som
viser plassering av utvendig belysning/armaturer.
Gjennomføre en forstudie for å finne frem til og
spesifisere de mest hensiktsmessige energikildene
med lavt klimagassutslipp for bygget eller prosjektet
på eller i nærheten av tomten.
Det henvises til BREEAM-manual mht. krav til
innhold og dokumentasjon i foranalysen.
Prosjektere, installere og idriftsette kuldesystem,
dets styringssystem og komponenter i henhold til
relevante regler og standarder, og vise ril reduksjon i
indirekte klimagassutslipp (CO₂ e.) gjennom livsløpet.
Dokumentere valg og/eller krav til utstyr for å oppnå
lavt energiforbruk.

F/D

Krav til energieffektive armaturer vil bli
ivaretatt. Belysningskonseptet vil bli
utarbeidet i funksjonsprosjektet.
Styring av lysanlegget med dagslysstyring
vil bli ivaretatt.
Dokumentasjon jfr krav i BREEAM
foreligger ikke, men antar at vi minimum
kvalifiserer for 1 p

Må avklares om aktuelle
energityper måles via løsninger i
forprosjektet. Må følges opp
videre. Usikker på om 2 p er
realistisk, men forutsetter min 1
p
Dette må følges opp videre i
neste fase.

F

F/D

Frist

NO-RIV-37-01 Vannkjøleanlegg –
systembeskrivelse

Viktig at man har dokumentasjon
i tråd med kravene i forstudie (se
krav i manual) og at arbeidet er
utført av energispesialist.
Kvalifiserer vi for 2p?
Forutsetter min 1 p her. Må
dokumentere at dette følges opp
i neste fase.

Miljøemne
jfr Breeam

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

Prosjektfase

2

-

1

1

RIE

Anerkjenne og oppfordre til
spesifikasjon av energieffektive
transportsystemer.

3

RIV
SUS

2

2

SUS
(RIE)

Anerkjenne og oppfordre til
bygging av energieffektive
laboratorieområder med
minimalt CO2-utslipp fra
energiforbruk i driftsfasen.
Anerkjenne og oppfordre til
anskaffelse av energieffektivt
utstyr.

-

2

2

RiBfy
RiEne

Anerkjenne og oppfordre til
begrensning av byggets netto
energibehov.

RiTRA
5
3 p i preanalysen)

-

3

3

Anerkjenne og oppfordre til
utbygging med nærhet til gode
kollektivtransporttilbud, slik at
transportrelatert forurensning og
kødannelse begrenses.

4.2 Avstand til lokalt serviceog tjenestetilbud
(TRA 2, side 155)

RiTRA
1

-

1

1

4.3 Alternative
transportformer
(TRA 3, side 164)

2

-

2

2

4.4 Bilparkeringskapasitet
(TRA 04, side 168)

2

-

1

1

Lokalisere utbyggingen i
nærheten av lokalt service- og
tjenestetilbud for å redusere
behovet for lengre og flere reiser
Designe bygningene med
hensiktsmessige fasiliteter som
stimulerer til bruk av alternative
transportformer som reduserer
miljøbelastningen ved transport
og begrenser behovet for
individuelle reiser.
Oppfordre til bruk av andre
transportformer til bygget enn
personbil, og bidra til å redusere
transportrelatert utslipp og
kødannelse forbundet med drift
av bygget.

Gjennomføre analyse av transportbehov og
bruksmønstre for å bestemme optimalt antall heiser
(+ event. rulletrapper eller rullefortau) og deres
størrelse.
Spesifisere energieffektive installasjoner.
Se for øvrig krav i BREEAM-manual.
Forplikte seg til å kartlegge brukerbehov og fastsette
ytelseskriterier og optimalt energibehov for
laboratorier.
Spesifisere energieffektivt utstyr og tiltak i henhold
til beste praksis og behov.
Identifisere byggets uregulerte energiforbruk som
har stor innvirkning på samlet uregulert
energibehov.
Vise betydelig reduksjon i samlet uregulert
energibehov i bygget.
Det henvises også til detaljer i BREEAM-manualen.
Anerkjenne og oppfordre til bygg med lavt netto
energibehov.
Undersøke, prøve, kartlegge og rette
klimaskjermmangler via hensiktsmessige metoder.
Dokumentere at krav til Passivhus tilfredsstilles.
Benytte godkjent beregningsverktøy som viser
faktisk beregnet netto energibehov til oppvarming
og kjøling. Stille krav til tettehetsprøving og
termografisk studie i forbindelse med utførelse
Dokumentere avstander og avstandskrav jfr krav i
BREEAM-manualen. (Merknad: kan være litt
vanskelig å vurdere da vi ikke har tilgang til TRA-01
kalkulator. Foreslår at vi benytter kriteriene i
BREEAM-2012-manualen, se side 179 her:
http://ngbc.no/wpcontent/uploads/2015/09/BREEAM-NOR-Norw-ver1.1_0.pdf)
Dokumentere avstander og avstandskrav jfr krav i
BREEAM

5
(1 p i preanalysen)

-

3

3.8 Energieffektivt utstyr (inkl.
IT)
(ENE 08, side 138)

2

-

3.9 Bygningskonstruksjonens
energiytelse
(ENE 23, side 145)

2

4.5 Mobilitetsplan
(TRA 5, side 172))

1

-

1

1

5.1 Vannforbruk
(WAT 1, side 178)

5

-

3

3

3.6 Energieffektive
transportsystemer (heiser o.l.)
(ENE 06, side 128)

3.7 Energieffektive
laboratoriesystemer
(ENE 07, side 133)

4. TRAFIKK
(10 %)

5. VANN
(5 %)

4.1 Kollektivtransporttilbud
(TRA 1, side 149)

Ansvar

ARK
RiTRA

RiTRA

RiTRA
SUS
++?

Tilrettelegge for at ansatte og
besøkende bruker flere
reisealternativer for at man skal
benytte reisemåter med så lav
miljøbelastning som mulig.

RIV

Redusere forbruk av drikkevann
til sanitærformål til et minimum
ved å stimulere til bruk av

Frist

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

F/D

Heisanalyse er gjennomført. Se notat NORIE-62-02 Heisanalyse.
Energieffektiv drift av heisanlegget er
beskrevet. Se notat NO-RIE-62-01 Heis,
teknisk utførelse.

Må dokumentere at
transportanalyse og beregninger
av kvalifisert fagperson.

F/D

Dokumentasjon ikke framlagt, men det
forutsettes at krav om energieffektive
laboratoriesystemer. Må følges opp i
beste prosjektfase.

F/D

Dokumentasjon ikke framlagt, men det
forutsettes at krav om energieffektivt
utstyr. Må følges opp i beste prosjektfase.

Må tilfredsstille for-krav
(kriterium 12 i HEA 2).
Må dokumentere krav/løsninger i
forprosjekt. Må følges opp i det
videre. Antar 3 p.
Forutsetter 2 p, men det må
dokumenteres eller bekreftes at
vi tilfredsstiller kriteriene, og at
dette følges opp videre i
prosjektet.

F/D/U

Dokumentasjon ikke framlagt, men dette
må følges opp med utarbeiding av
dokumentasjon jfr krav. Må følges opp i
beste prosjektfase.

Kvalifikasjonskrav til rådgiver.
Dokumentere beregninger i
forprosjektfase samt beskrive
kort krav knyttet til kontroller
under utførelse

F/(D)

Dokumentasjon iht BREEAM-krav ikke
framlagt, men prosjektet har et meget
godt kollektivtransporttilbud

F

Dokumentasjon iht BREEAM-krav ikke
framlagt, men antar at prosjektet
kvalifiserer til 1 p

RiTRA må gjøre en vurdering av
mulige poeng. Slik planlagt
løsning er så burde det være
mulig å score høyt her.
Forutsetter foreløpig at vi
tilfredsstiller 3 p.
For SUS forutsettes bruk av
bygningskategori 3.
RiTRA må gjøre en vurdering ut
fra kriterier. For SUS forutsettes
bruk av bygningskategori 3.

Dokumentere tiltak som f.eks. sykkelparkering,
dusjer, garderober, tørkeskap, bildelingsordninger,
forhandle med kollektivselskap om utvidet rutetilbud
etc. Tiltakene må skille mellom ansatte og
besøkende. Se for øvrig krav i Breeam.

F/(D)

Dokumentasjon iht BREEAM-krav ikke
framlagt, men antar at prosjektet
kvalifiserer til 2 p

Med de løsningene som ligger
inne i SUS-prosjektet antas at
prosjektet kvalifiserer til 2p, men
det må henvises til dokumenter
hvor man se samsvar med
BREEAM-krav

Vurdering av antall parkeringsplasser for ansatte og
besøkende må ses i sammenheng med de øvrige
Trafikk-emnene. Dokumenteres ved å oppgi antall
parkeringsplasser per antall ansatte og besøkende.
(Merknad: kan være litt vanskelig å måle seg mot
BREEAM-kriteriene fordi vi ikke har fått utarbeidet
prosjektspesifikt kriteriesett. Prøv å kvantifisere
forhold som har smh med miljømålet for emnet)
Det henvises til kriterier for innhold i mobilitetsplan
og reisevaneundersøkelse i BREEAM side 200.
Dokumentere mobilitetsplan og
reisevaneundersøkelse. Dokumentere (tekst, tegning
o.l.) på tiltak som er valgt på bakgrunn av resultatene
i mobilitetsplanen. (Merknad: hvis vanskelig å måle
mot kriterier så kan man dokumentere tiltak/planer
som har med miljømålet å gjøre. Se for øvrig
Tilleggsinformasjon side 174)
Dokumentere krav/spesifikasjoner til vannforbrukende utstyr (toaletter, servanter, dusjer etc),
inkl opplegg for styring. (Merknad: vi benytter ikke
WAT 01-kalkulator. Kvantifiser effekt av

F/(D)

Dokumentasjon iht BREEAM-krav ikke
framlagt, men antar at prosjektet
kvalifiserer til min 1 p

Forutsetter bruk av
bygningskategori 3. Gir
mobilitetsplanen svar på dette?
Antatt foreløpig at prosjektet
kvalifiserer for 1 p, men dette må
dokumenteres.

F

Mobilitetsplan er utarbeidet, men
foreløpig usikker på om denne samsvarer
med BREEAM-krav, men antar at
prosjektet kvalifiserer til 1 p

Antar 1 p, men RiTRA må vurdere
og bekrefte at utarbeidet
Mobilitetsplan samsvarer med
kravene i BREEAM

F/D/U

NO-RIV-31-01 Vannforsyning og avløp –
systembeskrivelse

Har ikke tilgang til WAT 1kalkulator, men beskriv hvilke
krav og føringer vi har i
prosjektet. Erfaring viser at dette

NO-RIVA-73-01 Vann og avløp

Miljøemne
jfr Breeam

6. MATERIALER
(13,5 %)

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

5.2 Vannmåler
(WAT 2, side 187)

1

-

1

1

5.3 Detektering og forebygging
lekkasjer (WAT 3, side 191)

2

-

1

1

5.4 Vannbesparende utstyr
(WAT 4, side 195)

1

-

1

1

Total 7
som
fordeles
som
angitt
nedenfor

Krav 1
(fravær
miljøgifter)

6.1 Bærekraftig materialvalg
(MAT 1, side 198)

RIV

RIV

6.3 Robust konstruksjon
MAT 05, side 214)

LARK
(RIV)

ARK
(ENT)

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

vannbesparende utstyr og
installasjoner

tiltak/løsninger som har som formål å redusere
vannforbruk. Beskriv løsninger)

Sørge for at vannforbruket kan
måles og overvåkes, og på denne
måten stimulere til lavere
vannforbruk
Redusere konsekvenser av
vannlekkasjer som ellers kan bli
uoppdaget
Redusere vannforbruket ved å
oppfordre til spesifikasjon av
vannbesparende utstyr

Dokumentere vannmåling for hvert bygg og til
funksjons- eller bygningsområder med over 10 %
forbruk. Tilkopling til sentral driftskontroll

F

Se kriterier i BREEAM-manual.
Dokumentere/beskrive opplegg for
lekkasjedeteksjon jfr kriteriene i BREEAM
Se kriterier i BREEAM-manual.
Dokumentere/beskrive opplegg for
lekkasjedeteksjon jfr kriteriene i BREEAM

Fremme bruk av
bygningsmaterialer med lav
miljøpåvirkning gjennom hele
byggets livsløp.

Det henvises til kriteriene for de respektive
delemnene i BREEAM-manualen.
("Det antas det må gjøres avklaringer mht.
miljømålsettinger, arbeidsmetodikk og ansvar for
utførelse av vurderinger og beregninger. Antar at
mye av dette kan gjøres i neste prosjektfase, men
gjør en verifisering av hvordan vi ligger an og
hvordan vi tenker/prosjekterer for å oppnå
miljømålene innenfor de ulike temaene")

F/D/U

Det henvises til sjekkliste A20 i BREEAM (side 321,
miljøgiftliste). Kravspesifikasjon, eller annen
dokumentasjon, som bekrefter samsvar med
sjekkliste A20
Dokumentere omfang og beliggenhet av materialer
det kreves EPD-er for jfr kriteriene i BREEAM.

Emnet består av flere delemner
som må dokumenteres hver for
seg. Disse delene er: fravær av
miljøgifter / miljødeklarasjoner
(EPD-er) / ytelseskrav til
bygningsprodukter /
livsløpsvurderinger (LCA) /
klimagassberegninger

1

Krav 1
(fravær
miljøgifter)
-

1

1

2

-

1

2

-

2

Prosjektfase

Frist

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

215000 00 VA 310 I001

er overkommelig poeng å oppnå,
men setter foreløpig
ambisjonsnivået til 2 p
RIV: Økte til 3 poeng. Sykehus vil
ha høyt vannforbruk og
utfordringer med resirkulering
RIV: Vannmålere er vist på
systemskjema

F

NO-RIV-31-01 Vannforsyning og avløp –
systembeskrivelse

RIV: Flere ulike tiltak er beskrevet
i notatet.

F

Løsning ikke bestemt enda, følges opp i
detaljprosjektet. Vil bli medtatt ved
beskrivelse av utstyr.

Løsning ikke bestemt enda,
følges opp i detaljprosjektet.
Til LARK: hvordan er vanning av
uteanlegg tenkt løst?

F/D/U

Dokumentasjon Krav 1 (fravær av
miljøgifter) tas inn i anbudsspesifikasjon

F/D/U

Krav om fra fremlegging av EPD-er jfr.
krav i BREEAM tas inn i
anbudsspesifikasjon

Det er nok at dette kravet er
omtalt en eller annen plass, men
angi i hvilket dokument og hvor
(avsnitt).
Det er nok at dette kravet er
omtalt en eller annen plass, men
angi i hvilket dokument og hvor
(avsnitt).
Det er nok at dette kravet er
omtalt en eller annen plass, men
angi i hvilket dokument og hvor
(avsnitt).
Forutsetter foreløpig 0 poeng
her, men bør absolutt være mulig
å oppnå min. 1p. Følges opp i
neste fase
Forutsetter min 1 p her. Dette
kan gjøres senere, men i
forprosjektet må det stå som et
krav at dette skal gjøres.

ARK
ENT

6.1-1 Fravær av miljøgifter

ARK
ENT

6.1-2 Miljødeklarasjoner (EPD-er)

ARK
ENT

6.1-3 Ytelseskrav til
bygningsprodukter

Minst 10 produkter (fra ulike bygningsdeler) fra
tabell 32 (side 204) tilfredsstiller ytelseskriteriene i
BREEAM. Angi plassering og omfang.

F/D/U

1

Krav om tilfredsstillelse av ytelseskrav jfr.
krav i BREEAM tas inn i
anbudsspesifikasjon
Krav om fra LCA-beregninger iht. krav i
BREEAM tas inn i anbudsspesifikasjon

F/D/U

1

1

ARK
ENT

6.1.5 Klimagassberegninger

-

Krav om fra klimagassberegninger iht.
krav i BREEAM tas inn i
anbudsspesifikasjon

Tilfredsstille
forkrav 1

2

2

ARK
ENT

Forkrav om dokumentasjon om lovlig
innkjøp av trevirke tas inn i
anbudsspesifikasjon. Også andre krav vedr
ansvarlig innkjøp tas inn i
anbudsdokument.

Forutsetter min 2 p her. Dette
kan gjøres senere, men i
forprosjektet må det stå som et
krav at dette skal gjøres.

-

1

1

Identifisere deler av bygning og bygningselementer
som er sårbare for fuktskader, samt områder i og
rundt bygningene som kan være utsatt for skader fra
trafikk og kjøretøy. Beskrive løsninger som reduserer
behovet for utskiftninger.

F/D

1

Anerkjenne og oppfordre til
ansvarlig innkjøp for viktige
byggematerialer, dvs. bruk av
lovlig avvirket trevirke og bidra til
ansvarlig innkjøp som reduserer
negative konsekvenser for miljø,
samfunn og økonomi
Anerkjenne og oppfordre til
tilfredsstillende beskyttelse av
utsatte deler av bygg og landskap
for å begrense behovet for
utskifting av materialer til et
minimum og maksimere

(F/D) U

3

Bruk av anerkjent LCA-verktøy og angi resultater for
obligatoriske bygningsdeler. Sammenlign gjerne med
oppnådde resultater med BREEAM's MAT 01kalkulator (vi har ikke tilgang til MAT 01-kalkulator)
Beregne reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet
med et referansebygg. Benytt samme
beregningsverktøy som benyttes til LCA-beregninger
(se ovenfor). Det bør settes et mål på %-vis
reduksjon av utslipp sml. m. referansebygg.
I forprosjektet må prosjektet forplikte seg på å
implementere krav om ansvarlig innkjøp av
materialer blir i tatt inn i
anbudsgrunnlag/kravspesifikasjon.
Videre dokumentasjon gjøres i forbindelse med
utførelse.

F/D/U

0

ARK
ENT

6.1-4 Livsløpsvurderinger (LCA)

0

Dette er ikke foreløpig verifisert, men det
forutsettes at sårbare bygningsdeler er
prosjektert med robust utførelse. Dette
må følges opp med krav i anbudsgrunnlag
og kontrolleres i forbindelse med
detaljprosjektering

Forutsetter 1 p. Fagdisiplinene
må angi hvor kravene er tatt inn
(dvs. dokument.nr og kapittel)

0

6.2 Ansvarlig innkjøp av
materialer
(MAT 3, side 206)

Ansvar

RiBFy
ARK
RiTRa

Miljøemne
jfr Breeam

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

7. AVFALL
(7,5 %)

7.1 Avfallshåndtering på
byggeplass
(WST 01 – side 218)

3

-

2

2

7.2 Bruk av resirkulerte
materialer
(WST 02 – side 222)

1

-

0

0

1

-

1

1

1

-

1

1

8.1 Valg av tomt
(LE 01, side 237)

3

-

0

0

8.2 Tomtens økologiske verdi
(LE 02, side 240)

2

-

0

0

8.3 Forbedring av tomtens
økologi
(LE 04, side 248)

3

-

0

0

8.4 Langsiktig påvirkning av
artsmangfold
(LE 05, side 251)

2

-

0

0

9.1 Påvirkning fra kuldemedier
(POL 01, side260)

5

-

3

3

9.2 NOx-utslipp
(POL 02, side 270)

3

-

2

2

9.3 Overvannshåndtering
(POL 03, side 276)

5

-

3

3

7.3 Avfall i driftsfase
(WST 03 – side 225)

7.4 Valg av gulvbelegg og
himling
(WST 04 – 234)

8. AREALBRUK
OG ØKOLOGI
(10 %)

9. Forurensning
(8 %)

Ansvar

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

Prosjektfase

Utarbeide en plan for
ressurshåndtering på
byggeplassen.
Begrense avfallsmengder og
utnytte mulighet til å sortere,
gjenbruke og resirkulere avfall på
byggeplass
Spesifisere prosentandel
resirkulert eller gjenvunnet tilslag
mot fastsatte mål.

Sette mål om genererte mengder (kg/m²) byggavfall
og sorterings-%, f.eks. min 75 %. Krav til måling,
dokumentasjon og oppfølging etc. Se for øvrig krav i
BREEAM

RIM

ARK

RIM

RIM

ARK

Økolog
(kvalifika
sjoner jfr
krav i
BREEAM)

Økolog

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

(F/D)/U

Krav om sorteringsgrad på 75 % tas inn i
anbudsdokument.

Identifisere muligheter for bruk av resirkulert eller
gjenvunnet tilslag/materialer, og beskrive tiltak som
har til hensikt å nå fastsatte mål

F/D/U

Stille til rådighet plass og
mulighet til å sortere og
oppbevare resirkulerbart avfall i
driftsfasen fra bygg/enhet,
brukere og virksomhet.

Beregne mengde og type avfall fra driftsfase, og
sørge for at det blir satt av tilstrekkelig med plass og
hensiktsmessig utstyr, og som bidrar til riktig
håndtering av kildesorterte fraksjoner.

F/D

Det er foreløpig ikke identifisert masser
som kan gjenbrukes og tilfredsstille krav.
Bør oppfordre til dette i
anbudsspesifikasjon.
NOT-ROV-65-01 SUS 2023 Avfall og
skittentøy
Tegning fra ARK SUS2023-U1

Forutsetter 2 p her pga 75 %.
Krav/føring om dette bør angis
på hensiktsmessig plass i
forprosjektet (egentlig nok at det
står i foreliggende dokument).
Kan eventuelt oppnå 3 p ved å
stille strengere krav
Forutsetter 0 p, men 1 p kan
oppnås "hvis man vil" og må i så
fall tas inn i kravspesifikasjon i
anbudsdokumenter
1 p er dokumentert i nevnte
notat og tegning.

Spesifisere og vise frem
gulvbelegg og himling etter
avtale med bruker eller for
utleide områder der fremtidig
leietager ikke er kjent i et
begrenset utstillingsområde for å
redusere unødig avfall.
Oppfordre til bruk av tidligere
utbygget og/eller forurenset
areal, og unngå areal som er
urørt.
Oppfordre til utbygging på tomt
som allerede har begrenset verdi
for plante- og dyreliv, og beskytte
eksisterende økologi mot
vesentlig skade under klargjøring
av tomt og ferdigstillelse av
byggearbeid.
Anerkjenne og oppfordre til tiltak
for å opprettholde og forbedre
tomtens økologiske verdi som
følge av utbyggingen.

Det antas at valg av gulvbelegg og himlingsløsning er
avklart med bruker. Sjekk dette og samtidig
identifiser eventuelle områder hvor bruker/leietaker
foreløpig ikke er kjent.

F/D

Gulvbelegg og himlinger er i stor grad
bestemt, og blir endelig bestemt i
forbindelse med detaljprosjektering.

Litt "kunstig" dette emnet i SUSprosjektet da dette åpenbart blir
tilfredsstilt, men 1 p er ok

Dokumentere om utbyggingen berører tidligere
utbygget og/eller forurenset areal.

F

Utbyggingen er planlagt på ubebygd areal,
dvs prosjektet tilfredsstiller ikke kriteriet

Setter derfor 0 p inntil vi kan
dokumentere noe annet.

Fyll ut sjekkliste/tabell 37 side 245 i BREEAMmanual. Dokumentere tomten med planer, bilder,
beskrive økologiske særtrekk og spesifiserte
vernetiltak.

F

Det er ikke engasjert økolog og tomtens
økologiske verdi er ikke dokumentert

Det er ikke engasjert kvalifisert
økolog i SUS-prosjektet. Dette
kan eventuelt gjøres senere hvis
prosjektet prioriterer dette og
setter krav til skånsom utførelse
overfor økologiske kvaliteter.

Sakkyndig økolog utarbeider plan for mulig
forbedring av tomtens økologi. Miljøprestasjonen
måles på i hvor stort omfang økologens anbefalinger
blir fulgt. Dette bør gjøres i en tidlig fase, helst i
skisseprosjekt.
Det henvises til kriterier og dokumentasjonskrav i
BREEAM-manual, inkl. henvisning til vedlegg.
Dette bør starte i tidlig fase av prosjektet og følges
opp i det videre

F

Det er ikke engasjert økolog og forbedring
av tomtens økologiske verdi er ikke
dokumentert

Det er ikke engasjert kvalifisert
økolog i SUS-prosjektet. Ser ut
som om det er for seint jfr
kriteriene. Setter derfor 0 p.

F

Det er ikke engasjert økolog og langsiktig
påvirkning av artsmangfold er derfor ikke
vurdert.

Se kriterier i BREEAM-manual. Dokumentere krav
som stilles til kuldemedier mht
ozonnedbrytningspotensial (ODP) og potensiale for
global oppvarming (GWP)
Se kriterier i BREEAM-manual. Dokumentere NOxutslipp fra valgt/foreslått system for rom- og
tappevannsoppvarming og sml. dette ned kriteriene i
BREEAM-emnet.

F/D/U

NO-RIV-30-01

Det er ikke engasjert kvalifisert
økolog i SUS-prosjektet. Dette
kan muligens gjøres senere hvis
prosjektet prioriterer dette og
kan dermed oppnå 1 p. Setter
foreløpig 0 p.
Forutsetter 1 p. Dette må følges
opp i detaljprosjektering og
anbudsgrunnlag.

Se kriterier og dokumentasjonskrav i BREEAM. Det
må gjøres nedbørs- og overvannsberegninger, samt
spesifisere tiltak som bidrar til redusert avrenning
(maks og total) fra utbyggingsområdet

F/D

Økolog

Begrense utbyggingens
langsiktige påvirkning på tomtens
og de omkringliggende
områdenes artsmangfold.

RIV

Redusere utslipp av klima- og
ozonnedbrytingsgasser fra
lekkasje av kuldemedier fra
tekniske installasjoner.
Oppmuntre til forsyning av romog/eller tappevannsoppvarming
fra systemer som minimerer
NOx-utslipp, og som dermed
reduserer forurensning i
lokalmiljøet.
Unngå, redusere eller forsinke
avrenning av regnvann til
offentlige kloakksystemer og
vassdrag, og dermed begrense
risikoen for lokal oversvømmelse
på og utenfor tomten,
vassdragsforurensning og annen
miljøskade.

RIV

RiVA

Frist

NO-RIV-30-01

Forutsetter 2 p.

Det er ikke framlagt dokumentasjon på
dette, men det er gjort beregninger på
overvannsavrenning og tiltak er
beskrevet.

Forutsetter 3 p. RiVA må
kontrollere dette og angi hvor
kravene er tatt inn (dvs.
dokument.nr og kapittel).
Mulighet for flere poeng. Må
følges opp i detaljprosjektering
og anbudsgrunnlag.

F/D/U

Miljøemne
jfr Breeam

Delemne
(Breeam-emne og
sidenr. i manual)
9.4 Reduksjon av
lysforurensning
(POL 04, side 292)

9.5 Støydemping
(POL 05, side 296)

10. Innovasjon
(10 %)

MAN 05, HEA 02, TRA 03, WAT
01, MAT 01, MAT 03, WST 01,
WST 02

Mulige
poeng

Minste
krav
Very
Good

Preanalyse
(RIM)

Poengstatus

1

-

1

1

1

-

1

1

10

-

0

0

Ansvar

RiE

RiAku

Alle
RIM

Miljømål for delemne

Dokumentasjonskrav

Prosjektfase

Sikre at utebelysning er
konsentrert til relevante
områder, og at oppadrettet
belysning minimeres, slik at
unødig lysforurensning,
energiforbruk og ulemper for
naboeiendommer reduseres.
Redusere risikoen for støy fra
faste installasjoner på den nye
utbyggingen som påvirker
nærliggende støysensitive bygg
og omgivelser.
Ett av målene med BREEAM-NOR
er å fremme innovasjon i
byggebransjen. BREEAM-NOR
belønner dermed bygg som
overgår beste praksis på et
bærekraftsområde, dvs. der
bygget eller utviklingen av det
har vist innovasjon. Gjennom
tildeling av innovasjonspoeng kan
byggherrer og
prosjekteringsteam forbedre et
byggs ytelse og dessuten bidra til
å støtte opp om markedet for ny,
innovativ teknologi og
prosjekterings- eller
byggepraksis.
Dette gjøres ved å oppfylle
kriteriene for mønstergyldig nivå
definert innen ett eller flere av
delemnene angitt i venstre
kolonne, dvs. at prosjektet
overgår standardkriteriene i
BREEAM-NOR og dermed beste
praksis.

Se kriterier og dokumentasjonskrav i BREEAM.
Dokumentasjon i form av situasjonsplaner/tegninger
(hvis det foreligger) og relevante klausuler og
kravspesifikasjon for utebelysning.

Undersøke om det finnes støysensitive omgivelser.
Støy mellom sykehusbygninger må også vurderes.
Gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for
forstyrrelser som følge av støy fra faste installasjoner
på tomten.
Som en del av arbeidet innen de ulike miljøemnene
avklares om prosjektet eventuelt omfatter
miljøprestasjoner innen aktuelle delemner som
tilfredsstiller kriteriene som gjør at løsningen kan
karakteriseres som "å overgå best praksis".
Kriterier for dette er beskrevet innenfor de
respektive emnene.

Frist

Samsvarende dokumentasjon

Status /
Merknader fra RIM og
fagdisiplin

F/D

Vil bli ivaretatt gjennom
belysningskonsept som utarbeides i løpet
av funksjonsprosjektet.

Forutsetter 1 p. RiE må påse at
dette følges opp i
funksjonsprosjekt og
anbudsgrunnlag.

F/D

Det er ikke framlagt dokumentasjon i
forprosjektet på dette, men må følges opp
i detaljprosjektet hvis man skal "beholde"
1p

Forutsetter 1 p. RiAku må angi
hvor kravene er tatt inn (dvs.
dokument.nr og kapittel).

F/D

Det er foreløpig ikke identifisert noen
emner hvor prosjektet kvalifiserer til
innovasjonspoeng.

Fagdisiplinene må innen
respektive delemner vurdere om
prosjektet kvalifiserer for
innovasjonspoeng.
Tips: det er lettest å oppnå
innovasjonspoeng innen
delemner hvor man allerede har
tatt en del poeng.
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INNLEDNING

Helse Stavanger HF skal gjennomføre prosjektet som byggherre. Byggherren har
ifølge Byggherreforskriften (BHF) ansvar for å planlegge og gjennomføre
anleggsvirksomheten på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir
ivaretatt gjennom alle faser.
Dette dokumentet er Helse Stavanger HF sin plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA-plan) for gjennomføring av arbeidene i tilknytning til prosjektet
nytt sykehus Stavanger/Ullandhaug.
Planen er utarbeidet i samsvar med Byggherreforskriftens § 7 og § 8 som pålegger
byggherren å utarbeide en skriftlig SHA-plan som beskriver hvordan
risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.
COWI AS skal gjennomføre grovrisikovurderinger av prosjekterte løsninger som
en del av funksjonsprosjektet med sikte på å avdekke forhold som kan utgjøre en
risiko under gjennomføringen av byggingen. Videre skal dette følges opp i
detaljprosjekteringen og i spesielt i grensesnittene mellom fagene. Dette skal følges
videre opp i entreprenøren(es) egne risikovurderinger og HMS-planer (i hht
Internkontrollforskriften).
Det skal også gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre ivaretakelse av
naboer og andre berørte parter samt miljørisikovurdering for byggeperioden.
Med utgangspunkt i denne planen skal hver enkelt entreprenør tilpasse egne
prosedyrer og rutiner, samt beskrive spesifikke tiltak for håndtering av risiko i egne
arbeider.
Planen skal være tilgjengelig for alle ansatte i prosjektet, og må vurderes løpende.
SHA-planen må ses i sammenheng med øvrige krav til ivaretakelse av SHA og ytre
miljø i kontraktene mellom byggherre og øvrige kontraktspartnere i prosjektet,
herunder krav til internkontroll for HMS for prosjektet.

Tabell 1. Definisjoner og forkortelser
Forkortelse
BH
BHF
BHR

HMS
H-verdi/H1verdi
H2-verdi
KP

Definisjon
Byggherre: Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et byggeeller anleggsarbeid, jf BHF §4b)
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser (Byggherreforskriften) (FOR-2009-08-03-1028).
Byggherrens representant: Enhver fysisk eller juridisk person som skal
utføre konkrete plikter etter byggherreforskriften på byggherrens vegne
iht. skriftlig avtale med byggherren, jf BHF § 4 c) og BHF § 16.
Helse, miljø og sikkerhet
Antall fraværsskader per million arbeidstimer.
Antall personskade med og uten fravær, per million arbeidstimer.
Koordinator i prosjekteringsfasen: Enhver fysisk eller juridisk person
som sørger for koordinering av prosjektering på vegne av byggherren
iht. avtale, jf BHF § 4 e) og BHF § 13.
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KU

PL
PGL
SHA

Koordinator i utførelsesfasen: Enhver fysisk eller juridisk person som
sørger for koordinering i utførelsesfasen på vegne av byggherren iht.
avtale, jf BHF § 4 e) og BHF § 14.
Prosjektleder
Prosjekteringsgruppeleder
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
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BESKRIVELSE AV BYGGEPROSJEKTET

Sykehuset på Ullandhaug skal erstatte det eksisterende sykehuset i Stavanger på
Våland og planlegges bygget i to byggetrinn. Denne SHA-planen gjelder for
byggetrinn 1.
Tomten ligger på Ullandhaug i det sørlige området som inngår i områdeplanen til
Universitetet i Stavanger. Sykehuset bygges på Ullandhaug og estimeres til ca
100.000 m² nytt sykehusbygg og skal lokaliseres i tilknytting til Universitetet i
Stavanger.
En sykehusutbygging på Ullandhaug vil kreve en omregulering av eksisterende
plan for universitetsområdet. Med en todelt faseutbygging frem mot 2023 i
byggetrinn 1 og videre utbygging i byggetrinn 2.
Under er det vist skisser fra detaljreguleringen for Byggetrinn 1 pr. november 2016
med illustrasjon på en mulig utbygging (Figur 1 og Figur 2). Det henvises til andre
dokumenter når det gjelder størrelser og innhold i det som skal inngå i utbyggingen
på Ullandhaug, samt videre detaljering i det pågående prosjektet.

Figur 1: Skisse av detaljregulering for utbygging av SUS 2023 Byggetrinn 1
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Figur 2: Forslag til avgrensing av planområdet

I forbindelse av byggingen av nytt sykehus på Ullandhaug er følgende aktiviteter
identifisert i første fase, og med behov for avklaringer i fht grensesnitt og
ansvarsforhold:

›

Etablering av ny teknisk infrastruktur.

›

Etablering av vegnett

›

Bygging av nytt sykehusbygg, Ikke endelig bestemt, men i størrelsesorden
100.000 m² BRA

›

Oppstart bygging av nytt sykehusbygg: 2019
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RISIKOVURDERING

Risikovurderinger skal gjennomføres som en del av funksjonsprosjektet på
prosjekterte løsninger. De skal utføres på overordnet nivå og inkluderer kun
risikoforhold som er av en spesifikk karakter med hensyn til typiske
anleggsaktiviteter og stedlige forhold. Gjennomgangen inkluderer ikke alle
risikoforhold av mer generell karakter som man kan forvente av denne typen
anleggsvirksomhet.
Tiltak beskrevet i påfølgende risikovurderinger skal inkluderes i entreprenøren(e)s
HMS-planer, og ytterligere risikovurderes når det vurderes nødvendig.
Under i Tabell 2 vil det etter risikovurderingen(e) i funksjons- og detaljprosjekt
angis en mer detaljert oppsummering av de farer som identifiseres når det gjelder
SHA forhold med utgangspunkt i Byggherreforskriftens §8. Forskriften beskriver
16 risikopunkter som prosjektet er forpliktet til å vurdere i forbindelse med
byggefasen.
Tabell 2: Oppsummering av risikopunkter vurdert i forbindelse med byggefasen, denne
kompletteres som en del av detaljprosjektet.

Nr Beskrivelse
1
Arbeid nær installasjoner i
grunnen
2
Arbeid nær
høyspentledninger og
elektriske installasjoner
3
Arbeid på steder med
passerende trafikk
4
Arbeid hvor personer kan
bli utsatt for ras eller synke
i gjørme
5
Arbeid som medfører bruk
av sprengstoff
6
Arbeid i sjakter,
underjordisk
masseforflytning og arbeid i
tunneler
7
Arbeid som medfører fare
for drukning
8
Arbeid i senkekasser der
luften er komprimert
9
Arbeid som innebærer bruk
av dykkerutstyr
10 Arbeid som innebærer at
personer kan bli skadet ved
fall eller av fallende
gjenstander
11 Arbeid som innebærer
riving av bærende
konstruksjoner

Ja

Nei

Kommentar

8/17 SHA-PLAN PROSJEKTERING STAVANGER/ULLANDHAUG

Nr Beskrivelse
12 Arbeid med montering eller
demontering av tunge
elementer
13 Arbeid som innebærer fare
for helseskadelig
eksponering for støv, gass,
støy eller vibrasjoner
14 Arbeid som utsetter
personer for kjemisk eller
biologiske stoffer som kan
medføre en belastning for
sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, eller som
innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til
helsekontroll
15 Arbeid med ioniserende
stråling som krever at det
utpekes kontrollerte eller
overvåkte soner
16 Arbeid som innebærer
brann- og eksplosjonsfare
17 Arbeid med trykksatt utstyr,
trykkprøving av rør (også
damp)

4

Ja

Nei

Kommentar

MÅL FOR SHA

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er et høyt prioritert område for Helse
Stavanger HF og det arbeides planmessig for å forebygge personskader og
sykefravær. Hensyn til SHA skal i alle faser prioriteres foran andre hensyn, og
innarbeides i all planlegging og utførelse.
På strategisk nivå er det null-toleranse for personskader og ulykker.
Arbeidsforholdene skal systematisk planlegges og følges opp for å unngå
situasjoner som kan utløse uønskede hendelser. Selve utbyggingsarbeidene skal
planlegges slik at de kan gjennomføres uten fare for personskader eller ulykker
som utgjør materielle tap eller skader på ytre miljø. Frekvensverdiene (hyppigheten
av hendelser) defineres som antall arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer.
H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær
H2-verdi inkluderer skader fra H1, men i tillegg inkluderes skader som medfører
behov for/anvendelse av tilrettelagt arbeid, samt behandling eller vurdering av
medisinsk personell. H2 verdien utgjør dermed summen av H1- og H2-hendelser.
Som mål på SHA-innsatsen skal det oppnås:

SHA-PLAN PROSJEKTERING STAVANGER/ULLANDHAUG
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En H1-verdi lik 0
En H2-verdi, sykefravær på mindre enn 5 % av arbeidede timer
Et arbeids- og samarbeidsmiljø som av partene oppfattes som åpent og konstruktivt

5

FREMDRIFTSPLAN

For utbyggingsprosjektet er det ikke bestemt entreprisemodell enda.
Gjennomføringsstrategi avklares i juni 2017.
Følgende orienterende fremdriftsplan for prosjektering med oppstart Funksjonsprosjekt i 2017
og byggestart Byggetrinn 1 i starten av 2019, se Error! Reference source not found..

Figur 3: Orienterende fremdriftsplan for Ullandhaug byggetrinn 1

Det er flere entrepriser som vil foregå samtidig under byggingen, og hovedbedrift
har plikt til å samordne sin fremdrift og utførelse med underentreprenører og øvrige
aktører i prosjektet. I prosjektet er det planlagt ulike typer arbeider som vil
overlappe. De prosjekterende utarbeider prosjekteringsplan og dokumentplaner for
sin prosjektering. Hovedbedriften skal utarbeide kontraktsplan og detaljplaner for
sine arbeider. Planene skal vise samordning mot andre arbeider og angivelse av
risikofylte aktiviteter.
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Styringsplan, prosjekteringsplaner, dokumentplaner og detaljplaner er viktige
virkemidler for å skape en sikker arbeidsplass, og forutsettes oppdatert gjennom
hele byggeperioden. I forbindelse med planlegging av aktivitetenes varighet, skal
det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø slik at arbeidet til enhver tid kan
gjennomføres uten fare for arbeidstakere og andre som befinner seg i området.
Hovedbedriften har ansvar for at særlig risikofylte aktiviteter skilles ut og angis
spesielt på planene.
Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan av Byggherren og hovedbedrift i
samarbeid for gjennomføringsfasen før byggeperioden starter. I disse planene skal
det settes av tilstrekkelig tid til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt
byggherrens krav til kvalitet kan ivaretas.
I henhold til byggherreforskriften §8b) "en fremdriftsplan som beskriver når og
hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det
tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene".
Det er byggherren, eller den byggherren har kontrahert som fremdriftskoordinator,
som er ansvarlig for at planen oppdateres fortløpende. Oppdateringen utføres i
samarbeid med entreprenør. Fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike
arbeidsoperasjoner skal utføres, fremgår i kontraktens vedlegg –
Hovedfremdriftsplan. Ytterligere detaljering av fremdriftsplanlegging, samordning
og koordinering mellom aktørene er en kontinuerlig prosess der nye aktørene
medvirker i prosessen.

6

ORGANISASJON OG ANSVARSFORHOLD

6.1 Organisering av prosjektet
Helse Stavanger HF er Byggherre (BH) for prosjektet. COWI AS er SHAkoordinator prosjektering (KP), mens SHA-koordinator utførelse (KU) utpekes
senere på vegne av byggherren, og i samsvar med Byggherreforskriften § 4 frem til
kontrahering. Disiplinansvarlige har et selvstendig ansvar for å ivareta HMS innen
sitt ansvarsområde.
For delprosjekt "infrastruktur" vil Stavanger kommune stå som byggherre. De vil
da inngå separat avtale med egen KP og KU for dette delprosjektet.
Koordineringsansvaret omfatter de forhold som fremgår av Byggherreforskriftens §
14.
For utbyggingsprosjektet er det ikke bestemt entreprisemodell enda.
Gjennomføringsstrategi avklares i juni 2017. I etterkant av dette avklares hvem
som skal ha samordningsansvaret i utførelsesfasen etter Byggherreforskriftens §6
eller hovedbedriftsansvar etter Arbeidsmiljøloven. Overordnet koordinering
ivaretas av byggherren.
Overordnet organisering av SHA-ansvar for oppstart forprosjektet er vist på
etterfølgende Figur 3 og Figur 4.
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Figur 3: Organisasjonskart organisering av forprosjekt i oppstartsfasen med SHA-ansvar

hos Byggherre Helse Stavanger

Figur 4: Organisasjonskart for prosjekteringsgruppen i oppstartsfasen forprosjekt.
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6.2

Byggherrens SHA-organisering

6.2.1 Byggherren
Byggherre er representert ved Kari Gro Johanson som har det overordnede ansvar
for SHA i byggeprosjektet. Byggherren skal påse at bestemmelser i lover og
forskrifter, og prosjektets krav og målsettinger blir overholdt.
Byggherren sørger for at krav angitt i BHF og hensynet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivaretatt gjennom:









Utpeking av Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse
(KU), ref BHF § 13. Dette skal avtales skriftlig.
Utpeking av hovedbedrift som skal ivareta samordning av de enkelte
virksomheters helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på byggeplassen i henhold
til Arbeidsmiljøloven § 2-2 og Internkontrollforskriftens § 6.
Organisering av prosjektet samt påse utarbeidelse av prosjektets
styringssystem.
Påse at byggherrens SHA-plan utarbeides.
Å påse at krav blir satt i konkurransegrunnlag for entreprise og følge opp
disse gjennom kontrahering, utførelse, rapportering og møtevirksomhet.
Å påse at utførende hovedbedriftr og leverandører har forstått og
implementert byggherrens SHA-krav i egne systemer for SHA. Påse at
hovedbedrift/leverandør har et dekkende og virksomt SHA-system og at
han har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre sine arbeider på en
forsvarlig måte.
Å holde overordnet kontroll og tilsyn av at byggherrens SHA-plan følges,
og se til at det treffes tiltak dersom systemet ikke fungerer.

6.2.2 Koordinator Prosjektering
Byggherren har utpekt COWI AS som koordinator Prosjektering (KP) frem til
kontrahering av hovedbedrift. Byggherren utpeker så koordinator utførelse (KU)
fra og med kontrahering.
Koordinator Prosjektering (KP) har i hht BHF § 14 ansvaret for:



Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø blir ivaretatt i de arkitektoniske og tekniske valg som foretas,
ref. BHF § 5
Sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
byggherrens SHA-plan (dette dokumentet).

Dette utføres gjennom:




Å påse at det utarbeides og gjennomføres risikoanalyser som en del av
prosjekteringsarbeidet som angir risikoforholdene i prosjektet, herunder
forholdet til drift av eksisterende sykehus i byggeperioden.
Å følge opp at det utarbeides tidsplaner og fremdriftsplaner som sikrer
tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene
å påse at de prosjekterende beskriver gjenstående risiko som har betydning
for arbeidene som skal utføres, slik at utførende entreprenører kan ta
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hensyn til dette i sin planlegging, ref. vedlegg 1 Risikovurdering, ref. BHF
§ 5.
Å påse at risikoforhold som er avdekket under planlegging og
prosjektering innarbeides i tilbudsgrunnlaget, ref. BHF § 6 og § 5b.
Å påse at tiltak i henhold til kravene oppgitt i BHF § 9 innarbeides i
tilbudsgrunnlaget
Overføre nødvendig informasjon av grunnlag til Koordinator Utførelse
(KU)

6.2.3 Prosjekteringsgruppens ansvar
I henhold til BHF § 17 har prosjekteringsgruppen ansvar for å risikovurdere
forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Hensynet til
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og
tekniske løsninger. Dette arbeidet koordineres gjennom prosjekteringsgruppens
SHA-koordinator. Videre skal gjenstående risiko som har betydning for arbeidene
som skal utføres beskrives med prisbærende poster, slik at utførende entreprenører
kan ta hensyn til dette i sin planlegging. Dette gjøres gjennom Risikovurdering per
entreprise/fag, ref. BHF § 5. Innarbeide risikoforhold som er avdekket under
planlegging og prosjektering i tilbudsgrunnlaget, ref. BHF §6 og §5b (ref vedlegg
1) med overføring til beskrivelsens prisbærende poster.

6.2.4 Koordinator Utførelse
Koordinator utførelse (KU) utpekes av Byggherren før kontrahering av
hovedbedrift.
Koordinator Utførelse (KU) har i henhold til BHF § 14 ansvaret for:






Å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø, byggherrens SHA-plan (denne planen).
Å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes
tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.
Koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke
hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter.
Å se til at arbeidsgiver følger opp av kravene i BHF § 9 gjennomføres.
Å sørge for at det føres oversiktslister i BHF § 15.

Dette utføres gjennom:





Vedlikeholde byggherrens SHA-plan (denne planen), ref. BHF § 7 og § 8.
Påse at fremdriftsplaner for utførelse og prosjektering, som beskriver når
og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, ivaretar krav til sikkerhet,
ref. BHF § 5-c, § 8-b og § 14.
Påse at entreprenørene utarbeider egne prosjektspesifikke HMS-planer
med tiltak knyttet til alt arbeid som berører HMS og SHA herunder
forebyggende tiltak, ref. BHF § 7, § 8, og § 9.
Påse at entreprenører gjennomfører byggherrens plan for SHA og egne
HMS-planer, ref. BHF § 14.
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Påse at entreprenørers arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til
SHA er koordinert, herunder påse at det gjennomføres risikovurderinger av
grensesnitt mellom entreprenører, og påse at entreprenørenes HMS-planer
håndterer den risiko som avdekkes, ref. BHR § 14.
Definere oppmøteplasser for brann- og redningstjeneste. Informere
entreprenører om byggherrens beredskapsplan, herunder gjeldende
varslingsrutiner ved ulykke.
Påse at koordinerte vernerunder for alle entreprenører innen nærmere
avgrensede områder blir organisert og gjennomført. Fastsette tid og
hyppighet for vernemøter/-runder, minimum hver 14 dag.
Planlegge og gjennomføre ledelsesbefaringer for SHA hvor BHR og
øverste ledelse hos hovedbedriften deltar sammen med HBR, KU og
vernetjenesten.
Organisere SHA-kurs for alle arbeidere på byggeplass
Se til at entreprenørene følger opp at kravene angitt i kontrakten iht BHF §
9.

KRAV TIL ENTREPRENØRENS SHA-ARBEID

7.1 Sikker byggeplass
Hovedbedriften skal sørge for at byggeplassen til enhver tid er sikret. Det skal vises
spesielt aktsomhet til naboer og 3. person og ytre miljø.

7.2 Hovedbedriften varsling og rapportering
Arbeidsulykker
Arbeidsulykker med personskader med behov for bistand fra redningspersonell
skal rapporteres til ambulansetjenesten, BHR og KU.
Brann/eksplosjon
Brann/eksplosjon eller tilløp til dette skal varsles det kommunale
brannvesen/redningstjeneste, BHR og KU.
Uønskede hendelser
Uønskede hendelser som ikke har medført skader og fravær skal rapporteres til KU
i en rapport om uønsket hendelse, RUH. Hovedbedriften skal ha dokumentert og
iverksatt et system for oppfølging av slike hendelser. RUH medtas i
månedsrapporten. Det angis hva hendelsen besto i og hva som er gjort av
undersøkelser og tiltak etter hendelsen.
Avvik
Avvik fra gjeldende SHA-planer skal rapporteres byggherren. Med avvik menes i
denne sammenhengen endringer i planer, konstruksjoner, framdrift, sikringstiltak
og lignende som kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og
anleggsperioden.
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Hovedbedriften er ansvarlig for å redegjøre for konsekvensene av avvik under eget
ansvarsområde, samt å sørge for at uønskede konsekvenser reduseres mest mulig.
Hovedbedriften skal også gjennomføre nødvendige tiltak inklusive nødvendige
oppdateringer av egne styringsdokumenter.
Byggherre påser at risiko knyttet til avviket blir vurdert, og at det blir gjort
nødvendige oppdateringer av SHA-plan, framdriftsplan og sikkerhetstiltak.
Månedsrapport SHA
Hovedbedriften skal levere månedsrapport for SHA med oversikt over utførte
risikoanalyser, sikker jobb analyser, vernerunder, personskader, uønskede
hendelser, måloppnåelse av H-verdier og timeforbruk.

7.3 Stanse arbeid ved umiddelbar fare for liv og helse
Enhver på byggeplassen som observerer en kritisk situasjon som representerer
umiddelbar fare for liv og helse, har rett til å stanse arbeidet. Arbeidet må bare
stanses i det omfang det er nødvendig for å avverge den umiddelbare faren. Slik
stans skal umiddelbart varsles til aktuelle verneombud, anleggsledelse og til KU.
Arbeidet kan ikke gjenopptas før anleggsleder og verneombud i det selskapet som
sto for det farlige arbeidet, sammen med KU er enige om at arbeidet kan
gjenopptas etter at eventuelle tiltak er gjennomført. Dersom disse ikke blir enige
skal Arbeidstilsynet tilkalles og avgjøre saken.

7.4 Redegjøre for SHA-arbeidet på byggemøter
Hovedbedriften skal jevnlig redegjøre for SHA-arbeidet på byggemøter inkl.
måloppnåelse.

7.5 Alternativt arbeid
Hovedbedriften plikter å tilby personell som har fått skader eller nedsatt
arbeidskapasitet alternativt arbeid.

8

BRANNBEREDSKAP OG RØMNINGSVEIER

Brannvern skal sikres på fem fokusområder der oppgavene er fordelt mellom
byggherre og hovedbedrifteten.
Fokusområdene:
1. Forebyggende tiltak
2. Begrensende tiltak
3. Varsling
4. Rømning
5. Redning
Brannvern – Entreprenør
Hver kontraktspartner eller underentreprenør er forpliktet til å ivareta
brannsikkerhet i eget arbeidsområde:
Dette gjelder:
1. Forebyggende tiltak
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2. Begrensende tiltak
1. Forebyggende tiltak:
Hensiktsmessig opplæring, sertifisering (varmt arbeid), forskriftsmessig
oppbevaring og skilting av brennbare og/eller eksplosive stoffer og materialer,
midlertidig tetting av ved hulltaking, opprettelse av brannceller og annet.
2. Begrensende tiltak Sikre lett tilgang til brannslukkingsapparater, brannslanger,
tidlig installasjon av sprinkleranlegg og tilsvarende tiltak.
Brannvern – Byggherre
Byggherre er ansvarlig for brannberedskap ved å sikre:
1. Hensiktsmessig varsling
2. Rømingsveier
3. Redning
1. Brannvarslingsanlegg Hensiktsmessige brannvarslingsanlegg skal være
påmontert i arbeidsområdene. En skriftlig prosedyre skal opprettes for midlertidig
avkobling av anlegget.
2. Rømningsveier
Alle arbeidsområder skal ha minst to oppmerkederømningsveier/nødutganger.
Nødlys skal være montert langs rømningsveiene. Det skal være maks 50 meter til
nærmeste nødutgang.
3. Redning Alle adkomstveier til bygget samt byggfasaden skal holdes fri for alle
hindringer slik at utrykningskjøretøy og mannskap har uhindret adkomst til hele
bygget. Trappehus sikres slik at de kan brukes som redningsvei.
Koordinering av brannsikkerhet mellom entreprenører og/eller arbeidsområder skal
ivaretas av KU. Byggherren vil der det er hensiktsmessig tiltransportere
entreprenører oppgaver av denne type innfor de ulike byggavsnitt.
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Innledning

Denne rapporten inneholder energiberegninger for nye Stavanger sykehus SUS
2023. Hensikten er å avdekke og beskrive hvilke tiltak som må til for å nå målsetningen om passivhusnivå, tilfredsstille krav i prosjektrapport 2 Grønt Sykehus og
overordnede forskriftskrav.

2

Forskriftskrav TEK-10

Energikravene i TEK10 er nylig revidert. Hele kapitlet er revidert og består nå av §§
14-1 - 14-5. Energikravene som gjelder fra 1. januar 2016 har ett års overgangstid.
Reglene i forskriftens kapittel 14 skal bidra til at bygninger som oppføres eller oppgraderes har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.
Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene beskrevet i § 14-2, samtidig som minimumskravene i § 14-3 oppfylles.
For bygningskategorien sykehus er energirammen (Totalt netto energibehov
[kWh/m² oppvarmet BRA pr. år]) 225 kWh/m². For arealer der varmegjenvinning av
ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte tillates energirammenøkt til 265 kWh/m².
Netto energibehov er bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets
virkningsgrad eller tap i energikjeden, jf. NS 3031:2014. Det skal gjennomføres en
beregning som viser at totalt netto energibehov ikke overskrider fastsatt energiramme for aktuell bygningskategori, angitt i kWh/m² oppvarmet BRA per år. Kontrollberegningen skal gjøres etter reglene i NS 3031:2014. Alle energiposter knyttet
til ordinær drift av bygningen inngår i kontrollberegningen. Energibehov til prosesser og utstyr ut over det som inngår i NS 3031:2014 Tillegg A, inngår ikke i kontrollberegningen. Dette kan være energi til å drive prosesser, dataservere med tilhørende infrastruktur, kjøle- og fryselagre o.l.
Det benyttes faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data som innetemperaturer, driftstider, internvarmetilskudd, energibehov til varmtvann, belysning
og elektrisk utstyr (Tabell 3), samt utetemperatur og soldata og strålingsfluks for et
referanseklima. Verdiene finnes i NS 3031:2014 Tillegg A og M. For vindusorientering og eventuell helning benyttes reelle data for bygningen. Verdier i standardens
tabell B1 kan benyttes som dimensjonerende luftmengde.
For yrkesbygning skal det også beregnes energibudsjett med reelle verdier for den
konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen
med normerte verdier. Denne beregningen er ikke gjennomført i forprosjektfasen,
da reelle verdier for drift ikke enda foreligger.
Figur 1 gir en oversikt over energibegreper og systemgrenser for ulike energiberegninger. Forskjellen på levert energi og netto energibehov illustreres i figuren.
Netto energibehov er et mål på hvor mye energi et bygg trenger, mens levert energi tar hensyn til energiforsyningen. Eksempelvis leveres det mindre energi til et
bygg med solfangere, fordi solenergi kan trekkes fra netto energibehov. Beregnet
levert energi som benyttes i energimerkeordningen er netto energibehov dividert
på systemeffektfaktorer for de ulike energikildene i bygget. Netto energibehov som
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benyttes i teknisk forskrift og passivhus- og lavenergistandarden tar derimot ikke
hensyn til bygningens energisystem og virkningsgrader knyttet til disse.

Figur 1 - Energibegreper og systemgrenser




Netto energibehov
Bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i
energikjeden
Levert energi
Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens
samlede energibehov, inkludert systemtap som ikke gjenvinnes

Forskriften (TEK10) stiller krav til energiforsyningen. Det er ikke tillatt å installere
varmeinstallasjon for fossilt brensel. Alle bygninger over 1 000 m² oppvarmet BRA
skal ha energifleksible varmesystemer, og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur
varmeløsninger. Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner til oppvarming og
tappevann. Fornybart biobrensel, som for eksempel ved, trepellets, bioolje og biogass er ikke fossilt brensel. Prosessanlegg og nødaggregater er ikke omfattet av
bestemmelsen. Termisk energiforsyning er omtalt i NO-RIV-30-01 Termisk Energiforsyning.

3

Passivhusevaluering

NS 3701 Passivhusstandard for yrkesbygg er gjeldende kriterier for Passivhus.

3.1

Overordnede kriterier for energiytelse for passivhus

Tabell 1 angir

gjeldende overordnede kriterier for sykehus som passivhus. Disse
avhenger av bygningskategori, geografisk plassering og størrelse:
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Tabell 1 - Overordnede kriterier

Overordnede
krav
Bygningskategori

Sykehus

Oppvarming

Kjøling

Belysning

Varmetaps- OppvarmingsKjølebehov
LENI
tall H’’
behov
2
(kWh/m år) (kWh/m2år)
(W/m2K)
(kWh/m2år)
0,40

20

9,28

Gj.nittlig effektbehov i
driftstiden
W/m2

29,1

5

Varmetapstall, H" er transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap (tap til det fri, uoppvarmede soner, mot grunn, kuldebroer og infiltrasjon) og skal beregnes etter NS 3031.
LENI, beregnet årlig spesifikt energibehov til belysning, skal dokumenteres etter
NS-EN 15193. LENI vil ikke bli beregnet i denne rapporten.
Krav til energiforsyning må være i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10).

3.2

Minstekrav til komponenter

Minstekravene til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall er listet i
tabellen under.
NB! Minstekravene er ikke alene nok til å oppfylle Passivhusnivå. De overordnede kriteriene må nås.
For sykehus gjelder fotnote d, altså vil gjenvinningsgraden måtte være over 70 %.

Tabell 2 - Egenskaper for passivhus, etter NS3701:2012

Egenskap

Ψ”

Verdi
U-verdi vindu og døra

≤ 0,80 W/(m2·K)

Normalisert kuldebroverdi, Ψ'' b

≤ 0,03 W/(m2·K)

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for
varmegjenvinnerc,d

≥ 80 %

SFP-faktor ventilasjonsanlegg

≤ 1,5 kW/(m3/s)

Lekkasjetall ved 50 Pa, n50

≤ 0,60 h-1
Minst 60% av installert

Belysning

Dynamisk dagslys- og konstantlysstyring

effekt til belysning underlagt styringssystemet

Dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse

Minst en styringssone
per rom eller en styringssone per 30 m² i
større rom
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a U-verdier

skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler

b Normalisert

kuldebroverdi kan fravikes ved rehabiliteringsprosjekter der det er praktisk

umulig å tilfredsstille kravet. Det skal da dokumenteres at kuldebroer ikke medfører problemer med inneklima
c

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad er gjennomsnittsverdien for alle varmegjenvin-

nere i bygningen.
dI

bygninger der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning eller smitte, er minstekravet til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad ≥ 70 %

3.3

Standardiserte inndata

Ved evaluering mot passivhusstandarden benyttes standardiserte inndata.
Klimadata:
Klimadata skal være representative for stedet der bygningen oppføres. Årsmiddeltemperaturen og dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold (DUT s) skal
beregnes etter hhv. NS-EN ISO 15927-1 og NS-EN ISO 15927-2.
For Stavanger er årsmiddeltemperaturen DUT s hhv. 23,2 og 8,4°C.
Driftstid:
Driftstid for ventilasjon, lys, utstyr, personer og varmtvann er som gitt i NS 3031
tillegg A.
Interne varmetilskudd:
Interne varmetilskudd angis av NS 3701, basert på driftstider gitt i NS 3031 (se
Tabell 3).
Tabell 3 - Internlaster

Byggkategori

Belysning

Utstyr

Personer

Internvarme
(gj.snitt)

Varmtvann

Sykehus

5 W/m²

8 W/m²

2 W/m²

10,7 W/m²

3,4 W/m²

3.4

Inneklima

3.4.1

Termisk inneklima

Å tilfredsstille kravene i passivhusstandarden gir ingen garanti for at termisk komfort tilfredsstilles.
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Det bør dokumenteres at maksimalt CO2-nivå ikke overskrider 1000 ppm i utsatte
rom med forventet dimensjonerende personbelastning, beregnet iht. veileder til
TEK10.
Det bør dokumenteres at operativ temperatur ikke overskrider 26 ºC mer enn 50
timer i et normalår. Dette skal dokumenteres for utsatte/dimensjonerende rom ved
dynamisk simulering.
Det bør tas hensyn til varmetap ved stråling til vindu, spesielt i pasientrom.

3.4.2

Ventilasjon

Det skal benyttes luftmengder beregnet etter standardisert personbelastning og
reell materialbelastning, angitt i tillegg A i NS 3701, forutsatt at dette ikke gir lavere
luftmengder enn minste tillatte gjennomsnittlige luftmengder:
Tabell 4 - Luftmengde, NS3701

Byggkategori
Sykehus

Snitt luftmengde i
driftstid
9 m³/h/m²

Snitt luftmengde u.
driftstid
3 m³/h/m²

Driftstid
Timer/dager/uker
16/7/52

Det er viktig å holde forurensningsnivået på et minimum ved bruk av lavemitterende materialer.
Det er en forutsetning i standarden at nødvendig utstyr og automatikk er tilgjengelig for at reduserte luftmengder med VAV-styring er mulig. Behovsstyring er viktig
for å holde ressursbruken til ventilasjon på et minimum.

4

Grønt sykehus, mål og langsiktige ambisjoner

Overordnet prosjektmål:
"Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig
drift av sykehus"
Prosjektrapporten «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialist-helsetjenesten» er vedtatt både av RHF AD-møtet samt styret i Helse Vest
RHF. Miljø-krav som i delrapport 2 er skjerpet i forhold til gjeldende lover og forskrifter skal være rettledende med sterk føring om å bli lagt til grunn. Administrerende direktør har videre besluttet at styrevedtaket Helse Vest RHF og beslutter at
delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» blir lagt til grunn for alle byggeprosjekter i regi av Helse Stavanger HF. Styrevedtakets ordlyd om «være rettledende med sterk føring om å bli lagt
til grunn.» tolkes dit hen at det gis en åpning for å avvike fra kravene i delrapport 2,
der disse medfører ekstrakostnadene som i betydelig grad overstiger miljøgevinsten. Dersom det avvikes fra rapportens anbefalinger skal dette skriftlig begrunnes
av prosjektleder og begrunnelsene skal følge byggesaksbehandlingen internt i Helse Stavanger HF.
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Prosjektrapport II påpeker at det er i tidlig fase i et byggeprosjekt at det legges til
rette for gode miljøløsninger. Det er derfor avgjørende viktig at man tar hensyn til
miljø tidlig i prosessen og at flere aktører blir involvert på et tidlig tidspunkt.
Mål og langsiktige ambisjoner 2013-2020
Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012, revidert feb. 2014), Miljø- og klimatiltak
innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten, er det utarbeidet et
forslag til nivå for energiambisjoner.

›

Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg.

›

Redusere energiforbruket vesentlig i eksisterende bygningsmasse

Anbefalinger i handlingsplan for 2013-2016

›

Alle nye byggeprosjekt skal etableres med passivhusnivå og få energikarakter
A. Ved totalrehabilitering skal det minimum tilfredsstille energimerke B (passivhusnivå fra 2015).

Spesifikke målsetninger skal settes i konseptfasen. Disse målsetningene er tilfredsstilt ved bygget presentert i denne rapporten.

›

Skal vurderes bygd som passivhusnivå

›

Tilfredsstille energikarakter A

›

Tilfredsstille oppvarmingsmerke grønt

›

Strenge krav til energigjenvinning

›

Krav om lave luftlekkasjetall, < 0,4 (krav Passivhus maks 0,6)

›

Normalisert kuldebrofaktor maks. 0,03.

Det skisseres et langsiktig ambisjonsnivå "Arbeide mot at nybygg skal være
nullutslippsbygg". Dette er angitt som et energimål, og tolkes derfor til at det langsiktige målet er å eliminere utslipp fra energiproduksjon. Første skritt på veien i
denne sammenheng er reviderte tekniske forskrifter som er signalisert (DIBK) i
2018/2020. Dette forskriftsnivået vil ligge på "nesten nullenergi" (nNEB). Nivået
«nesten nullenergi» er per i dag ikke nasjonalt definert, men rapporten "Nesten
Nullenergi – Forslag til nasjonal definisjon" er benyttet som referanse. Der settes
kravet for netto levert energi til 100 kWh/m².
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Figur 2 - Oversikt over kravnivåer fot TEK, Passivhus og nNEB for ulike bygningskategorier

Kravene til lekkasjetall for det ferdige bygget må også avklares på et tidlig stadium.
Det er viktig med lavest mulig lekkasjetall, og at det i byggeperioden utføres kontroller. Når bygget er ferdig bør en utføre en trykktesting av bygget og sjekke at de
gitte krav til lekkasjetall er oppnådd, samt avdekke evt. avvik.

4.1

Prosjektmål

På bakgrunn av definisjoner og regneregler i NS3031, NS 3701 og BREEAM-NOR,
samt av energimål i " NO-RIM-002 Miljøprogram " betraktes brukerutstyr som en
separat energiblokk, løsrevet fra bygningene. Tilgjengelig overskuddsvarme regnes inn i energibalansen tilsvarende som geotermisk energi i en tradisjonell varmepumpeløsning, med reell COP for valgt løsning.
Systemgrense nybygg

Systemgrense brukerutstyr

Varme

Energisentral

Varme

El

El
Figur 3 Systemgrenser for definisjon av energimål

Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til energieffektivitet og fornybarandel i forsyningen. I tillegg stiller Helse Stavanger HF krav til energidesign og forsyning
gjennom kravdokumenter som Grønt Sykehus, Prosjektrapport II.
Det foreslås et tredelt energimål. Dette for å sikre ivaretakelse av en godt integrert
passiv energidesign, og en offensiv strategi for termisk energiforsyning.
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Følgende overordnede energimål foreslås:
Nye sykehusbygg skal oppnå energikarakter A og oppnå oppvarmingsmerke grønt.
Det skal benyttes energikilder med minst mulig klimagassutslipp (fornybare kilder).
Nybyggene ved SUS skal tilfredsstille følgende energimål:
1

Netto energibehov for nybygg skal være maksimalt 165 kWh/m² arealvektet
for bygningskategorier

2

Nybygg skal tilfredsstille NS3701- Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, Yrkesbygninger

3

Bygningen skal tilstrebe å tilfredsstille foreløpig definisjon av "nesten nullenergi" som betyr netto levert energi, maksimalt 100 kWh/m². Valg av tiltak for å
tilstrebe dette nivået baseres på helhetlige teknisk/økonomiske vurderinger.
Ambisjonsnivå vurderes på nytt når nasjonale retningslinjer og definisjon er
publisert.

5

Beregninger

5.1

Metode

Det utføres beregninger for å undersøke om bygget tilfredsstiller passivhuskrav i
NS3701, forskriftskrav i TEK10 og krav til energimerke fra Grønt Sykehus. Øvrige
mål og ambisjoner vil også bli undersøkt.
Simuleringsverkøyet SIMIEN v 6.005 er benyttet i simuleringen.

5.2

Beskrivelse av bygg

Det er gjort beregninger for bygg A, siden dette bygget ligger sørvendt, og vil dermed ha den største utfordringen når det gjelder solavskjerming, kjøling og varmetilskudd. Bygget har relativt høyt fasadeareal pr. volum i forhold til de andre byggene, og vil dermed mest sannsynlig ha et høyere varmetap enn disse. Derfor er dette bygget et godt utgangspunkt for å sette premisser.
U-verdier er satt i samarbeid med RIByfy, og gjengitt i kap. 6.1.
Det er gjort målinger av areal og volum i ifc-modell 215071-00-Aa200-X001.ifc.
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Figur 4 - Bygg modellert uten fasader

5.2.1

Vindu

Vindusarealet utgjør 45 % av fasadeareal pr. fasade. Vinduer er antatt å ha fastmontert screen, ala Microshade, integrert i glass og skiftende g-verdi fra måned til
måned, som følge av solstilling.

Figur 5 - Glassintegrert screen, MicroShade

Det er krav i passivhusstandarden at gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og dører
skal være under eller lik 0,8 W/m²K.
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5.2.2

Ventilasjon

Passivhuskravstandarden setter krav til minste tillatte luftmengde på 9 og 3
m³/h/m² hhv. i og utenfor drift. Disse verdiene er brukt i simuleringen.
Det er antatt at tilluftstemperatur varierer mellom 17 og 19°C avhengig av avtrekkstemperaturen.
Varmegjenvinningsgraden er satt til 75 %. Det antas at noe av ventilasjonsluften vil
måtte gå gjennom platevekslere for å eliminere mulighet for overføring av smitte,
som ellers vil være tilfellet for roterende vekslere.

5.2.3

Energiforsyning

Energiforsyning er beskrevet i "NO-RIV-30-01 Termisk Energiforsyning". Oppvarming gjøres via sjøvannsbasert varmepumpe som grunnlast, og biokjel som topplast. Varmt tappevann varmes opp av CO₂-varmepumpe, med overskuddsvarme
fra byggenes prosesskjølebehov som primær energikilde.

Figur 6 Fasade øst og sør. Bygget har en kompakt utforming.

6

Resultater

6.1

Bygningsdeler og installasjoner

Tabellen gjengir egenskaper brukt i simuleringen.
Lekkasjetallet er satt etter minstekrav. Bygget er kompakt, som gjør at lekkasjetallet trolig vil være lavere gitt god bygningsmessig utførelse. Det kan man ikke vite
før det gjøres en måling på ferdigstilt bygg.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIM/RIEnergi/NOT-RIEn-00-001 Energikonsept.docx

SUS 2023 - VARMEANLEGG 13/17

Tabell 5 - Bygningsegenskaper

Bygningsegenskaper

Benyttet i simulering

U-verdi yttervegger [W/m²K]

Underplan:
0,15 / 0,10*

*ekvivalent U-verdi

Minstekrav
NS3701

0,22

Øvrige plan: 0,13

U-verdi tak [W/m²K]

0,12
0,18 / 0,10*

U-verdi gulv [W/m²K]

U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K]

0,80 i snitt.

0,18

0,18

0,80

Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]

0,03

0,03

Årsmidlere temperaturvirkningsgrad
varmegjenvinner ventilasjon [%]

75

70

Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:

1,5

1,5

Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [h-1]

0,4

0,6

Totalt varmetapstall

0,40

0,40

6.2

Passivhusevaluering

Tabellene under viser resultatene fra passivhusevaluering.
Tabell 6 - Overordnede resultater, NS3701

Resultater av evalueringen
Varmetapsramme

Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall

Energiytelse

Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse

Minstekrav

Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter

Luftmengder ventilasjon

Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701
(tabell A.2)

Samlet evaluering

Bygningen tilfredsstiller alle krav til passivhus
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Tabell 7 – Resultater - energiytelse

Energiytelse

Oppnådd

Krav

Netto oppvarmingsbehov [kWh/m²]

15,6

20

Netto kjølebehov [kWh/m²]

4,5

9,3

Gjennomsnittlig effektbehov belysning [W/m²]

5

5

Totalt varmetapstall er 0,37. Minstekrav til komponenter gitt i Tabell 2 er overholdt.
Passivhuskravet oppfylles med bygningsegenskapene listet i Tabell 5. Det finnes
noe slingringsmonn, spesielt i vindusareal (en eventuell reduksjon) og varmegjenvinning.

6.2.1

Solavskjerming

Det er gjort en sammenlikning mellom solavskjerming som fast screen ala Microshade, og regulerbare ytre fastmonterte horisontale lameller.
Ved bruk av regulerbar solavskjerming vil oppvarmingsbehovet øke grunnet redusert soltilskudd. Spesielt i perioder med lav sol. Kjølebehovet vil av samme grunn
reduseres. Både oppvarming- og kjølebehovet er innenfor kravet for å tilfredsstille
NS3701.
Fordeler med fastmontert screen som Microshade, er at det ikke må gjøres
vedlikehold utover å vaske glasset. De gir godt utsyn uten blending, og dessuten
vil solavskjermingen være værnet mot vær og vind siden de ligger integrert i glasset.
Fordeler med regulerbar solavskjerming er at avskjermingsgraden er bedre. Dette
kommer på bekostning av utsyn.
Det anbefales derfor å bruke integrert screen i glass, ala Microshade.
Tabell 8 - Faste lameller vs utvendig screen

Energiytelse

Lameller

Screen

Krav

Netto oppvarmingsbehov [kWh/m²]

14,7

15,6

20

Netto kjølebehov [kWh/m²]

4,7

5,0

9,3
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6.3

TEK-evaluering

Forskriftskrav satt i TEK10 er tilfredsstilt.
Tabell 9 - Forskriftskrav

Resultater av evalueringen
Evaluering av

Beskrivelse

Energiramme

Bygningen tilfredsstiller energirammen iht. §14-2 (1)

Minstekrav

Bygningen tilfredsstiller minstekravene i §14-3

Luftmengder ventilasjon

Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014
(tabell A.6)

Energiforsyning

Fossilt brensel benyttes ikke i oppvarmingsanlegget (§144)

Samlet evaluering

Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav

6.4

Energimerke

Med premissene satt over tilfredsstiller bygget mørk grønn energimerke A. Levert
energi er 143 kWh/m².
ENERGIMERKE

Energikarakter

A

A <= 175.00 kWh/m²

B <= 240.00 kWh/m²

C <= 305.00 kWh/m²

D <= 360.00 kWh/m²

E <= 415.00 kWh/m²

F <= 505.00 kWh/m²

G > 505.00 kWh/m²
Andel fossil/el. oppvarming
>= 82.5 %

< 82.5 %

< 65.0 %

< 47.5 %

< 30.0 %

Beregnet levert energi normalisert klima: 143.81 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 28.4 %
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6.5

Grønt sykehus

Skal vurderes bygd som passivhusnivå



Tilfredsstille energikarakter A



Tilfredsstille oppvarmingsmerke grønt



Strenge krav til energigjenvinning



Krav om lave luftlekkasjetall, < 0,4 (krav Passivhus maks 0,6)



Normalisert kuldebrofaktor maks. 0,03.



1

Netto energibehov for nybygg skal maksimalt være 165 kWh/m². Varmegjenvinningsgrad er antatt å være lav som følge av smittefare. Energitapet fra lavere gjenvinningsgrad kan defineres som en prosess som går ut over det som
inngår i NS3031:2014, og kan dermed dras ut av beregningen iht. TEK10 §142. Netto energibehov beregnes derfor ved å dra ut lavere gjenvinningsgrad.

1a Beregnet energibehov romoppvarming

4

kWh/m²

1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier)

9,6

kWh/m²

2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann)

29,8

kWh/m²

3a Beregnet energibehov vifter

18,8

kWh/m²

3b Beregnet energibehov pumper

2,2

kWh/m²

4 Beregnet energibehov belysning

37,4

kWh/m²

5 Beregnet energibehov teknisk utstyr

46,7

kWh/m²

6a Beregnet energibehov romkjøling

0

kWh/m²

6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier)

15,3

kWh/m²

Totalt beregnet energibehov

163,7

kWh/m²

Forskriftskrav netto energibehov

265

kWh/m²

2

Bygget tilfredsstiller NS3701.
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3

Levert energi påvirkes i stor grad av energiforsyningens effektivitet, eller virkningsgrad. Varmepumpe og solenergi vil bidra til å redusere andel levert
energi. Varmepumpe med høy COP og brukstid er foreslått benyttet, og denne
reduserer nødvendig levert energi betraktelig.
Levert energi kan reduseres til 100 kWh/m² ved implementering av solenergi.
Dette er tatt ut av prosjektet som kostnadsbesparende tiltak.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIM/RIEnergi/NOT-RIEn-00-001 Energikonsept.docx
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Innledning
Etterfølgende utredning baserer seg på prosjekteringsgruppens modell- og
tegningsunderlag utviklet i forprosjektfasen, datert 22.03.2017.
Notatet baserer seg på en vurdering av alternative utførelser av bæresystemet for
nytt sykehus på Ullandhaug, dvs. dekkekonstruksjonen, søyler, avstivende skiver
og fundamenter.
Notatet er ment å være et beslutnings- og arbeidsgrunnlag for videre arbeid i prosjektet. Det er utredet alternative bæresystemer med dekkekonstruksjon, søyler,
fasader, avstivende skiver. Hovedvekten er lagt på dekkekonstruksjonen da denne
vil ha størst innvirkning på øvrige valg som skal fattes i prosessen.
Utredningen konkluderer med anbefalte løsninger under kapittel 4, Valgte konstruktive løsninger.

Figur 1.1

Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug
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2

Forutsetninger

2.1

Generelt
Det er besluttet at man skal ha et overordnet fokus på fleksibilitet, repetisjon og
standardisering ved prosjektering av byggenes bærestrukturer. Det er videre et uttrykt ønske om at man skal se på muligheter for industrialisert produksjon av byggenes bæresystem – Om mulig produsert som tverrfaglige enheter.
Sammenstillingen nedenfor angir kriterier som i ulik grad er hensyntatt og som har
påvirket valg av byggetekniske løsninger:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
2.2

Byggegrunn, fundamenteringsform
Byggets dimensjoner og geometriske utforming
Lokalt/regionalt marked
Fleksibilitet (fasade, teknikk, planløsning og funksjonsplassering, ombygging,
gjenbruk)
Bygningsmessig påvirkning (naturlaster, jordskjelv, brann, deformasjoner,
vibrasjoner, støy)
Krav til standardisering, repetisjon og industrialisering
Visuell karakter
Energi/termisk masse
Investeringskostnad
Følgekostnader for andre og eget fag
Påvirkning av byggetid og dermed økte/reduserte driftskostnader

Grunnforhold - Fundamentering
Terrenget innenfor tomteområdet varierer fra kote ca +27 til kote ca. +33.
Byggene er plassert i et område der det er relativt grunt til berg. Overliggende masser samt overflateforvitret berg vil bli fjernet. Prosjekterte fundamentnivåer medfører en midlere grave/sprengningsdybder rundt ca 5-6m. Basert på grunnundersøkelsene utført i forprosjektet, kan tillatt grunntrykk generelt settes til ca. 2500 kN/m2.
Søyle- og veggfundamenter antas fundamentert direkte til berg, eller alternativt på
en tynn avrettet pute av pukk. Ved sjakter der oppløft kan forekomme vil strekkforankring stedvis være nødvendig. Det skal sikres med fjellbolter i områder med
hellende berg.
Det er i forprosjektet ikke prosjektert med vanntette konstruksjoner da det er forutsatt at drens- og overvannsystemet har tilstrekkelig kapasitet til å ta hånd om opptredende vannmengder. For den tekniske U3-etasjen i Akuttbygget er det antatt
etablert drensgrøfter ut fra nedre fundamentnivå og ned mot tilkoblingspunkt i syd
til OV-ledning.
Da byggegrunnen ikke er egnet for infiltrasjon av overflatevann skal vannet ledes
til et fordrøyningsbasseng som er tenkt etablert på tomtens søndre del.
Drenssystemet under og rundt byggene vil bli prosjektert av fagrådgiver, RIVA.
Fuktsikringstiltak skal generelt utføres i henhold til pre-aksepterte løsninger eksempelvis diskutert i detaljblader i Sintef-Byggforskserien.
Det vises for øvrig til NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger" [13] og NO-RIB004 "Grunn og fundamenter" [16].
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Dimensjoneringskriterier – Belastninger, lydgjennomgang, brann
I RIB-notat NO-RIB-002 "Designbasis" [14] er det gitt en oversikt over hvilke
laster og lastkombinasjoner som er lagt til grunn i forprosjektet for nytt sykehus på
Ullandhaug. Ved utarbeidelse av notatet er det lagt til grunn relevante punkter i
OTP samt bestemmelser iht. gjeldende norske standarder og forskrifter.
Det er i tillegg til egenlast av dekkekonstruksjonen regnet med påførte egenlaster
fra eksempelvis sparkelavretting, påstøp, innervegger etc.
Nyttelaster fra personer og utstyr er differensiert basert på de funksjoner som er
lagt til de ulike byggene. I sengeromsarealer, laboratorie- og kontorarealer samt
andre arealer med "lett" virksomhet er det ved utarbeidelse av byggenes bæresystem lagt til grunn en jevnt fordelt dekkebelastning tilsvarende 400 kg/m².
For basearealer med "tyngre" virksomhet er det i konseptfasen lagt til grunn en
jevnt fordelt dekkebelastning tilsvarende 600 kg/m². I behandlingsbygget, Bygg E,
kan det imidlertid være aktuelt med installasjon av maskiner og utstyr som gir
større lokale belastninger av dekket. I neste prosjektfase vil detaljer rundt ovenevnte problemstillinger bli utredet videre.
Det er tatt høyde for laster fra et helikopter av type Sea King eller tilsvarende ved
prosjektering av landingsplass for helikopter. Kraftig støy fra helikopteret og store
vertikale og horisontale belastninger har medført at landingsplassen er lagt ut på
terreng et stykke bort fra sykehusbyggene. Fasader ut mot helikopterlandingsplass
vil få spesielt strenge krav til lydgjennomgang, og medfører at dekkekanter i disse
sonene må dimensjoneres for linjelaster fra "tunge" fasade-elementer.
Iht. Eurokode 8: "Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning" skal
sykehusbygg dimensjoneres for laster forårsaket av seismisk aktivitet. Grunnforholdene styrer i stor grad størrelsen av de laster som et bygg utsettes for ved et
eventuelt jordskjelv. I de utførte jordskjelvberegningene er det lagt til grunn jordskjelvparametre iht. notat NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger".
I analysene er det lagt til grunn seismisk grunntypekategori: Grunntype A.
Bygningenes bærende konstruksjoner skal dimensjoneres for å bevare stabilitet og
bæreevne gjennom fullstendig brannforløp. Bærekonstruksjoner skal bestå av
ubrennbare materialer. Krav til bæresystemers brannmotstand er definert i eget notat NO-RIBR-001 Brannsikkerhet [11], og kravene er lagt til grunn ved utforming
av byggenes bærestrukturer. Kfr. nedenstående tabell.
Dimensjoneringskrav iht. [11]:
Brannseksjoneringsvegger/dekker
Hovedbærende bygningskonstruksjoner
Sekundærbærende bygningskonstruksjoner
Takkonstruksjoner
Trappeløp

R 120-M, A2-s1,d0
R 90, A2-s1,d0
R 60, A2-s1,d0
R 60, A2-s1,d0
R 30, A2-s1,d0

Bygningsstrukturen skal videre tilfredsstille gitte krav til lyd- og varmegjennomgang. Krav til konstruksjoners lydgjennomgang er gitt i notat NOTRIAKU-00-003 "Bygningsakustikk" [23] og krav til bygningsfysiske egenskaper i
notat NOT-RIBFy-20-001 "Premissdokument Bygningsfysikk" [24].
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2.4

Funksjonskrav
Søyleavstander og spennvidder av dekker og bjelker bestemmes basert på styrende
funksjonskrav relatert til den virksomhet som skal inn i bygget.
Basert på regelverket gitt i ISO 10137 er det utført overslagsmessige beregninger
av vibrasjonsforplantning i sykehusbyggenes dekkesystemer. Det bør så tidlig som
mulig i neste prosjektfase klargjøres om det for enkelte arealer skal stilles strengere
krav enn de gitt i nevnte standard. Det bør videre vurderes om det er behov for vibrasjonsisolering av visse typer teknisk utstyr.
Ved kontroll av deformasjoner er øvre grenseverdier iht. gjeldende norske standarder og forskrifter er lagt til grunn.

2.5

Tilnærming mot industrialisert byggproduksjon
Industrialisering er et vidtfavnende begrep som omfatter både endrede arbeidsformer mellom prosjekterende og utførende, nye arbeidsrutiner på byggeplass samt
økt standardisering og prefabrikasjon av bygningskomponenter. Hensikten med en
slik tilnærming er å forenkle og samtidig redusere omfanget av plassbygde bygningskomponenter på byggeplass. Med dette håper man å oppnå økt byggekvalitet,
redusert byggetid og med det reduserte kostnader.
Tradisjonelt er industrialisering av bærestrukturen i et bygg begrenset til prefabrikasjon av søyler, bjelker og vegg/dekkelementer i stål eller betong. Vanligvis er
elementene "en-faglige" dvs. det er kun fokusert på elementenes bærende egenskaper. For plass-støpte dekkekonstruksjoner kan man ved å benytte plateforskalingen
som en del av den permanente konstruksjonen oppnå en økt grad av industrialisering.

Figur 2.1 Prefabrikkerte bærende tverrfaglig sjaktmodul – Prinsippskisse
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I forprosjektfasen har det vært fokusert på hvordan man ved å kombinere konstruktive enheter med teknisk infrastruktur kan effektivisere byggeprosessen. Som et
produkt av denne tilnærmingen har ulike alternative utførelser av bærende tekniske
sjakter fremkommet – Primært gjelder dette sengebyggene - Bygg A og B samt
øvre etasjer av bygg C. Det har videre vært vurdert bruk av plane bærende stålrammer i fasader samt bruk av romlige modulære bærestrukturer der søyle- og
bjelkesystemer er kombinert med aktuelt dekke-system.
Standardisering av byggets bæresystem har bl.a. medført behov for vurderinger
med tanke på:

›
›
›

Bruk av generelle konstruksjonsdetaljer
Utarbeidelse av et enhetlig og enkelt bæresystem med stor grad
av repetisjon
Oppdeling av bygg/konstruksjoner med "komplisert" geometri til mindre og
enklere sammensatte bygningsenheter.

Figur 2.2

Sengebygg - Standardisert bæresystem i stål, dekke-system

Dersom man fraviker prinsippet med bærende sjaktmoduler vil de to stålsøylene i
hver av sjaktens endevegger kunne erstattes av en enkelt prefabrikkert betongsøyle.
Ikke-bærende teknikk-moduler vil da, i etterkant av at råbygget er ferdigstilt, kunne
føres ned i dekkeutsparingene mellom søylene.
Det er redegjort for prosjekteringsgruppens tilnærming mht. industrialisering i notatene:
› NO-RIB-010 "Industrialisert byggproduksjon"
› NO-PG-001 "Beslutningsgrunnlag for valg av industrialiseringsgrad"
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3

Bæresystemer

3.1

Generelt
De grunnleggende prosjekteringsforutsetningene som har vært førende for valg av
konstruktive bæresystemer i sykehusbyggene er tidligere beskrevet i kapittel 2.
Når man skal vurdere hvilket bæresystem som totalt sett er mest gunstig for prosjektet er tilfredsstillelse av viktige funksjonskrav og investeringskostnader de som
i størst grad påvirker de valg som blir gjort.
Miljøkrav, eksempelvis krav til lavt CO₂ -avtrykk (slanke konstruksjoner), vil i
visse tilfeller kunne være avgjørende for det endelige valget av bæresystem. Ofte er
det likevel slik at funksjonskrav som krav til søylefrie arealer/store søyleavstander
overstyrer definerte miljøkrav.
Materialvalg er mer underordnet da de konstruktive løsningene i stor grad vil kunne tilpasses funksjon og uttrykk - Miljøkrav kan imidlertid være styrende.
Ut i fra levetidskostnader og økende fokus på driftskostnader er det også viktig å
vurdere bæresystemet ut i fra en ENØK- betraktning. I denne sammenheng er
konstruksjonenes termiske masse og i hvilken grad de er fritt eksponerte viktig.

3.2

Søyler og bjelker
Det er for sykehusbyggene etablert enhetlige modulnett for bærepunkter og bærelinjer. Vertikale bærepunkter i ytterfasadene er generelt plassert med senteravstand
3.6m, mens senteravstand for de innvendige bæreaksene varierer noe mellom byggene. I bygg A og B samt deler av bygg C er avstand mellom søylepunkter i midtaksen 3,6m, mens den for øvrige bygg i hovedsak er 7.2m. Avvik forekommer i
enkelte arealer/deler av byggene.
Prosjekterte bæresystem skal ha en utforming som ikke er til hinder for fremtidig
endret funksjonsplassering/bruk. Kravet er hensyntatt i vår prosjektering, og har
medført visse begrensinger mht. mulige kompletterende bærelinjer etc.
Innersøyler og frittstående søyler er generelt antatt utført i prefabrikkert/plass-støpt
betong. Av arkitektoniske årsaker er det i bygg A og B samt i enkelte andre arealer
valgt stålprofiler også for frittstående søyler.
I fasader er det primært valgt søyle- (og bjelke) systemer i stål. Dette begrunnes
med definerte krav om slanke og lite plasskrevende konstruksjoner. Fasadesøyler
for innbygging er antatt utført av firkantprofiler i stål, mens det for søyler langs
gårdshage-fasader, av arkitektoniske grunner, er valgt sirkulære stålprofiler.
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Figur 3.1 Typisk bæresystem bygg A, B og C
Overordnet teknisk program, OTP, angir at bruk av underliggende bjelkestrukturer
i størst mulig grad skal unngås grunnet mulige konflikter med føringer av teknisk
infrastruktur.
Kravet er langt på vei overholdt, men med følgende unntak:

›
›
›

Områder der overliggende etasjer er inntrukket, og det er behov for bjelkesystemer for utveksling av søylelaster.
Områder der underliggende inntrukne fasader gir behov for utkragede dragere
for bæring av overstående søylelaster.
Dekkekonstruksjon over/under arealer for auditorium, bygg C.

I forprosjeket er det antatt et stort omfang av plass-støpte dekkekonstruksjoner uten
underliggende bjelker - Såkalte flatdekker. Benyttes forskalingselementer i betong
kan man benytte U-formede stålprofiler i dekkekantene med den hensikt å kombinere kantforskaling og lastbæring. Det er uklart om dette er et kostnadsreduserende
tiltak sett i forhold til den rene flatdekkekonstruksjonen. Prinsippet gir store tilleggskostnader mht. økte stålmengder, men gunstige fremdriftskonsekvenser kan
eventuelt overstyre dette. Et endelig valg av dekkesystem vil først bli gjort i neste
prosjekteringsfase.
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Figur 3.2

"Ringen" (Korridor-ringen)

Rundt sykehustorget og langs fasadene av tilgrensende sykehusbygg er det etablert
en utvendig korridorring. Korridorringen spenner som en bru over veien mellom
byggene. "Ringen" har gangbaner i plan 2 og 3. Nedre gangbane er visse steder
prosjektert med mindre utkragede gulvflater. Det arkitektoniske uttrykket er
førende for utformingen av de konstruktive bæresystemene i "Ringen", og de
skisserte konstruktive systemene må bearbeides ytterligere i neste prosjektfase.
Tekniske rom på tak er planlagt med inntrukne fasader og søyle/bjelke-systemer i
stål. Yttertakkonstruksjonen antas utført av isolerte korrugerte stålplater med opplegg på underliggende bjelkesystem. Søylefundamentering med punktlast på underliggende dekkekonstruksjon medfører kraftige underliggende dekker. Ytterveggene er planlagt utført av bærende bindingsverk av tre som fundamenteres med linjelast på underliggende dekker.
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3.3

Stabiliserende bæresystemer
Typiske bærende elementer som inngår i byggenes stabiliserende system er vertikale betongskiver inkl. brannseksjoneringsvegger, vertikale sjakter (typisk heis/trappesjakter) og horisontale skiver (typisk dekker).
Avstivende stålkryss vil hovedsakelig bli benyttet i bygg med lette takkonstruksjoner (tekniske rom, garasje for ambulanser etc.).
Avstivningssystemet skal utføres med tanke på mest mulig fleksibilitet i forhold til
tekniske installasjoner og arkitektonisk utforming. I tillegg skal det utføres på en
måte som ikke gir uheldige/ubehagelige bevegelser i bygget (menneskers komfort
og konstruksjonens funksjons-dyktighet ved normal bruk). Vertikale avstivningssystemer vil bli utformet slik at man i størst mulig grad unngår strekkforankring
ned i grunnen.
Veggskiver/sjaktvegger vil bli utført i betong og i tykkelse 200-400 mm.
Horisontale skivekrefter i de nedre etasjer er større enn de man har i de øvre etasjer
i byggene, og det vil av den grunn bli vurdert om det er hensiktsmessig å differensiere veggtykkelser i byggets ulike nivåer. Endelige veggtykkelser vil bli avklart
først i løpet av detaljprosjektfasen.
Det stabiliserende bæresystemet skal dimensjoneres for følgende lastvirkninger:

›
›
›
›

Skjevstilling av vertikale bygningsdeler (byggetoleranser).
Vindlaster.
Jordskjelvlaster (Seismiske laster)
Definerte krav til brannmotstand

Foreløpige jordskjelvberegninger viser at det er seismiske lastvirkninger som er
dimensjonerende for det stabiliserende bæresystemet.
Utforming og endelig omfang av tekniske sjakter og avstivende skiver vil først bli
avklart i detaljprosjektfasen.
Det vises for øvrig til RIB-notat NO-RIB-007 "Stabiliserende bæresystem".
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4

Valgte konstruktive løsninger

4.1

Sengebygg A og B, øvre etasjer i bygg C.
Lufttilførsel i sengefløyområdene er basert på "hotell-prinsippet". I dette ligger
etablering av lokale ventilasjonsjakter i forkant av alle sengerom - Ut mot korridorsiden/baksiden av baderom. Hver sjakt forsyner to stk. innenforliggende sengerom
samt nærmeste korridorsone.
Den valgte tilnærmingen mht. industrialisering, der bærestruktur kombineres med
teknisk infrastruktur, har resultert i et bæresystem der ventilasjonssjaktene, med
typisk lengde 3.6m, utnyttes som bærende enheter/søyler. Systemet innebærer at
endeveggene i sjaktene får bærende funksjon i det sjaktens hjørnesøyler i stål blir
en del av byggets bæresystem. Bjelker/konsoller montert mellom sjaktsøylene danner opplegg for dekke-systemet, kfr. figur 4.1. De bærende sjaktmodulene er tenkt
å være 2-3 etasjer høye og inneholde ferdigmontert teknikk. Søyler og bjelker antas
utført i stål.
For sengebyggene har det vært ønskelig å ta frem et fleksibelt bæresystem som muliggjør sammenslåing av flere sengerom til ett større rom. Av den grunn er bærepunkter lokalisert i skillevegglinjer mellom sengerommene valgt bort. Da korridorvegger inn mot gårdshagene ikke er definert i alle etasjer og/eller alle deler av et
etasjeplan er en mulig ekstra bærelinje langs disse veggene ikke vurdert da en fleksibel bruk av berørte arealer da ville bli sterkt begrenset.
Langs fasadene kan man, avhengig av valgt dekke-system, anta ulike prinsipper for
overføring av dekke-laster til søylene. Ett alternativ vil være å velge understøttende
stålbjelker langs fasaden og mellom søylene for overføring av dekke-lasten inn
mot/til disse. Ser man derimot for seg et flatdekke-system vil dekke-lastene kunne
overføres direkte til fasadesøylene via innstøpte konsoller - Uten bruk av stålbjelker. Det siste alternativet gir derfor en konstruksjon med et redusert stålforbruk
målt mot det første alternativet, men vil medføre økte armerings-mengder og en
noe mer komplisert armeringsføring langs dekkekantene.

Figur 4.1

Utkraget bjelke ved inntrukken fasade bygg A og B
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I første etasje i bygg A og B er fasaden inntrukket og fasadesøyler i etasjene over
understøttes derfor av utkragede bjelker i stål. Kjellerveggene er plassert sentrisk
under fasadesøylene i første etasje. Kfr. figur 4.1.
Det er tidligere vurdert alternative utførelser av bæresystemet der man har sett på
bruk av lastbærende dragere, av typen integrerte hatteprofiler, på tvers av bygget.
Systemet gir spennretning av dekkene parallelt korridor- og fasadevegger, og kan
utføres enten med bæresøyler sentralt i sjaktene og/eller søylepunkt lokalisert i
sjaktveggene i kombinasjon med søylepunkter i fasaden.
Begge alternativ, åpner for dekkespenn av ulike multiplum av gridavstanden 3.6m.
For plass-støpte dekker begrenses denne til ca. 2x3,6m = 7,2 m, mens den for HDelementer ikke bør overstige 3x3,6m=10,8m. Alternativene vil gi økt materialforbruk i bæresystemene grunnet store uøkonomiske bjelkespenn. Bjelkenes spennvidder og dimensjon kan imidlertid reduseres vesentlig ved etablering av et ekstra
understøttende søylepunkt i veggene mellom sengerommene. Dette vil imidlertid
medføre at man ikke kan åpne helt opp mellom sengerom som har stålbæring innebygget i skillevegger.
Introduksjon av bærelinjer på tvers av bygget medfører bjelkestriper underkant betongdekket i arealer med liten netto takhøyde, og er ikke ønsket av hverken estetiske årsaker eller mht. plassbehov for kryssende tekniske føringsveier. Ingen av alternativene er godt egnet i kombinasjon med vertikalt bærende industrialiserte
sjaktmoduler, og vil videre kunne påvirke utformingen av fasadesystemet.
Valgt dekkeløsning er i sengeromsfløyene basert på standardiserte prefabrikkerte
"forskalingselementer" av betong (Plattendekker) som spenner mellom bæreakser i
fasader og bærelinjer langs korridorer. Forskalingselementene har en stålglattet
plan underside - Godt egnet som synlig himling. Standard elementbredde er 2.4m,
men elementleverandører vil bli forespurt om muligheten for å kunne produsere
elementer med bredde tilsvarende bredden av et standard sengerom (3.6m) slik at
man unngår synlige skjøter i en evt. synlig betonghimling.
For de åpne fellesarealene nær kjerneområdene er det tenkt flatdekkeløsning med
frittstående understøttende sirkulære stålsøyler. I kjellerarealene er det valgt en
flatdekkeløsning understøttet av frittstående søyler i betong slik at de tekniske fagene får god fleksibilitet mht. føringsveier. Fasadesøyler inn mot gårdshagene antas primært utført som sirkulære søyler i stål.
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Figur 4.2

Planskisse av sengebygg A med inntegnede akser
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Figur 4.3

4.2

Planskisse av sengebygg B med inntegnede akser

Akuttbygget – Bygg C og D
Aksesystemet i bygget baserer seg på en grid tilsvarende 3,6m/7,2m. I byggets
nordre del, bygg D, følger bæreaksene nevnte oppdeling, mens det i den søndre
delen av bygget er valgt et bæresystem der ventilasjonssjakter ut mot korridorer
utgjør komplette "tverrfaglige" bærende søyler - Tilsvarende de i bygg A og B.
Videre avviker arealer over auditoriet i bygg C denne inndeling.
De tre øverste etasjene i bygg C er sengeromsetasjer, og har en geometrisk utforming tilsvarende sengebygg A og B. Dekkekonstruksjonene her er derfor valgt med
samme utførelse som i sengebyggene.
Dekkekonstruksjoner i arealer over auditoriedel, bygg C, er antatt utført som tradisjonelle plass-støpt dekker med underliggende bjelkesystem for utveksling av overstående søylelaster.
"Tribunedekket" i auditoriet er prosjektert som et plasstøpt trappedekke i betong
med opplegg på underliggende bæresystem/vegger. Dekkekonstruksjonen gir god
støydemping mot underliggende tekniske arealer samtidig som den er fleksibel
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mht. det store antall tekniske gjennomføringer for ventilasjon som perforerer dekket fra undersiden.
I sidefløyene av bygg C og i bygg D, med unntak av deler av dekket over 4. etasje,
er det prosjektert plass-støpte flatdekker (dekke-system uten underliggende bjelker)
med bruk av tradisjonelle forskalingssystem.
I dekket over 4. etasje i østfløyen, bygg D, er det prosjektert et dekke bestående av
HD-elementer, HD 400, med en overliggende påstøp - Dekket danner gulv i teknisk rom. Endret dekke-system er årsaket av et behov for søylefrie arealer i denne
delen av bygg D. Hulldekkene har spennvidder tilnærmet 14.5m.

Figur 4.4

Akuttbygget, bygg C og D, med inntegnet aksesystem
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Det indre gårdsrommet i bygg D er avgrenset fra sykehustorget ved en to-etasjers
fløy med underliggende fri passasje i plan 1. Fløyen er prosjektert med fritt-spente
betongdekker med opplegg på integrerte bjelker i stål. I grensesnittet mot "Ringen"
vil det i lengderetningen av bygget være behov for integrerte ståldragere for understøttelse av dekkekonstruksjonen i den utvendige korridoren, "Ringen".
I bygg D, den nordlige del av bygget, anbefales det å prosjektere med plasstøpte
flatdekker (t = ca. 350mm). Alternativ med HD-elementer og påstøp anses ikke
robust nok i forhold til den fleksibilitet som kreves i dette bygget. For fellesarealer
nær heissjaktområdene (kjerneområder) antas et tilsvarende bæresystem.
Utvendig eksponerte søyler i 1. etasjenivå er tenkt utført som sirkulære søyler i
betong, mens øvrige søyler antas utført i stål.

4.3

Teknisk sentral, vare- og akkuttmottak
Bygg for teknisk sentral og overliggende akuttinngang går vinkelrett ut fra Bygg D.
I forkant av sentralen finner man varemottak og andre tilsvarende funksjoner. Det
er etablert integrerte rampe-konstruksjoner i plass-støpt betong mellom tilførselsvei
og overliggende akuttmottak.
Den tekniske sentralen ligger i nivå med U1-etasjen, og er et rent plass-støpt betongbygg. I nivå med teknikksentralens tak-nivå, plan 1. etasje, er det etablert en
frittspent dekke-konstruksjon over gårdsplassen utenfor den tekniske sentralen.
Store avstander mellom de underliggende søylepunktene har medført behov for
etasjehøye gitterdragere i stål for bæring av dekkekonstruksjonene i nivå med 1. og
2. etasje. Sykkelparkeringsdekket antas utført med overliggende påstøp, mens det
overliggende skal ha en utførelse med et isolasjonssjikt, vanntrykksmembran og
overliggende påstøp.
Søyle/vegg-systemet som understøtter gitterdragere er tenkt utført i plassstøpt/prefabrikkert betong.
Inn mot bygg D på øvre nivå av bygget, 2. etasjenivå, er det etablert en garasje/mottaksbygg. Bygget er antatt utført med bæresystemer i stål, og en lett takkonstruksjon av eksempelvis isolerte korrugerte stålplateprofiler (TRP-profiler). Bygget antas fundamentert direkte på dekkekonstruksjonen i plan 2.

Figur 4.5

Snitt gjennom teknisk sentral – Akuttmottak
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Del av teknisk sentral lokalisert parallelt tilførselsveien til akuttmottaket skal være
forberedt for en senere etablering av ny overliggende hangarbygning for helikoptre.
I øvre ende av denne delen av teknisk sentral er det forberedt for opplegg av gangbruen fra helikopterplatformen til akuttmottaket.

4.4

Behandlingsbygget – Bygg E
Aksesystemet i bygget baserer seg på en grid tilsvarende 3,6m/7,2m.
I de tre hovedfløyene er det antatt to innvendige bæreakser til og med byggets 2.
etasje, mens det i sidefløyene kun er antatt en innvendig bæreakse.
Yttertak over hovedfløyenes øverste etasje er tenkt understøttet av store gitterdragere i stål med opplegg på søyler i fasadevegger, og innvendige bæreakser utgår
derfor i denne etasjen.

Figur 4.6

Planskisse av behandlingsbygget, bygg E, med inntegnede akser

Det anbefales å prosjektere med plasstøpte flatdekker (t = 350-400 mm). Samme
konklusjon/erfaring er å hente fra andre tilsvarende prosjekter. Alternative dekkekonstruksjoner som er vurdert anses ikke robuste nok i forhold til den fleksibilitet
som kreves i et behandlingsbygg.
Det vil ikke bli prosjektert med oppleggsbjelker i randsonene (typisk eksempel er
avslutning dekke mot fasadeliv). Dekket blir i stedet lagt opp/spent inn i en brakett
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på toppen av stålsøylene. Dette medfører at dekkene blir plane i underkant for alle
flater inkl. randsonene, og er gunstig med tanke på et prefabrikkert ytterveggssystem. Enkelte steder vil det kunne bli behov for underliggende bjelker i stål eller
betong; for eksempel i forbindelse med installasjon av tyngre utstyr overkant dekker, og i forbindelse med større nedsenkninger/utsparinger. Dette er imidlertid uavhengig av den valgte konstruktive løsning.
Tekniske rom på tak anbefales utført med bæresystem i stål og lette takelementer
av isolerte profilerte stålprofiler.

4.5

Ringen
Rundt sykehustorget og langs fasadene av tilgrensende sykehusbygg er det etablert
en utvendig korridorring. Korridorringen spenner som en bru over veien mellom
byggene. En fagverksløsning i stål er valgt for å redusere behovet for
understøttende søyler.
"Ringen" har gangbaner i plan 2 og 3. Nedre gangbane er visse steder prosjektert
med mindre utkraginger, og har en dermed større gulvflate enn gangbanen i nivå
med plan 3. Dekkekonstruksjonene er prosjektert som "samvirkebjelkelag"
bestående av utstøpte korrigerte stålplater – Dette for i størst mulig grad å redusere
konstruksjonenes egenvekt. Yttertak er antatt utført med lett takkonstruksjon av
isolerte korrugerte stålplateprofiler (TRP-profiler).
Det er behov for å bearbeide konstruktive løsninger for "Ringen" i den neste
prosjekteringsfasen.

4.6

Helikopterplatform
Helikopterplatformen er plassert i forlengelsen av teknisk sentral et stykke ut fra
sykehusbyggene - På motsatt side av tilførselsvei til akuttmottaket i forhold til
sykehus-byggene. (Ut mot E39. )
Dekkekonstruksjonen nærmest tilførselsveien består av store HD-elementer med
overliggende betongpåstøp. HD-elementene har opplegg på plasstøpte
bæresystemer i betong. I den øvre delen av platformen er det støpt vegger til berg
som en ytre avgrensning av platformen. Innenfor veggene er det foretatt en
masseutskifting, og etablert en oppfylling med en overliggende kraftig gulv på
grunn konstruksjon, t= 200mm.
Fra den nedre enden av helikopterplatformen over tilførselsveien til ende av dekket
utenfor akuttinnganen skal det etabkleres en gangbru. Bangbruen vil få samme
utførelse som "Ringen". Dvs. stålbæring ved gitterdragere i fasader og
samvirkedekke i gangbane. Yttertak er antatt utført med lett takkonstruksjon av
isolerte korrugerte stålplateprofiler (TRP-profiler).
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Innledning
Notatet er ment som et underlag for de prosjekterende mht. å kunne hente ut omforente designforutsetninger og parametre, og for å sikre en enhetlig forståelse og
underlag for prosjekteringen for nytt sykehus på Ullandhaug.
Notatet angir typisk hvilke laster og lastkombinasjoner som skal legges til grunn,
materialer med materialparametre, sikkerhetsfaktorer, grensetilstander i dimensjoneringen, kriterier for maks. nedbøyninger/forskyvninger, klimaklasser etc.
Ovennevnte er typiske inngangsparametre som danner grunnlag for beregningene
av bæresystemene og fundamenteringen i prosjektet.

Figur 1.1

Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug
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2

Forutsetninger

2.1

Pålitelighets/konsekvensklasse
Hensikten med inndeling i pålitelighetsklasser er å sikre at byggverk er konstruert
med et riktig nivå av kvalitetskontroll i fabrikasjonsprosessen. Pålitelighetsklassene
kan utledes på grunnlag av bygningstype, byggehøyde (antall etasjer), gulvareal per
etasje og store menneskeansamlinger.
Ulike deler av et byggverk kan tilhøre ulike pålitelighetsklasser med bakgrunn i at
brudd i bygningsdelene vil gi ulike økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Pålitelighets/konsekvensklasser defineres for hele byggverk, en del av bygget
eller en spesifikk bygningsdetalj - En konstruksjon, eller en del av den, kan mao.
bestå av komponenter med forskjellige konsekvensklasser.
Tillegg B i NS-EN 1990, [1], gir retningslinjer for valg av konsekvensklasser der
formålet er pålitelighetsdifferensiering. Se for øvrig NS-EN 1090-2, [10], tillegg B.

Tabell 2.1

Valg av pålitelighets/konsekvensklasser [1]
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Tabell 2.2

Kategorier av bygg i konsekvensklasser, NS-EN 1991-1-7 [35].

Tabell 2.3

Definisjon av pålitelighets/konsekvensklasser [1]

5/25

Tabellene 2.1 og 2.3 er hentet fra NS-EN 1990 [1], mens tabell 2.2 er hentet fra
NS-EN 1991-1-7 [35]. Tabellene er retningsgivende ved valg av pålitelighets- og
konsekvensklasser for sykehusbyggene.
Sykehusbyggene er generelt vurdert å havne i pålitelighetsklasse CC/RC 3.
Enkelte av byggene/bygningsdelene kan imidlertid vurderes lagt til CC/RC 2.
Eventuell justering av pålitelighets- og konsekvensklasser for de enkelte bygg og
bygningsdeler vil bli vurdert i den neste prosjekteringsfasen.
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2.2

Prosjekteringskontroll
Retningslinjer mht. krav til prosjekteringskontroll og tilhørende kontrollnivå er gitt
i pålitelighetsstandarden NS-EN-1990, [1]. Kfr. nedenstående tabeller 2.4 og 2.5

Tabell 2.4

Krav til grad av prosjekteringskontroll, [1]

Tabell 2.5

Prosjekteringskontroll - Minstekrav, [1]

Iht. punkt NA.A1.3.1 (903) Prosjekteringskontroll, [1], kan utvidet prosjekteringskontroll utføres som en utvidet kollegakontroll i de tilfeller der byggeverket har
tradisjonell (ikke komplisert) utførelse. Dette er tilfellet for sykehusbyggene.
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2.3
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Utførelseskontroll
I tabellene 2.6 og 2.7 er grad av påkrevd utførelseskontroll og tilhørende kontrollnivå definert mht. retningslinjer gitt i pålitelighetsstandarden NS-EN-1990, [1].

Tabell 2.6

Utførelseskontroll – Krav til kontrollform, [1]

Tabell 2.7

Krav til grad av utførelseskontroll, [1]

Som tabellene viser vil pålitelighetsklasse RC/CC 3 utløse krav om utførelseskontrollklasse UKK3 og kontrollform IL3.
En eventuell differensiering av kontrollklasser mellom ulike bygningsdeler vil bli
vurdert i neste prosjektfase.
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2.4

Utførelsesklasser.
2.4.1
Utførelsesklasse betong
Utførelsesklasse for betongkonstruksjoner er gitt i NS-EN 13670 [9]
Denne er typisk satt til UKL 3 for dette prosjektet.

2.4.2
Utførelsesklasse stål
Brukskategori velges fra NS-EN 1090-2, Tabell B.1 [10].
Brukskategori settes til: SC1
Produksjonskategori velges fra NS-EN 1090-2, Tabell B.2 [10].
Produksjonskategori settes til: PC2
Ut fra brukskategori og produksjonskategori iht. overstående samt pålitelighetsklasse RC/CC3, kan utførelsesklasse tas fra NS-EN 1090-2, Tabell B.3 [10], eller
alternativt fra nedenstående tabell hentet fra [6].

Tabell 2.7

Krav til grad av utførelseskontroll, [6]

Dette gir da en generell utførelsesklasse for stålkonstruksjoner: EXC3
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Miljøpåvirkninger
Konstruksjonene er utsatt for følgende miljøpåvirkninger
2.5.1

Frost

Alle konstruksjoner som ikke er oppvarmet eller isolerte er utsatt for frost. På Ullandhaug vil så å si alle bærende elementene være på varm side av klimaskallet og
det vil dermed ikke være noe problem. Der det ikke er tilfelle, vil dette sikres ved
valg av rett type materialer/materialegenskaper. Ved for eksempel utvendige kjøreplater som er utsatt for nedbør og frost, vil det bli spesifiseres en frostsikker betong. Er dekket under tak, og kun utsettes for frost, trengs dette ikke.
2.5.2

Kjemisk belastning

Ullandhaug er valgt definert som ikke kystnært og dermed ikke utsatt for luftbårne
klorider som stammer fra sjøvann. For betongkonstruksjonene vil det derfor kun
være korrosjon framkalt av karbonatisering som vil være aktuelt. Dette er vanlig/standard belastning. Unntaket er eventuelt utvendige kjøreplater/betongdekker
som eventuelt vil kunne saltes. Se kapittel for betong.
2.5.3
Mekanisk belastning
Helt marginalt med unntak av belastning på eventuelle kjøreplater. Med riktig betongkvalitet vil dette ikke være noe problem. Det vil likevel bli lagt inn en kantforsterkning i form av et vinkelstål i eventuelle overganger.

3

Materialer
Følgende materialer er benyttet i prosjektet.

3.1

Betong
Betong i henhold til NS-EN 206-1 [25].
Riktig betongresept og herdeforhold, slik som tildekking og vanning, er viktig for å
sikre at kravene til f.eks. maks. rissvidder blir ivaretatt.
Ved ugunstige værforhold, som sol, varme og vind, kan det også bli behov for å
dekke til under utstøpningen, før avtrekking og glatting, for å hindre plastisk svinn.
Utover dette er planlegging av støpeskjøter, støpeetapper, utforming av fuger, armeringsføring og armeringsmengder/armeringsdiametre av betydning.
Entreprenør og prosjekterende må i fellesskap utarbeide kravspekker og prosedyrer
for å sikre en god utførelse og resultat. Det samme gjelder for planlegging av
støpeavsnitt, fuger etc.
3.1.1
Materialfaktorer betong
NS-EN 1992-1-1, Tabell 2.1N [5]
Materialfaktor bruddgrense, γc:
Materialfaktor bruksgrense, γc:
Materialfaktor ulykkesgrense, γc:

1,5
1,0
1,2
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3.1.2
Fasthetsklasser betong
Det brukes følgende fastheter i prosjektet:
Konstruksjonsdel

Klasse

Generelt

B35 (B45 ved behov)

Tabell 3.1 Fasthetsklasser
Fasthetsverdier er gitt i NS-EN 1992-1-1, tabell 3.1 [5].

Materialparametre

B35

B45

35

45

43

53

3,2

3,8

Aksialstrekkfasthet, fctk, 0,05 (MPa)

2,2

2,7

Aksialstrekkfasthet, fctk, 0,95 (MPa)

4,2

4,9

Elastisitetsmodul, Ecm (GPa)

34

36

Karakteristisk sylindertrykkfasthet, fck (MPa)
Middelverdi sylindertrykkfasthet, fcm (MPa)
Middelverdi aksialstrekkfasthet, fctm (MPa)

Bruddgrense
Dimensjonerende trykkfasthet
fcd = αcc x fck / γC (3.15)
αcc = 0,85
Dimensjonerende strekkfasthet fctd = αct x fctk, 0,05 / γC (3.16)
αct = 0,85
Temperaturutvidelseskoeffisient a=10 x 10-6/K
Tabell 3.2: Materialparametre betong

19,83

25,5

1,25

1,53
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3.1.3
Eksponeringsklasser
Eksponeringsklasser er klassifisert i NS-EN 1992-1-1, tabell 4.1 [5].
Miljøpåvirkninger i prosjektet gir følgende eksponeringsklasser:
Konstruksjonsdel

Miljø

Eksp. klasse

Fundamenter og vegger
under terreng

Vått, sjelden tørt

XC2

Vegger, søyler og dekker
inne
Vegger og søyler ute (vertikale betongflater)

Tørt

XC1

Moderat vannmetting, utsatt for
regn og frost

XF1

Vegger, dekker og søyler
ute under tak

Utsatt for frost

XC3

Horisontale betongoverflater utsatt for regn og
frost

Høy vannmetning, uten avisningsmidler

XF3

Horisontale betongoverflater utsatt for regn og
frost
Betong utsatt for sprut
som inneholder klorider

Høy vannmetning, med avisningsmidler

XF4

Vekselvis vått og tørt

XD3

Tabell 3.3 Eksponeringsklasser

12/25 SUS 2023 – DESIGNBASIS

3.1.4
Bestandighetsklasser
Basert på eksponeringsklasser gir NS-EN 1992-1-1, minsteverdier for bestandighetsklasse i pkt. NA4.4.1.2(5) [5].
Basert på eksponeringsklasser og krav til tetthet brukes følgende bestandighetsklasser:
Konstruksjonsdel

Bestandighetsklasse

Min. fasthetsklasse

Fundamenter og vegger
under terreng

M60

B25

Betong inne

M60

B25

Betong ute generelt

M45

B35

Horisontale betongflater ute
utsatt for regn og frost, med
avisningsmidler

MF40

B45

Tabell 3.4 Bestandighetsklasser
Merk: I prosjektet vil det ikke bli benyttet lavere fasthetsklasse enn B35 for bærende konstruksjoner. Dette grunnet statikken/dimensjoneringen. Ved å benytte en
høyere fasthetsklasse enn minimumskravet øker også bestandighetsklassen, hvilket
er gunstig med tanke på bestandighet/levetid.

3.1.5
Kloridklasse
NS-EN 1992-1-1 pkt. NA4.4.1.2(5) [5] gir følgende kloridklasse:
Lik eller bedre (dvs. lavere) enn Cl 0,40.

3.1.6
Overdekning
Krav til overdekning basert på bestandighet er gitt i “NS-EN 1992-1-1, Tabell
NA.4.4N [5]. Overdekning konstruksjoner støpt mot grunn eller andre ujevne overflater er gitt i punkt 4.4.1.3 (4). Velger min. 50 mm, dvs. for avrettet underlag.
Objekt
Fundamenter

Nominell
45

+/- toleranse
+/- 10 mm

Minimum
35 mm

Dekker og søyler inne

25mm

+/- 10mm

15 mm

Generelt vegger

35mm

+/- 10mm

25 mm

Generelt konstruksjoner ute

45mm

+/- 10mm

35 mm

Plater ute utsatt for regn og
frost , med avisningsmidler

60 mm

+/- 10 mm

50 mm

Tabell 3.5 Overdekning
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Merk: Tabellen over er satt strengere enn kravet til 50 års levetid for alle objektene
med unntak av dekker og søyler inne. Dette er gjort med hensikt da det er en enkel
måte å forlenge levetiden uten å økte kostnadene.

3.2

Armering
Armering i henhold til NS 3576-3 [26].
Materialfaktorer armering iht. NS-EN 1992-1-1, Tabell 2.1N [5].

Dimensjonerende
grensetilstand

Armering – Dimensjonerende flytespenning
Flytegrense,
Materialkoeffisient
Dimensjonerende
fy
γs
flytespenning, fyd

Bruksgrense

500 MPa

1,0

500 MPa

Bruddgrense

500 MPa

1,15

435 MPa

Ulykkessituasjon

500 MPa

1,0

500 MPa

Tabell 3.6

Armering

Kravet til minimumsarmering er gitt i NS-EN 1992-1-1 [5].

3.3

Konstruksjonsstål
Konstruksjonsstål i henhold til NS-EN 1090-2 [13], pkt. NA.6.1.
Materialfaktorer i henhold til NS-EN 1993-1-1 [6]
Materialfaktor bruddgrense generelt, γM0-M1:
1,05
Materialfaktor bruddgrense knutepunkter, γM2: 1,25
Kald- eller varmvalset konstruksjonsstål med min. kvalitet S355J2 skal benyttes
ute, og min. S355JO inne. Kvaliteten er bestemt ut fra krav gitt i NS-EN 1993-1-10
[33] med utgangspunkt i min. utetemperatur -20 oC (NS-EN 1991-1-5 [34]).
Karakteristiske verdier

S355JO/J2

Karakteristisk flytespenning, fyk

355 MPa

Karakteristisk strekkspenning, fuk

470 MPa

Elastisitetsmodul E

210 GPa

Temperaturutvidelseskoeffisient a
Bruddgrense
Dimensjonerende flytegrense γM0-M1=1,05
fyd = 355 / 1,05
Dimensjonerende flytegrense γM2=1,25
fyd = 355 / 1,25
Tabell 3.7 Materialparameter stål, t <= 50 mm

12 x 10-6/K
S355JO/J2
338 MPa
284 MPa
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3.3.1
Korrosivitetskategori
Overflatebehandling av stålkonstruksjoner skal tilfredsstille de prosjektrelaterte
korrosivitetskategorier gitt nedenfor.
Innvendige arbeider:
Utvendige arbeider:

Korrosivitetskategori:
Korrosivitetskategori:

C1
C3 Middels

Bærende stålkonstruksjoner ute skal leveres varmforsinket i samsvar
NS-EN ISO 1461 [28] og med en beleggtykkelse på min. 60 mm.
Korrosivitets-kategorier
C1 Meget lav

Utendørs

C2 Lav

Atmosfære med liten eller
ingen grad av forurensing.
Landatmosfære.
By og industriatmosfære,
moderat forurenset med
svovel.
Kystklima, lite salt
Industri
og kyststrøk med moderat saltinnhold.
Industri og kyststrøk med
høy fuktighet og aggressiv
atmosfære

C3 Middels

C4 Høy

C5-I Meget høy
(Industri)
C5-M Meget høy
(Marin)

Tabell 3.8

3.4

Kyst og havstrøk med høyt
saltinnhold

Innendørs
Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
Uoppvarmede bygninger.
Kondens kan forekomme.
Lager, sportshaller.
Produksjonslokaler, høy
fuktighet. For eksempel
næringsmiddelbedrifter,
vaskerier, bryggerier.
Kjemiske bedrifter, svømmebasseng, skipsverft,
båtbyggerier
Bygninger med nesten
konstant kondensasjon og
sterkt forurenset atmosfære
Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt
forurenset atmosfære

Korrosivitetsklasser iht. NS-EN ISO 9223:2012

Tre
Konstruksjonstrevirke i henhold til NS-EN 14081-1 [29], fasthetsklasser iht.
NS-EN 338 [30].
Dimensjoneringen vil bli utført i overensstemmelse med NS-EN 1995-1-1
(Eurokode 5) [31].
Det vises til beregningsdokumentet for parametere som benyttes i dimensjoneringen, slik som styrkeklasse, lastvarighet, fuktinnhold og partialfaktor for materialegenskap.
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4

Belastninger

4.1

Egenlaster
Følgende forutsetninger er lagt til grunn [2]:
•
•

4.2

Egenlast av armert betong
25,0 kN/m³
Egenvekt ferdig fuget HD-element
HD 200 (REI 90)
3,0 kN/m²
HD 265 (REI 90)
3,9 kN/m²
HD 320 (REI 90)
4,3 kN/m²
HD 400 (REI 90)
5,3 kN/m2

Påførte egenlaster
I tillegg til egenlast av dekkekonstruksjonen er det regnet med følgende påførte egenlaster:
Himlinger, gulvbelegg, delevegger og generelle VVS- tekniske og
elektrotekniske installasjoner:
- Bygg A, B (+ øvre sengeetasjer bygg C)
1,0 kN/m²
- Bygg E og C/D
1,5 kN/m²
Ikke konstruktiv påstøp
Sengebygg, A+B:
70-100 mm påstøp
Behandlingsbygg, E: 100 mm påstøp i deler av bygget
Akuttbygg, C, E:
70-100mm påstøp
50mm sparkel ok HD-elementer
Med A-plan vil lasten reduseres.
Takhager: Grøntarealer dekket med sedum:
Egenvekt av isolasjon og tekking på tak
Egenvekt av fasader

4.3

1,75-2,5 kN/ m2
2,5 kN/ m2
1,75-2,5 N/ m2
1,25 kN/m2

1,5 kN/ m²
0,5 kN/m2
0,6 - 1,5 kN/m2

Nyttelaster
Følgende forutsetninger er lagt til grunn [2]:
• Nyttelast generelt
(behandlingsrom, sengeposter, lab., kontorarealer u/arkiv)
4,0 kN/m2
• Nyttelast tekniske rom
4,0 kN/m2
• Nyttelast inngangspartier
5,0 kN/m2
• Nyttelast behandlingsbygg og bibliotek
6,0 kN/m2
• Nyttelast for spesielt tungt utstyr som MR
og kompaktarkiv: Utstyrsavhengig, og
må vurderes for hvert enkelt tilfelle.
Lasten er valgt lik 6 kN/m² i forprosjektet
kN/m2
I tillegg skal det kontrolleres for punktlaster iht. [2].
Nyttelastene kan reduseres med etasje- eller arelareduksjonsfaktor ihht. pkt
NA.6.3.1.2(10) i [2].
Tak over varemottak og tilhørende veier og ramper skal tilrettelegges for tung biltrafikk, herunder brannbiler.
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4.4

Snølaster
Ut fra laststandard NS-EN-1991-1-3 Snølaster [3] er følgende forutsetninger lagt til
grunn:
• Snølast på mark sk 1,5kN/m2
For å få dimensjonerende snølast må snølast på mark kombineres med formfaktor
ihht. [3].

4.5

Vindlaster
Ut fra laststandard NS-EN-1991-1-3 Vindlaster [4] er følgende forutsetninger lagt
til grunn:
Vindlast er her beregnet for to høyder på bygningene, hhv. 10 m og 30 m:
• Referansehastighet VREF = 26 m/s
• Terrengkategori II
Ved å ta utgangspunkt i disse parameterne beregnes karakteristisk vindhastighetstrykk til:
• Vindkasthastighetstrykk for høyde på
bygg lik 10 m
1,0 kN/m2
• Vindkasthastighetstrykk for
høyde på bygg lik 30 m 1,5 kN/m2
Det må i prosjekteringen regnes nøyaktigere for hvert bygg, blant annet for å hensynta de ulike byggenes påvirkning på hverandre, samt effekt av lokal topografi.
For senge- og akuttbygget vil vindlasten kunne differensieres i ulike soner basert
på byggets høyde.
For å få dimensjonerende vindlast, må vindkasthastighetstrykk kombineres med
formfaktor i henhold til [4]. Formfaktoren avhenger av flere geometriske forhold.
Dette må utredes i detalj, og bygg for bygg.
Typiske verdier vil være:
cpe = - 0,3 på leside (sug),
cpe = 0,7 på loside (trykk). Tot. 0,70 + 0,30 = 1,0
Beregningsmodellen for vindlastene er basert på at vindhastighetstrykket som virker på fasadene overføres opp/ned til nærmeste dekkekanter. Derfra blir de ført via
skivevirkning i dekkene til de avstivende vertikale skivene (veggene) og videre ned
i grunnen.

SUS 2023 – DESIGNBASIS 17/25

4.6

Skjevstillingslast
Ved beregning av skjevstillingslaster skal det tas utgangspunkt i geometriske avvik
som oppstår under produksjonen og montasjen av elementene (typiske avvik pga.
toleranser). Skjevstillingsverdiene hentes fra betongstandarden [5], og stålstandarden [6].
Verdien for skjevstilling Θ er gitt i pkt. 5.2 i [5] og pkt. 5.3.2 i [6].
Θ = Θ0 αh αm
der:

Θ0 = 1/200
αh =
2/3 ≤ αh ≤ 1 (h er høyden av bygningen)
√

0,5(1 + ) (m er antall konstruksjonsdeler som bidrar , dvs antall søyler)

αm =

Dette gir for eksempel for behandlingsbygget: h= 21.5 m,
= 0,43 min 2/3 = 0,667
αh =
.
√

Antall søyler (grovt): 80 stk,
αm =

0,5(1 +

) = 0,71 Θ =1/200 x 0,667 x 0,71 = 0,0024 (0,24 %).

For betongkonstruksjonene er typisk skjevstilling av vegger og søyler:
Θ = 0,0024 (basert på toleranseklasse 1, svakeste klasse).
For stålkonstruksjoner er typisk skjevstilling av søyler:
Θ = 0,0024 (tilnærmet samme skjevstillingsformler som for betong).
Horisontallast fra skjevstilling er lik vert. last x 0,0024 (0,24 % av vertikallasten).
Helningsavviket legges på både egenlasten og nyttelasten.
Da størrelsen av skjevstillingen avhenger av høyde på bygg og antall vertikale
konstruksjonsdeler (f. eks. søyler) vil faktoren kunne variere fra bygg til bygg.
For ett 2-etasjers bygg med til sammen 20 søyler vil Θ = 0,0024.
For ett 1-etasjers bygg med til sammen 10 søyler vil Θ = 0,0025.
Som vi ser er det marginal variasjon. Det velges å benytte Θ = 0,0024 for alle byggene hva angår stabilitet/avstivning av hele bygget.
I beregningene blir lasten ført inn i den statiske modellen på samme måten som for
vindlastene.
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4.7

Jordtrykkslaster
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Ved dimensjonering av grunnmurer og støttemurer regnes det med jordtrykksfaktor
0,55 som inkluderer tillegg i jordtrykk på grunn av komprimering inntil murene og
uforskyvelig konstruksjon. For forskyvelige konstruksjoner kan det benyttes jordtrykksfaktor 0,4.
For nedre gulvnivå, U2- og U3-etasjen, vil det sannsynligvis være nødvendig å dimensjonere konstruksjonene for vanntrykk. Høyereliggende nivåer antas drenert.
Resultater fra innmåling av grunnvannsnivåer er ennå ikke mottatt.
Grunnmurer og støttemurer må også dimensjoneres for vertikallast på terreng utenfor konstruksjonene. Dimensjonerende lasttilfelle vil være kjøretøy/brannbil.

4.8

Tillatt grunntrykk
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Basert på foreløpige geotekniske vurderinger er det lagt til grunn små dybder til
berg. Grunnen består av bergarten fyllitt. Berget har stedvis overflateforvitring.
Basert på foreløpige geologiske vurderinger, dok. "Geotekniske vurderinger", og
data innhentet fra grunnundersøkelsene for "Arkivenes Hus" antas bæreevnen til
berget å ligge innenfor intervallet 2200-3400 kN/m².
Det er planlagt kjerneboringer på tomten mht. å kvalitetssikre bergets bæreevne.
Disse undersøkelsene er pr. i dag ikke utført.

4.9

Spesielle belastninger – Stråling, lyd og vibrasjoner
Angitte krav til en konstruksjons oppførsel vil kunne sette begrensninger til hvor i
et bygg visse funksjoner kan legges, og videre kunne bidra til en konflikt med generelle krav om tilpasningsdyktige bygg. Det skal kontrolleres at ikke uønsket
strukturlyd og vibrasjoner fra utstyr og andre dynamiske lastvirkninger forplantes i
konstruksjonen.
NS-EN 1990 setter krav til påvisning av grensetilstander som har betydning for
blant annet menneskers komfort, herunder kontroll av vibrasjoner. Det vises til
ISO-standard ISO 10137 for ytterligere veiledning. Påvisning skjer ved kontroll av
konstruksjonens respons på en dynamisk last opp mot akseptkriterier gitt i standarden. For enkle dekkekonstruksjoner er det aktuelt å benytte nedre grenseverdier for
dekkenes egenfrekvens som kriterium. Verdier er gitt i Betongelementhåndboken
samt RIF-veileder for svingninger i konstruksjoner. Det kan være nødvendig med
særskilte krav til konstruksjoner som huser spesielt ømtålig utstyr, og det er derfor
viktig at man så tidlig som mulig skaffer til veie dimensjonerende grenseverdier for
arealer med denne type utstyr.
Dynamiske lastvirkninger i bruddgrensetilstanden skal kontrolleres der det kan
være aktuelt. Aktuelle områder kan f.eks. være konstruksjoner i forbindelse med
helikopterlandingsplass.
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Nedenfor er det listet opp et antall funksjoner som kan få driftsforstyrrelser på
grunn av vibrasjoner:

›
›
›
›
›
›
›

Elektronmikroskopi
Veiing
Produksjon av vevsnitt (også ultrasnitting)
Fintfølende instrumenter (laser)
Audiometri
MR-utstyr
Laboratorie-områder

Konstruksjoner der følsomt utstyr skal plasseres skal utformes tilstrekkelig stive/tunge. Det bør videre vurderes om det er behov for vibrasjonsisolering.
Byggeforskriftene og NS 8175 angir relevante krav og anbefalinger vedrørende
lydforhold. Standardens klasse C skal tilfredsstilles.
Dersom det stilles krav til belastninger utover de generelle man finner i NS-EN
1991, skal disse vurderes mht. eventuelle fremtidige bruksendringer (Elastisitet).
Økonomiske følger av ønsket elastisitet må i så fall utredes.
For arealer med radiologifunksjoner skal følgende utredes:

›
›
›
›
›
›
›
4.10

Skjerming av stråling mot omkringliggende arealer (også mot under- og overliggende etasje)
Er det stilt krav til bruk av "ikke-magnetisk" armering i betongkonstruksjoner?
Gjennomgående hylser i veggforskaling - Tetting i etterkant mht. strålefare?
Stort kjølebehov kan gi behov for stort omfang av gjennomføringer i nærliggende bærende konstruksjoner.
Store dekkebelastninger og strenge krav til deformasjoner og egenfrekvenser
=> Fokus på søyleavstander/spennvidder, dekketykkelser og etasjehøyde
Nedsenkede partier – Påstøper med innstøpte tekniske føringer
Transportåpninger, transportveier

Dimensjonering for jordskjelv
Iht. myndighetskrav skal sykehusbygg dimensjoneres for seismiske lastvirkninger,
og oppføres slik at de oppfyller krav til motstand mot sammenbrudd med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Eurokode 8 skal legges til grunn for beregningene.
Den dimensjonerende seismiske påvirkningen er i Norge knyttet til et jordskjelv
med returperiode 475 år og en 10 % sannsynlighet for overskridelse i løpet av 50 år
med seismisk faktor lik 1.0.
I de foreløpige jordskjelvberegningene er det lagt til grunn jordskjelvparametre iht.
notat NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger". Sykehusbyggene fundamenteres
direkte til berg og grunnen hører dermed inn under kategori: Grunntype A.
Forsterkningsfaktor S for grunnforholdene:
S= 1.0
Faktorfor seismisk klasse (seismisk klasse IV, sykehus): γ1= 2.0.
En mer utfyllende beskrivelse av prosjektrelaterte jordskjelvparametre er gitt i notatene NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger" og NO-RIB-003 "Jordskjelv –
Seismiske påvirkninger".
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5

Grensetilstander
Bruddgrense:
Følgende bruddgrensetilstander skal påvises:
EQU, STR, GEO, FAT
Se pkt 6.4.1 i [1].
Lastkombinasjoner skal være i samsvar med pkt. 6.4.3.2 til 6.4.3.4 i [1].
Se neste kapittel.
I bruddgrensetilstanden blir det kontrollert at dimensjonerende kapasitet (motstand)
er større enn påført lastpåvirkning (lastkombinasjon).
Bruksgrense:
Dimensjoneringskriteriene vil være begrensninger av deformasjoner mht. brukbarhetskrav, f. eks. maks. tillatt utbøyning og nedbøyning, nedbøyning av f.eks.
dekkekonstruksjoner.
Det er også knyttet kriterier med tanke på skader som i vesentlig grad vil kunne
påvirke konstruksjonens bestandighet, slik som for eksempel krav til maks tillatte
rissvidder for betongkonstruksjonene. Krav til vanntetthet vil også kunne være aktuelt, og krav til vibrasjoner (3.4 [1] og A1.4.4 [1]).
Pkt. 3.4 i [1] gir ikke eksplisitte krav - Kun funksjonskrav.
- Utbøyning:
En ser her for seg utbøyning/svingning av bygget forårsaket av vind på fasadene.
Maksimal utbøyning kan i henhold til vanlig bransjepraksis settes fra h/500 til
h/1000, hvor h er høyden av bygget. Det skal for hvert bygg vurderes hvilken verdi
som skal benyttes ut fra byggtype, antall etasjer, avstivningssystem etc. For sengebygget med høyde over terreng lik ca. 35m (inkl. teknikk på taket) vil et krav til
maks utbøyning på h/700 gi en utbøyning i toppen på 35000/700 = 50 mm.
For beregning av utbøyning benyttetes Ψ1 = 0,7 (faktor for ofte forekommende
verdi av en variabel påvirkning) [1]. Denne benyttes både for vindlasten og nyttelasten.
- Nedbøyning:
Tabell NA.A1 i pkt A1.4.2 i [1] gir noen brukbarhetskriterier/krav til begrensning i
deformasjoner. For konstruksjoner med alminnelige brukskrav eller estetiske krav
er anbefalt største tillatte nedbøyningsverdi L/200 – L/250. Dette vil kunne gjelde
for det meste av rom med lette funksjoner og sengeposter. I disse tilfellene benyttes
kombinasjonsverdi Ψ2 = 0,3 (tilnærmet permanent). Der det er utstyr som stiller
krav til begrensning i nedbøyninger, eller der nedbøyning fører til skader må
strengere krav stilles. Her benyttes da "ofte forekommende verdi" og "karakteristisk verdi" av nyttelasten. Anbefalt største nedbøyning må således vurderes ut fra
konsekvensene.
For betongdekker og betongbjelker kan Pkt. 7.4.1 i Eurokode 2 "Prosjektering av
betongkonstruksjoner" være en rettledning. Denne anbefaler maks nedbøyning
L/250 generelt, og L/500 for nedbøyninger som kan skade tilstøtende deler av
konstruksjonen. Begge for kombinasjon med tilnærmet permanente laster, Ψ2 =
0,3. Det må også vurderes om det for enkelte arealer, hvor størrelsen av "tilnærmet
permanent nyttelast" er høyere, må benyttes faktor Ψ2 = 0,6 – 0,8. Typisk vil f.eks.
være lagerområder.
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Obs: ved beregning av deformasjoner må en for betongskiver og dekker være var
på tverrsnittets stivhet i risset vs. urisset tilstand.

- Riss/rissvidder:
1) Ikke væsketette konstruksjoner (kun krav til konstruksjonens bestandighet):
Maksimal tillatt rissvidde skal ikke overstige wmax=0,30xkc (mm) iht. Tabell
NA.7.1N, NS-EN 1992-1-1 [5]. For Kc, se NA.901.
Dvs. wmax=0,3x50/40=0,38 mm.
2) Vanntette konstruksjoner:
Dette er konstruksjoner som står med et permanent utvendig vanntrykk. Slik som
f.eks. kjeller eller kulvert under grunnvannsnivå.
NS-EN 1992-3 [32] opererer med 4 tetthetsklasser, klasse 0 - klasse 3, se kap. 7.3.1
table 7.105 . Det er i utgangspunktet valgt å legge vanntette konstruksjoner i klasse
1. For tetthetsklasse 1 skal beregnet rissvidde være maks wk1. wk1er er kalkulert til
0,15 mm. For evt. å tilfredsstille klasse 2, må konstruksjonene kles med en væsketett membran. Behovet for dette må avklares i detaljprosjekteringen.
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6 Lastkombinasjoner
Følgende forutsetninger er lagt til grunn i henhold til NS-EN 1990:
•

Bruddgrense laster skal kombineres etter likningene (6.10, 6.10a
og 6.10b) NS-EN 1990

∑γ

Gj

Gkj + γ P P + γ Q ,1 Qk1 + ∑ γ Q,iψ 0i Qki

Stabilitet (6.10)

∑γ

Gj

Gkj + γ P P + γ Q ,1 ψ 0,1Qk1 + ∑ γ Q ,iψ 0i Qki

Brudd (6.10a)

j ≥1

j ≥1

i >1

∑ξ γ
j ≥1

i >1

j Gj

Gkj + γ P p + γ Q1Qk1 + ∑ γ Qiψ 0i Qki

Brudd (6.10b)

i >1

•

Bruksgrense laster skal kombineres etter likning (6.14b), (6.15b)
og (6.16b) i NS-EN 1990

∑G

+ P + Qk1 + ∑ψ 0i Qki

Karakteristisk

(6.14b)

∑G

+ P + ψ 1,1Qk ,1 + ∑ψ 2i Qki

Ofte forekommende

(6.15b)

∑G

+ P + ∑ψ 2i Qki

Tilnærmet permanent

(6.16b)

j ≥1

j ≥1

j ≥1

Der:
Gkj
Pk
Qk1
Qki

kj

kj

kj

i >1

i >1

i >1

Permanente laster
Forspenning
Dominerende variabel last
Øvrige variable laster

SUS 2023 – DESIGNBASIS 23/25

Lastkombinasjoner
som skal påvises
Karakteristisk
Ofte forekommende
Tilnærmet permanent
Tabell 6.1

Permanente
laster
γGj, γP
1,0
1,0
1,0

En variabel last
γQ1 hhv.
Ψ01γQ1
1,0
0,7
0,6

Øvrige variable
laster
Ψ0iγQi
0,7
0,6
0,6

Lastfaktorer inkl. Ψ – faktorer for bruksgrense tilstanden iht.
NS-EN 1990 tab A1.4

Permanente laster
DimensjoneringsSituasjoner som skal
påvises

Dominerende
variabel last,
ulykkeslast eller
seismisk last

Andre variable
laster

Ugunstig

Gunstig

1,2

0,9

1,5

1,05

1,35

1,0

1,05

1,05

1,2

1,0

1,5

1,05

1,0

1,0

1,3

0,91

1,0

1,0

1,0

0,6 eller 0,7

1,0

1,0

1,0

0,3-0,6

EQU
Likning 6.10
STR/GEO
("B1")
Likning 6.10a
STR/GEO
("B2")
Likning 6.10b
STR/GEO
Brudd i grunn
Likn 6.10
Ulykke
Likning 6.11b
Ulykke seismisk
Likning 6.12b

Tabell 6.2

Lastfaktorer inkl. Ψ – faktorer for bruddgrensetilstanden iht.
NS-EN 1990 A.A1.3.1
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INNLEDNING
Notatet er å betrakte som et grunnlag for prosjektering av Stavanger Universitetssykehus SUS i forbindelse med seismisk påvirkning.
Som basis for prosjekteringen gjelder Eurokode 8: del 1 [1] og Eurokode 8: del 5
[2], "Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning".
Formålet med standarden i tilfelle jordskjelv er å sikre at:
- menneskeliv beskyttes;
- skadeomfanget begrenses og byggverk som er viktige for å beskytte sivilbefolkningen forblir operative. SUS havner i denne kategori.
SUS må kunne være operativt under og etter en jordskjelvkatastrofe. Dette vil også
de tekniske fagene måtte ta hensyn til i sin prosjektering.
Det vil i det videre arbeidet være nødvendig å trekke inn RIG for bestemmelse av
jordparametere og eventuell bistand i forbindelse med konstruksjoner i bakken, slik
som fundamenter, jordtrykksvegger og stabilitet av grunnen. Dette er beskrevet i
kapittel 6.
Prosjektet omfatter i hovedsak følgende bygninger omtalt senere i notatet:

›
›
›
›
›
›

Sengebyggene - Bygg A og B
Akuttbygget – Bygg C og D
Behandlingsbygget - Bygg E
Teknisk sentral, vare- og akuttmottak – Bygg D
Ringen (gangbro/arealer mellom byggene)
Helikopterplatform

Figur 1: Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug
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OPPSUMMERING – PARAMETERVERDIER
Parameter

Verdi

Enhet

Notatreferanse

Grunntype

A

Dim-løs

3.2

Konstruksjonsfaktor q

1.51

Dim-løs

3.3.1

Berggrunnens akselerasjon ag40hz

0.55

m/s2

3.3.2

Seismisk klasse

IV

Dim-løs

3.3.3

Seismisk faktor γ1

2.0

Dim-løs

3.3.3

Dimensjonerende grunnakselerasjon ag

0.88

m/s2

3.3.4

Utelatelseskriterier møtes ikke – bygningene må dimensjoneres etter NS-EN 1998

3

4

FORUTSETNINGER
3.1

Grunnleggende krav

Konstruksjoner i seismiske områder skal dimensjoneres og oppføres slik at de oppfyller krav til motstand mot sammenbrudd med tilstrekkelig grad av pålitelighet.
Den dimensjonerende seismiske påvirkningen er knyttet til et skjelv med en referansesannsynlighet for overskridelse i løpet av 50 år eller en referansereturperiode og en seismisk faktor som tar hensyn til varierende grad av pålitelighet.
For Norge er disse verdiene definert som:
- Jordskjelv med returperiode 475 år, 10 % sannsynlighet for overskridelse i løpet
av 50 år med seismisk faktor lik 1.0.
Seismisk klasse og tilhørende seismisk faktor er behandlet i 3.3.3.
Den seismiske faktoren skalerer opp jordskjelvet dvs. at man beregner for et skjelv
med større returperiode enn 475 år.
γ1 = 1.0 tilsvarer en returperiode 475 år.
γ1 = 2.0 tilsvarer et jordskjelv med returperiode mellom 2600 og 3800 år.2

1

Redusert verdi av q ved ikke-regularitet i oppriss
Referanseverdi i NS-EN 1998-1 tilsier returperiode 3800 år for γ1 = 2.0. Sonekart fremlagt
ifb. "2. European conference on earthquake engineering and seismology, 2014" tilsier returperiode ca. 2600 år for samme seismiske klasse.
2
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Identifisering av grunntype

Grunntype er bestemt i geoteknisk notat NO-RIG-001 [5]. Denne velges lik A, med
tilhørende forsterkningsfaktor 1,0.

3.3

Øvrige parametre og lastkombinasjoner

3.3.1
Konstruksjonsfaktor q
Konstruksjonsfaktoren skal, for dimensjonering iht. reglene for lav duktilitet, DCL,
velges mindre el. lik 1,5. Ved bygninger som ikke tilfredsstiller kravene til regularitet i oppriss iht. 4.2.3.3 skal konstruksjonsfaktoren gis en redusert verdi ved å
multiplisere referanseverdien med 0,8 iht. 4.2.3.1.
q-faktoren er ment å ta hensyn til konstruksjonens overstyrke ved dimensjonering
iht. reglene for DCL.

3.3.2
Spissverdi for berggrunnens akselerasjon
Spissverdien for berggrunnens akselerasjon, ag40Hz3 er gitt i NA.3.2.1. ag40HZ settes
til 0,55 m/s2. Byggested er lokalisert mellom kurver for 0,5 m/s2 og 0,6 m/s2 og det
er utført en lineær interpolasjon mellom kurvene.

3.3.3
Faktor for seismisk klasse
Verdier for seismisk faktor avhenger av seismisk klasse og er gitt i NA.4.2.5.
Seismisk klasse settes til IV og tilhørende seismisk faktor settes til 2,0.
Seismisk klasse for adskilte bygg kan settes lavere dersom seismisk påvirkning på
disse byggene ikke påvirker bygning med høyere klasse eller viktige funksjoner
etter et jordskjelv. I forprosjektet er byggene A, B, C, D og E beregnet i seismisk
klasse IV.
I prosjektet kan det være aktuelt å gi separate bygninger med underordnede
funksjoner andre faktorer. Disse byggene kan falle inn under seismisk klasse II/III
med tilhørende seismisk faktor 1,0 / 1,4. Det er ikke aktuelt med dagens inndeling
av bygninger og funksjoner.

3.3.4
Dimensjonerende grunnakselerasjon
Dimensjonerende grunnakselerasjon bestemmes for grunntype A og er gitt som

3

De nasjonale sonekartene benytter ag40Hz, hvor berggrunnens akselerasjonen er normalisert
til 1g ved 40 Hz. I EC8 benyttes agR, hvor berggrunnens akselerasjon er normalisert til 1 g
når frekvensen ∞, dvs. uendelig stivhet på berggrunnen. Denne forskjellen ivaretas med
å benytte en faktor 0,8 på ag40Hz i responsberegningene.
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= 0,8 ×

×

= 0,88

3.3.5
Forsterkningsfaktor for grunnforholdene
Forsterkningsfaktor for grunntype A er gitt i tabell NA.3.3 til 1,0

3.3.6
Knekkpunktene i responsspekteret
Knekkpunkter for dimensjonerende responsspekter er gitt i tabell NA.3.3. For
grunntype A er disse gitt som

3.3.7
Byggets egensvingeperiode
Byggets egensvingeperiode, T, er perioden for konstruksjonens frie svingning, eller
perioden konstruksjonen vil svinge med når den settes i bevegelse uten ytre påvirkninger.
EC8 gir noen forskjellige metoder for å beregne forenklet den dominerende egensvingeperioden. Denne verdien benyttes i hovedsak til beregninger etter tverrkraftmetoden og som en del av innledende overslagsberegninger. Det vil være aktuelt å
benytte en romlig beregningsmodell i et FE-analyseprogram for beregning av jordskjelvrespons i en detaljeringsfase. Bygningens forskjellige egensvingeperioder
med tilhørende medsvingende masser følger av resultatene til programmet.
Beregning av 1. egenperiode etter forenklet metode gitt i punkt 4.3.3.2.2[1] samt
beregnede dominerende egenperioder i to retninger etter modal analyse for byggene er gitt under.

Behandlingsbygg
Akuttbygg
Sengebygg A

T1 etter pkt.
4.3.3.2.2
[s]
0,58
0,69
0,75

Tx

Ty

[s]
0,29
0,48
0,87 / 0,67

[s]
0,33
0,56
0,87 / 0,67

I videre beregning av krefter er det benyttet egenperiodeverdier etter modalanalysen.
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3.3.8
Dimensjonerende responsspekter
Dimensjonerende responsspekter Sd(T) gis av grunntype A, faktor for seismisk
klasse γ1 = 2,0, konstruksjonsfaktor q = 1,5 og dimensjonerende grunnakselerasjon
ag = 0,55 m/s2. Maksimal akselerasjon fås ved T < 0,2 s, Sd(0,2) = 1,47 m/s2.
Dimensjonerende spektrum for elastisk analyse
0,20

0,15

Sd(T)/g

0,10

0.5 g; T=0,6s

Sd = 0.5

0,05

0.2 ag

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,00

Egensvingeperiode T i sekunder

3.3.9
Masse i seismiske beregninger
Byggets masse er viktig for de egenperiodene som beregnes for bygget og for de
kreftene som oppstår på grunnivå fra jordskjelvet. Ved vurdering av antall moder
som er nødvendig for å oppnå 90 % - kriteriet4 skal det bare tas med masser over
terrengnivå eller stiv kjeller. For vurdering av kraftoverføring mellom fundament
og grunn må fundamentmassene legges til.
Massene settes lik den som tilsvarer byggets egenvekt og permanente laster. Den
permanente andelen av nyttelasten settes lik 0,3 (Kontorbygg). Ved beregninger
vha. tverrkraftmetoden benyttes hele massen på første egenperiode.

4

Antall moder referer til modalanalyse, se 9.2. Hver enkelt svingemode har tilhørende
medsvingende masse. Det skal sørges for at medsvingende masse totalt er over 90 % for å
sørge for tilstrekkelig riktig resultat.
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3.3.10 Lastkombinasjoner
Jordskjelv er en ulykkeshendelse. Ulykkeslasten skal kombineres med andre laster
i henhold til NS-EN 1990, Tabell NA.A1.3 [3]. Lastfaktorene er gitt i tabellen nedenfor.

Permanente
laster
1,0
1,0

Jordskjelvlast
1,0

Dominerende
variabel last
0,0 – 0,8

Andre variable laster
0,0 – 0,8

1,0

1,0 eller 0,0

1,0 eller 0,0

For krefter i
konstruksjonen
For brudd i
grunnen

Lastfaktor for dominerende variabel last settes til 0,3.
Andre variable laster:
Vindlaster regnes ikke samtidig med jordskjelv.
Snølaster inkluderes med 20% av maksimalverdi.

3.3.11 Materialfaktorer
Verdiene for partialfaktorene
NA.5(901)

og

, hhv. betong og stål, er gitt i tabell

3.3.12 Kombinasjon av lastvirkninger i ortogonale retninger
Jordskjelvet skal forutsettes å virke i enhver retning. I analysen kan dette tas hensyn til ved å påføre den dimensjonerende seismiske påvirkningen langs alle relevante hovedretninger og deres ortogonale horisontalretninger. For bygninger med
bærende bygningsdeler i to retninger vinkelrett på hverandre skal disse retningene
anses som de relevante retningene.
Dersom ikke mer nøyaktige modeller for å bestemme de resulterende komponentene av lasten i hver av byggets hovedretninger brukes kan lastvirkningene beregnes
ved bruk av kombinasjonene:
+ 0,3

0,3

+

Fortegnet for hver av komponentene skal settes til å være den mest ugunstige for
den aktuelle lastretningen.
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UTELATELSESKRITERIER
NA.3.2.1 setter kriterier for når påvisning av sikkerhet etter NS-EN 1998 kan utelates.
Følgende utelatelseskriterier er definert under dette punktet:

›

Svært lav seismisitet
Ikke oppfylt.

›

Konstruksjonstype
Ikke oppfylt.

›

Dimensjonerende spektrum
Dersom Sd(T) < 0,05 g = 0,49 m/s2 beregnet med konstruksjonsfaktor q ≤ 1.5
og byggets egenperiode er beregnet uten reduksjon i stivhetsegenskapene etter
4.3.1(7) og som fast innspent i grunnen.
Ikke oppfylt.

›

Størrelse på krefter
Dersom skjærkraften for dimensjonerende seismiske lastkombinasjoner på
grunnivå er mindre enn de fra andre relevante lastkombinasjoner, kan ytterligere kapasitetskontroll for jordskjelv utelukkes. I tillegg må kravene i pkt.
2.2.4.1(1) og (4) samt 2.2.4.2 og 2.2.4.3 [1] være oppfylt.
Ikke oppfylt.

Konklusjon: Byggene må dimensjoneres for jordskjelv.

5

LAV SEISMISITET
Iht. NA.3.2.1(4) kan byggverk dimensjoneres etter bestemmelser gjeldende for lav
seismisitet dersom
< 0,98 ⁄ og konstruksjonsfaktoren q ikke benyttes
med høyere verdi enn 1,5. For byggverk i stål eller betong eller samvirkekonstruksjoner av disse materialene kan grensen økes til
< 2,45 ⁄ forutsatt at
byggverket i tillegg kontrolleres for beregnede seismiske lastvirkninger også om
skjærkraft ved fundamentnivå pga. jordskjelv er mindre enn for de øvrige kombinasjoner av laster.
'
'
I dette tilfellet er
= $0,8
% = 2,0 ∙ 0,8 ∙ 0,55 ( ∙ 1,0 = 0,88 (
Dvs. at det kan dimensjoneres etter bestemmelser gjeldende for lav seismisitet gitt
de over nevnte forutsetningene.
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6

FUNDAMENTER
Fundamenter skal beregnes – og dimensjoneres etter regler gitt i [2] i tillegg til dimensjonering for ordinære statiske brudd- og ulykkeslaster.
Iht. 5.3.2 [2] skal horisontalkrefter fra seismiske påvirkninger overføres til grunn
gjennom følgende mekanismer:

›

Skjærmotstand mellom grunn og underkant fundament

›

Skjærmotstand mellom grunn og vertikale sider av fundament

›

Jordtrykk mot fundamentenes sidekanter

En kombinasjon av disse mekanismene tillater 30 % av fullt mobilisert passivt
jordtrykk samtidig med utnyttet skjærmotstand.
Peler skal i tillegg kontrolleres for treghetskrefter fra overliggende konstruksjon
samt kinematiske krefter pga. ulik deformasjon av jord og pel under jordskjelv iht.
5.4.2 [2]. Bøyemomenter i peler pga. kinematisk interaksjon mellom jord og pel
trenger kun å medregnes dersom
< 0,1 (= 0,98 ⁄ ) og grunntype er av D
eller lavere med lag med skarp kontrast i stivhet iht. 5.3.2(6)P [2].
Peler skal dimensjoneres slik at de forblir i det elastiske området under seismiske
påvirkninger. Unntak er gitt slik at forbindelse mellom pelehode og pel kan dimensjoneres med plastisk ledd.
Jordlag som antas å gå i flytning eller vil få betydelig degradering av styrke under
jordskjelv skal sees bort fra i vurdering av sidestøtte og lastopptak.
Bygningene planlegges direktefundamentert på avrettet underlag på fjell. I
noen grad vil det være behov for strekkforankring for gitte lastkombinasjoner.

7

GEOTEKNIKK
Bistand av geoteknisk kompetanse, rådgivende ingeniør geoteknikk RIG, behøves
for følgende vurderinger:

›

Bestemmelse av grunntype etter NS-EN 1998 og eventuelle topografiske forsterkende virkninger

›

Bestemmelse av dynamisk jordtrykkstillegg på vegg som følge av jordskjelv

›

Vurdering av fundamenteringsløsning, herunder opptak av krefter vertikalt og
horisontalt som følge av seismiske påvirkninger. Av dette følger også effekter
av jord-konstruksjonssamvirke og jord-fundament-konstruksjonssamvirke

›

Vurderinger og utarbeidelse av fundamentstivheter forenklet til lineær
fjærstivheter for analyse av konstruksjon i samråd med RIB

›

Liquefaction-problematikk
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UTFORMING AV BYGNINGENE
Det er god praksis å utforme bygget på en enkel og regelmessig måte. I dette ligger
plassering og utforming av bygningens avstivende konstruksjoner. De seismiske
kreftene er ofte svært store og uheldige konstruktive løsninger kan bidra til å gjøre
disse kraftpåvirkningene større enn nødvendig. Generelt bør lastene ha en forutsigbar, enkel og direkte "føringsvei" til lastopptakende fundamenter.
Nedenfor er prinsipper for utforming og plassering av etasjeplaner og vertikale
avstivende skiver for best mulig effekt ift. jordskjelvkrefter gitt.

8.1.1
Regularitet
Dersom forenklinger i analyse skal benyttes, enten ved bruk av plane modeller eller
forenklet responsspektrumanalyse, tverrkraftmetode, settes det krav til konstruksjonens regularitet i plan og oppriss. Kriteriene bør uansett vurderes som god
praksis til utforming av bygget selv om det skal utføres avanserte analyser.
Kriteriene er gitt i 4.2.3.2 og 4.2.3.3 [1].
Regularitet i plan

›

Bygget skal være tilnærmet symmetrisk om to ortogonale akser med hensyn
på sideveis avstivingssystem og bygningens masse.

›

Inntrukne hjørner og – eller utsparinger i kant skal reduseres til et minimum –
og ikke påvirke gulvets stivhet i planet.

›

Forholdet mellom bredde og lengde av bygget skal ikke overskride 4 og bør
ikke overskride 2,5.

4.2.3.2(6) gir metoden for å vurdere bygningens regularitet i plan.
Regularitet i oppriss

›

Alle avstivende konstruksjoner skal føres uavbrutt fra fundament til topp av
bygningen.

›

Byggets avstivende konstruksjoner skal ha lik stivhet i alle etasjer eller jevnt
økende stivhet mot fundament. Avstivingssystemet bør ikke ha store (brå)
endringer av stivhet mellom etasjer.

›

Det bør unngås store massekonsentrasjoner mot bygningens øvre etasjer.

Hensyn til arkitektoniske og funksjonelle forhold gjør at disse prinsippene
ikke fullt ut kan følges. Konsekvens for konstruksjon er høyere krefter i de
konstruksjonsdelene som regnes for opptak av jordskjelvkrefter.
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8.1.2
Inndeling av bygget
Der bygningen ikke fullt tilfredsstiller kravene til regularitet eller hvor det er hensiktsmessig pga. gevinst av reduserte krefter fra seismiske påvirkninger eller større
forutsigbarhet i bygningens oppførsel pga. lastene bør bygningen deles i uavhengige dynamiske enheter hvor den enkelte enhets bevegelser ikke påvirker tilliggende
enheter. Dette gjøres ved å angi fuger med tilstrekkelig stor størrelse til at beregnede bevegelser kan skje uhindret. Regler er gitt i 4.4.2.7.
Det bør tilstrebes å avgrense hver enhet slik at kriteriene til regularitet ivaretas.
I forprosjektet er det ikke funnet aktuelt å dele bygningene i uavhengige enheter pga. byggenes form og skivenes plassering gitt av arkitektoniske hensyn.

9

ANALYSEMETODER
Referansemetoden for bestemmelse av de seismiske virkningene etter Eurokode 8
er den modale responsspektrumsanalysen med lineær-elastisk modell og dimensjonerende spektrum som gitt tidligere.
Det kan, avhengig av byggets egenskaper, benyttes to typer lineær-elastiske analyser:

›

Tverrkraftmetoden

›

Modal responsspektrumanalyse

Ikke-lineære metoder:

›

Ikke-lineær statisk analyse "push-over-analyse"

›

Ikke-lineær tidshistorieanalyse

I normale bygningskonstruksjoner er lineær-elastiske metoder mest aktuelle.
Analysens omfang og kompleksitet bestemmes av konstruksjonens regularitet
Regularitet i plan
Ja

Nei

Plan modell

Romlig modell
Regularitet i oppriss

Ja

Nei

Ja

Nei

Tverrkraft- me-

Modal responsspek-

Tverrkraft-

Modal responsspek-

toden

trum

metoden

trum

Både tverrkraftmetoden og modal-responsspektrumsanalysen er basert på enfrihetsgradssystem. I tverrkraftmetoden ser man på den første svingemoden tilhø-
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rende den dominerende egenperioden til bygget. I modal-responsspektrumanalysen
beregnes et fler-frihetsgradssystem og resultatene kombineres til et sett med uavhengige ekvivalente en-frihetsgradssystemer tilhørende hver sin svingemode/egenperiode og tilhørende medsvingende masse.
Begge metodene er lineært-elastiske, dvs. at man kan benytte superposisjonsprinsippet og duktiliteten – evne til energiopptak – er ivaretatt med q-faktoren direkte i
responsspekteret.
Modal responsspektrumsanalysen anvendes på bygg som ikke tilfredsstiller krav
for benyttelse av tverrkraftmetoden, blant annet krav til regularitet. I innledende
faser vil det likevel gi tilstrekkelig sikkert resultat å benytte tverrkraftmetoden.

9.1

Tverrkraftmetode
Tverrkraftmetoden er en enkel metode for beregning av jordskjelvkreftene der
byggene har en egnet geometri med regularitet i oppriss. Konstruksjonen beregnes
som et enfrihetsgradsystem og kreftene fordeles i etasjenivåer (vanligvis) etter en
lineær forskyvningsantakelse. Metoden er godt egnet for håndberegninger.

9.2

Modal responsspektrummetode
Modal responsspektrum-metoden er referansemetoden for beregning av jordskjelvkrefter i Eurokode 8. Den består i enkelthet av en serie beregnede egenperioder/egenvektorer og tilhørende medsvingende masser i form av ekvivalente enfrihetsgradssystemer og summen av disse virkningene. Denne metoden benyttes
der hvor konstruksjonens geometri er for komplisert for tverrkraftmetoden og
spesielt ved irregulariteter i oppriss.

9.3

Ikke-lineære metoder
Ikke-lineære analysemetoder, herunder "pushover-analyse" og komplett tidshistorieanalyse vurderes ikke aktuelle og omtales ikke i dette notatet.
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Resultater forprosjekt
Resultat modalanalyse Bygg C/D)
40

Responsspektrum
Forenklet metode T1
Modal analyse X-retning
Modal analyse Y-retning

1,40
1,20

36
32
28

1,00

24

0,80

20
Forenklet metode
T1; 0,69

0,60

16
12

0,40

8

0,20

% Medsvingende masse

1,60

Dimensjonerende elastisk spekter

10

4

0,00

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Periode [s]
Figur 2: Fordeling av egenperioder og medsvingende masser for bygg C/D med dimensjonerende elastisk spekter som bakgrunn. Typisk for alle bygninger.

Resultatene som vist i Figur 2 tilsier at bygningene har en større grad av irregularitet og jordskjelvresponsen er brutt opp i en rekke svingemoder som har betydning
for totalresponsen. Det vil derfor være nødvendig å benytte modalresponsspektrummetoden også videre i detaljfasen.
Egenperioder for bygningene

Bygg E
Bygg C / D
Bygg A

T1 etter pkt.
4.3.3.2.2
[s]
0,58
0,69
0,75

Tx

Ty

[s]
0,29
0,48
0,87 / 0,67

[s]
0,33
0,56
0,87 / 0,67

Skjærkrefter i grunnivå jordskjelv / vind
Vind
X/Y
[kN]
Bygg E
Bygg C / D
Bygg A

2183
6418
7680

2312
5227
6720

Jordskjelv
X/Y
[kN]
15280
12657
41256
39218
18973
19186

Jordskjelv/
Vind
X/Y
7,1
5,5
7,7
8,9
2,5
2,9

SUS 2023 - JORDSKJELV. SEISMISKE LASTVIRKNINGER 15/15

11

REFERANSER
[1]

NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger.

[2]

NS-EN 1998-5:2004+NA:2014
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold

[3]

RIF – Dimensjonering for jordskjelv – veileder til Eurokode 8, 2010

[4]

NO-RIBR-001 Brannsikkerhet

[5]

NO-RIG-001

Geotekniske vurderinger

[6]

NO-RIB-001

Bærestruktur - Sammenstilling

[7]

NO-RIB-002

Designbasis

[8]

NO-RIB-003

Jordskjelv – Seismiske lastvirkninger

[9]

NO-RIB-004

Grunn og fundamenter

[10]

NO-RIB-005

Dekkekonstruksjoner

[11]

NO-RIB-006

Søyler og vegger

[12]

NO-RIB-007

Stabiliserende bæresystem

[13]

NO-RIB-009

Påstøp på bærende dekker

[14]

NO-RIB-010

Industrialisert byggproduksjon

[15]

NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer

HELSE STAVANGER HF

SUS 2023
GRUNN OG FUNDAMENTER

Rev.

Dato

Tekst

Saksb.

Kontr.

Godkj.

01

22.03.17

FORPROSJEKT

LHHA

EJO

STMA

Oppdragsgiver:

Oppdragsnr.:

Helse Stavanger HF

A058179

Oppdragsnavn:

Oppdragsgivers referanse:

SUS 2023
Dokumenttittel:

Dokument nr.:

NO-RIB-004

Grunn og fundamenter

Dato:

2017-03-22

Saksbehandler :

Lars H. Hamre

Kontrollør:

Einar Johansen

Godkjent :

Stig Mathisen

2/14

SUS 2023 – GRUNN OG FUNDAMENTER

INNHOLD
1

Innledning

3

2

Geotekniske og geologiske forhold

4

2.1
2.2

Grunnforhold
Radon

4
5

3

Konstruksjoner i grunnen – U-verdikrav

7

4

Fuktsikring - Drenering

8

5
5.1
5.2

Fundamentering – Gulv på grunn
Fundamentering
Gulv på grunn

9
9
9

6
6.1

Materialer
Betong

10
10

7

Referanser

13

8

Vedlegg

14

SUS 2023 – GRUNN OG FUNDAMENTER

1

3/14

Innledning
Etterfølgende utredning baserer seg på prosjekteringsgruppens modell- og
tegningsunderlag utviklet i forprosjektfasen, datert 22.03.2017.
I de følgende kapitlene er ulike problemstillinger knyttet til geotekniske forhold og
fundamenteringsarbeider belyst.
Notatets innhold er ment å være et beslutnings- og arbeidsgrunnlag for videre arbeid i prosjektet.

Figur 1.1

Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug

Det vises for øvrig til notatene NO-RIB-001 "Bærestruktur – Sammenstilling" [13]
og NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger" [12].
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Geotekniske og geologiske forhold

2.1

Grunnforhold
Terrenget på tomten er svakt hellende fra nord mot syd.
Vannstandsmålinger angir relativt høyt vannspeil i enkelte av brønnene som er
nedsatt på sykehustomten. Det er derfor fare for å påtreffe lokale vannførende
sprekker i byggegropen.

Figur 2.1

Grunnboringskart for sykehustomten på Ullandhaug

De utførte grunnboringene tyder på at påtruffet berg er av dårlig og oppsprukket
kvalitet. Det er under bygging på nabotomten, Arkivenes hus, påvist at berget er
lagdelt, forvitret og er av bergarttypen fyllitt.
Berggrunnen gir gode fundamenteringsforhold, og setningsproblematikk vil derfor
ikke være en aktuell problemstilling.
Sykehusbyggene er planlagt med 1-2 etasjer under terreng. Dette betyr at de øvre
lagene med løsmasser og dårlige bergmasser i hovedsak vil bli fjernet ved etablering av byggegropene. Byggene kan derfor fundamenteres med vanlige plate- og
sålefundamenter. Punktfundamenter (direkte ført mot berg) må sikres med forankringsbolter. Sikring av fundament plassert på skrått terreng mellom 10 og 25 grader
eller på hyller må etterberegnes. Forankringsbolter i berggrunnen er et vanlig tiltak
for å oppnå tilfredsstillende motstand mot utglidning.
Med bakgrunn i en geoteknisk rapport utført for Arkivenes hus på nabotomten er
det estimert en dimensjonerende bæreevne for berggrunnen lik 2.2–3.4 MPa (22003400 kN/m²). En endelig dimensjonerende bæreevne av berggrunnen vil først bli
fastlagt når resultatene av de planlagte bergkjerneboringene foreligger, medio
2017.
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I henhold til jordskjelvstandarden NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 kan
man klassifisere grunntypen på tomten som klasse A.
Pålitelighetsklassen vurderes å ligge i klasse 3, med referanse til
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 avsnitt B3.2 og Tabell NA.A1(901).
Den geotekniske klassen for prosjekteringen vurderes å ligge i klasse 3, med referanse til NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 avsnitt 2.1.
I henhold til Eurokoden utløses det dermed behov for utvidet kontroll i prosjekterings- og utførelsesfasen. Konferer nedenstående tabell, hentet fra EC7, som oppsummerer kontrollklassene for prosjektering og utførelse.
Pålitelighetsklasse
RC3

Prosjekteringskontroll
klasse
PKK3

Utførelseskontrollform
klasse
UKK3

Geoteknisk
klasse
3

Tabell 7.1: Kontrollklasser etter Eurokode
For en mer detaljert gjennomgang av de geotekniske forholdene på tomten vises
det til dokumentet: NO-RIG-001 "Geotekniske vurderinger" [12}.

2.2

Radon
Iht. NGUs kartdatabase ligger sykehustomten på Ullandhaug i et område med moderat til lav aktsomhetsgrad for Radon.
I henhold til krav gitt i byggeforskriften, TEK 10, skal alle nye bygninger som er
beregnet for varig opphold utføres med sikringstiltak mht. radoneksponering. Det
skal i tillegg til montert radon-membran installeres et sekundærtiltak som kan aktiveres i ettertid dersom eventuelt målte radoneksponeringer er over tillatte verdier.
Radoneksponeringen i bygninger skal ligge under gitte grenseverdier, med maksimumsgrense 200 Bq/m3, og med 100 Bq/m3 som ny skjerpet tiltaksgrense.
Følgende tiltak kan iverksettes mht. å tilfredsstille kravene i TEK 10.
› God ventilasjon
› Radonbrønn
› Ventilering av byggegrunnen
› Bruke byggets ytter-konstruksjoner som tette/sperresjikt
› Radonmembran
Det antas generelt benyttet radonsperre (Bruksgruppe B). En radonsperre tilhørende bruksgruppe B monteres mellom isolasjon og gulvstøp. For å oppnå en lufttett
tilslutning mellom membran og øvrig konstruksjon skal membranen føres inn under bunnsvillen i veggkonstruksjonen eller klemmes og klebes/forsegles mot fundamentveggen. I overkant radonmembran/underkant betongplate skal det monteres
et kombinert glide- og beskyttelsessjikt for å beskytte membranen under støpningen av betongplaten. Sikringstiltak med hensyn til eksponering mot radongass skal
prosjekteres i henhold til pre-aksepterte løsninger eksempelvis diskutert i BKS
520.706 og BKS 701.706.
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Iht. nedenstående tabell fremgår at bergarten Fylitt har midlere verdier av gammastråling målt mot andre norske bergarter. Det antas derfor lite problematisk å
benytte eksisterende steinmasser til utvendige gjenfyllingsarbeider. For innvendige
gjenfyllingsarbeider bør det imidlertid benyttes tilkjørte radonfrie masser.

Tabell 2.1

Gammastråling fra norske bergarter.
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Konstruksjoner i grunnen – U-verdikrav
Det er i TEK 10 gitt både et generelt krav og et minstekrav til U-verdier for bygningsdeler under og over terreng.
Det er etablert to alternative og likeverdige metoder for å dokumentere oppfyllelse
av krav til energieffektivitet – Energitiltaksmetoden og Energirammemetoden.
Dersom beregningene i følge en av ovennevnte metoder tilfredsstiller gitte krav i
TEK 10 kan de generelle U-verdikravene definert i TEK 10 fravikes.
Nedre grenseverdi for benyttede U-verdier er minstekravene definert i TEK 10.
Tabell 3.1

U-verdikrav iht. TEK 10

Bygningsdel

Generelt U-verdikrav
(TEK 10)

Minstekrav til
U-verdi (TEK 10)

Kjellervegg

0,18 W/m2K

0,22 W/m2K

Gulv på grunn og mot det fri

0,15 W/m2K

0,18 W/m2K

For arealer beregnet for varig opphold vil tykkelsen av isolasjonen (XPS) under
gulv på grunn erfaringsmessig variere mellom 200 og 250mm. Ved underliggende
fylling av lettklinker/glasopor kan isolasjonssjiktet, avhengig av dets tykkelse, helt
eller delvis fjernes.
For å redusere faren for fuktproblemer er det for kjellervegger (vegger mot terreng)
anbefalt at minimum 100mm av nødvendig isolasjonssjikt monteres utvendig.
For konstruksjoner utomhus skal behov for markisolasjon vurderes. Nødvendig
isolasjonstykkelse bestemmes basert på stedets frostmengde, årsmiddeltemperatur
og egenskapene til massene i grunnen. I Statens vegvesen sin Håndbok N 400 kan
nødvendige data for beregning av lokal frostmengde og markisolasjonstykkelser
hentes ut.
RIBfy diskuterer temaet ovenfor i sitt premiss-notat og innholdet i dette kapitlet,
som er underordnet dokumentasjonen fra RIBfy, vil bli revidert iht. notat
NOT-RIBFy-20-001 "Premissdokument Bygningsfysikk" [24].
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Fuktsikring - Drenering
Det er i forprosjektet ikke prosjektert med vanntette konstruksjoner da det er forutsatt at drens- og overvannsystemet har tilstrekkelig kapasitet til å ta hånd om opptredende vannmengder.
For den tekniske U3-etasjen i den søndre delen av Akuttbygget, bygg C, er det
antatt etablert utsprengte drensgrøfter ut fra nedre fundamentnivå og videre ned
mot tilkoblingspunkt i syd til OV-ledning. Se også kapittel 8.10.
Det skal sikres at overflatevann ikke kan renne inn mot byggene. Fallet ut fra
byggene skal være minimum 1:50 i en avstand på minst 3m fra veggen.
Fuktsikringstiltak skal generelt utføres i henhold til pre-aksepterte løsninger
eksempelvis diskutert i detaljblader i Sintef-Byggforskserien.
Under terreng skal ytterveggers overflater være vannavvisende. Mot utsiden av alle
jordtrykksvegger skal det derfor monteres drensplater (isolasjonsplater med utvendige drensriller) med gode kapillærbrytende egenskaper. Alternativt grunnmursplater ("knotteplast") og EPS/XPS. Mot jordtrykksveggene skal det fylles tilbake med
drenerende masser omsluttet av fiberduk.
Da byggegrunnen ikke er egnet for infiltrasjon av overflatevann skal vannet ledes
til et fordrøyningsbasseng som er tenkt etablert på tomtens søndre del.
Drenssystemet under og rundt byggene vil bli prosjektert av fagrådgiver, RIVA.
Fuktsikringstiltak vil generelt bli prosjektert i henhold til preaksepterte løsninger
eksempelvis diskutert i detaljblader i Sintef-Byggforskserien.

Figur 4.1 Drensledning – Prinsippskisse
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Fundamentering – Gulv på grunn

5.1

Fundamentering

Figur 5.1
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Fundamentering

Søyle- og veggfundamenter antas fundamentert direkte til berg, eller alternativt på
en tynn avrettet pute av pukk.
Fundamenter vil kunne suge opp fuktighet fra grunnen dersom de står i direkte
kontakt med vann. Støpte fundamenter skal derfor ha minimum betongkvalitet B35
M45 da dårligere betongkvaliteter har en mindre tett struktur og derfor vil øke faren for kapillært sug fra fritt vann/vannholdige masser i grunnen. Kfr. kapittel 6.
Ved sjakter der oppløft kan forekomme vil strekkforankring være nødvendig. Ved
hellende berg må det vurderes å benytte fjellbolter, kfr. kapittel 1.

5.2

Gulv på grunn
Det er tenkt prosjektert en tradisjonell "gulv på grunn"-konstruksjon med følgende
oppbygning:

›
›
›
›

Avrettet drenerende bærelag av pukk, t= min. 300mm
Isolasjonssjikt, XPS/EPS. Sjikttykkelser iht. TEK 10.
Radonmembran med overliggende glide/beskyttelsessjikt av plastfolie
Armert betongplate med tykkelse tilpasset gulvkonstruksjonens belastninger

Kulverter og tekniske rom i U2/U3 utføres med pumpesumper for sikkerhet mot
lekkasjer, sprinklerutløsning etc.
Prosjektering av gulvkonstruksjonen skal utføres iht. retningslinjer gitt i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 15 "Betonggulv - Gulv på grunn og påstøp".
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Materialer
Konstruksjoner og materialer vil bli valgt ut fra anerkjente og velprøvde løsninger
med basis i preaksepterte løsninger med dokumentasjon i Sintef Byggforsk-serien,
eurokoder og øvrige norske normer og forskrifter.

6.1

Betong
Betong i henhold til NS-EN 1992-1-1
Alle konstruksjoner skal oppfylle gjeldende krav til brann og lyd (TEK 10).
6.1.1
Materialfaktorer betong
NS-EN 1992-1-1, Tabell NA.2.1N [5]
Materialfaktor brudd og bruksgrense, γc:
Materialfaktor ulykkessgrense, γc:

1,5
1,2

6.1.2
Fasthetsklasser betong
Det brukes følgende fastheter i prosjektet:
Tabell 6.1

Fasthetsklasser

Konstruksjonsdel

Klasse

Støttemurer, ramper

B35

Fundamenter

B35

Vanntette gruber

B35

Gulv på grunn, vegger

B35

Fasthetsverdier er gitt i NS-EN 1992-1-1, tabell 3.1 [5]
6.1.3
Eksponeringsklasse
Eksponeringsklasser er klassifisert i NS-EN 1992-1-1, tabell 4.1.[5]
Miljøpåvirkninger i prosjektet gir følgende eksponeringsklasser:
Tabell 6.2
Eksponeringsklasser
Konstruksjonsdel
Miljø

Klasse

Fundamenter

Vått sjelden tørt

XC2

Vanntette gruber

Vått sjelden tørt

XC2

Støttemurer

Vått/tørt, regn, frost

XC4, XD1, XF1

Ramper utomhus

Vått/tørt, regn, frost

XC4, XD3, XF3

Gulv på grunn

Lav/moderat fuktighet

XC1/XC3

SUS 2023 – GRUNN OG FUNDAMENTER 11/14

6.1.4
Bestandighetsklasse
Basert på eksponeringsklasser gir NS-EN 1992-1-1, minsteverdier for bestandighetsklasse i pkt. NA4.4.1.2(5) [5]
Basert på eksponeringsklasser og krav til tetthet brukes følgende bestandighetsklasser:
Tabell 6.3
Bestandighetsklasser
Konstruksjonsdel
Klasse
Gulv på grunn

M60/M45

Fundamenter

M45

Støttemurer

MF45

Ramper utomhus

MF40

Vegger mot terreng

M45

Innervegger

M60

6.1.5
Kloridklasse
NS-EN 1992-1-1 pkt. NA4.4.1.2(5) [5] gir følgende kloridklasse:
Tabell 6.4
Kloridklasser
Konstruksjonsdel
Kloridlasse
Gulv på grunn

Cl 0,40 eller bedre

Fundamenter

Cl 0,40 eller bedre

Støttemurer

Cl 0,10

Ramper utomhus

Cl 0,10

Vegger mot terreng

Cl 0,40 eller bedre
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6.1.6
Overdekning
Krav til overdekning basert på bestandighet er gitt i “NS-EN 1992-1-1, Tabell
NA.4.4N. [5]. Overdekning konstruksjoner støp mot grunn eller andre ujevne overflater er gitt i punkt 4.4.1.3 (4).
For fundamenter er det valgt en dimensjonerende levetid lik 100år. Konstruksjoner
innomhus i tørt miljø der det er mulighet for visuell kontroll er dimensjonerende
levetid satt lik 50 år.
Tabell 6.5
Overdekning
Objekt
Underkant av fundamenter og
grubevegger

Nominell
75mm

+/- toleranse
+/- 10mm

Minimum
65mm

Over- og sidekanter fundamenter,
gruber
Ramper utomhus - Generelt

45mm

+/- 10mm

35mm

60mm

+/- 10mm

50mm

Støttemurer

60mm

+/- 10mm

50mm

Underkant rampe på mark

75mm

+/- 10mm

65mm

Gulv på grunn

35mm

+/- 10mm

25mm

Innside heisgrubevegger

25 mm

+/- 10mm

15 mm

6.1.7

Armering

Tabell 6.6

Armering

Armering – Dimensjonerende flytespenning
Dimensjonerende Flytegrense, Materialkoeffisient Dimensjonerende
γs
grensetilstand
fy
flytegrense, fyd
Bruksgrense

500 MPa

1,0

500 MPa

Bruddgrense

500 MPa

1,15

438 MPa

Ulykkessituasjon

500 MPa

1,0

500 MPa

Kravet til minimumsarmering er gitt i NS-EN 1992-1-1 [5]
(Kapitel 8 Armeringsregler for armering og spennarmering)
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Innledning
Etterfølgende utredning baserer seg på prosjekteringsgruppens modell- og
tegningsunderlag utviklet i forprosjektfasen, datert 22.03.2017.
Notatet baserer seg på en vurdering av alternative utførelser av dekkesystemer i de nye
sykehusbyggene på Ullandhaug, og er ment å være et beslutnings- og arbeidsgrunnlag for
videre arbeid i prosjektet.
Flere alternative utførelser og kombinasjoner av dekkesystemer er mulig, og vektlegging av
forskjellige vurderingskriterier vil gi ulike løsningsforslag.
Vedlegg A, gir en innføring i de ulike aktuelle dekkesystemene og deres byggetekniske og
bygningsmessige egenskaper. De valg som er foretatt i prosjektet bygger i stor grad på
diskusjoner gitt i dette vedlegget.
I kapittel 3 er prosjektets anbefalte valg mht. dekkesystemer definert for de ulike
sykehusbyggene:

›
›
›
›
›
›

Sengebyggene - Bygg A og B
Akuttbygget – Bygg C og D
Behandlingsbygget - Bygg E
Teknisk sentral, vare- og akuttmottak – Bygg D
Ringen
Helikopterplatform

Figur 1.1

Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug
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1.1

Belastninger
I RIB-notat NO-RIB-002 "Designbasis" [14] er det gitt en oversikt over hvilke laster og
lastkombinasjoner som er lagt til grunn i forprosjektet for nytt sykehus, SUS 2023, på
Ullandhaug.
I tillegg til egenlast av dekkekonstruksjonen er det medregnet påførte egenlaster fra
eksempelvis sparkelavretting, påstøp, innervegger etc.
Nyttelaster fra personer og utstyr er differensiert basert på de funksjoner som er lagt til de
ulike byggene. Generelt er det benyttet 4,0 kN/m² for arealer med "lette funksjoner", og 6.0
kN/m² i arealer med "tunge funksjoner".
Generelt skal valgte dekkesystemer kunne tilfredsstille brannkravene gitt i notat NO-RIBR001 Brannsikkerhet [11].
Videre skal bygningsstrukturen tilfredsstille gitte krav til lyd- og varme-gjennomgang. Krav
til konstruksjoners lydgjennomgang er gitt i notat NOT-RIAKU-00-003 "Bygningsakustikk"
[23] og krav til bygningsfysiske egenskaper i notat NOT-RIBFy-20-001 "Premissdokument
Bygningsfysikk" [24].
Der Overordnet Teknisk Program, OTP, definerer strengere funksjonskrav enn gjeldende
offentlige regelverk er disse hensyntatt.

2

Gulv på grunn
Det er tenkt prosjektert en tradisjonell "gulv på grunn"- konstruksjon med følgende
oppbygning:

›
›
›
›

Avrettet drenerende bærelag av pukk, t= min. 300mm
Isolasjonssjikt, XPS/EPS
Radonmembran med overliggende glide/beskyttelsessjikt av plastfolie
Armert betongplate med tykkelse tilpasset gulvkonstruksjonens belastninger

Kulverter og tekniske rom i U2/U3 utføres med pumpesumper for sikkerhet mot lekkasjer,
sprinklerutløsning etc.
Fuktsikringstiltak/drenssystem skal generelt utføres i henhold til pre-aksepterte løsninger
eksempelvis diskutert i detaljblader i Sintef-Byggforskserien.
Prosjektering av gulvkonstruksjonen skal utføres iht. retningslinjer gitt i Norsk
Betongforenings publikasjon nr. 15 "Betonggulv - Gulv på grunn og påstøp".
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Valg av dekkesystemløsninger
En industrialisert/prefabrikkert løsning vil kreve god adkomst og plass til kraftige
mobilkraner for montasjen. Som grunnlag for en rasjonell byggeprosess, ferdigstilles derfor
dekkene over underetasjene, løsmasser tilbakefylles og tomten grovplaneres innen øvrige
deler av bygget påbegynnes. Dermed etableres en ryddig arbeidsplatform for den videre
produksjon og bygging, og en bedret fleksibilitet mht. mobilkranplassering oppnås. Det vil
bli vurdert om man skal etablere en felles rigg for alle bygg og arbeider over terrengnivå.
Sammen med ovennevnte tilnærming ser man for seg et redusert totalt riggbehov og en mer
rasjonell drift av byggeplassen.
Det er for sykehusbyggene etablert enhetlige modulnett for bærepunkter og bærelinjer.
Vertikale bærepunkter i ytterfasadene er generelt plassert med senteravstand 3.6m, mens
senteravstand for de innvendige bæreaksene varierer noe mellom byggene. I bygg A og B
samt deler av bygg C er avstand mellom søylepunkter i midtaksen 3.6m, mens den for øvrige
bygg i hovedsak er 7.2m. Avvik forekommer i enkelte arealer/deler av bygg.
Overordnet teknisk program, OTP, angir at bruk av underliggende bjelkestrukturer i størst
mulig grad skal unngås grunnet mulige konflikter med føringer av teknisk infrastruktur.
Kravet er langt på vei overholdt, men med følgende unntak:

›
›
›

Områder der overliggende etasjer er inntrukket, og det er behov for bjelkesystemer for
utveksling av søylelaster.
Områder der underliggende inntrukne fasader gir behov for utkragede dragere for
bæring av overstående søylelaster.
Dekkekonstruksjon over/under arealer for auditorium, bygg C.

På Ullandhaug er tomteforholdene gode med tanke på tilgjengelighet, og det er derfor ingen
store utfordringer med tanke på leveranser av større konstruktive enheter. Dette forholdet vil
derfor ikke favorisere en dekkesystemløsning fremfor et annen.
Grunnet store opptredende horisontalkrefter, årsaket av seismiske lastvirkninger, er det
behov for konstruktive påstøper ved valg av dekkesystem der prefabrikkerte forspente
dekke-elementer er benyttet.
Ved bruk av prefabrikkerte HD-elementer vil man i bygg med buede hjørner inn mot de
indre gårdshagene måtte komplettere dekkesystemet med plasstøpte dekke-løsninger.
I et CO₂-regnskap vil en prefabrikkert dekkekonstruksjon med et mindre betongvolum enn et
massivt plasstøpt dekke komme mest gunstig ut med tanke på miljøbelastning.
CO₂-avtrykket har imidlertid ikke vært avgjørende for de valg som er foretatt mht.
dekkesystem da andre definerte krav har vært styrende.

3.1

Sengebygg – Bygg A + B
Det har for bygg A og B vært vurdert flere ulike typer dekkesystem:

›
›
›
›

Prefabrikkerte dekkesystem med opplegg på underliggende og/eller
integrerte bjelker
Plasstøpte dekkesystem med opplegg på underliggende og/eller
integrerte bjelker
Flatdekke-system uten understøttende bjelkesystem
Flatdekkesystem med opplegg på ståldragere, U-profiler, i fasadeliv.
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Det er vurdert spennretninger både på tvers av korridorer og i lengderetningen av disse.
Underliggende bjelker er kun vurdert i fasadevegger grunnet lave etasje-høyder.
Følgende alternative dekkekonstruksjoner er vurdert:
Alternativ 1:
Innvendige bærende ventilasjonssjakter, og bæreakser i yttervegger samt langs/mellom
sjaktelementer. Total dekketykkelse: ca. 350mm-400mm. Prefabrikkerte forskalingselementer i betong samt integrerte understøttende bjelker. Spennvidde dekker 6.5 – 7.2m på
tvers av bygningskroppen. Underkant bjelker vil stikke noe ned under underkant dekket
grunnet bjelkeflenstykkelsen. Antatt bygghøyde: 50-80mm.
Alternativ 2:
Innvendige bærende ventilasjonssjakter, og bæreakser i yttervegger samt langs/mellom
sjaktelementer. Total dekketykkelse: ca. 350mm-400mm. Prefabrikkerte hulldekkeelementer
i betong med overliggende påstøp. Integrerte hattebjelker i stål. Spennvidde dekker 6.5 –
7.2m på tvers av bygningskroppen. Underkant bjelker vil stikke noe ned under underkant
dekket grunnet bjelkeflenstykkelsen. Antatt bygghøyde: 50-80mm.
Alternativ 3:
Innvendige bærende ventilasjonssjakter. Ståldragere, av typen integrerte hatteprofiler, på
tvers av bygget med opplegg på fasadesøyler i stål og søyler lokalisert i sjaktvegger.
Spennretning av dekkene parallelt korridor- og fasadevegger. Ekstra understøttelse midt i
bjelkespenn bør etableres for å redusere bjelkedimensjon. Alternativet åpner for dekkespenn
av ulike multiplum av gridavstanden 3.6m. For plass-støpte dekker begrenses denne til ca.
2x3,6m = 7,2 m, mens den for HD-elementer ikke bør overstige 3x3,6m=10,8m. Total
dekketykkelse: ca. 350-400mm.
Alternativ 4:
Flatdekkekonstruksjon bygget opp av på prefabrikkerte forskalingselementer i betong samt
integrerte understøttende bjelker. Spennvidde dekker 6.5 – 7.2m på tvers av
bygningskroppen. Stålkonsoller påmontert de bærende sjaktmodulene danner sammen
braketter påmontert i topp av stålsøylene i fasader opplegg for flatdekkekonstruksjonen. Det
kan evt.vurderes understøttende bjelker mellom søyler i fasader for erstatning av
søylebraketter.
Ved vurdering av det best egnede dekkesystemet for byggene er det lagt til grunn definerte
funksjonskrav, krav til belastninger og samlet byggkostnad for dekkekonstruksjonen.
3.1.1
Dekkesystem med spennretning parallelt korridor- og fasadevegger
Et bæresystem der man har lastbærende dragere på tvers av bygget, alternativ 4, gir dekkesystemer med spennretning parallelt korridor- og fasadevegger. Systemet åpner for
dekkespenn av ulike multiplum av gridavstanden 3.6m. For plass-støpte dekker begrenses
denne til ca. 2x3,6m = 7,2 m, mens den for hulldekke-elementer ikke bør overstige
3x3,6m=10,8m.
Introduksjon av bærelinjer på tvers av bygget medfører bjelkestriper underkant betongdekket
i arealer med liten netto takhøyde, og er ikke ønsket av hverken estetiske årsaker eller mht.
plassbehov for kryssende tekniske føringsveier. Skisserte bæresystem vil kunne påvirke
utformingen av fasadesystemet da søyleplasseringer kan påvirkes. Alternativet vil videre gi
økt materialforbruk i bæresystemene grunnet store uøkonomiske bjelkespenn på tvers av
bygget mellom fasader og korridorvegger. Bjelkenes spennvidder og dimensjon kan
imidlertid reduseres vesentlig ved etablering av et ekstra understøttende søylepunkt i
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veggene mellom sengerommene. Dette vil imidlertid medføre at man ikke kan åpne helt opp
mellom sengerom som har stålbæring innebygget i skillevegger.
3.1.2
Dekkesystem med spennretning på tvers av bygningskroppen
Både massive og prefabrikkerte dekkesystemer kan benyttes for spennretninger på tvers av
bygningskroppen/korridorer. Spennvidden vil variere fra 6.5 til ca. 7.2m.
For enveis-plater kan man benytte både plass-støpte og prefabrikkerte dekkesystemer,
alternativ 1 og 2. En toveis-plate, alternativ 3, kan kun utføres i plasstøpt betong.
Ved utførelse av en flatdekkekonstruksjon (og andre plasstøpte løsninger) kan det enten
benyttes systemforskaling eller forskalingselementer i betong. Benyttes forskalingselementer
i betong, "plattendekker", vil dekketykkelsen bli noe større enn ved bruk av tradisjonell
systemforskaling, men man vil mest sannsynlig oppnå fremdriftsmessige gevinster som
oppveier kostnaden av et økt materialforbruk.
Flatdekkekonstruksjoner er spesielt godt egnet ved lave netto etasjehøyder da man ikke får
konflikter med underliggende tekniske føringer. Ved flatdekkeløsninger vil understøttende
bjelkesystemer være overflødige. Et system med understøttende integrerte bjelker vil derfor
medføre økte kostnader for konto 22, men gi et noe mindre armeringsforbruk, enklere
armeringsføring langs dekkekanter og en enklere montasje av forskalingssystemet enn for et
rent flatdekkesystem uten bruk av kantbjelker.
3.1.3
Valgte dekkeløsninger
Dekkesystem der det er benyttet prefabrikkerte forspente dekkeelement har liten fleksibilitet
mht. senere hulltaking i konstruksjonen, og er ikke egnet for oppheng av tyngre utstyr i
underkant av dekkeelementene. Av denne grunn er systemet ikke vurdert som egnet hverken
i sengebygg eller i noen av de øvrige sykehusbyggene.
Bortser man imidlertid fra ovennevnte "svakheter" vil et prefabrikkert dekkesystem med
påstøp rent kostnadsmessig være konkurransedyktig med eksempelvis en
flatdekkekonstruksjon.
Sterkt fokus på en tilnærming mot industrialisert produksjon har medført et valgt
flatdekkesystem basert på prefabrikkerte forskalingselementer i betong. Dekkene har
opplegg på bærelinjer i fasadene og sentrale bærepunkter/linjer langs korridor-vegger.
Systemet er valgt da dette anses mer robust, gir den ønskede himlings-overflaten samtidig
som det gir en større fleksibilitet for funksjonsplassering enn et prefabrikkert dekke-system
av HD-elementer.
Det vil generelt ikke bli prosjektert med oppleggsbjelker i randsonene (typisk eksempel er
avslutning dekke mot fasadeliv). Dekket blir i stedet lagt opp/spent inn i en brakett på toppen
av stålsøylene. Dette medfører at dekkene blir plane i underkant for alle flater inklusive.
randsonene, hvilket er gunstig med tanke på et prefabrikkert ytterveggssystem.
Tekniske rom på tak er planlagt med inntrukne fasader, søyle/bjelke-systemer i stål og lette
takelementer av isolerte profilerte stålprofiler. Søylefundamentering med punktlast på
underliggende dekkekonstruksjon medfører kraftige underliggende dekker. Ytterveggene er
planlagt utført i tradisjonelt bindingsverk som fundamenteres med linjelast på underliggende
dekker.
I dekket over underetasjen er det antatt en plass-støpt flatdekkekonstruksjon.
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Et endelig valg av dekkesystem vil bli gjort i neste prosjekteringsfase.
Figur 3.1

Planskisse av sengebygg A med inntegnede akser
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Figur 3.2

3.2

9/28

Planskisse av sengebygg B med inntegnede akser

Akuttbygget – Bygg C og D
Bygg C og D inneholder en blanding av lette og tunge funksjoner. Den store variasjonen av
funksjoner medfører avvikende planløsninger og funksjonskrav mellom etasjene.
De tre øverste etasjene i bygg C er sengeromsetasjer, og har en geometrisk utforming
tilsvarende sengebygg A og B. Dekkekonstruksjonene her er derfor valgt med samme
utførelse som i sengebyggene.
Det vil generelt ikke bli prosjektert med oppleggsbjelker i randsonene (typisk eksempel er
avslutning dekke mot fasadeliv). Dekket blir i stedet lagt opp/spent inn i en brakett på toppen
av stålsøylene. Dette medfører at dekkene blir plane i underkant for alle flater inklusive.
randsonene, hvilket er gunstig med tanke på et prefabrikkert ytterveggssystem.
I sydenden av U1-etasjen, bygg C, er det plassert et auditorium over to etasjer. Krav om en
åpen romløsning og frie siktlinjer i dette området gir behov for utvekslingsbjelker i dekket
over auditoriet. For å oppnå den nødvendige stivhet av nevnte dekkekonstruksjon er det
innført en ekstra bæreakse, C28/CC-CG. Vertikalbæringen i denne aksen er ført opp
gjennom 2. og 3. etasje opp til gulv i 4. etasje.
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Etasje 4.– 6. er inntrukket i forhold til underliggende etasjer, og medfører behov for
bjelkeforsterkning av dekkekonstruksjonene for å bære last fra overliggende fasadesøyler.
Dekkekonstruksjoner i arealer over auditoriedel antas utført som tradisjonelle plass-støpt
dekker med underliggende bjelkesystem for utveksling av overstående søylelaster.
"Tribunedekke" i auditoriet er prosjektert som et plasstøpt trappedekke med opplegg på
underliggende bæresystem/vegger i betong. Dekkekonstruksjonen gir god støydemping mot
underliggende tekniske arealer samtidig som den er fleksibel mht. det store antall tekniske
gjennomføringer for ventilasjon som perforerer dekket fra undersiden.
I sidefløyene av bygg C og i bygg D, med unntak av deler av dekket over 4. etasje, er det
prosjektert plass-støpte flatdekker. Endelig valg av forskalingssystem vil bli gjort i den neste
prosjektfasen.
I dekket over 4. etasje i østfløyen, bygg D, er det prosjektert et dekke bestående av HDelementer, HD 400, med en overliggende påstøp - Dekket danner gulv i teknisk rom. Endret
dekke-system er årsaket av et behov for søylefrie arealer i denne delen av bygg D.
Hulldekkene har spennvidder tilnærmet 14.5m.
Det indre gårdsrommet i bygg D er avgrenset fra sykehustorget ved en to-etasjers fløy med
underliggende fri passasje i plan 1. Fløyen er prosjektert med fritt-spente betongdekker med
opplegg på integrerte bjelker i stål. I grensesnittet mot "Ringen" vil det i lengderetningen av
bygget være behov for integrerte ståldragere for bæring/understøttelse av
dekkekonstruksjonen i den utvendige korridoren, "Ringen".
I bygg D, den nordlige del av bygget, anbefales det å prosjektere med plasstøpte flatdekker
(t = ca. 350mm). Alternativ med HD-elementer og påstøp anses ikke robust nok i forhold til
den fleksibilitet som kreves i dette bygget. For fellesarealer nær heissjaktområdene
(kjerneområder) antas et tilsvarende bæresystem.
Tekniske rom på tak anbefales utført med bæresystem i stål og lette takelementer av isolerte
profilerte stålprofiler.
U1/U2-etasjen i bygget inneholder hovedsakelig tekniske rom og lagerrom.
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Figur 3.3

Akuttbygget, bygg C og D, med inntegnet aksesystem
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3.3

Teknisk sentral, vare- og akuttmottak - Bygg D
Bygg for teknisk sentral og overliggende akuttinngang går vinkelrett ut fra Bygg D. I forkant
av sentralen finner man varemottak og andre tilsvarende funksjoner. Det er etablert integrerte
rampe-konstruksjoner i plass-støpt betong mellom tilførselsvei og overliggende akuttmottak.
Den tekniske sentralen ligger i nivå med U1-etasjen, og er et rent plass-støpt betongbygg.
I nivå med teknikksentralens taknivå, plan 1. etasje, er det utenfor den tekniske sentralen
etablert en frittspent dekke-konstruksjon over gårdsplassen (sykkelparkeringsdekket).
Sykkelparkeringsdekket antas utført med overliggende påstøp, mens den overliggende
dekkekonstruksjonen som danner gårdsplassen utenfor akuttinngangen skal ha en utførelse
med et isolasjonssjikt av Foamglas, vanntrykksmembran og overliggende påstøp.
Inn mot bygg D på øvre nivå av bygget, 2. etasjenivå, er det etablert en garasje/mottaksbygg.
Bygget er antatt utført med bæresystemer i stål, og en lett takkonstruksjon av eksempelvis
isolerte korrugerte stålplateprofiler (TRP-profiler) eller alternativt av Lett-takelementer.
Bygget antas fundamentert direkte på dekkekonstruksjonen i plan 2.
Alle rampekonstruksjoner er tenkt utført i plass-støpt betong.

Figur 3.4

Snitt gjennom teknisk sentral – Akuttmottak
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Figur 3.5

Underetasje – Varemottak, forsyningssentral
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3.4

Behandlingsbygget – Bygg E
Aksesystemet i bygget baserer seg på en grid tilsvarende 3,6m/7,2m.
I de tre hovedfløyene er det antatt to innvendige bæreakser til og med byggets 2. etasje, mens
det i sidefløyene kun er antatt en innvendig bæreakse.
Yttertak over hovedfløyenes øverste etasje er tenkt understøttet av store gitterdragere i stål
med opplegg på søyler i fasadevegger, og innvendige bæreakser utgår derfor i denne etasjen.

Figur 3.6

Planskisse av behandlingsbygget, bygg E, med inntegnede akser

Det anbefales å prosjektere med plasstøpte flatdekker (t = 350-400 mm). Alternative
dekkekonstruksjoner som er vurdert anses ikke robuste nok i forhold til den fleksibilitet som
kreves i et behandlingsbygg.
Det vil generelt ikke bli prosjektert med oppleggsbjelker i randsonene (typisk eksempel er
avslutning dekke mot fasadeliv). Dekket blir i stedet lagt opp/spent inn i en brakett på toppen
av stålsøylene. Dette medfører at dekkene blir plane i underkant for alle flater inkl.
randsonene, og er gunstig med tanke på et prefabrikkert ytterveggssystem. Noen steder vil
det kunne bli behov for underliggende bjelker i stål eller betong; for eksempel i forbindelse
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med installasjon av tyngre utstyr overkant dekker, og i forbindelse med større nedsenkninger
og utsparinger. Dette er imidlertid uavhengig av den valgte konstruktive løsning.
Tekniske rom på tak anbefales utført med bæresystem i stål og lette takelementer av isolerte
profilerte stålprofiler.

3.5

Ringen
Rundt sykehustorget og langs fasadene av tilgrensende sykehusbygg er det etablert en
utvendig korridorring. Korridorringen spenner som en bru over veien mellom byggene.
En fagverksløsning i stål er valgt for å redusere behovet for understøttende søyler.
"Ringen" har gangbaner i plan 2 og 3. Nedre gangbane er visse steder prosjektert med
mindre utkraginger, og har en dermed større gulvflate enn gangbanen i nivå med plan 3.
Dekkekonstruksjonene er prosjektert som "samvirkebjelkelag" bestående av utstøpte
korrigerte stålplater – Dette for i størst mulig grad å redusere konstruksjonenes egenvekt.
Yttertak er antatt utført med lett takkonstruksjon av isolerte korrugerte stålplateprofiler
(TRP-profiler).

3.6

Helikopterplatform
Helikopterplatformen er plassert i forlengelsen av teknisk sentral et stykke ut fra
sykehusbyggene - På motsatt side av tilførselsvei til akuttmottaket i forhold til sykehusbyggene. ( Ut mot E39. )
Dekkekonstruksjonen nærmest tilførselsveien består av store HD-elementer med overliggende betongpåstøp. HD-elementene har opplegg på plasstøpte bæresystemer i betong. I den
øvre delen av platformen er det støpt vegger til berg som en ytre avgrensning av platformen.
Innenfor veggene er det foretatt en masseutskifting, og en oppfylling med en overliggende
kraftig gulv på grunn konstruksjon, t= 200mm.
Fra den nedre enden av helikopterplatformen over tilførselsveien til ende av dekket utenfor
akuttinnganen skal det etabkleres en gangbru. Bangbruen vil få samme utførelse som
"Ringen". Dvs. stålbæring ved gitterdragere i fasader og samvirkedekke i gangbane. Yttertak
er antatt utført med lett takkonstruksjon av isolerte korrugerte stålplateprofiler (TRPprofiler).
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Referanser

[1]

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
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[9]
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NS-EN 1090-2:2008+A1:2011
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NO-RIBR-001 Brannsikkerhet
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NO-RIG-001

Geotekniske vurderinger

[13]

NO-RIB-001

Bærestruktur - Sammenstilling
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NO-RIB-002

Designbasis

[15]

NO-RIB-003

Jordskjelv – Seismiske lastvirkninger

[16]

NO-RIB-004

Grunn og fundamenter

[17]

NO-RIB-005

Dekkekonstruksjoner
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NO-RIB-006
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[19]

NO-RIB-007

Stabiliserende bæresystem

[20]

NO-RIB-009

Påstøp på bærende dekker

[21]

NO-RIB-010

Industrialisert byggproduksjon

[22]

NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer

[23]

NOT-RIAKU-00-003

Bygningsakustikk

[24]

NOT-RIBFy-20-001

Premissdokument Bygningsfysikk

Dekkesystemer
I de følgende kapitlene er ulike dekkesystemers byggetekniske og bygningsmessige
egenskaper belyst. Innholdet er benyttet som basis for de valg som er gjort i
prosjektet mht. konstruktive dekkesystemer etc.

A.1

Dekkesystemer – Byggetekniske egenskaper

Ved en kostnadsmessig vurdering vedrørende valg av et dekke-system må man
legge til grunn den samlede kostnaden av både dekkekonstruksjonen og det
tilhørende bæresystemet. Legger man kun m²-kostnader for dekkekonstruksjonen
til grunn vil de plass-støpte alternativene ikke være konkurransedyktige mot
dekkeløsninger med hulldekker og påstøp. Kombineres m²-kostnader for dekket
med kostnader for underliggende bæresystem kan konklusjonen imidlertid ofte bli
en annen. Byggetid påvirker i stor grad kostnadene, og bør medtas i det totale
kostnadsbildet. Se for øvrig kapittel
Viktige forhold som bør vurderes innen et endelig valg av et dekkesystem foretas:

›
›
›

Eventuelle følgekostnader for øvrige fag
Krav til fleksibilitet og generalitet
Fremdriftsgevinster i forbindelse med industrialisert produksjon

A.1.1 Plasstøpte massive betongkonstruksjoner
Plasstøpte betongkonstruksjoner utføres hovedsakelig slakkarmert.
Bjelker og dekkekonstruksjoner kan utføres både slakkarmerte og som etterspente
konstruksjoner med innstøpte spennkabler som spennes opp etter at betongen har
herdet.

Figur A.1

Plasstøpt betongdekke - Utlegging av armering på rull

En slakkarmert enveisplate av betong tåler spennvidder opp til ca. 5m innen
deformasjonene blir for store i forhold til vanlige bruks- og funksjonskrav.
Slakkarmerte plasstøpte flatdekker (toveisplater) er optimale for spennvidder og
søyleavstander inntil ca. 7.2m.
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Plasstøpte dekker kan utføres med etterspent armering. I etterspente konstruksjoner
kan det imidlertid være problematisk å etablere utsparinger i ettertid da faren for å
kappe spennarmering er stor. Vanligvis blir det lagt inn ekstra spennkabler slik at
kapasiteten fortsatt er ivaretatt selv om 1-2 spennkabler skulle bli kappet.
Ved å etterspenne plasstøpte dekker kan man få:
› Dekker med større spennvidder (Flatdekker 7-12m)
› Mindre nedbøyning
› Lavere konstruksjonshøyde
› Vanntette konstruksjoner
› Større fleksibilitet (Større søyleavstander)
› Enklere tekniske fremføringer (flatdekker)
› Enklere forskalingsarbeid (flatdekker)

A.1.2 Prefabrikkerte dekkesystemer
Prefabrikkerte dekkesystemer fordrer lite omfang av midlertidig understøttelse, og
vil derfor i mindre grad enn plasstøpte dekkesystemer være til hinder for utførelse
av arbeider i underliggende etasjer i perioden etter montasje.

Figur A.2

Bæresystem av prefabrikkerte HD-elementer,
lavflensbjelker og søyler.

Et prefabrikkert dekkesystem av HD-elementer vil i mindre grad enn et plasstøpt
dekke være egnet for tverrfaglig industrialisert byggproduksjon. Dette er årsaket
av at de lastbærende "ribbene" i elementene i liten grad kan benyttes som
opphengssoner uten at spenntau kappes og elementet mister en stor del av sin bæreevne. Sonene mellom de lastbærende ribbene er svake og har liten bæreevne. Dette
skaper derfor begrensninger mtp. innfesting av tyngre komponenter til undersiden
av elementene. I et prefabrikkert dekkesystem vil dessuten innstøping av rør- og
kabelføringer være problematisk mtp. på utførelse.
HD-elementer er best egnet i bygg med normal personbelastning. I områder der det
er behov for mye kjerneboringer/hulltakinger og i områder med spesialfunksjoner
og strenge funksjonskrav er konstruksjonstypen lite egnet.
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A.1.3 BubbleDeck
BubbleDeck (BD) er et patentert byggesystem for dekkekonstruksjoner bestående
av statisk sett, biaksialt virkende hulldekke-elementer i plass-støpt betong.
Dekkesystemet består av prefabrikkerte forskalingselementer i betong,
"Plattendekke", med ferdigmontert armering og plastkuler (”bobler”) samt en
overliggende del av plasstøpt betong. Som toveisplate fungerer dekket konstruktivt
som et tradisjonelt flatdekke.
BubbleDeck utføres normalt i slakkarmert normalbetong. I spesielle tilfeller
benyttes også spennarmering. (etterspent armering). Muligheter for å benytte
betong med lett tilslag er til stede. Plastkulene (Boblene) utføres i ren polypropylen
(PP) eller i en co-polymer bestående av polypropylen og polyetylen (PP+PE).
Ved å erstatte betong i dekketverrsnittet med plastkuler reduseres betongvolumet
vesentlig, og dermed både egenvekt, fundamentlaster og klimagassutslipp.
I klimagass-regnskapet må man imidlertid medta klimagassbidraget fra plastkulene, men dette utgjør lite i forhold til konstruksjonens totale klimagassutslipp.

Figur A.3

BubbleDeck - Søyleopplegg

Generelt vil det være deformasjonskrav og krav til minste tillatte egenfrekvenser
som begrenser spennviddene til dekkekonstruksjonen. BubbleDeck får ca. 15 %
større nedbøyninger enn et tilsvarende massivt dekke.
I tidlige prosjekteringsfaser kan følgende dimensjoneringsregler benyttes for å
bestemme tverrsnittshøyder og spennvidder for dekker av BubbleDeck
(Kontorbygg):
L/d ≤ 30 for Enveisplater, L/d ≤ 39 for Flerfelts flatdekker, L/d ≤ 10 for utkragere
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A.1.4 Supplerende bjelker til dekkene
Elementdekkeløsninger må suppleres med underliggende og/eller integrerte bjelker
i stål eller betong.
Underliggende bjelker vil man oftest forsøke å unngå i innvendige bæreakser da de
kan medføre utfordringer med mht. plassbehov for krysning av underliggende
tekniske føringsveier. I fasader vil det være mindre problematisk å benytte
underliggende bjelkesystem med mindre man ønsker vindusfelt helt opp til
betonghimlingen.
Ved bruk av integrerte stålbjelker er hattebjelker (HSQ/ISQ) eller "Delta"-bjelker
oftest benyttet. Den sistnevnte er en samvirkebjelke som fylles med betong og av
den grunn ikke har behov for å brannisoleres.
Integrerte betongbjelker kan utføres som prefabrikkerte lavflens "hattebjelker" og
utføres kontinuerlig over opplegg med skjøt i momentnullpunkter. Betongbjelker
kan evt i kombinasjon med "plattendekker" utføres med utstøpt underflens og
oppstikkende bøylearmering som siden sammen med øvrige plattendekker støpes
ut til en monolittisk dekkekonstruksjon

A.1.5 Miljøvurderinger - Klimagassutslipp
Det er viktig at man vurderer materialer ut fra et helhetlig syn på den totale
miljøbelastningen i et livsløpsperspektiv, der både byggefasen, driftsfasen og
tilhørende vedlikeholdsintervaller- og produkter spiller en viktig rolle.
Riktig valg av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht. reduksjon av
materialvolum, og dermed også store reduksjoner av klimagassutslipp - Ofte en
vesentlig større reduksjon enn det et smart/miljøriktig materialvalg vil gjøre.
Etasjeskillere i betong vil generere til dels store CO₂ utslipp og med det bidra
negativt i CO₂-regnskapet. Det er derfor viktig at man i prosjekteringsfasen har
dette i tankene ved valg av spennvidder, betongkvalitet (tetthet) etc.
Konsekvensen av de valgene man gjør må vurderes opp mot andre krav i prosjektet
som ikke er direkte miljørelatert. Ved dimensjonering for enkeltvirkninger som
dynamiske påvirkninger og lydgjennomgang vil eksempelvis ikke alltid en slank
konstruksjon være sammenfallende med optimal design. Også krav til søylefrie og
fleksible arealer vil ofte gi økt materialbruk i dekkekonstruksjonen.
De viktigste forbedringstiltakene for reduksjon av klimagassutslipp fra betongkonstruksjoner vil være:

›
›
›
›
›
›

Miljømessig bevisst planlegging; BREEAM-NOR.
Energireduksjon i bygninger gjennom bedre utnyttelse av
betongens termiske masse.
Bevisst krav og forbedring av betongens bestandighet (Levetid).
Krav til mer bruksfleksible løsninger som reduserer behov for destruksjon
av konstruksjoner begrunnet i nye brukskrav.
Vurdere krav til at enhver konstruksjon skal kunne tilpasses nye
bruksområder, eller at materialene i konstruksjonen skal kunne gjenbrukes/gjenvinnes.
Reduksjon/optimalisering av de betongfastheter som beskrives og benyttes.
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Nedenfor er listet opp ulike byggetekniske grep man kan ta med tanke på å
redusere bundet energi i henholdsvis et plass-støpt og et prefabrikkert
dekkesystem.
For et plasstøpt dekkesystem kan man redusere innebygget energi ved å velge:
› Reduserte spennvidder (Redusert andel spennstål)
› Optimaliserte/reduserte dekketykkelser
› Optimalisert armeringsføring
› Økt andel flyveaske, lavkarbonbetong
› Redusert betongfasthet
› Økt industrialiseringsgrad
For et dekkesystem av forspente prefabrikkerte elementer kan man redusere den
innebygget energi ved å velge:
› Lange hulldekkespenn (Kan komme i konflikt med egenfrekvenskrav)
› Lav/redusert dekketykkelse
› Betong fremfor stål i understøttende bjelkesystem
› Unngå tykke påstøper
› Økt andel flyveaske i hulldekker
› Optimalisere spennarmering

A.2

Dekkesystemer - Bygningsmessig påvirkning

A.2.1 Støy, akustikk, vibrasjon
Både plasstøpte og prefabrikkerte dekkesystemer har bra lydisolerende egenskaper.
Det er kun marginale forskjeller mellom alternativene. Et tykkere dekke isolerer
bedre enn et tynnere dekke. Det som derimot er avgjørende i denne sammenheng er
flanketransmisjon i forbindelse med detaljer. Dette gjelder spesielt ved
gjennomføringer av rør, kanaler og ved alle tilslutninger til andre
konstruksjonselementer. Disse forholdene krever spesiell prosjekteringsfokus.
For de områder i bygget hvor det installeres vibrasjonsømfintlig sykehusutstyr, vil
en tung, monolittisk og kontinuerlig konstruksjon gi den beste dempningen. En
plasstøpt slakkarmert dekkekonstruksjon vil her være best.

A.2.2 Arkitektonisk utforming
En plasstøpt dekkekonstruksjon og i særdeleshet en konstruksjon med
slakkarmering, gir de beste mulighetene for geometrisk formbarhet og tilpasning til
arkitektonisk utforming av bygget. Dekkeforkantene uten underliggende bjelker
eller bjelkeflenser gir bedre muligheter for posisjonering/utkraging enn de andre
alternativene. Imidlertid er det viktig å koble råbygget fri fra senere sluttdetaljering
for kompletterende bygningsmessige arbeider.
En prefabrikkert dekkekonstruksjon har noen begrensninger med hensyn til
bæreakser, bjelker, utkraging, standard elementer etc.
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A.2.3 Byggetid
En industrialisert/prefabrikkert løsning vil kreve god adkomst og plass til kraftige
mobilkraner for montasjen. Som grunnlag for en rasjonell byggeprosess,
ferdigstilles derfor dekkene over underetasjene, løsmasser tilbakefylles og tomten
grovplaneres innen øvrige deler av bygget påbegynnes. Dermed etableres en ryddig
arbeidsplatform for den videre produksjon og bygging, og en bedret fleksibilitet
mht. mobilkranplassering oppnås.
En prefabrikkert dekkekonstruksjon har kortere byggetid på byggeplassen enn de
plasstøpte. Dette medfører at andre arbeider kan komme fortere i gang. Et
prefabrikkert bæresystem kombinert med prefabrikkerte fasader, som monteres
umiddelbart etter at råbygget er oppe og tekking etablert, gir korteste tid fra
byggestart til tett bygg. Dette vil kunne ha stor betydning for fremdriften på
byggeplass, samt nedfuktingsproblemer.
Etablering av en plasstøpt dekkekonstruksjon uten underliggende konstruksjoner
kan konkurrere med prefabrikkerte alternativer fremdriftsmessig dersom
konstruksjonen (modularitet og gjentakelse) tillater høy grad av systemforskaling.
En plasstøpt flatdekkekonstruksjon uten behov for fuging, påstøp, etc. vil kunne
bidra til enklere og mer rasjonell utførelse av kompletterende bygningsmessige
arbeider. Det samme gjelder montasje av tekniske anlegg. Dette vil gi en
framdriftsmessig gevinst som kan utligne noe av framdriftsforskjellene mellom
prefabrikkerte og plasstøpte dekkekonstruksjoner. Med de omfattende arbeider
med tilhørende framdrift som skal foregå i bygget etter at deler av råbygget er
ferdigstilt, er det grunn til å anta at framdriften for råbygget neppe vil ligge på
kritisk linje. Imidlertid må dette ses i sammenheng med bygging av fasader.
Graden av industrialisert byggproduksjon som er valgt i prosjektet vil i sterk grad
påvirke fremdriften i byggearbeidene. Da man har liten erfaring med
industrialisering av byggeprosessen i Norge er påvirkningen usikker.

A.2.4 Fundamentering
For fundamenteringen vil det være gunstig med en så lett dekkekonstruksjon som
mulig. Dette favoriserer en lett prefabrikkert dekkekonstruksjon med hulldekker og
lette takelementer over tekniske rom og tekniske etasjer.
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A.2.5 Fleksibilitet
Grensesnitt mot fasader og innvendige vegger/himlinger
En plasstøpt flatdekkekonstruksjon vil med sin underside uten nedstikkende
konstruksjoner bidra til en betydelig fleksibilitet med hensyn til å standardisere
kompletterende bygningsmessige arbeider. Dette gir store fordeler for detaljering
av fasader, innvendige delevegger, himlinger og skjørt.
En prefabrikkert dekkekonstruksjon vil begrense fleksibiliteten noe pga.
underliggende bjelker, men kan etableres med større spennvidder.
Framføring av tekniske anlegg
En plasstøpt flatdekkekonstruksjon uten underliggende bjelker gir full handlefrihet
for framføring av tekniske anlegg.
En prefabrikkert dekkekonstruksjon vil kunne gi ugunstige føringer for
installasjonen av tekniske anlegg på grunn av underliggende bjelkekonstruksjoner.
Se kapittel A.1.4 Supplerende bjelker til dekkene.
Utsparinger
Når det gjelder utsparinger må man skille mellom følgende to tilfeller:

›

Planlagte utsparinger:
Planlagte utsparinger er utsparinger som er prosjektert og utført riktig. For
disse typer utsparinger kan man konkludere at plasstøpte og prefabrikkerte
dekkekonstruksjoner er omtrent like gunstige.
For løsning med prefabrikkerte dekkekonstruksjoner er det normalt ikke mulig
å ta utsparing i selve bjelketverrsnittet. Utsparinger mindre enn Ø100mm kan
tas fritt ved kanaler. Ved større utsparinger som går igjennom elementenes
steg, må elementene sjekkes spesielt. Store åpninger i dekket, kan lages ved
utveksling av elementene. Utvekslingen kan være ett eller to elementer (1,2m
eller 2,4m) bred. I spesielle tilfeller kan det spesialkonstrueres andre bredder,
men aldri over 2,4m. Ved bruk av utvekslinger får naboelementene ekstra
laster. Kapasiteten av disse må kontrolleres spesielt.

›

Uforutsette utsparinger:
Uforutsette utsparinger er utsparinger som ikke er kjent under prosjekteringen
og som må skjæres/bores etter at dekket er bygget. Det kan også være
utsparinger som man ønsker å ta i ettertid på grunn av f.eks. bruksendring av
rommet.
For disse typer utsparinger er plasstøpte slakkarmerte dekkekonstruksjoner
gunstigst. Et slakkarmert dekke kan gjøres mer ”robust”. Det kan legges inn
ekstra armering i dekket for å ta høyde for framtidige utsparinger. Dermed kan
man kappe noe av slakkarmeringen og fortsatt ha tilstrekkelig bærekapasitet.
Men fortsatt er større utsparinger inntil søylene lite ønskelig.
De forspente dekketypene har mindre fleksibilitet med hensyn på uforutsette
utsparinger. Dette gir ulemper for mulighetene til inngrep under byggets
levetid. I hulldekker må man normalt holde seg unna soner med spenntau.
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Det kan planlegges med at man skal kunne "kappe" 1(-2) stk bæreribber i hvert
element for etablering av 1 stk utsparing i et hulldekke. Dette må i så fall
detaljberegnes av hulldekkeleverandøren, og vil øke fleksibiliteten ved bruk av
hulldekkeelementer betraktelig.
Hvis det derimot er behov for utsparinger langs bjelkeaksene kan man med
prefabrikkerte hatte- bjelker i betong lage en bredere bjelke hvor det ikke er lagt
inn spennarmering i bjelkens midtsone (sentrisk i bjelketverrsnittet) for etablering
av både planlagt og eventuell senere hulltaking. For stålbjelker, hatteprofiler i stål
og Deltabjelker kan en ved spesielle tilfeller tillate og føre rør gjennom midt i
bjelken. Dette må imidlertid tilrettelegges og planlegges spesielt i
detaljprosjekteringen. En kan normalt ikke ta utsparinger gjennom
bjelketverrsnittet til bærende stål- eller betongbjelker.
Det vil for underliggende prefabrikkerte hatte- bjelker i betong ikke være mulig å
etablere utsparinger i området ca 1m - 1,5m fra søyle. Dette på grunn av bjelkenes
opplegg på søylene og tilhørende skjærarmering. Rør ned langs søyler må derfor gå
på utsiden av bjelken, gjennom opplegget for hulldekkene.
For behandlingsbygget legges det til rette for at det skal kunne etableres en stk
sirkulær utsparing Ø160mm mot innvendig søyle (Taknedløp).
Oppheng av laster i UK dekke.
Det må skilles mellom to tilfeller:

›

Planlagte oppheng:
Planlagte oppheng er opphengspunkter som er prosjektert og utført riktig.
For både slakkarmerte og spennarmerte dekkekonstruksjoner er dette kurant å
få til. Imidlertid er et slakkarmert dekke bedre da den praktiske utførelsen er
enklere.

›

Uforutsette oppheng:
Uforutsette oppheng er oppheng som må utføres etter at dekket er bygget.
For dette tilfellet er en slakkarmert dekkekonstruksjon bedre enn prefabrikkert
dekkekonstruksjon. Man kan i ettertid nærmest fritt borre inn forskjellige
ankersystemer i underkanten av dekket og henge opp relativt store laster.

For en prefabrikkert dekkekonstruksjon med hulldekker er det begrensninger når
det gjelder uforutsette oppheng. Man kan borre inn slagankere i underkant av
hulldekket på et vilkårlig punkt med en tillatt vertikallast på ca. 6 kN. Hvis det er
større laster som skal bæres, må man forankre den inn i en kanal på hulldekket som
må støpes igjen. Da må man åpne hulldekket i overkant. Alternativt er å bore tvers
igjennom hulldekket og forankre bolten på oversiden av dekket. Man kan også
fordele lasten i flere opphengspunkter ved hjelp av en fordelingsplate, og dermed
kunne benytte slagankere.
Ombygging
For fleksibilitet for ombygging er også mulighetene for å etablere uforutsette
utsparinger og oppheng i byggets levetid viktig. Dette gir den plasstøpte
slakkarmerte konstruksjonen et fortrinn. Dette dekket har også gode lastfordelende
egenskaper som gjør det bedre egnet til innpasning av fremtidige tyngre
installasjoner.
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A.2.6 Visuell kvalitet
Ved eksponering av betongelementene som termisk masse, dvs. uten nedhengt
himling, vurderes plasstøpt dekkekonstruksjon å være den beste. Med en slik
løsning unngås synlige fuger, selv om det vil være synlige plateskjøter fra
forskalingen. En mer slett underside kan oppnås ved å benytte forskalingsduk type
Cemdrain eller liknende.
Alternativt kan en sandsparkle undersiden før maling.
En prefabrikkert dekkekonstruksjon må helsparkles dersom helt slett underside skal
oppnås. Selv med helsparkling vil det være fare for oppsprekking. Det er mulig å
fuge mellom hulldekkene før de males på undersiden, en fas vil da bli synlig i
himling.

A.2.7 Energi / termisk masse
En termisk tung konstruksjon virker som et energireservoar i forhold til de rom
som konstruksjonen er eksponert mot. Dette gjelder både som et varmelager når det
er oppvarmingsbehov og som et kuldelager når det er kjølebehov, men det
forutsetter at temperaturen i rommet kan tillates å variere for å føre energi ut og inn
av konstruksjonen. Jo større de aksepterte temperaturvariasjonene er, desto mer
energi kan man få ut og inn av reservoaret.
Mht. termisk masse vil en plasstøpt og en prefabrikkert dekkekonstruksjon være
tilnærmet likeverdige. Den ekstra massen til en plasstøpt konstruksjon vil ikke gi
noen ekstra effekt av betydning.
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A.3

Sammenstilling – Dekkesystemers egenskaper

A.3.1 Plass-støpte dekker
Fordeler med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Stor frihet i geometrisk utforming.
Muligheter for å gjøre tilpasninger underveis gjør at byggestart kan
igangsettes på et tidligere stadium enn for andre byggesystemer.
Plasstøpte dekker kan utføres med stor grad av overflatenøyaktighet.
Omfanget av gulvsparkling kan dermed reduseres eller helt erstattes av
gulvsliping.
Plasstøpte dekkekonstruksjoner har svært gode lastfordelende egenskaper
Dekker kan etterspennes og oppnå vanntetthet uten membraner og asfalt.
Flatdekker uten underliggende dragere gir stor fleksibilitet for fremføring av
tekniske føringsveier.
Muligheter for stort omfang av enkle og standardiserte bygningsmessige
detaljer for fasader, innvendige arbeider med delevegger, himlinger, skjørt etc.
Stor fleksibilitet i forhold til utsparinger, spesielt hulltaking og kjerneboringer
etter at dekkekonstruksjonen er etablert.
Meget gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann.
Godt egnet for innstøping av tekniske føringer

Ulempen med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›

Byggemetoden krever normalt lengre byggetid enn om man bygger med
prefabrikkerte elementer.
Nedsenkede partier i våtromsoner etc. dersom man ikke generelt benytter
påstøper.
Tyngre bygg med de ulemper det medfører med hensyn til søyledimensjoner
og fundamentering.

A.3.2 Prefabrikkerte dekkesystemer
Fordeler med prefabrikkerte spennarmerte dekkeelementer er bl.a.:

›
›
›
›
›
›
›
›

Noe lavere investeringskostnad enn plasstøpt alternativ.
Kortere byggetid (Redusert gevinst hvis behov for konstruktiv påstøp)
Mindre behov for rigg
Redusert fuktproblematikk
Kan demonteres (i teorien)
Lettere bygg med de fordeler dette medfører med hensyn til søyledimensjoner
og fundamentering
Gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann
Store spennvidder

Ulemper med prefabrikkerte spennarmerte dekkeelementer er bl.a.:

›
›
›

Gir begrenset fleksibilitet i forhold til etablering av utsparinger. Spesielt
gjelder dette hulltaking og kjerneboring i etterkant av at elementene er
montert.
Liten fleksibilitet i forbindelse med oppheng av tungt teknisk utstyr i
underkant av dekkeelementer.
Noe mer ugunstig mht. stabilitet pga. mindre stabiliserende egenlast og mindre
stivhet i konstruksjonen enn plasstøpt alternativ.
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›
›
›
›
›

Krever at prosjektering av tekniske anlegg etc. foreligger tidligere for å få
frem produksjonsunderlag til prefableverandør i tide.
HD-elementer kan få vann i kanalene innen bygget er tett => Frostskader.
Kan være behov for trinnlydplater/lydhimlinger. Mer komplisert detaljering.
Krever ofte konstruktiv påstøp og spesialdetaljering for å ta opp og overføre
store lastvirkninger fra jordskjelv.
Svinge- og vibrasjonsproblematikk kan medføre behov for konstruktiv påstøp.

A.3.3 BubbleDeck
Dekkesystemet har flere av de samme fordelene som plass-støpte dekker, men i
tillegg fordeler som:

›
›
›
›

lav egenvekt,
redusert materialforbruk
stor bæreevne i forhold til vekt
kan benyttes for store spenn og utkragede flate

Ulempen med BubbleDeck-systemet er bl.a.:

›
›
›
›
›
›

Høye investeringskostnader
Byggemetoden krever normalt lengre byggetid enn om man bygger med rene
prefabrikkerte elementer.
Nedsenkede partier i våtromsoner etc. dersom man ikke generelt benytter
påstøper.
Kan være behov for trinnlydplater/lydhimlinger. Mer komplisert detaljering.
Gir begrenset fleksibilitet i forhold til etablering av utsparinger. Spesielt
gjelder dette hulltaking og kjerneboring i etterkant av at elementene er
montert.
Liten fleksibilitet i forbindelse med oppheng av tungt teknisk utstyr i
underkant av dekkeelementer.
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Innledning
Etterfølgende utredning baserer seg på prosjekteringsgruppens modell- og
tegningsunderlag utviklet i forprosjektfasen, datert 22.03.2017.
Det er utført foreløpige beregninger av nødvendige søyledimensjoner for de typiske
lastsituasjonene som antas relevante for nytt sykehus på Ullandhaug. I de følgende
kapitlene er ulike problemstillinger knyttet til dimensjonering og utforming av
søyler og vegger belyst.
Notatets innhold er ment å være et beslutnings- og arbeidsgrunnlag for videre arbeid i prosjektet.

Figur 1.1

Situasjonsplan - Nytt sykehus på Ullandhaug

Det vises for øvrig til notatene NO-RIB-001 "Bærestruktur – Sammenstilling" og
NO-RIB-005 "Dekkekonstruksjoner".
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2

Dimensjoneringskriterier

2.1

Belastninger
I RIB-notat NO-RIB-002 "Designbasis" [14] er det gitt en oversikt over hvilke
laster og lastkombinasjoner som er lagt til grunn i forprosjektet for nytt sykehus på
Ullandhaug. Ved utarbeidelse av notatet er det lagt til grunn relevante punkter i
OTP samt bestemmelser iht. gjeldende norske standarder og forskrifter.
Det er i tillegg til egenlast av dekkekonstruksjonen er det regnet med påførte egenlaster fra eksempelvis sparkelavretting, påstøp, innervegger etc.
Nyttelaster fra personer og utstyr er differensiert basert på de funksjoner som er
lagt til de ulike byggene. I sengeromsarealer, laboratorie- og kontorarealer samt
andre arealer med "lett" virksomhet er det ved utarbeidelse av byggenes bæresystem lagt til grunn en jevnt fordelt dekkebelastning tilsvarende 400 kg/m².
For basearealer med "tyngre" virksomhet er det i konseptfasen lagt til grunn en
jevnt fordelt dekkebelastning tilsvarende 600 kg/m². I behandlingsbygget, Bygg E,
kan det imidlertid være aktuelt med installasjon av maskiner og utstyr som gir
større lokale belastninger av dekket. I neste prosjektfase vil detaljer rundt ovenevnte problemstillinger bli utredet videre.

2.2

Dimensjonering for brann
Bygningenes bærende konstruksjoner skal dimensjoneres for å bevare stabilitet og
bæreevne gjennom fullstendig brannforløp. Bærekonstruksjoner skal bestå av
ubrennbare materialer. Krav til bæresystemers brannmotstand er definert i eget
notat NO-RIBR-001 Brannsikkerhet [11], og definerte krav er lagt til grunn ved
utforming av byggenes bærestrukturer. Kfr. nedenstående tabell.
Dimensjoneringskrav iht. [11]:
Brannseksjoneringsvegger/dekker
Hovedbærende bygningskonstruksjoner
Sekundærbærende bygningskonstruksjoner
Takkonstruksjoner
Trappeløp

R 120-M, A2-s1,d0
R 90, A2-s1,d0
R 60, A2-s1,d0
R 60, A2-s1,d0
R 30, A2-s1,d0
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Lydreduksjon mellom rom
I prosjektets overordnede tekniske program, OTP, er det stilt krav til grenseverdier
for lydgjennomgang. En oversikt over definerte krav til konstruksjoners lydgjennomgang er gitt i notat NOT-RIAKU-00-003 "Bygningsakustikk" [23].
Tabellene som følger nedenfor angir definerte lydkrav mellom rom og lydegenskaper for vegger i betong og lettklinkerbetong.
Av de nedenstående tabeller kan avleses at massive betongvegger med en tykkelse
fra ca. 200mm alltid vil tilfredsstille minstekrav til lydsiolasjon mellom rom i et
sykehus.
For vegger av lettklinkerbetong fremgår at man mellom rom der krav til lydisolasjon er 48 dB må ha en minste veggtykkelse lik 200mm. Er det stilt strengere krav
til lydisolasjon bør man etablere vegger av betong, eller montere lydempende
utforing på en eller begge sider av veggen.

Tabell 2.1

Overordnet Teknisk Program, OTP, Tabell kap. 13.2.
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Utsnitt av tabell 6a "Lydisolasjonsegenskaper til betongvegger, BFS 524.321.
Veggmateriale

Betong

Veggtykkelse
[mm]

Flatemasse
[kg/m²]

150
180
250
350

345
415
575
805

Lydreduksjonstall
Rw, R'w [dB]
Lab. Rw
Feltmålt, R'w
58 dB
50-52 dB
61 dB
54-56 dB
64 dB
66 dB
-

Lettklinkerbetong
(Standard)
Densistet:
770 kg/m3
Tabell 2.2

3

Materialer

3.1

Generelt

Blokktykkelse
Flatemasse
Lab. Rw
Feltmålt, R'w
[mm]
[kg/m²]
1501
160
48 dB
45 dB
2001
170
52 dB
49 dB
2002
190
52 dB
49 dB
2502
230
55 dB
52 dB
Lydisolasjonsegenskaper for vegger i betong og lettklinker
( t1: Puss på en side
t2 : Puss på to sider )

Konstruksjoner og materialer vil bli valgt ut fra anerkjente og velprøvde løsninger
med basis i preaksepterte løsninger med dokumentasjon i Sintef Byggforsk-serien,
eurokoder og øvrige norske normer og forskrifter.
Med tanke på konstruktiv bæreevne er materialvalg underordnet da de konstruktive
løsningene i stor grad vil kunne tilpasses funksjon og uttrykk - Miljøkrav kan
imidlertid være styrende med tanke på krav til CO₂-avtrykk etc.

3.2

Søyler i stål
Alt konstruksjonsstål skal være i henhold til bestemmelser i NS-EN 1993-1-1.
Nedenfor er angitt de materialkoeffisenter som skal benyttes ved dimensjonering
av stålkonstruksjoner i sykehusprosjektet:
NS-EN 1993-1-1, NA.6.1(1)2B
Materialfaktor brudd og bruksgrense, γM0: 1,05
Materialfaktor brudd og bruksgrense, γM1: 1,05
Materialfaktor brudd og bruksgrense, γM2: 1,25
Iht. utførelsesstandarden for stålkonstruksjoner, NS-EN 1090-2 [10], er krav til
bæresystemer i sykehusbyggene definert som følger:
Brukskategori:
Produksjonskategori:
Utførelsesklasse stål:

SC1
PC2
EXC2

Vanlige belastninger, tabell B.1[5]
fy ≤ 355 N/mm², tabell B.2 [5]
Normale kvalitetskrav, tabell B.3 [5]
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Konstruksjonsstål
Flytegrense og strekkfasthet

3.3

NS-EN 10025-2, S355

Karakteristisk flytegrense, fy (t < 40 mm)

355 MPa

Karakteristisk strekkfasthet, fu (t < 40 mm)

510 MPa

Karakteristisk flytegrense, fy (t > 40 mm)

335 MPa

Tabell 3.1
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Konstruksjonsstål – Materialegenskaper

Søyler og vegger i betong
Betongkonstruksjoner skal prosjekteres i henhold til bestemmelser gitt i
NS-EN 1992-1-1 [5].
Følgende materialkoeffisenter skal benyttes ved dimensjonering av betongkonstruksjoner i sykehusprosjektet:
Materialfaktor brudd og bruksgrense, γc:
Materialfaktor ulykkessgrense, γc:

1,5
1,2

I tabellen nedenfor er angitt de betongkvaliteter og tilhørende eksponerings og
bestandighetsklasser som skal benyttes i prosjektet.
Bygningsdel

Betongkvalitet

Eksponeringsklasse

B35

Bestandighetsklasse
M60

Innervegger
Yttervegger over terreng

B35

M60/MF45

XC3/XC4/XF1/(XS1)

Yttervegger under terreng

B45

M45

XC2/XC4

Søyler innendørs

B35

M60

XC1

Søyler utomhus

B45

MF45

XC4/XF1/(XS1)

Tabell 3.2

XC1

Fasthet-, bestandighets- og eksponeringssklasser

Fasthetsverdier er gitt i NS-EN 1992-1-1, tabell 3.1 [5]
Eksponeringsklasser er klassifisert i NS-EN 1992-1-1, tabell 4.1. [5]
Minsteverdier for bestandighetsklasse iht. pkt. NA4.4.1.2(5) [5]
Krav til overdekning av armering er basert på minstekrav til bestandighetsklasser
og bygningsdelens dimensjonerende levetid. Det er for konstruksjonene lagt til
grunn en dimensjonerende levetid lik 50 år. Ved en levetid lik 100år vil minstekravet til armeringsoverdekning generelt økes med 10mm.
Bygningsdel
Innervegger, XC1

Nominell
15mm

+/- toleranse
+/- 10mm

Minimum
25mm

Yttervegger, innside, XC1

15mm

+/- 10mm

25mm

Yttervegger, utside, XC4/XF1

25mm

+/- 10mm

35mm

Yttervegger, utside, (XS1)

(40)mm

+/- 10mm

(50)mm

Innersøyler, XC1

15mm

+/- 10mm

25mm

Søyler utomhus, XC4, XF1/(XS1)

25/(40)mm

+/- 10mm

35/(50)mm

Tabell 3.3

Overdekning iht. EC2, NA.4.4.1.2, NA.4.4.1.3
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For å redusere byggeplassavvik og lette arbeider på byggeplass er det fornuftig å ha
så få avvikende overdekningskrav som mulig. Minsteverdier gitt tabell 3.3 vil derfor i detaljprosjektfasen bli gjennomgått, og en mer praktisk tilnærming mht. endelige valg av armeringsoverdekning for de ulike bygningsdelene bli gjort.
Kfr. også notat NO-RIB-002 "Designbasis" [14].
NS-EN 1992-1-1 pkt. NA4.4.1.2(5) [5]
Bygningsdel

Kloridlasse

Innervegger

Cl 0,40 eller bedre

Yttervegger

Cl 0,40 eller bedre

Søyler

Cl 0,40 eller bedre

Tabell 3.4

Kloridklasser

Armering – Dimensjonerende flytespenning
Dimensjonerende Flytegrense, Materialkoeffisient Dimensjonerende
γs
grensetilstand
fy
flytegrense, fyd
Bruksgrense

500 MPa

1,0

500 MPa

Bruddgrense

500 MPa

1,15

438 MPa

Ulykkessituasjon

500 MPa

1,0

500 MPa

Tabell 3.5

Armering
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Systemløsninger
Det er for sykehusbyggene etablert enhetlige modulnett for bærepunkter og bærelinjer. Vertikale bærepunkter i ytterfasadene er generelt plassert med senteravstand
3.6m, mens senteravstand for de innvendige bæreaksene varierer noe mellom byggene. I bygg A og B samt deler av bygg C er avstand mellom søylepunkter i midtaksen 3,6m, mens den for øvrige bygg i hovedsak er 7.2m. Avvik forekommer i
enkelte arealer/deler av byggene.
Innersøyler og frittstående søyler er generelt antatt utført i prefabrikkert/plass-støpt
betong. Av arkitektoniske årsaker er det i enkelte arealer valgt stålprofiler også for
frittstående søyler. I fasader er det primært valgt søyle- (og bjelke) systemer i stål.
Dette begrunnes med definerte krav om slanke og lite plasskrevende konstruksjoner. Fasadesøyler for innbygging er antatt utført av firkantprofiler i stål, mens det
for søyler langs gårdshage-fasader, av arkitektoniske grunner, er valgt sirkulære
stålprofiler.
Tabellene nedenfor viser typiske søyledimensjoner for bygg C-D og bygg E.
Det vises for øvrig til utarbeidede RIB-notater og prosjektets BIM-modell og tilhørende tegningsunderlag.

Plan U1
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Tabell 4.1

Innvendig søyle,
betong c/c 7,2m
600x600
600x600
550x550
550x550
500x500
450x450
450x450

Fasadesøyle, stål c/c 3,6m
VFHUP 250x150x12,5
VFHUP 250x150x12,5
VFHUP 250x150x10
VFHUP 250x150x10
VFHUP 250x150x8
VFHUP 250x150x8
VFHUP 250x150x8

Typiske søyledimensjoner bygg C-D

I bygg A og B har man i hovedsak indre bæreakser lokalisert rundt de bærende
sjaktmodulene langs korridorer. Sjaktmodulene har 4 stk. bærende hjørnesøyler av
profiltype VFHUP 250x150x12.5. I underetasjer tas sjaktsøyler "i mot" av søyler
av plass-støpt prefabrikkert betong med dimensjoner 500x800mm.
I bygg C har de øvre etasjer bærende sjaktmodul-system tilsvarende bygg A og B.
Fra underetasjer og opp tom. plan 3 erstattes sjaktsøyler av prefabrikkerte søyler i
betong med plassering og senteravstand som for overstående sjaktsøyler. Typisk
søyledimensjon er 350x700/400x800mm. Plass-støpte søyler for bæring av utvekslingsbjelker over auditoriedel har typisk dimensjon 450x1000mm. Inn mot gårdshager er fasadesøyler prosjektert sirkulære stålsøyler CHS 323.9x10.

Plan U1
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Tabell 4.2

Innvendig søyle,
betong c/c 7,2m
550x550
550x550
500x500
Typiske søyledimensjoner bygg E

Fasadesøyle, stål c/c 3,6m
VFHUP 250x150x16
VFHUP 250x150x12,5
VFHUP 250x150x10
VFHUP 150x150x10
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Alle bærende og stabiliserende vegger vil bli utført i plass-støpt/prefabrikkert betong. Jordtrykksvegger skal utføres i plass-støpt betong slik at man får en mest mulig monolittisk utførelse med tanke på vanntetthet.
Typiske dimensjoner:
Innervegger og yttervegger over terreng:
Jordtrykksvegger:

200-300mm
300-400mm

Utforming og endelig omfang av tekniske sjakter og avstivende skiver vil først bli
avklart i detaljprosjektfasen.
Det vises for øvrig til RIB-notat NO-RIB-001 "Bærestruktur – Sammenstilling",
[13] og NO-RIB-007 "Stabiliserende bæresystem", [19].
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Branndimensjonering
Iht. notat NO-RIBR-001 "Brannsikkerhet" skal søyler og lastbærende vegger
beholde sin stabilitet og bæreevne i en brannsituasjon i inntil 90minutter.
Dimensjonerende brannmotstand: R 90.

5.1

Søyler i stål
I en brannsituasjon vil man ofte komme opp i temperaturer rundt 1000 oC.
Stålkonstruksjoner mister raskt sin bærevne ved høye temperaturer, og det er i hovedsak derfor alltid behov for å brannisolere stålkonstruksjoner mtp. opptredende
brannbelastning.
Valg av brannbeskyttende isolasjon er avhengig av plassering, visuell eksponering,
mekanisk styrke etc. Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner utføres i hovedsak
med følgende materialer:

›
›
›

Myke plater, f.eks. steinull med romvekt ca. 150 – 300 kg/m3.
Stive plater, f.eks. fibersilikatplater med romvekt ca. 400 – 800 kg/m3.
Skumdannende maling, dvs. maling som eser ved økende temperatur.

Brannbeskyttelsen skal være mekanisk festet til det ståltverrsnitt som skal isoleres.
Dette innebærer f.eks. at stålsøyler som er lokalisert inne i yttervegg/klimaskjerm
eller annen innkledning skal ha egen brannisolasjon uavhengig av veggens isolasjon og kledning.
Brannmaling av stålkonstruksjoner er vanlig opp til brannmotstand R60 (R90).
For høyere krav til brannmotstand vil det sjelden være økonomisk og heller ikke
mulig å brannisolere en konstruksjon med kun brannmaling. Stålets godstykkelse
bør minst være 8 (10)mm dersom brannmaling skal være økonomisk.
Brannmalingen må i en brannsituasjon fritt kunne ekspandere, og i situasjoner der
tverrsnittet har en eller flere sider som ligger inn mot tilgrensende konstruksjoner
er ikke en slik behandling egnet.
Basert på dimensjonerende brannlaster og egenskapene til det betraktede stålsøyleprofilet beregnes en kritisk temperatur for søylen - "Kritisk temperatur" er den
høyeste temperaturen søylen takler innen den går til brudd i ulykkessituasjonen
Brann.
En beregning av nødvendig brannisolasjon utføres basert på dimensjonerende
brannmotstand, "Kritisk temperatur" og forholdstallet mellom ståltverrsnittes overflate og tverrsnittsareal. Beregnet brannisolasjonssjikt skal redusere temperaturen i
stålet årsaket av brannforløpet slik at den "kritiske temperaturen" aldri overstiges.
Kritisk temperatur for lastbærende søyler vil typisk ligge rundt 400-500 °C.
I forprosjektet er det kun utført en forenklet branndimensjonering av stålsøylene.
For å ta frem sannsynlige isolasjonstykkelser av nødvendig brannisolasjon er det
benyttet tabellverk fra ulike produsenter av brannisolasjon basert på tverrsnittsdata
for aktuelle søyler, brannmotstand R90 og en antatt kritisk temperatur lik 500 °C.
For de mest belastede søylene har dette gitt isolasjonstykkelser lik 30-35mm,
avhengig av valgt isolasjonsmateriale. Kfr. dimensjoneringstabeller på neste side.
Det er ikke utført tilsvarende beregninger for sjikttykkelse av brannmaling.
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Brannbeskyttelse med myke plater, f.eks. steinull av type Conlit 150/300, er godt
egnet til bruk på steder som ikke er særlig utsatt for mekanisk påkjenning, f.eks.
inne i den isolerte klimaskjermen. Tykkelse og type er angitt i nedenstående tabell.
Ai / Vs-forhold:

Tykkelse

Type

50 109 133 189 -

109
133
189
257

30 mm
40 mm
40 mm
50 mm

Conlit 150
Conlit 150
Conlit 150
Conlit 150

50 110 173 -

110
173
250

25 mm
30 mm
40 mm

Conlit 300
Conlit 300
Conlit 300

Tabell 5.1

Dimensjonering iht. diagram fra Rockwool ved brannmotstand
R90 og maks. ståltemp. 500 oC

Ved en kontroll av Ai / Vs- forholdet med 4-sidig isolering av RHS- profiler gir
dette følgende tykkelser ved bruk av Conlit- isolasjon:
HUP-profil med
godstykkelse:
t= 6,3 mm
t= 8 mm
t= 10 mm
t= 12,5 mm
Tabell 5.2

Tykkelse
Conlit 150
50 mm
40 mm
30 mm
25 mm

Tykkelse
Conlit 300
40 mm
30 mm
25 mm
20mm

Tykkelser på brannisolering med 4-sidig isolering av
RHS- profil 250 x150 x t ved bruk av Conlit-isolasjon
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5.2

Søyler og vegger i betong
Branndimensjonering av betongkonstruksjoner skal utføres iht. bestemmelser gitt i
NS-EN 1992-1-2:2004+NA:2010.

Tabell 5.1

Minste tillatte tverrsnittdimensjoner og kantavstander til senter
armeringsjern for betongsøyler ved gitte lastutnyttelser, µs, i
ulykkessituasjonen Brann.

Branndimensjoneringstabellen ovenfor angir minsteavstander fra kant av betongtverrsnitt inn til senter av strekkarmeringsjern.
For en innersøyle gir krav til armeringsoverdekning mht. bestandighet en minste
overdekning lik 25mm, kfr. kapittel 3.3. Antas omsluttende armeringsbøyler, ø10,
rundt strekkarmeringen vil avstanden fra kant til utside strekkarmering bli min.
20mm for en typisk innersøyle. Sannsynlig diameter av strekkarmeringen vil være
minimum 25mm. Totalt får man da en "akseavstand" fra kant av betongtverrsnitt til
senter armeringsjern lik ca. 45mm.
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I sykehusbyggene er det prosjektert med betongsøyler med tverrmål fra 450mm til
600mm. For en utnyttelse i brannsituasjonen µs = 0.7 og brannmotstand R90 fremgår det da av tabellen at akseavstanden til senter strekkarmering for en søyle med
minste tverrmål 450mm minst skal være 40mm for å tilfredsstille gitte brannkrav.
En kapasitetsutnyttelse i ulykkessituasjonen lik 0.7 er en konservativ antagelse,
men like fullt fremgår at en normal utførelse av betongsøylen vil tilfredsstille krav
til nødvendig armeringsoverdekning.
Det er generelt å tilføye at søyler med tverrmål 450mm utgjør den minste søyledimensjonen i byggene, og da større tverrsnitt gir mindre strenge krav til armeringsoverdekning anses brannkravene for alle betongsøyler å være tilfredsstilt.
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6

Toleranser

6.1

Sammensatt byggeplassavvik
Sammensatt byggtoleranse angir området for tillatt avvik fra teoretisk korrekt plassering for ethvert punkt på delproduktet, se fig. 6.1. I henhold til NS 3420 gjelder
generelt et krav til sammensatt byggeplassavvik tilsvarende +/- 15 mm. Dette betyr
at alle målsatte dimensjoner og avstander skal ligge innenfor dette kravet.
Sammensatt byggeplassavvik angir således tillatt avvik fra teoretisk korrekt plassering for ethvert punkt på delproduktet. Kravet er uavhengig av delproduktets
dimensjon og angir toleranseområdet som et punkt, en linje eller overflate skal befinne seg innenfor, se nedenstående figur

Figur 6.1

6.2

Plassering i forhold til tillatt sammensatt byggeplassavvik

Toleranseklasser

For ferdig overflate med angitt toleranseklasse skal denne tilfredsstille kravene i
NS 3420-1:2014. Tabell 2 angir tillatt retningstoleranse (helnings- og loddavvik),
og tabell 3 angir tillatt planhetstoleranse (svanker og bulninger). Tabellen inneholder 5 toleranseklasser og gjelder kun for bygg.

Tabell 6.1

Tabell 2 - Toleranseklasser. NS3420-1:2014

16/18 SUS 2023 – SØYLER OG VEGGER

Tabell 6.2

6.3

Tabell 2 - Toleranseklasser. NS3420-1:2014

Toleranser stålsøyler
For stålkonstruksjoner (søyler) er det gitt mer utfyllende toleransekrav i utførelsesstandarden NS-EN 1090-2:2008 [10], tillegg D. I tillegg gjelder det generelle
kravet til sammensatt byggeplassavvik gitt i NS3420-1:2014 [25].
For stålsøyler plassert i bindingsverk og hvor man ønsker en gjennomgående slett
side, må stålsøylen inklusiv nødvendig brannbeskyttelse plasseres slik at toleransekravet tilfredsstilles. F.eks. må det prosjekteres med min. 15 mm klaring mellom
innside platekledning og brannbeskyttelse av stålet, for å ta hensyn til tillatt ”avvik
utover” for plassering av stålsøylen.
Regner man med tykkelse av brannbeskyttelse og tolereanseavvik til 25 + 15 mm,
må det være en klaring på 40 mm mellom stål og utside bindingsverk (innside plateledning).
Med en bindingsverks vegg med tykkelse 300 mm fratrukket 2 x 40 mm til brannbeskyttelse og toleranseavvik, kan maksimal dybde av HUP- profil i bindingsverket være 220 mm.
For større dybder må det nødvendigvis bygges kasser rundt søylene (pilastre på
veggen).
Senter søyle (tyngdepunkt) må være gjennomgående fra bunn til topp, samt også
være sammenfallende med tilsvarende senterlinje for bjelker.

6.4

Toleranser betongsøyler
For betongkonstruksjoner er det gitt mer utfyllende toleransekrav i utførelsesstandarden NS-EN 13670:2009+NA:2010 [9]. I tillegg gjelder det generelle
kravet til sammensatt byggeplassavvik gitt i NS3420-1:2014 [25].
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1 Innledning
Et stabiliserende bæresystem består av vertikale og horisontale bygningsdeler som
sammen tar opp horisontale lastvirkninger i bygget og fører disse ned til fundamentnivå.
Det vertikale avstivningssystemet utføres enten i form av veggskiver i betong,
rammer i betong, stålkryss eller stålrammer - De ulike systemene kan kombineres.
Kombinerer man veggskiver med avstivende kryss og rammer må man imidlertid
være klar over at kreftene som virker på bygget vil søke seg dit de møter mest motstand – Altså mot veggskivene. Avstivende stålkryss er i prosjektet kun benyttet
som en del av det stabiliserende systemet i "lette" bygg som eksempelvis tekniske
rom på tak og ambulansegarasje. Horisontale stabiliserende skiver vil generelt utgjøres av prefabrikkerte og/eller plasstøpte betongdekker.
Horisontale lastvirkninger på et bygg forårsakes hovedsakelig av:
› Skjevstilling av vertikale bygningsdeler (byggetoleranser)
› Vindlaster
› Jordskjelvlaster (seismiske laster).
Avstivningssystemet skal utføres med tanke på mest mulig fleksibilitet i forhold til
tekniske installasjoner og arkitektonisk utforming. I tillegg skal det utføres på en
måte som ikke gir uheldige/ubehagelige bevegelser i bygget (menneskers komfort
og konstruksjonens funksjonsdyktighet ved normal bruk).
I de utførte stabilitetsberegningene inngår brannseksjoneringsvegger iht. notat
NO-RIBR-001 Brannsikkerhet [11]. Ved en eventuell revisjon av notatet mtp. antall, dimensjon og plassering av seksjoneringsveggene vil det kunne bli behov for
utførelse av nye stabilitetsberegninger.
Beregninger viser at det er jordskjelv som er dimensjonerende for det stabiliserende bæresystemet. Det henvises for øvrig til notat NO-RIB-003 "Jordskjelv – Seismiske påvirkninger" [15].
Skivene/sjaktene vil bli utført i plasstøpt betong med tykkelse 200-350 mm. Grunnet større skivekrefter i de nedre etasjer enn høyere opp i byggene vil det bli vurdert om skivene her bør ha en større tykkelse enn skivene høyere opp i bygget.
Endelige veggtykkelser vil først bli avklart i løpet av detaljprosjektfasen.
Kriterier for endelige veggtykkelser vil være:
› Krav til armeringsplassering (plass til armeringen)
› Krav til utstøping
› Nødvendig tyngde i skive (behov for egenvekt)
› Nødvendig tykkelse for trykk og skjærkapasitet.
Utforming og endelig omfang av tekniske sjakter og avstivende skiver vil først bli
avklart i detaljprosjektfasen.
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2 Forutsetninger
2.1

Overordnede/geometriske forutsetninger

En vertikalt stabiliserende bygningsdel bør ha stor egentyngde og påført egenlast
fra tilgrensende konstruksjoner da det er denne lasten som danner "motvekten" mot
de virkende horisontale destabiliserende kreftene. Det er derfor fornuftig at man i
størst mulig grad har skive- og rammekonstruksjoner som danner bæring for både
horisontale- og vertikale lastvirkninger. Vertikale avstivningssystemer er forsøkt
utformet slik at strekkforankringer ned i grunnen begrenses til et minimum.
Ved en horisontalbelastning vil en dekkekonstruksjon oppføre seg som en høy
bjelke. Jo større avstand det er mellom "bjelkens" oppleggspunkter jo større last
føres inn i opplegget, og jo større horisontale deformasjoner får man i bygget i retning av den påførte lastvirkningen. Oppleggspunkter i denne sammenheng er enkeltstående veggskiver, trappe- og heissjakter samt rammer i stål og betong.
For å unngå at rotasjons-senteret avviker for mye mot planets arealsenter bør bøyestivheten av de avstivende konstruksjonene være balansert om arealsenteret.
Et optimalt utformet stabiliserende system har symmetrisk plasserte ensartede vertikale konstruksjonssystem i lastvirkningenes hovedretninger og et tilhørende rotasjonssenter nær byggets/planets arealsenter. Dette er spesielt viktig i forbindelse
med jordskjelvdimensjonering for å oppnå regularitet i plan og oppriss.
Ovennevnte er forsøkt hensyntatt i forprosjektet, men arkitektoniske prioriteringer
har i visse tilfeller medført avvik fra anbefalingen.
Ut i fra bygningenes geometri, dimensjoner og belastninger, samt eventuell fasevis
utbygging, kan det være behov for at bygningene deles opp med bevegelsesfuger.
Inntreden av bevegelsesfuger vil i enkelte bygg kunne medføre behov for nye stabiliserende vertikale skiver. Et endelig omfang av bevegelses/jordskjelvfuger er ikke
endelig besluttet, og vil først bli synliggjort i detaljprosjektfasen.

3 Alternative løsninger
Som avstivende vertikale skiver er det i sykehusbyggene generelt benyttet trappeog heissjakter supplert med ekstra vertikale skiver ut fra behov. I sengebyggene,
bygg A og B, har man vurdert om de vertikale tekniske stålsjaktene ved hvert
sengerom kan benyttes som del av byggenes stabiliserende system. Dette er ikke
funnet formålstjenlig da stivheten av stålkryss i sjaktene blir såpass liten i forhold
til stivheten av samvirkende betongsjakter/skiver at de kun i liten grad vil bidra til å
stabilisere byggene. Videre vanskeliggjør innebygde/utstikkende tekniske føringsveier etc. og minimumskrav til korridorbredder en slik tilnærming. Altså, alternative løsninger med en blanding av vertikale hovedskiver av gjennomgående stålkryss
og prefabrikkerte betongskiver er ikke en gjennomførbar løsning pga de store stivhetsforskjellene mellom de to systemene.
Alternative løsninger for horisontale dekkeskiver i betong er behandlet i notat NORIB-005 [17].
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4 Systemløsning
Vertikale skiver/sjakter vil i hovedsak bli utført i prefabrikkert/plasstøpt betong,
tykkelse 200-400 mm. Endelige veggtykkelser vil først bli endelig avklart i detaljprosjektfasen. Horisontale skivevirkninger ivaretas av dekkene. Dette er nærmere
beskrevet i NO-RIB-001 [13].

4.1

Bygg A og B - Sengebygg

Avstivende vertikale skiver utføres i prefabrikkert/plasstøpt betong. Skivene er
gjennomgående i alle etasjer. Det er i hovedsak valgt å anvende heis- og trappesjakter samt brannseksjoneringsvegger som avstivende skiver. Der hvor dette ikke
er tilstrekkelig er det lagt inn ekstra vertikale skiver – Plassering av disse er ikke
endelig avklart. Ved en eventuell revisjon av plassering av heis- og trappesjakter,
samt brannseksjoneringsvegger, må nye stabilitetsberegninger utføres og eventuelt
erstattende skiver innføres. Det er lagt til grunn at tekniske sjakter ikke legges inn
mot avstivende skiver.
Avstivende horisontale dekkeskiver antas hovedsakelig utført av plasstøpte dekker,
med tykkelse ca. 300mm. Alternativt ved bruk av prefabrikkerte HD-elementer og
en overliggende armert påstøp, 70-100mm. Horisontal skive over tekniske rom er
planlagt utført med lette takelementer av stål forbundet med med opplegg på stålbjelker. Se for øvrig notat NO-RIB-001[13].

Figur 4.1

Stabiliserende bæresystem – Bygg A

Tekniske rom på tak avstives lokalt med stålkryss og føres ned på underliggende
dekke. På grunn av for lite kapasitet for vertikale punktlaster på underliggende
hulldekker, må vindkryssene veksles ut med underliggende hatteprofiler som korresponderer med søylepunkt i fasade og senterakse.
I figur 4.1 og 4.2 er vist de avstivende skiver som er innarbeidet i planene og som
er beregnet til å tilfredsstille dimensjoneringskriteriene.
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Figur 4.2

4.2

Stabiliserende bæresystem – Bygg B

Bygg C, D - Akuttbygget

Avstivende vertikale skiver utføres i plasstøpt/prefabrikkert betong. Det er i hovedsak valgt å anvende heis- og trappesjakter samt brannseksjoneringsvegger som avstivende skiver. I tillegg er det tegnet inn et estimert behov for supplerende stabiliserende vegger også i deler av fasader – Endelig plassering av supplerende stabiliserende veggskiver er ikke endelig besluttet. Ved en eventuell revisjon av plassering av heis- og trappesjakter, samt brannseksjoneringsvegger, må nye stabilitetsberegninger utføres og eventuelt erstattende skiver innføres. Det er lagt til grunn at
avstivende skiver inn mot tekniske sjakter er moderat svekket mht. hulltagninger.

Figur 4.3

Stabiliserende bæresystem – Bygg C og D
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Tekniske rom på tak avstives med vindkryss på tilsvarende måte som for sengebygget.

4.3

Bygg C og D – Teknisk sentral, vare- og akuttmottak

Dekker og vegger i teknisk sentral vil bli plasstøpt. Ut fra planlagte romfunksjoner
i bygget, vil det naturlig dannes et større antall vertikale skiver/vegger. Det vil si,
det antas med rimelig sikkerhet at det ikke vil bli nødvendig med skiver ut over
dette. Bæresystemer i bygget skal understøtte og stabilisere konstruksjoner for veiramper, overliggende kjøre/parkeringsareal og gangbru fra helikopterplattform.
Tilgrensende dekkekonstruksjoner i plan 1 og 2, sykkelparkeringsareal og parkeringsareal utenfor akuttinngang, vil hovedsakelig bli utført av HD-elementer med
en overliggende påstøp.

Figur 4.4

4.4

Snitt gjennom teknisk sentral - Akuttmottak

Bygg E - Behandlingsbygget

Avstivende vertikale skiver utføres i plasstøpt betong.
Skivene vil hovedsakelig være gjennomgående i alle etasjene, og det er valgt å benytte heis- og trappesjakter, brannseksjoneringsvegger og supplerende skiver som
avstivende elementer.
Avstivende horisontale skiver er for U1-4.etg utført med plasstøpt flatdekke h=
350mm. Horisontal skive over teknisk etasje er utført med lette takelementer forbundet med randbjelker for strekk og trykk.
Vertikale skiver i teknisk etasje suppleres med vindkryss som fortrinnsvis korresponderer med underliggende vertikale hovedskiver. Ved behov, på grunn av lette
takelementer over teknisk rom, må det etableres flere vindkryss som forsøkes koblet rett over underliggende søylepunkter.
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Figur 4.5

Bygg E – Typisk etasje og tilhørende bæresystemer

SUS 2023 – STABILISERENDE BÆRESYSTEMER

9/10

5 Referanser
[1]

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

[2]

NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008
Laster på konstruksjoner. Del 1-1.
Allmenne laster. Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger.

[3]

NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
Laster på konstruksjoner. Del 1-3. Allmenne laster. Snølaster.

[4]

NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009
Laster på konstruksjoner. Del 1-1. Allmenne laster. Vindlaster.

[5]

NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008
Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1:
Allmenne regler og regler for bygninger.

[6]

NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015
Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-1.
Allmenne regler og regler for bygninger.

[7]

NS-EN 1994-1-1:2004/AC:2009
Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong.

[8]

NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014
Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger.

[9]

NS-EN 13670:2009+NA:2010
Utførelse av betongkonstruksjoner. Allmenne regler.

[10]

NS-EN 1090-2:2008+A1:2011
Utførelse av stålkonstruksjoner. Allmenne regler og regler for bygninger.

[11]

NO-RIBR-001 Brannsikkerhet

[12]

NO-RIG-001

Geotekniske vurderinger

[13]

NO-RIB-001

Bærestruktur - Sammenstilling

[14]

NO-RIB-002

Designbasis

[15]

NO-RIB-003

Jordskjelv – Seismiske lastvirkninger

[16]

NO-RIB-004

Grunn og fundamenter

[17]

NO-RIB-005

Dekkekonstruksjoner

[18]

NO-RIB-006

Søyler og vegger

10/10 SUS 2023 – STABILISERENDE BÆRESYSTEMER

[19]

NO-RIB-007

Stabiliserende bæresystem

[20]

NO-RIB-009

Påstøp på bærende dekker

[21]

NO-RIB-010

Industrialisert byggproduksjon

[22]

NO-RIB-22.01 Prinsipper for utforming av konstruktive bæresystemer

[23]

NOT-RIAKU-00-003

Bygningsakustikk

[24]

NOT-RIBFy-20-001

Premissdokument Bygningsfysikk

6

Vedlegg

Ingen

HELSE STAVANGER HF

SUS 2023
PÅSTØP PÅ BÆRENDE DEKKER

Rev.

Dato

Tekst

Saksb.

Kontr.

Godkj.

01

22.03.17

FORPROSJEKT

LHHA

EJO

STMA

Oppdragsgiver:

Oppdragsnr.:

Helse Stavanger HF

A058179

Oppdragsnavn:

Oppdragsgivers referanse:

SUS 2023
Dokumenttittel:

Dokument nr.:

NO-RIB-009

Påstøp på bærende dekker

Dato:

2017-03-22

Saksbehandler :

Lars H. Hamre

Kontrollør:

Einar Johansen

Godkjent :

Stig Mathisen

2/18

SUS 2023 – PÅSTØP PÅ BÆRENDE DEKKER

INNHOLD
1

Innledning

3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Forutsetninger
Bakgrunn og hensikt
Behov for påstøp
Trinnlyd og lydreduksjon mellom rom
Gruber / nedsenkinger i dekker
Dimensjonerende parametre for total tykkelse
av påstøp

3
3
4
5
6
7

3
3.1
3.2

Alternative utførelser
Trinnlyddemping av gulv
Oppbygging av påstøp på isolasjon

11
11
12

4
4.1
4.2

Systemløsning
Behandlings- og akuttbygget (Bygg C, D og E)
Sengebyggene (Bygg A, B og øvre del bygg C)

15
15
15

5

Referanser

17

6

Vedlegg

18

SUS 2023 – PÅSTØP PÅ BÆRENDE DEKKER

3/18

1 Innledning
Notatet baserer seg på en gjennomgang og vurdering av de forhold som påvirker
nødvendige behov for flytende påstøp på bærende dekkekonstruksjoner, samt prinsipiell oppbygging av denne for nytt sykehus på Ullandhaug.

2 Forutsetninger
2.1

Bakgrunn og hensikt

Notatet tar for seg noen aspekter i forbindelse med påstøp på dekker, basert på erfaringer fra tidligere lignende prosjekter og de krav som stilles i Overordnet Teknisk Program (OTP).
En påstøp skal ivareta behov for ulike gulvmaterialer, fallforhold, innstøping av rør
og kabler, prefabrikkerte elementer etc. Alternativer til påstøp bør vurderes.
En flytende påstøp på isolasjon vil være hensiktsmessig i forhold til:
• å sikre plane, gjennomgående gulvflater.
• å ta opp varierende tykkelser på belegg, fra 5 til 30 mm.
• å sikre krav til planhetstoleranseklasse PB til overflate for liming
av banebelegg, parkett og stein- / flisbelegg.
• å gi plass for fugeprofil i dilatasjonsfuger tilpasset ulike beleggstyper.
• å ta opp overhøyder / pilhøyder og andre mindre ujevnheter og
sprang etc. i ok. dekker.
• å gi mulighet for større / mindre utsparinger, forsenkninger og
gruber i påstøpen ned til ”råstøpt” dekke på inntil ca. 100 mm
dybde.
• å gi mulighet for å ta opp fall til sluk, både lokalt og i mindre rom
(bad/ dusj).
• å gi mulighet for gulvvarmeanlegg, vannbåret eller elektriske
kabler.
• å gi mulighet for tekniske føringsveier for kabler og rør der det er
nødvendig.
En unngår således slissing i ok bærende dekker og bjelker, hvor
dette kan være vanskelig å få til pga. armering i ok etc., eller ikke
er mulig pga. prefabrikkerte hulldekker og stålbjelker (hatteprofiler).
• å gi mulighet for effektiv trinnlyddemping og lydisolasjon bådevertikalt og horisontalt.
• å gi mulighet for skjermende tiltak i rom hvor dette kreves, f.eks.
utlegging av bly-, kobber- eller stålplater etc. på bærende dekke og
under påstøpen.
• å gi mulighet for prefabrikkerte elementer med ok. gulv i plan med
omliggende gulvarealer, dog innenfor den valgte påstøptykkelsen.
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2.2

Behov for påstøp

Generelt forutsettes det at ferdige gulvflater i de respektive etasjer skal ligge på
samme nivå bl.a. av hensyn til trillbar adkomst på hele planet.
For arealer der dekkekonstruksjonen er utført ved bruk av prefabrikkerte hulldekkeelementer vil det ved store opptredende horisontale skivekrefter i dekkekonstruksjonen ofte være behov for en konstruktiv påstøp. Skjærkapasitet i de utstøpte fugene mellom elementene er begrenset, men ved å etablere en konstruktiv
påstøp i overkant av elementene oppnås en vesentlig forbedring av dekkekonstruksjonens skjæroverføringskapasitet til det stabiliserende bæresystemet. Ved et valg
av et dekkesystem av HD-elementer vil en konstruktiv armert påstøp typisk ligge i
tykkelsesintervallet 70mm - 100mm.
Det er generelt ikke behov for påstøp i arealer med plasstøpte betongdekker da de i
utgangspunktet har god skjæroverføringskapasitet. Derimot vil det i arealer der det
skal etableres gulvvarme samt arealer der det skal etableres kjøle/fryserom være
behov for påstøper. I disse arealene vil det plasstøpte dekket utføres med lokalt
nedsenkede gruber tilpasset aktuell tykkelse av påstøp, t= 100mm – 130mm.
I visse arealer vil det kunne bli aktuelt med en flytende påstøp for å ivareta varierende tykkelser av belegg (banebelegg, flis- og steinbelegg etc.), evt. gulvarme i
vestibyle- området, fall i dusj- / baderom med gulvvarme samt innbyrdes trinnlyddemping mellom rom med slike krav etc.
Ventilasjonsrom på tak kan ha behov for påstøp da krav til lyddemping må ivaretas
i forhold til dekkekonstruksjonens dempende egenskaper ned mot rom i etasjen
under. Tekniske rom med underliggende plasstøpte dekker, t = 350 -400mm, kan
utføres uten overliggende flytende påstøp da dekkene generelt har tilstrekkelig gode lydreduserende egenskaper. En flytende påstøp vil imidlertid gi en ekstra sikkerhet med tanke på strukturlydoverføring. Støy og vibrasjoner fra aggregater og
annet teknisk utstyr kan tas med vibrasjonsisolatorer på disse. Den endelige besluttede løsning bør tas i tett samarbeid med RIAkustikk.
I behandlingsbygget og deler av akuttbygget er dekkekonstruksjonen anbefalt utført som slakkarmert plasstøpt konstruksjon med tykkelse t= 350mm. Dette er tilstrekkelig for å ivareta trinnlyddemping i kombinasjon med et trinnlyddempende
belegg.
Ved god overflatebehandling, sliping eller flytende gulvsparkling er det ikke behov
for videre avretting av gulv. Det vil imidlertid kunne oppstå behov for påstøp i enkelte arealer mtp. å ivareta fleksibiliteten dersom behov for grunne gruber og innfelling av andre gulvinstallasjoner. Det er vurdert at 100mm påstøp vil være tilstrekkelig for å ivareta kravet om fleksibilitet mht. etablering av gruber. For en
plasstøpte dekkekonstruksjon vil det for mindre partier være mulig å senke dekkene lokalt i disse arealene. Se for øvrig pkt. 2.4 Gruber / nedsenkinger i dekker.
Teknisk sentral/varemottak utføres i hovedsak med plasstøpte dekker, vegger og
gulv på grunn med lokale gruber/ nedsenkinger etc. hvor nødvendig. Behov for
påstøp er aktuelt i utvendige gårdsrom.

SUS 2023 – PÅSTØP PÅ BÆRENDE DEKKER

2.3

5/18

Trinnlyd og lydreduksjon mellom rom

I prosjektets overordnede tekniske program, OTP, er det stilt krav til grenseverdier
for lydgjennomgang i dekkekonstruksjonene. Det er henvist til NS 8175 og lydklasse C.
Krav til feltmålt lydreduksjonstall, R'w, mellom rom er gitt i OTP, kapittel 13.2, og
nedre grenseverdier for Rw er gjengitt nedenfor.

Tabell 2.1

Overordnet Teknisk Program, OTP, Tabell kap. 13.2.

Store deler av gulvarealene i sykehusbyggene omfattes av krav til trinnlyddemping.
Tilfredsstillende tiltak/ løsninger kan i prinsippet utføres på to måter, og disse er
beskrevet i punkt 3.1 Trinnlyddemping av gulv.
Tabellen nedenfor er hentet fra BFS 522.513, og angir øvre grenseverdier for trinnlydnivå. Verdier i kolonne for klasse C skal benyttes.
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Tabell 2.2

BFS 522.513, Tabell 42b. Grenseverdier for trinnlydnivå.

Det vises for øvrig til notat NOT-RIAKU-003 - Bygningsakustikk, [23], for nærmere angivelser.

2.4

Gruber / nedsenkinger i dekker

For bade/dusjrom, kjøle/fryserom og andre rom som krever fall til sluk, med/uten
gulvvarme, er det behov for lokale nedsenkninger i dekkekonstruksjonen.
Avhengig av størrelse og plassering er dette for plasstøpte dekker enkelte steder
mulig uten å senke undersiden av dekke.
Ved større gruber og/eller ugunstig plassering i dekkefeltet, f.eks. nær / rundt søyler, kan det være aktuelt å senke hele dekkepartier mellom søyleakser eller lage
kapiteler rundt søylene.
For hulldekker er det ikke mulig å etablere gruber i etterkant av at elementene er
produsert. Enkelte leverandører har imidlertid utviklet egne baderomselementer der
etableringen av baderomsgulvet er forberedt ved at elementene er produsert med
nedsenkede partier. Baderomselementer leveres i dimensjon HD320 og større.
Benyttes standard HD-elementer må hele dekkeelementet senkes inklusive oppleggsbjelkene mellom søylene. Alternativt må lokale dekkepartier med bjelker mellom søyleakser senkes og/eller utføress med HD-elementer med mindre dimensjon.
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Hulldekkeelement med grube for etablering av baderomsgulv

Lokale gruber/ nedsenkninger i dekker er lite fleksibelt da man bl.a. låser plassering av spesielle type rom til disse områdene. Lokale gruber/ nedsenkninger i dekker bør kun benyttes i spesielle situasjoner der eksempelvis generell påstøp ikke
benyttes i etasjen, eller der det kreves større dybde på gruber enn generell tykkelse
av påstøpen.

2.5

Dimensjonerende parametre for total tykkelse av
påstøp

Av praktiske og erfaringsmessige forhold er følgende parametre opptredende og vil
være bestemmende for valg av total tykkelse.
• Tykkelse av gulvbelegg
• Tykkelse av påstøp (betong/ anhydritt)
• Tykkelse av isolasjon
• Ujevnheter i ok bærende dekke
• Bad-/ dusjrom med fall til sluk og gulvvarme
I forhold til at OK ferdig gulv (FG) skal ligge på samme høyde, vil forskjellige
tykkelser på gulvbelegg samt utilsiktede ujevnheter vanskelig kunne tas opp av en
tynnavretting på de bærende dekkene.

2.5.1 Gulvbelegg
Følgende beleggstykkelser er aktuelle (over ferdig avrettet underlag):
• Banebelegg + lim:
5 mm
• Vinyl, Linoleum med trinnlyddempende underliggende belegg
10/15mm
• Keramisk flis + lim:
10 mm
• Parkett + lim:
23 mm
• Naturstein + lim:
23 mm (50mm med mørtel)
• Gulvmatter i inngangspartier:
30 mm
• Evt. andre tykkere belegg.
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2.5.2 Påstøp (lett utførelse)
Av hensyn til opptredende laster og materialegenskapene til påstøpen, anbefales
det generelt å benytte en av følgende tykkelser:
• Betong, fiberarmert: min. 80 mm
• Anhydritt:
ca. 50 - 55 mm
Tykkelsene kan for stedlige forhold variere noe, spesielt ved fall til sluk, belegg
etc. Denne løsningen krever at vegger med lydkrav føres ned til konstruktiv påstøp/
dekkekonstruksjon. Det skal under påstøp legges trinnlydplater slik at krav til trinnlydisolasjon iht. NS 8175, klasse C, er tilfredsstilt.
2.5.3 Påstøp (tung utførelse)
Følgende tykkelser er aktuelle:
• Betong, nettarmert:
• Trinnlydisolasjon:

120 mm
40 mm

Denne løsningen medfører at lydvegger kan settes direkte på påstøp uten behov for
skjæring av lydslisser i påstøpen. De strengeste lydkrav kan imidlertid kreve en
sliss i påstøp eller at veggene føres ned til dekkekonstruksjonen.
Øvre grense for horisontal lydisolasjon er ca. R'w = 48dB uten sliss.
2.5.4 Isolasjon
Følgende isolasjonstyper og tykkelser er aktuelle (dimensjoneres iht. NS 8175):
• Trinnlydplate (steinull): 40 mm, lagt på bærende dekke.
• Tung steinullplate: 20 - 70 mm, lagt på bærende dekke og/eller
som ”oppforing” mellom trinnlydplate og påstøp.
2.5.5 Ujevnheter i ok bærende dekke
Overflate av OK plasstøpte dekker vil ha varierende avvik i forhold til en helt plan
overside, bl.a. med hensyn til:
• Overhøyde: ca. 25 - 30 mm, nødvendig for å motvirke
”heng” på dekker.
• Div. sprang ved støpeskjøter: ca. 5 - 15 mm kan forekomme.
• Ujevn overflate: ca. 5 - 15 mm da det utlegges med ”spion” og avtrekkes / glattes med brett på stang.
• Toleransekrav mht. utførelse NS 3420, planhetstoleranse PD og
retningstoleranse RB (se nedenstående tabeller)
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For overflate av OK hulldekker er følgende avvik i forhold til en helt plan overside
aktuelle:
• Pilhøyder: ca. 15 - 25 mm pga. nødvendig oppspenning.
• Sprang parallelt mellom elementer: ca. 5 - 15 mm pga. justert plan underside for helsparklet/ glatt/ malt himling.
• Sprang vinkelrett på elementer: ca. 5 - 30 mm pga. ulike pilhøyder,
justeringer
og oppleggsbetingelser.
• Eventuelle tykkelsesforskjeller pga. tilvirkningstoleranser.
• Evt. nødvendige strekkstag (flattstål)
og forankringer på oversiden: ca. 10 - 20 mm.
• Toleransekrav mht. tilvirkning og montasje: NS 3420, L7 / BLF Bind
F, Tilvirkn.tol.
normal ( se nedenstående
tabeller).
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2.5.6 Bad-/ dusjrom med fall til sluk og vannbåren gulvvarme
I rom med fall og gulvvarme må det tas hensyn til følgende:
• trinnlydmatte, iht. NS 8175:
ca. 40 mm
• varmerør
ca. 20 mm
• overdekning varmerør, fiberarm.betong
40 mm
• => Dette gir tykkelse betong v/ sluk:
ca. 60 mm
• fall; terskel v/ dør til ok sluk
min. 25 mm
• => Dette gir tykkelse betong v/ dør:
ca. 85 mm
Ved bruk av spesialplater for varmerør monteres rørene ned i slisser i platene.
Rørene bygger på denne måten minimalt, og gir dermed en reduksjon i konstruksjonshøyde tilsvarende rørenes diameter, 20mm. Dvs. total konstruksjonshøyde:
65 mm.
Inklusive trinnlydplate blir total konstruksjonstykkelse lik 125/105 mm, eksklusive
banebelegg (5 mm).

2.5.7 Prefabrikkerte baderom
Dersom det er aktuelt benytte prefabrikkerte baderomskabiner vil dette ofte kreve
at det etableres en utsparing for kabinen i påstøpen. Byggehøyden på baderomskabiner varierer med de ulike leverandører, og eventuelle variasjoner må fanges opp i
isolasjonslaget under øvre påstøp. Det er ikke mulig å etablere utsparinger for baderomskabinene i den konstruktive påstøpen.
Baderomskabiner kan også leveres med trinnlydisolasjon integrert.
2.5.8 Produksjonskjøkken
For produksjonskjøkken stilles det ekstra krav til nedsenkede partier under spesielt
utstyr som kjøl/ frys/ spyl etc.
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3 Alternative utførelser
3.1

Trinnlyddemping av gulv

3.1.1 Trinnlyddempende belegg under banebelegg, direkte på avrettet
dekke
Et gulvbelegg (linoleum eller vinyl) uten trinnlyddempende underlag vil normalt
være tilstrekkelig til å innfri krav til trinnlyddemping der man har plasstøpte
dekkekonstruksjoner med t ≥ 300mm.
Å tilfredsstille krav til trinnlyd i deler av bygget med tynnere/ lettere dekker, innebærer bruk av trinnlydisolerende gulvbelegg, f.eks. banebelegg med mykt dempesjikt (f.eks. filt, skumplast, e.l.) på baksiden.
Trinnlyddempende belegg benyttes i utgangspunktet sammen med banebelegg.
Parkett og steinbelegg må limes til et heftfast underlag. For parkett kan man benytte trinnlyddempende lim mens for steinbelegg vil en mulig løsning være å legge
opp dekker separat i de områder hvor steinbelegg er aktuelt. Hvorvidt disse tiltakene er gjennomførbare avgjøres av hvilket krav til trinnlyd som kan oppfylles uten
bruk av flytende gulv.
Trinnlyddempende belegg under banebelegg kan gi en relativt myk overflate og er
derfor være lite egnet i arealer der det er mye hjulgående transport. Spesielt gjelder
dette traller, vogner etc. med kompakte hjul da faren for utvikling av spor i belegget er stor. Utførelsen er ikke egnet for alle beleggstyper, og en vurdering for faren
for et økt vedlikeholdsbehov må vurderes innen en endelig beslutning blir tatt.
Brukergruppen har således en viktig rolle ved valg av mulige belegg og utførelser.
3.1.2 Påstøp på trinnlydmatte (flytende gulv)
Påstøp på trinnlydmatte innebærer at man får en tyngre konstruksjon enn alternativet i pkt. 3.1.1. Metoden er mer kostbar, tidkrevende i sin oppbygging og utførelse,
men vil mtp. gitte funksjonskrav enklere kunne tilfredsstille disse.
Påstøp på trinnlydmatte gir et godt og heftfast underlag for alle typer belegg. Det
kan benyttes mer slitesterke banebelegg, og risiko for ”sporing” i banebelegg fra
hjulgående transport etc. vil være liten.
Vertikal luftlydisolasjon og trinnlydnivå kan forventes å bli meget god. For å innfri
krav til horisontal luftlydisolasjon og trinnlydnivå må det etableres lydfuger rundt
rom med lydkrav.
Erfaringer fra andre sykehusprosjekter tilsier imidlertid at det i praksis kan være
utfordrende å få til en god lydfuge rundt rom med lydkrav. Bruk av gjennomgående
armering eller dybler vil eksempelvis medføre at trinn- og lydisolasjonen forringes.
Det anses imidlertid ikke hensiktsmessig å etablere gjennomgående påstøper mellom rommene da flankeoverføring i dekket medfører dårligere luftlydisolasjon.
Lydvegger bør primært gå fra dekke til dekke.
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I arealer med dekker bestående av HD-elementer vil det være hensiktsmessig å begrense vekten av påstøpen. En mulig løsning vil være bruk av 55mm anhydritt på
lydisolerende matte. I dette tilfellet må lydvegger føres ned på konstruktiv påstøp
mens det flytende gulvet legges mellom veggene.

3.2

Oppbygging av påstøp på isolasjon

Påstøp med trinnlyddempende egenskaper kan prinsipielt utføres iht. nedenstående.
3.2.1 Anhydritt støpemasse
Basert på 5 mm banebelegg bygger påstøpen som følger: (Sett ovenfra og nedover)
• 55 mm anhydritt støpemasse (selvutflytende)
• 2 lag 0,2 mm plastfolie
• 30 mm tung mineralull (støpeplate)
• 40 mm trinnlydplate (steinull)
=> Tykkelse ekskl. belegg 125 mm, tykkelse inkl. belegg 130 mm.
Denne konstruksjonsoppbyggingen ivaretar alle typer og tykkelser av gulvbelegg
samt beskaffenhet av overflate på bærende dekker.
For denne utførelsen må tykkelse av påstøp og isolasjon justeres i forhold til tykkelse av gulvbelegget samt beskaffenheten av overflaten (pilhøyde, ujevnheter etc.)
på bærende dekker, samt behov for fleksibilitet i forbindelse med baderomskabiner
etc.
Anhydritt er tilnærmet ”dødt” og svinnfritt og man unngår derfor kantreising og
oppsprekking. Massen er pumpbar og selvutjevnende og kan legges ut i store felter.
Tørketid/ herdetid før utlegging av belegg er i størrelsesorden ca. 1 uke pr. 10 mm
utlagt tykkelse. Anhydritt kan ikke benyttes der det skal være fall til sluk.
Overflate av anhydritt vil etter opptørking fremstå som stålglattet og tilfredsstille
planhetstoleranseklasse PB i ovenstående tabell 1 i kap. 6.5.
Som underlag for limte belegg vil anhydritt kreve en ytterligere bearbeiding med
sliping og priming, eventuelt med en forsegling ved bruk av vannbasert primer/
lim.
Anhydritt er vannstabil men blir noe løs i overflaten mens den er fuktig.
Anhydritt fås i kvaliteter med relativt høy trykkfasthet (normalt 35 N/mm2) og meget gode verdier for bøye- og strekkfasthet (ca. 7 N/mm2). Anhydritt kan derfor
legges ut i tynnere sjikt.
De tekniske dataene tilsier at anhydritt har meget god bæreevne og fasthet for innfesting.
Kostnad for anhydritt støpemasse inklusive tung mineralull og trinnlydplate er kr
xxx,-/m2 eks mva.
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3.2.2 Betongpåstøp
Betongpåstøp - lett utførelse

Basert på 5 mm banebelegg bygger påstøpen, ovenifra og nedover, som følger:
• 80 mm betong, armert med stålfiber
• 2 lag 0,2 mm plastfolie
• 50 mm tung steinull matte
=> Tykkelse ekskl. belegg 130 mm, tykkelse inkl. belegg 135 mm.
Denne konstruksjonsoppbyggingen ivaretar ikke fullt ut alle typer og tykkelser av
gulvbelegg og beskaffenhet av overflate på bærende dekker, med mindre disse
”bygger” mindre enn ca. 30 mm til sammen. Dersom disse bygger mer enn 30 mm
vil dette gå på bekostning av betongsjiktet, som blir tynnere.
Ved utstøping av større arealer, må påstøpen utføres i passende felter, oppdelt med
støpefuger og kontraksjonsfuger pga. svinn og kryp i betongplaten. For å hindre
kantreising må det legges inn dybler i støpefuger og kontraksjonsfuger. I lydfuger
er det fra RIAku satt krav til at det ikke kan anvendes dybler i støpefugene. Dette
kan medføre at kantreising vil bli et problem.
For denne utførelse vil tykkelse av påstøpmasse og isolasjon justeres i forhold til
tykkelse av gulvbelegget samt beskaffenheten av overflaten (pilhøyde, ujevnheter
etc.) på bærende dekker.
I rom med fall til sluk justeres / tilpasses betong- og isolasjonstykkelsen slik at man
opprettholder en nødvendig tykkelse på betongen ved sluket. Se også pkt. 2.5.6.
Tørketid for betongpåstøp før utlegging av belegg er i størrelsesorden ca. 80 til 120
dager, avhengig av ønsket relativ fuktighet i betongen for ca. 80mm tykk påstøp.
Overflate av betongpåstøp vil i forbindelse med utførelsen stålglattes og med omhyggelig utførelse kunne tilfredsstille kravet til planhetstoleranseklasse PC.
Som underlag for limte belegg vil betongpåstøp kreve en ytterligere bearbeiding
med oppsparkling / sliping til planhetstoleranseklasse PB og priming.
Betongpåstøp er vannbestandig og beholder sin fasthetsegenskaper mens den er
fuktig.
Påstøp av betong med kvalitet B35 har relativt høy trykkfasthet (Ca. 35 N/mm2)
men relativt dårlige verdier for bøye- og strekkfasthet (< ca. 3,0 N/mm2 ). For
fiberarmert betong er det derfor nødvendig med noe større tykkelser, min. 80 mm.
De tekniske dataene tilsier at fiberarmert betongpåstøp har meget god bæreevne og
god fasthet for innfesting.
Kostnad for fiberarmert betongpåstøp - lett utførelse inklusive tynnavretting og
tung steinullmatte er kr xxx,-/m2 eks mva.
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Betongpåstøp - tung utførelse

Basert på 5 mm banebelegg bygger påstøpen, ovenifra og nedover, som følger:
• 120 mm betong, armert
• 2 lag 0,2 mm plastfolie
• 40 mm trinnlydmatte
=> Tykkelse ekskl. belegg 160 mm, tykkelse inkl. belegg 165 mm.
Denne løsningen medfører at lydvegger kan settes direkte på påstøp uten behov for
skjæring av lydslisser i påstøpen. De strengeste lydkrav kan imidlertid kreve en
sliss i påstøp, men behovet for slisser er ved en 120mm tykk påstøp svært redusert.
Ved utstøping av større arealer, må påstøpen utføres i passende felter, oppdelt med
støpefuger og kontraksjonsfuger pga. svinn og kryp i betongplaten. For å hindre
kantreising må det legges inn dybler i støpefuger og kontraksjonsfuger.
Kostnad for armert betongpåstøp - tung utførelse inklusive tynnavretting og trinnlydmatte er kr xxx,-/m2 eks mva.
Konstruktiv påstøp

For arealer der dekkekonstruksjonen er utført ved bruk av prefabrikkerte hulldekkeelementer vil det ved store opptredende horisontale skivekrefter i dekkekonstruksjonen ofte være behov for en konstruktiv påstøp. Skjærkapasitet i de utstøpte fugene mellom elementene er begrenset, men ved å etablere en konstruktiv
påstøp i overkant av elementene oppnås en vesentlig forbedring av dekkekonstruksjonens skjæroverføringskapasitet til det stabiliserende bæresystemet. En konstruktiv armert påstøp vil typisk ligge i tykkelsesintervallet 70mm - 100mm.
En konstruktiv påstøp bør støpes monolittisk i overkant dekkeelementene. Ved behov for større "utsparinger" i påstøpen må konstruktive tiltak utføres.
En konstruktiv påstøp med en overliggene flytende påstøp vil ha en total bygghøyde og oppbygning: (sett ovenfra og nedover)
• 55mm Anhydritt støpemasse (selvutflytende)
• 2 lag 0,2mm plastfolie
• 40mm trinnlydmatte (steinull)
• 70(-100)mm konstruktiv påstøp
=> Tykkelse ekskl. belegg 165 mm, tykkelse inkl. belegg 170 mm.
Denne utførelsen er kostbar, og annen alternativ utførelse bør vurderes.
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4 Systemløsning
4.1

Behandlings- og akuttbygget (Bygg C, D og E)

Det er i notat NO-RIB-001 anbefalt at behandlings- og deler av akuttbygget skal
utføres med plasstøpte slakkarmerte flatedekker, t= 350mm. Høydedifferansen vil
være liten og det vil være tilstrekkelig med en tynn flytavretting evt. sliping. Dette
kombinert med banebelegg vil gi tilfredsstillende trinnlydisolasjon mellom etasjene. Det anses akseptabelt med overskridelser av trinnlydnivå horisontalt mellom
rommene i forhold til kostnadene med å etablere en overbygning med trinnlydmatte.
Det bør likevel vurderes om det er behov for en 100mm påstøp i noen av arealene
der operasjonssaler, røntgen, akutte behandlingsrom etc. er plassert. Dette for å
ivareta fleksibiliteten med uforutsette installasjoner og tekniske føringer som skal
felles inn i gulvet. I områder med påstøp vil dekkene måtte bli etablert nedsenket i
forhold til resterende arealer (utføres ved fuge).
Med tanke på plassering av baderom og eventuelle senere omgjøringer vil man
vinne fleksibilitet ved etablering av påstøper generelt. Bakdelen med en generell
påstøp er imidlertid at den er kostbar i seg, og at den vil medføre økte kostnader
også for den bærende dekkekonstruksjonen, bæresystemer og fundamenter.
Det er i forprosjektet besluttet at flytende påstøper i størst mulig grad skal integreres i dekkekonstruksjonen. Dette betyr etablering av nedsenkede gruber i plasstøpte
dekkekonstruksjoner og utsparinger i eventuelle konstruktive påstøper. Dette reduserer etasjenes fleksibilitet og generalitet, men er ønsket som følge av kostnadsreduserende tiltak.
Påstøpen kan enten utføres som ordinær plasstøpt armert påstøp, eller med anhydritt støpemasse. For å motvirke svinn og kantreising, ved oppskjæring, må betong- påstøpen kontaktstøpes med betongdekket. Det er for anhydritt støpemasse
ingen begrensning på tykkelse, men det legges kun unntaksvis i tykkelser over
60mm. Valg av type påstøp kan derfor velges av entreprenør, men det legges til
grunn 100mm armert plasstøpt påstøp i vårt videre arbeide.

4.2

Sengebyggene (Bygg A, B og øvre del bygg C)

I sengebyggene må man dersom man velger et dekkesystem basert på hulldekkeelementer etablere en 70-100mm konstruktiv armert påstøp direkte på hulldekkene
grunnet store opptredende jordskjelvslaster. Konstruktiv påstøp bør i størst mulig
grad være kontinuerlig og uten utsparinger.
For plasstøpte dekker/utstøpte "platten"-dekker kan man enten velge å etablere
nedsenkede gruber i de områdene der det er behov for en påstøp eller alternativt
etablere en flytende påstøp ovenpå den bærende dekkekonstruksjonen. Tilsvarende
kan man gjære dersom konstruktiv påstøp på hulldekker etableres uten nedsenkede
partier.
Den overliggende påstøpen kan utføres som følger: 55mm anhydritt samt underliggende 30mm tung mineralull (støpeplate) og 40mm trinnlydmatte.
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Dekkeoppbygning med dobbel påstøp – Dekke av HD-elementer
Konstruksjonsoppbyggingen ivaretar alle typer og tykkelser av gulvbelegg samt
beskaffenhet av overflate på bærende dekker. Løsningen medfører at alle lydvegger
må gå ned til konstruktiv påstøp.
I tekniske rom på tak bør påstøp vurderes nærmere i forhold til lydkrav mot rom i
etasjen under.
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Industrialisert byggproduksjon

1.1

Innledning

3/23

Det er i byggebransjen i dag et stadig økende fokus på å redusere bygge- og prosjekteringsfeil samt å søke kostnadseffektive byggeprosesser.
Større grad av industrialisering av byggeprosjekter pekes ut som et virkemiddel
som kan føre bransjen videre i riktig retning.
Industrialisering er et vidtfavnende begrep som omfatter både endrede arbeidsformer mellom prosjekterende og utførende, nye arbeidsrutiner på byggeplass samt
økt standardisering og prefabrikasjon av bygningskomponenter.
Bruk av et BIM-verktøy for modellbasert planlegging, produksjon og FDV vil være
nyttig i denne sammenheng, og vil bidra til mer effektive prosesser samt bedret
oversikt og styring av eksempelvis kvalitet og prosjektøkonomi.

1.2

Beslutningsgrunnlag for valg av industrialiseringsgrad

Besluttet gjennomføringsmodell/entrepriseform vil i stor grad påvirke byggherrens
påvirkningsmuligheter i prosjektet. Det er derfor viktig at denne problemstillingen
er grundig diskutert innad i byggherreorganisasjonen innen et endelig valg av gjennomføringsmodell blir gjort.
Ved industrialisert produksjon skal det være fokus på byggemetodikk da denne i
høy grad vil bidra til å påvirke utformingen av bygget. Prosjekteringen skal utføres
slik at man i minst mulig grad utarbeider produksjonsløsninger med avhengigheter
til andre arbeider/fag og dermed risikerer redusert fremdrift. Det er derfor viktig at
byggherreorganisasjonen allerede tidlig i prosjekteringsfasen knytter til seg foretak
med riktig og god kompetanse innenfor dette fagområdet.
En høy grad av industrialisering medfører at prosjekteringsarbeidet må være avsluttet i god tid innen byggeprosessen starter opp, og dette kan være utfordrende både
med hensyn til tverrfaglige problemstillinger og brukernes påvirkningsmuligheter i
prosjektet. Det er derfor viktig at bygg eller deler av bygg som kan være aktuelle
for industrialisert produksjon tidlig identifiseres slik at ovennevnte kan ivaretas.
Videre vil en høy grad av industrialisering medføre behov for lengre prosjekteringstid i forkant av byggeprosessen da prosjektering parallelt med produksjon på
byggeplass ikke er mulig/kan tillates. Det er derfor viktig at byggherrer med intensjon om høy grad av industrialisering hensyntar ovennevnte i prosjektets overordnede fremdriftsplan.
Et endelig valg av industrialiseringsgrad styres av:
› Prosjektøkonomi
› Prosjektets størrelse
› Byggetomtens beliggenhet
› Regionale/lokale markedsmessige forhold
› Bygningstype, antall etasjer og etasjehøyder
› Funksjonskrav
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En industrialisert byggeprosess vil :

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Gi behov for å optimalisere arbeidet som legges ned i prosjektets planleggingsfaser mtp. enkle og tverrfaglige løsninger.
Gi behov for økt detaljeringsgrad av utarbeidet tilbudsunderlag.
Sikre gode og effektive byggeprosesser (Fokus på byggbarhet)
Redusere antall arbeidsoperasjoner på byggeplass
I stor grad benytte standardiserte og repeterbare løsninger
Gi en mer sikker og ryddig byggeplass (HMS)
Redusere spill/kapp av materialer
Redusere registrerte prosjekterings- og byggeplassavvik
Redusere byggetiden
Gi økt sikkerhet mht. byggekostnader
Sikre god FDV-dokumentasjon
Gi økt kvalitet på sluttproduktet, og dermed reduserte driftskostnader
Gi behov for tidlig avklaring av utstyrs/produktvalg mtp. å sikre at utarbeidet
produksjonsunderlag er korrekt iht. det utstyr som er bestilt og skal monteres.
Gi redusert konkurranse – Færre produsenter

I en industrialisert byggeprosess skal PG:

›
›
›
›
›

optimalisere planleggingsarbeidet
beskrive riktig nivå på detaljeringsgrad i tilbudsgrunnlaget
utarbeide kriterier i konkurransegrunnlaget som sikrer at leverandører kan
konkurrere på kompetanse innen industrialiseringsløsninger, i tillegg til pris
avklare ansvarsforhold for kvalitet og funksjonalitet av moduler og
industrielt fremstilte løsninger
vise hvordan redusert antall arbeidsoperasjoner vil kunne påvirke tid og
økonomi
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Standardisering

Standardiserte bygningmessige og byggetekniske løsninger kjennetegnes ved:
› Høy grad av repetisjon og få varianter av ulike bygningskomponenter
› Bedre kontroll mht. prosjektering, utførelse og produktkvalitet
› Redusert omfang av plassbygde løsninger
› Enklere/færre rutiner mht. vedlikehold i driftsfasen
Men vil kunne medføre:
› Overdimensjonerte komponenter i visse soner av bygget
› Unødig materialbruk
› Mulige konflikter mht. ønsket grad av generalitet, fleksibilitet og elastisitet

2.1

Standardisering - RIB

Standardisering av byggets bæresystem gir behov for vurderinger med tanke på:
› Bruk av generelle konstruksjonsdetaljer
› Utarbeidelse av et enhetlig og enkelt bæresystem med stor grad av repetisjon
› Oppdeling av bygg/konstruksjoner med "komplisert" geometri til mindre og
enklere sammensatte bygningsenheter.
› Mulighet for forhåndsmontasje av teknisk infrastruktur til bærestrukturer.
› Toleranseavvik og potensiale for utførelsesfeil

2.2
›
›

2.3

Standardisering - ARK
Standardiserte plan- og romløsninger
Enhetlige, gjentagende og standardiserte bygningsmessige løsninger
(modulbaserte, enkle mtp. demontering/utskifting, materialvalg etc.)

Standardisering – RIV

VVS-tekniske anlegg er i stor grad standardisert i dag, noe som skyldes til dels detaljert regulering gjennom forskrifter og byggherrekrav. Ytterligere standardisering
av f.eks. tverrfaglige bygningskonstruksjoner (sjakter, føringsveier) og romløsninger kan imidlertid gi rom for økt grad av prefabrikkerte løsninger.
Standardiserte løsninger innenfor VVS-tekniske anlegg betyr først og fremst like
systemløsninger for like prosesser, noe som alltid etterstrebes i store og komplekse
byggeprosjekter som dette. Dimensjoner på rør/kanaler og kapasiteter på utstyr må
alltid tilpasses aktuelle behov.
Standardiserte VVS-tekniske løsninger gir:
› Høy grad av repetisjon og færre varianter av ulike komponenter og løsninger
› Bedre kontroll mht. prosjektering, utførelse og produktkvalitet
› Muliggjør større omfang av prefabrikkerte løsninger
› Enklere/færre rutiner mht. vedlikehold i driftsfasen
› Mulige konflikter mht. ønsket grad av generalitet, fleksibilitet og elastisitet
Ved prefabrikasjon av store konstruksjoner, kan inntransport og sammenkopling av
elementer gi store utfordringer.
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2.4

Standardisering - RIE

Standardisering av elektrotekniske installasjoner innebærer:
› Bruk av standardiserte tekniske løsninger med stor grad av repetisjon
› Valg av leverandør og produkt må foreligge på et tidlig tidspunkt da dette påvirker plangrunnlaget
› Programmering av like rom må være standardisert i ønsket teknisk bestykning
Standardiserte elektrotekniske løsninger gir:
Enklere prosjektering og utførelse med større grad av repeterbare
Mulighet for prefabrikasjon av større serier
Grunnlag for bedre kvalitet på levert anlegg ved stor grad av gjentakelse
Enklere kvalitetskontroll i utførelsesfasen
Mulighet for noe overdimensjonering av anlegg i enkelte områder
Noe merforbruk av materiell
Kan gi behov for ettermontasje for å tilfredsstille spesielle brukerbehov

›
›
›
›
›
›
›
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Element/modul-basert byggproduksjon

Utviklingen av avanserte "åpne" modelleringsverktøy (BIM) har medført at det nå,
på en enkel måte, er mulig å benytte BIM-modellen som underlag for prefabrikasjon av de fleste bygningskomponenter i et bygg.

3.1

BIM-modell - Detaljeringsgrad

Besluttet grad av industrialisering vil legge føringer for nødvendig detaljeringsgrad
av den BIM-modellen som skal utarbeides i prosjektet. BIM-modellen bør opprettes allerede i prosjektets forprosjektfase.
En byggeprosess med fokus på sterk reduksjon av plassbygde/tilpassede løsninger
og en dertil større andel av prefabrikkerte komplette løsninger vil medføre behov
for en svært godt gjennomarbeidet og detaljert BIM-modell. I en slik prosess vil et
nært samarbeid med brukere og leverandører av teknisk utstyr være viktig da endringer i prosjekterte løsninger vanskelig lar seg gjennomføre etter at produksjonen
først har startet opp. Tverrfaglig prosjektering og tilhørende prosjekteringskontroll
må vies et spesielt høyt fokus da enhver prosjekteringsfeil vil kunne medføre store
fremdrifts- og kostnadsmessige konsekvenser.
I en detaljert BIM-modell skal alle "vesentlige" elementer være modellert, både
prosessrelaterte forhold og konkrete prosjekteringsløsninger; dette for at endringer
i enhetens modellerte egenskaper (input fra brukere/rådgivere) raskt synliggjøres
mht. layout, kostnadskonsekvens etc.
Ved å modellere med høyt detaljeringsnivå allerede tidlig i prosjekteringsprosessen
kan man utarbeide direkte prosjektrelaterte og dermed mer sikre kostnadsestimat
enn ved bruk av generelle m²-kostnader. Kalkulasjonsprogrammer som ISY Calcus
knytter eksempelvis mengdeinformasjonen som ligger innbakt i BIM-modellen
direkte opp mot prisdatabasen i programmet slik at prosjektkostnadene raskt synliggjøres.
Avansert utnyttelse av BIM-verktøyets database muliggjør bruk av strekkoder/QRkoder på ulike typer bygningskomponenter/elementer. Dette vil i utførelsesfasen
gjøre oss i stand til å filtrere bort objekter som ikke er registrert montert i modellen,
og dermed gi oss sikre opplysninger om fremdriften på byggeplass. Videre vil man
enkelt kunne identifisere hvor i bygget elementene befinner seg og er montert.

3.2

Prefabrikkerte elementer/moduler

Tradisjonelt er prefabrikasjon av bærestrukturen i et bygg begrenset til produkjon
av søyler, bjelker og dekkelementer i stål eller betong. I de fleste tilfeller er elementene "en-faglige" dvs. det er kun fokusert på elementenes bærende egenskaper.
I en byggeprosess med stor grad av industrialisering vil man søke å kombinere ikkebærende og bærende strukturer (tverrfaglige standardløsninger). Hensikten med
en slik tilnærming er å forenkle og samtidig redusere omfanget av nødvendige
montasjearbeider på byggeplassen. Med dette håper man å oppnå økt byggekvalitet
og reduserte kostnader.
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Tekniske føringsveier og opphengsanordninger for disse kan utføres som sammensatte større moduler som enkelt kan monteres mot tilgrensende konstruksjoner.
Vegg- og dekkelementene kan være forberedt for denne montasjen ved at man eksempelvis har innstøpte hylser for bolteoppheng etc. Alternativt kan man vurdere å
montere tekniske føringsveier etc. til bærende elementer innen disse løftes på plass
og monteres til øvrig bærestruktur.
Teknisk utstyr (aggregater, El-fordelinger, UPS, heiser etc.) produseres i dag i moduler som på en enkelt måte sammenkobles på byggeplass – Det er derfor allerede
en høy grad av industrialisert produksjon for denne type leveranser.
I et sykehusbygg er det naturlig å tenke bruk av prefabrikkerte standardrom som
f.eks. sengerom og operasjonsstuer. Rommene kan tenkes sammensatt av standardiserte vegg og himlingselementer der alt av teknikk er innebygget. Alternativt kan
vegg- og himlingselementene være utført med begrenset innebygget teknikk, og
heller kompletteres med utenpåliggende tekniske veggsøyler som enkelt kan demonteres og oppgraderes ved behov.

3.3

3-dimensjonale moduler

3-dimensjonale prefabrikkerte moduler leveres enten som ikke-bærende "rom-irommet"-moduler eller som selvbærende romlige enheter. Modulene kan leveres
med eller uten ferdig behandlede overflater. Bygg med stor grad av repeterende
planløsninger er godt egnet for utførelse som komplette modulbygg - Eksempelvis
bolig-, hotell- og skolebygg.
Prefabrikkerte bade-, kjøle- og fryserom er typiske eksempler på ikke-bærende
romlige moduler. Denne type moduler monteres i tradisjonelle plassbygde råbygg.
I Norge har det frem til nå hovedsakelig vært benyttet selvbærende moduler med
bindingsverksvegger i tre. Av kostnadsmessige årsaker produseres det sjelden bygg
av denne type med flere enn 4 etasjer.
I EU-landene er det en sterkere tradisjon for bygging med moduler, og det finnes
flere produsenter som prosjekterer og produserer komplette modulbygg basert på
selvbærende romlige moduler der bærekonstruksjonene er utført i stål.
Modulbygg monteres på et underliggende plassbygd fundament. Dette kan utgjøres
av opptil flere underliggende plassbygde etasjer eller kun av enkle spesialtilpassede
fundamentsystemer.
Prefabrikasjon av bygningskomponenter/moduler kan evt. utføres i midlertidig
produksjonshall nær byggeplass. Dette vil evt. kunne avhjelpe transportproblemer
mht. størrelse/dimensjon av bygningskomponenter. Ved montasje/prefabrikasjon i
produksjonshall vil man sannsynligvis også få en bedre utførelseskontroll enn på
byggeplass, og dermed en bedre kvalitet på sluttproduktet.
Bruk av prefabrikkerte romlige moduler kan skape utfordringer ved evt. senere
ombyggingsarbeider da modulenes bæresystemer ikke alltid vil være like fleksible
mht. konstruktive inngrep som et tradisjonelt plassbygd bæresystem.
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Sammensatte bygningskomponenter - Eksempler

Sammensatte en/flerfaglige moduler/komponenter er i dag mye benyttet i byggebransjen. Nedenfor er det listet opp fagvise eksempler på dette:
RIB:
› Armering på "rull"
› Innstøpingsgods
› Prefabrikkerte betongelementer
(Fundamenter, bæresystemer, dekke-elementer, trapper etc.)
› Konstruktive bæresystemer i stål (stålrammer, gitterdragere, trapper etc.)
› Bærende "komplette" fasadeelementer
› Ferdig isolerte og bærende takelementer

RIV:
Kjøle- og fryserom
Komplette baderomsmoduler
Ventilasjonsaggregater, kjølemaskiner etc. med integrert styring og
regulering
› Prefabrikkerte undersentraler for varme og kjøling
› Komplette fordelerskap for forbruksvann og varmefordelinger
› Komplette ventilskap for medisinske gasser
› Integrerte pasient- og undersøkelseskanaler med el.- og medisinske
gassuttak

›
›
›

RIE:

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Kjøle- og fryserom
Hoved og underfordelinger
Underfordelinger for medisinske områder
Strømskinner
Pasientkanaler med integrert el og gassuttak
Datarack med koblingsfelt
Nødkraftaggregater
UPS-enheter
Heis

ARK:
› Fasade/vegg-elementer
› Flatpakkede sengerom, baderom og operasjonsstuer
› Baderomsmoduler
› Møbler med integrert teknikk
› Utenpåliggende "teknikksøyler" mot vegg
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Bære/dekkesystemer – Tverrfaglig industrialisert
byggproduksjon

Ved valg av et konstruktivt dekkesystem tar man tradisjonelt hensyn til:
› Krav til tilpasningsdyktighet.
› Byggets geometriske utforming.
› Forhold mht. seismiske lastvirkninger
› Dekkeblastninger definert av Helseforetaket som avviker fra de generelle belastninger definert i NS-EN 1991
› Estetiske krav og ønsker.
› Definerte material- og miljøkrav.
Riktig valg/optimalisering av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht.
reduserte fundamentlaster, fremdrift og SHA-relaterte problemstillinger.

4.1

Prefabrikkerte hulldekkesystem

Prefabrikkerte dekkesystemer fordrer lite omfang av midlertidig understøttelse, og
vil derfor i mindre grad enn plasstøpte dekkesystemer være til hinder for utførelse
av arbeider i underliggende etasjer i perioden etter dekkemontasje. Med tanke på
fremdrift er rene prefabrikkerte dekkesystemer å foretrekke fremfor plasstøpte. Er
det imidlertid behov for konstruktive overliggende betongpåstøper vil fremdriftsgevinsten reduseres vesentlig i forhold til tradisjonelle plasstøpte dekkesystem.
Et prefabrikkert dekkesystem av HD-elementer vil i mindre grad enn et plasstøpt
dekke være egnet for tverrfaglig industrialisert byggproduksjon. Dette er årsaket
av at de lastbærende "ribbene" i elementene i liten grad kan benyttes som opphengssoner uten at spenntau kappes og elementet mister en stor del av sin bæreevne. Sonene mellom de lastbærende ribbene er svake og har liten bæreevne. Dette
skaper derfor begrensninger mtp. innfesting av tyngre komponenter til undersiden
av elementene. I et prefabrikkert dekkesystem vil dessuten innstøping av rør- og
kabelføringer være problematisk mtp. på utførelse.

Figur 4.1

Pprefabrikkerte HD-elementer, lavflensbjelker og søyler.
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4.2

Plasstøpte betongdekker

Ved bruk av plasstøpte dekkeløsninger vil en naturlig tilnærming mot en industrialisert produksjon være å vurdere om forskalingssystemet kan utnyttes mtp. å fjerne
arbeidsmomenter i forbindelse med selve etableringen av dekkekonstruksjonen.
Det finnes i dag flere ulike dekkeforskalingstyper i markedet, bl.a.:
› Tradisjonell plate/bordforskaling,
figur 4.2
› Ulike typer av dekkeforskalingssystemer,
figur 4.3
› Forskalingselementer av prefabrikkert betong, figur 4.4
› (plattendekker/filigranelementer)
› Korrugerte stålplater/samvirkeplater,
figur 4.5, 4.6
I Norge er det ulike typer av dekkeforskalingssystemer som er dominerende ved
etablering av store plasstøpte dekkearealer, men forskalingselementer av betong er
også mye brukt. Korrugerte stålplater/samvirkeplater har et mindre marked i Norge, men systemene er ofte benyttet for gulvarealer i industri- og parkeringsbygg.
I det følgende er det vist eksempler på de, i Norge, mest brukte forskalingstypene.

Figur 4.2

Tradisjonell dekkeforskaling
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Figur 4.3

Avansert dekkeforskalingssystem

Figur 4.4

Dekkeforskalingselementer av betong
Plattendekker i kombinasjon med samvirkebjelke i stål, Delta-bjelke.
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Figur 4.5 Dekkeforskaling av korrugerte stålplater/samvirkeplater

Figur 4.6 Dekkeforskaling av korrugerte stålplater/samvirkeplater
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En mulig begynnende tilnærming mot en industrialisert byggproduksjon vil være å
benytte dekkeforskalingen som en del av den permanente konstruksjonen. Denne
metoden er benyttet i mange byggprosjekter i dag, og da fortrinnsvis ved bruk av
prefabrikkerte forskalingselementer i betong men også i noen grad ved bruk av plateforskaling av tynnplateprofiler i stål. Det er derimot ikke vanlig at forskalingssystemer basert på tre/organiske materialer er en del av den permanente dekkekonstruksjonen.
En industrialisering utover ovennevnte er per i dag ikke vanlig, men for ytterligere
å øke gevinsten av en industrialisert produksjon bør det vurderes om rørføringer,
kabelføringer, sluk, lysarmaturer, himlingsplater etc. kan integreres i forskalingssystemet – Dette mtp. å redusere det arbeidet som må utføres på byggeplass.
Innstøping av installasjoner som går over flere element vil imidlertid være utfordrende mtp. sammenkobling mellom elementer.
Montasje av disse komponentene må utføres innen forskalingelementene løftes på
plass, og da fortrinnsvis i en midlertidig produksjonshall på/nær byggeplass.

Figur 4.7

Eksempel - Plassmonterte tekniske føringer

For ytterligere å industrialisere byggeprosessen kan man tenke seg at tekniske føringsveier etc. som skal monteres underkant betongdekkene er produsert i prefabrikkerte moduler. Modulene må ha en utførelse som muliggjør en enkel sammenkobling mellom enhetene og et enkelt og nøyaktig oppheng til underkant dekkene. Dekkeelementene må på sin side være forberedt for dette i form av premonterte hylser/innstøpingsgods.
Nødvendig understøttelse av dekkeforskalingen må hensyntas ved prosjektering av
teknikkmodulene.
Sett i forhold til en mer tradisjonell utførelse er det antatt at man ved en industriell
tilnærming oppnår en økt kvalitet av sluttproduktet – Både med tanke på overflater
og nøyaktighet.
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5

SUS 2023 – Industrialisert byggproduksjon

Det er besluttet at man skal ha et overordnet fokus på tilpasningsdyktighet, repetisjon og standardisering ved prosjektering av sykehusbyggene på Ullandhaug.
Prosjekterte løsninger skal være enkle i sin form og ha god byggbarhet – Dette for
å sikre god kvalitet på sluttproduktet. Det skal i størst mulig grad benyttes preaksepterte løsninger, og spesialløsninger og spesialprodukter skal i størst mulig
grad unngås.
Prosjektledelsen har som mål å redusere byggekostnader og byggetid i prosjektet
sett i forhold til andre sammenlignbare prosjekt. Det er derfor et sterkt ønske om at
prosjekteringsgruppen, PG, skal se på mulighetene for en industrialisert produksjon
av både enfaglige og tverrfaglige bygningskomponenter.

5.1

Bryden Wood – Mulighetsstudie

For å gi prosjekteringsgruppen inspirasjon og faglig bistand i forbindelse med PG's
innledende tilnærming mot en industrialisert produksjon har prosjektet engasjert
firmaet Bryden Wood, BW, fra Storbritannia. BW har flere års erfaring fra industrialisering av ulike typer bygg- og anleggsprosjekter, og har kommet med nyttige og interessante innspill i den første fasen av den pågående industrialiseringsprosessen.
For å belyse de ulike mulighetene som ligger i en industrialisert byggeprosess har
BW med basis i geometrien av et typisk sengebygg utført et mulighetsstudie som
viser ulike tilnærminger til dette. Studiet tar utgangspunkt i et bygg med en underetasje og fire overliggende etasjer.
Bryden Wood presenterer i mulighetsstudiet et dekkesystem med underliggende
bjelker i betong på tvers av bygget. Bjelkeforskalingen er tenkt utført av dype enkeltstående bølger utskåret av korrugerte stålplater. Kfr. figur 4.5 og 4.6. Videre er
dekkeforskalingen vist utført ved bruk av en tradisjonell plateforskaling av trebaserte materialer, men komplettert med en underliggende utforing som gir mulighet
for skjulte tekniske føringer og underliggende påmonterte himlingsplater. Det skisserte forskalingssystemet synliggjør interessante muligheter knyttet til en industrialisert byggproduksjon, og en eventuell videreutvikling/detaljering av systemet vil
avgjøre om det rent praktisk og kostnadsmessig er gjennomførbart.
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Figur 5.1

Forenklet modell av typisk sengebygg

I den noe forenklede modellen har BW antatt bruk av tradisjonelle byggemetoder:
Underetasje i betong, stabiliserende sjakter i prefabrikkert betong, tradisjonelle
bæresystemer i stål med dekkekonstruksjoner av plasstøpt betong.
For å synliggjøre en mulig tilnærming mot en industrialisert byggeprosess har BW
kommet med følgende innspill:

›
›
›
›
›
›
›
›

Underetasjens råbygg skal være ferdigstilt og gjenfylling rundt alle jordtrykksvegger skal være utført innen arbeider over terrengnivå starter opp.
Vertikale bæresystemer i stål skal monteres i byggets fulle høyde innen
dekkekonstruksjonen etableres.
Stort omfang av midlertidig horisontal avstaging av bæresystemet i stål slik at
man får fleksibilitet mht. tidspunkt for utstøping/etablering av betongdekker.
Egenutviklet toppmontert forskalingssystem basert på nedheising av forskalingsplater for alle underliggende gulvnivåer.
Dekkeforskaling der tekniske føringer og himlingsplater er forhåndsmontert.
Prefabrikkerte inner- og yttervegger. Fasadevegger skal kunne monteres uavhengig av om dekkekonstruksjonen er etablert eller ikke.
Etablering av midlertidig produksjonshall på byggeplass for prefabrikasjon av
ulike typer bygningskomponenter.
Prosjektet skal aktivt gå ut i byggmarkedet å søke etter foretak som kan levere
de prefabrikkerte modulene prosjektet etterspør.
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Figur 5.2

Bære- og dekkesystemer

Bryden Wood's innspill har sammen med de krav som er gitt i prosjektets Overordnede Tekniske Program, OTP, dannet basis for de vurderinger og valg som er gjort
av PG i forprosjektfasen med hensyn til industrialisert produksjon, tilpasningsdyktighet og standardisering.
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5.2

PG's tilnærming mot en industrialisert byggproduksjon

5.2.1
Bygningsutforming
Sengebyggene er prosjektert med stor grad av repeterende plan- og romløsninger,
og er de av sykehusbyggene som gir størst potensiale mtp. industrialisering av
byggeprosessen.

Figur 5.3

Sengebygg – Bygg A, B og øvre etasjer av bygg C

For å sikre søylefrie arealer ved et eventuelt fremtidig behov for å fjerne veggene
mellom to sengerom er bæreaksene i sengefløyene lokalisert langs korridorsoner og
fasadevegger. Dette sikrer rene himlingsflater uten underliggende bjelkestriper da
dekkene spenner på tvers av bygningskroppen fra fasadevegger og inn mot de sentrale bæreaksene. Inn mot de indre gårdsrommene vil det i enkelte områder være
behov for kompletterende underliggende bæring av dekkekonstruksjonen (søyler/bjelker). Dekkenes største spennvidder vil ligge i intervallet ca. 6.5-7.2m.
Lufttilførsel i sengefløyområdene er basert på "hotell-prinsippet". I dette ligger
etablering av lokale ventilasjonsjakter i forkant av alle sengerom - Ut mot korridorsiden/baksiden av baderom. Hver sjakt forsyner to stk. innenforliggende sengerom
samt nærmeste korridorsone. Konstruktivt bærende søyler er tenkt lokalisert i hver
ende av ventilasjonssjaktene med en innbyrdes avstand langs bæreaksen lik 3.6m.
Det er i sengefløyområdene vurdert to ulike tilnærminger mtp. byggetekniske systemer og tverrfaglig industrialisering:

›

›

Tilnærming 1:
Bærende sjaktmodul i stål med premontert teknikk.
Dekke-elementer i betong med opplegg på integrerte bæresystemer i stål.
(Forskalingselement i betong eller HD-elementer m/påstøp)
Tilnærming 2:
Ikkebærende sjaktmodul, premontert teknikk
Plasstøpt flatdekkekonstruksjon i betong.
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5.2.2
Tverrfaglige prefabrikkerte moduler
Tverrfaglige prefabrikkerte teknikkmoduler produseres med eller uten konstruktivt
bærende egenskaper. Hva som er hensiktsmessig er prosjektavhengig, og må ses i
sammenheng med bl.a prosjektstørrelse og valg av bære/dekkesystem.
Vertikale sjaktmoduler
I sykehusprosjektet er de vertikale sjaktmodulene tenkt produsert i høyder av 2-3
etasjer, og ha ferdigmonterte rør- og kanalføringer. Cisterner og fordelingssskap vil
eventuelt også være premontert i sjaktmodulene. Modulene skal være forberedt for
enkel tilkobling til tekniske selvbærende himlingsmoduler i korridorer.
Modulene skal produseres med ferdig branntetting/skille i nivå med etasjeskillere.
For bærende sjaktmoduler er søyler og bjelker antatt utført i stål. Alt stål skal være
ferdig brannisolert. Sjaktmodulene bør om mulig prosjekteres med stabiliserende
egenskaper slik at behovet for montasje av midlertidig vindavstivning reduseres.

Figur 5.4

Prefabrikkert bærende tverrfaglig sjaktmodul - Prinsippskisse
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Ikke-bærende vertikale sjaktmoduler antas å ha rammeverk i stål, men antas uten
stabiliserende egenskaper. Sjaktmodulene antas montert mellom bæresøyler i hver
sjaktende, og innstøpte føringsskinner innside søyleliv må vurderes for enkel og
nøyaktig montasje.
Alle sjaktmoduler skal ha påmontert utenpåliggende platekledning.
Teknikkmodul for montasje underkant dekker i korridor
For å kunne oppnå en tverrfaglig høy grad av industrialisering er det fra teknikksiden søkt en tilnærming til industrialisert produksjon ved å etablere prefabrikkerte
moduler av teknikk som kan heises opp og monteres direkte til overliggende betonghimlinger. Teknikkmodulene er antatt sammensatt av flere mindre stålrammer
med enkle innfestingsanordninger opp mot underkant av dekkekonstruksjonen, og
ha premonterte kanal- og rørføringer samt kabelbroer for ettermontasje av all kabling. I dekkeelementene vil det i denne forbindelse derfor kunne bli behov for innstøping av hylser/innstøpingsgods. Det bør vurdereres om det er hensiktsmessig at
modulene også er påmontert himlingsplater.

Figur 5.5

Tverrfaglige prefabrikkerte moduler

Teknikkmoduler for montasje underkant betongdekker vil kunne være aktuelle
også for akutt- og behandlingsbygget.
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5.2.3
Tilnærming 1 – Bærende sjaktmoduler
I PGs første tilnærming mot en industrialisert byggproduksjon benyttes ventilasjonssjaktene i forkant av alle sengerom som bærende elementer/søyler. Det er antatt bæreakser i lengderetning av korridorene mellom sjaktmodulene samt i byggenes fasadevegger. De fire hjørnesøylene i sjaktene danner oppleggspunkt for lastbærende bjelker på hver side av sjaktene. Bjelker for bæring av dekkekonstruksjonen mellom sjaktene monteres i etterkant av sjaktmontasjen. Kfr. figurene 5.6 og
5.7 nedenfor.
Dekkekonstruksjonen er tenkt utført enten av utstøpte forskalingselementer i betong eller HD-elementer med overliggende konstruktiv påstøp.

Figur 5.6

Bærende tekniske sjaktmoduler - Prinsippskisse

Man kan alternativt etablere bæreakser fra sjakthjørner og ut til fasadevegger, men
dette medfører imidlertid bjelkestriper underkant betongdekket i arealer med liten
netto takhøyde, og er ugunstig mtp. plassbehov for tekniske føringsveier.
Konstruksjonsløsningen vil gi et noe større materialforbruk i bæresystemene grunnet store bjelkespenn, men en mulig slankere og lettere dekkekonstruksjon. Bjelkenes spennvidder kan reduseres ved etablering av nye understøttende søylepunkter,
men tiltaket vil medføre redusert grad av fleksibel bruk av sengeromarealene.
Arkitekten har et ønske om at himlingshøyden i sengerommene skal være størst
mulig og gjerne ha en overflate av betong. Det er derfor valgt en dekkeløsning basert på standardiserte prefabrikkerte "forskalingselementer" av betong (Plattendekker), kfr. figur 4.4. Forskalingselementene har en stålglattet plan underside som er
godt egnet som synlig himling. Dette muliggjør derfor at en kompletterende underliggende himling, om ønskelig, kan utelates. Standard elementbredde er 2.4m, men
elementleverandører vil bli forespurt om muligheten for å kunne produsere elemen-
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ter med bredde tilsvarende bredden av et standard sengerom (3.6m) slik at man
unngår synlige skjøter i en evt. synlig betonghimling.
Rør- og kabelføringer, sluk, lysarmaturer, oppheng for baderomshimlinger etc. vil i
størst mulig grad bli integrert i forskalingselementet.
Forhåndsmontasjen av komponentene antas utført innen forskalingelementene løftes på plass, og da fortrinnsvis i en midlertidig produksjonshall på/nær byggeplass
– Eksempelvis i det prosjekterte P-huset.

Figur 5.7

Sengebygg – Bæresystem i stål, dekke-elementer
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5.2.4
Tilnærming 2 – Ikke bærende sjaktmoduler
I PGs 2. tilnærming antas byggets bæresystem uavhengig av alle tverrfaglige teknikkmoduler. Det antas en plasstøpt dekkekonstruksjon uten verken integrerte eller
underliggende bjelkesystemer – Et såkalt flatdekke. Teknikkmoduler antas montert
i etterkant av oppføringen av byggets bæresystemer.

Figur 5.8

Ikke bærende tverrfaglige sjaktmoduler - Prinsippskisse

Ved utførelse av flatdekkekonstruksjonen kan det benyttes enten systemforskaling
eller forskalingselementer i betong. Benyttes forskalingselementer i betong vil
dekketykkelsen bli noe større enn ved bruk av tradisjonell systemforskaling.
Dersom det benyttes systemforskaling bør det vurderes om denne kan utgjøre en
del av den endelige dekkekonstruksjonen, og at eventuelle tekniske føringer, himlingsplater etc. kan være forhåndsmontert til denne.
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1

Fundamentering - Grunnforhold

1.1

Generelt

I et byggeprosjekt vil det kunne være flere akseptable fundamenteringsløsninger.
En optimal teknisk og økonomisk fundamenteringsløsning fremkommer som et produkt
av forhold knyttet til byggeteknikk, geoteknikk, anleggsteknikk, miljø og de rådende
markedsforhold.
De rådende grunnforhold er vesentlige i denne sammenheng, og det er derfor viktig at
geotekniker involveres tidlig i prosjekteringsfasen slik at viktige forhold knyttet til
byggegrunnens beskaffenhet blir belyst i tide.
Geotekniske grunnundersøkelser gir bl.a. informasjon om:
Dybder til fjell, grunnvannsnivå, lagdeling/tykkelse, jordmassenes kvalitet.
Basert på denne informasjonen bestemmes

›
›
›

Byggets plassering på tomten
Evt. nødvendige forarbeider og sikringstiltak i forbindelse med grunnarbeidene
Valg av fundamenteringstype

Uten grundig kunnskap om grunnforholdene i prosjektets tidlige faser kan det bli tatt
feilaktige beslutninger vedrørende valg av bæresystem og planløsninger. Konsekvensen
av dette kan være behov for omarbeiding av prosjekterte løsninger og dermed
merkostnader både for de prosjekterende og byggherren.

1.2

Viktige faktorer ved valg av fundamenteringsform

Valgt fundamenteringsløsning skal være optimalisert både mht. tekniske, miljømessige
og økonomiske krav og retningslinjer.
I dette ligger bl.a. at fundamenter skal:

›
›
›

Være funksjonsdyktige, dvs. de må gi betryggende sikkerhet mot brudd og skadelige
setninger.
Være enkle i utførelse mht. fremdrift og HMS på byggeplass.
Prosjekteres med færrest mulige varianter med tanke på utførelsesfeil og
prefabrikasjon.

Ved valg av et byggverks fundamenteringsform vil flere faktorer spille inn:

›
›
›
›
›
›
›
›

Byggetomtens topografi
Jordartenes egenskaper (bæreevne, evt. setnings- eller telefarlige masser etc.)
Dybder til fjell
Grunnvannsnivå – Behov for vanntette konstruksjoner
Byggets og fundamentlastenes størrelse (Forberedt for last fra ekstra etasjer?)
Nærhet til andre byggverk, lednings- og rørtraseer
Fremtidige byggeplaner på nærliggende tomtearealer
Byggeprosjektets totaløkonomi
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2

Bygningsutforming

Det skal prosjekteres nøkterne, tekniske og økonomiske løsninger, både i detalj og helhet.
Investeringskostnader og kostnader ved drift, vedlikehold og utskiftning skal inngå i
vurderingene. Konstruksjoner og materialvalg skal baseres på anerkjente og velprøvde
løsninger og utførelser.
Sykehusbygget skal planlegges slik at ombygging for tekniske føringer enkelt kan foregå
uten å forstyrre vesentlige aktiviteter over og under ombyggingsområdet.

2.1

Universell utforming

OTP gir retningslinjer om at lov- og forskriftskrav til universell utforming skal hensyntas
og dokumenteres i planlegging og prosjektering. I den grad krav til universell utforming
gir tolkningskrav skal prosjektet helle mot å overoppfylle, heller enn det motsatte.
Viktige fokusområder for RIB vil være:

›
›
›
›
›
›
›
›
2.2

Utforming av ramper, gangbaner (Både innomhus og utomhus)
Overbygde inngangspartier (Ambulanse/akuttmottak, hovedinngang)
Søyleplassering og senteravstand
Nivåforskjeller – "Snublekanter"
Avfasing av vegg- og søylehjørner
Bruk av materialer med liten grad av avgassing
Fukt- og vannproblematikk (Innebygd fukt, fukttransport utenfra)
Ikke-støvende arbeider

Konstruktiv utforming – Effektiv byggeprosess

For å effektivisere byggeprosessen er det i OTP lagt vekt på standardisering av
bygningsmessige og tekniske løsninger og produkter. Løsningene skal være lett
byggbare, modulbaserte og gi muligheter for repetisjon. Det er et uttalt mål at alle valgte
løsninger, uavhengig av fagområde, skal være i henhold til ovennevnte. Spesialløsninger
og spesialprodukter skal unngås.
Det er videre gitt krav til at bygningsmessige og tekniske løsninger skal ivareta lave
LCC-kostnader der både investering, drift, vedlikehold samt utskiftninger inngår.
LCC-beregninger skal brukes aktivt for å synliggjøre FDVU-konsekvenser ved ulike
valg, og det skal foreligge LCC-beregninger ved alle faser i prosjektet.
Valg av byggets konstruktive systemer vil påvirkes av flere forhold:

›
›
›
›
›
›
›
›

Planlagt fremdrift/produksjon på byggeplass
Bygningsutforming
Krav til energiregnskap/karbonavtrykk
Etasjehøyde + plassbehov i høyden for tekniske føringer
Behov for føringer
Behov for fremtidige endringer (tilpasningsdyktighet, demonterbarhet)
Økonomi
Markedssituasjon og valg av entreprenører
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Standardisering av byggets bæresystemer gir behov for vurderinger mht.:

›
›
›
›
›
›

Bruk av generelle konstruksjonsdetaljer
Innfesting av prefabrikkerte fasadeelementer
Utarbeidelse av et enhetlig og enkelt bæresystem med stor grad av repetisjon
Oppdeling av bygg med "komplisert" geometri til mindre og enklere sammensatte
bygningsenheter. (Hvilket også vil være gunstig mht. seismiske belastninger.)
Toleranseavvik og potensiale for utførelsesfeil
Vurderinger mht. grad av prefabrikasjon
1. Plasstøpte konstruksjoner
2. Plasstøpte konstruksjoner i kombinasjon med bruk av prefabrikkerte
betongelementer
3. Elementbygg helt eller delvis bygget opp ved bruk av prefabrikkerte
moduler. (Modulbygg)
4. Kombinasjon av punkt 1 -3 ovenfor

Beslutninger vedrørende standardiserte løsninger, systemer, produkter skal tas i
forprosjektfasen.

2.3

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet

2.3.1 Generelt
Et sykehusbygg skal være tilrettelagt for endring av aktiviteter uten at det medfører
omfattende ombyggingsarbeider. For at ønskemålet om fleksible arealer i enkelte deler
av bygget ikke skal bli kostnadsdrivende skal det settes fokus på problemstillingen
allerede i konseptfasen.
Et tilpasningsdyktig bygg skal ha nødvendig grad av generalitet, fleksibilitet og
elastisitet.
Generalitet:
Evne til å tilpasse seg ulike funksjoner uten vesentlige inngrep i arealer, innredninger
eller installasjoner.
Fleksibilitet:
Innenfor gitte rammer og modulsystemer kan arealer endres uten at dette virker inn på
byggets primære løsninger (arealfleksibilitet).
Elastisitet:
Evne til å tilpasse seg krav til utvidelser eller nedskalering.
Beslutning vedrørende prioritering av områder med krav til fleksibilitet/generalitet skal
tas i forprosjektfasen.
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2.3.2 Tilpasningsdyktighet
Generelt skal fleksibilitet prioriteres høyt, men de ulike løsningsalternativene skal
vurderes opp mot investerings- og driftskostnader, og hvilke gevinster som reelt sett kan
oppnås. Behovet for tilpasningsdyktighet vil variere avhengig av bygningstype og
aktuelle funksjonstyper.
Nedenfor er det listet opp punkter som kan være styrende mht. fleksibel bruk av arealer:

›
›
›
›
›
›
›
›

Ønske om færrest mulige fysiske begrensninger i lokalet
Dekkekonstruksjoners bøyestivhet mht. dynamiske lastvirkninger og deformasjoner.
(Krav til nedre tillatte egenfrekvenser, maks. deformasjoner)
Påstøper
Konstruksjonssystem og etasjehøyde
Andre funksjoner i bygningen, f.eks. parkeringskjeller
Planleggingsmoduler og teknisk grid
Byggets geometriske form, bygningsbredde
Materialvalg

For å oppnå fleksibilitet er det vesentlig at tekniske hovedføringer, tekniske rom og
viktige rom som for eksempel sentralt hovedkommunikasjonsrom, hovedfordelinger,
ventilasjonsrom mv. har innebygget mulighet for utvidelse og kapasitetsøkning.
Valg av konstruksjonssystem har stor innvirkning på funksjonell fleksibilitet
(etasjehøyde) og fysisk fleksibilitet (mulighet for gjennomføringer og demonterbarhet).
Dekkekonstruksjoner skal generelt utføres uten underliggende bjelkesystemer slik at de
ikke er til hinder for horisontale tekniske føringsveier.
Arealer som defineres som tilpasningsdyktige er kjennetegnet ved at de har egenskaper
som tillater utførelse av ulike typer aktiviteter. I så henseende er det viktig å ha fokus på
følgende problemstillinger:

›
›
›
›
›
›
›

Lyd og vibrasjoner/deformasjoner
Brannskiller og –tettinger
Flytting av tungt utstyr internt i bygget => Transportåpninger, transportveier.
Kritiske rom og systemers plassering i forhold til risiko for vannlekkasje
Tilgjengelighet for tekniske installasjoner (nedtagbare himlinger etc.)
Solinnstråling i forhold til energibruk og komfort. Dagslyskrav
En konstruktiv utforming som bidrar til stor grad av frihet ved senere ombygninger.
Dvs. mulighet for etablering av nye tekniske føringer, både over og under gulvnivå,
flytting av vegger samt hulltaking i dekkekonstruksjoner.

Man bør i planleggingsfasen gjøre vurderinger mht. hvilke deler av en konstruksjon det
kan være aktuelt å skifte ut eller justere i forbindelse med fremtidige endringer.
Deler av bærekonstruksjonene det kan være aktuelt å skifte ut bør utføres som
demonterbare sekundære konstruksjoner, mens resten av konstruksjonen kan bygges som
en permanent konstruksjon. For den permanente delen er det spesielt viktig at den
utformes med tanke på generalitet.
For arealer der krav om fleksibilitet mht. oppheng av tungt utstyr i underkant av dekkene
gjøres gjeldende anbefales bruk av plasstøpte massive dekkekonstruksjoner.
Prefabrikkerte HD-elementer og plasstøpte dekker av typen BubbleDeck, som begge har
svekkede tverrsnitts-soner (hulrom), er ikke egnet for arealer med slike krav.
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Bygningsutforming
Viktige parametere mht. oppnåelse av
tilpasningsdyktige bygg
Netto etasjehøyde
Sjakter for vertikale føringsveier
Lokalisering og dimensjoner
Bør prosjekteres med ekstra kapasitet
Muligheter for hulltaking i dekker
Vurder soner for fremtidige
hullboringer. Still krav til eksempelvis
prefabrikkerte dekkeelementer
Arealutnyttelse per etasje
Mulighet for åpne arealer/områder
Horisontale føringsveier.
Lokalisering og dimensjoner
Bør prosjekteres med ekstra kapasitet
Bærende innervegger
Vurder soner/etabler utsparinger for evt.
fremtidige gjennomføringer
Bygningsbredde
Modulmål?
Heis- og trappesjakter
Dekker - Lastkapasitet
Kost/nytteverdi
Vertikale bæresystemer - Lastkapasitet
Eventuelt dimensjonert for påbygging
av flere etasjer
Fundamentering - Lastkapasitet
Eventuelt dimensjonert for påbygging
av flere etasjer
Tomteforhold.
Utbyggingsmuligheter
Tabell 2.1

Bygningsstrukturegenskaper
Fleksibilitet

Generalitet

Elastisitet

X
x

X

x

X

x

X
X
X

x

X

x

X
X
X
X

X
X

Bygningsstrukturegenskaper knyttet opp mot parametere som er
viktige for oppnåelse av tilpasningsdyktige arealer/områder.
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2.4

Seismiske laster – Påvirkning av bygningsstruktur

Iht. norske/europeiske myndighetskrav skal sykehusbygg dimensjoneres for seismiske
lastvirkninger.
Ved beregning av størrelsen av seismisk induserte laster tar man utgangspunkt i den
seismiske sonen det aktuelle bygget er lokalisert i og tilhørende "dimensjonerende
grunnakselerasjon", en forsterkningsfaktor, S, som varierer med grunnforholdene samt en
seismisk faktor,gl , som gjenspeiler alvorlighetsgraden av en eventuell kollaps av det
aktuelle byggverket.

Figur 2.1

Seismiske soner i den sørlige delen av Norge og
tilhørende spissverdier for grunnens akselerasjon

Bruk av en gl –faktor iht. Eurokode 8 medfører at et sykehusbygg skal dimensjoneres for
40% større seismisk last enn eksempelvis et bolig/forretningsbygg.
Rystelser i den underliggende bergstrukturen vil ved et overliggende sjikt av løsmasser
forsterkes innen de når overflaten og bygningskroppen - Forterkningsfaktoren øker med
hvor løse/bløte massene er. Fra byggets fundamentnivå vil rystelsene gå videre opp i
bygget via byggets stabiliserende bærestruktur og etter hvert få bygget til å svinge.
Løsmassenes innvirkning på de seismisk lastvirkningene kan synliggjøres ved at det
eksempelvis for et bygg fundamentert på dårlig leirgrunn vil opptre ca. 40-50 % større
jordskjelvlaster enn om bygget var fundamentert til berg, jf. forsterkningsfaktoren S.
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Det er størrelsen av den svingende massen og byggets sideveis bevegelse som bestemmer
størrelsen av den seismiske lastvirkningen. For å redusere virkningen av seismisk
lastpåvirkning bør man derfor ha spesielt fokus på:

›
›
›
›

Tomtevalg - Grunnforhold
(Dårlige grunnforhold gir økte kostnader mht. økt omfang/dimensjoner av de
stabiliserende bæresystemene og byggets fundamentering.)
Dekkekonstruksjoner optimalisert mht. egenvekt.
Plassering av tunge konstruksjoner i lavereliggende etasjer
Byggets (bøye)stivhet/egensvingeperioder

En optimal utforming av et bygg mht. seismiske lastvirkninger vil videre medføre krav
om at bygget har mest mulig regularitet i plan og oppriss da en slik utforming vil
redusere opptreden av tvangskrefter i bygget.
I dette ligger bl.a. følgende:
Avstivningssystemer skal fortsette uten avbrudd fra topp til bunn, og være
symmetrisk plassert i planet.
› Sideveis stivhet og masse i de enkelte etasjer skal forbli konstant eller reduseres
gradvis uten brå endringer fra bunn til topp.
› Utforming i planet skal være kompakt, dvs. en tilbaketrukken del skal ikke
overskride 5 % av gulvarealet i den enkelte etasje.
› Forholdstall mellom byggets lengde/bredde bør ikke overstige 2 – 2,5

›

I de følgende figurene er det vist eksempler på regularitet – irregularitet i henholsvis plan
og oppriss.

Figur 2.2

Irregularitet – Regularitet i planet
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Figur 2.3

Irregularitet - Regularitet i oppriss

Fravikes ovennevnte retningslinjer vil byggets geometriske masse- og stivhetssenter
avvike med den følge at det vil kunne oppstå store eksentriske lastvirkninger i bygget.
Jordskjelvfuger bør etableres i grenselinjer mellom fløyer med ulik geometrisk
orientering i planet, mot eksisterende bygg og i soner der det er store geometriske avvik i
bygningskroppen. En jordskjelvfuge skal gå fra terrengnivå og videre helt opp til taknivå.
I figur 2.4 er det vist eksempler på hvordan man kan splitte opp et bygg for å oppnå en
mer gunstig utforming med tanke på seismiske lastvirkninger.

Figur 2.4

Oppsplitting av uregelmessige byggeformer mht. jordskjelv

Et bygg skal i hvert etasjeplan ha et symmetrisk plassert avstivningssystem som kan
ivareta horisontale lastvirkninger i byggenes to hovedretninger. Avstivningssystemet skal
fortsette uten avbrudd fra fundamentnivå opp til toppen av bygget.
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2.5

Spesielle belastninger – Stråling, lyd og vibrasjoner

En konstruksjons spennvidde er ved siden av konstruksjonens bøyestivhet og egenvekt
den parameter som i størst grad vil påvirke konstruksjonens oppførsel mht. påførte
statiske og dynamiske laster. En økt spennvidde vil eksempelvis medføre:
› En reduksjon av konstruksjonens egenfrekvens.
› En økning av konstruksjonens nedbøyning/deformasjon.
Søyleavstander og spennvidder bestemmes basert på styrende prosjektkrav og krav
relatert til den virksomhet som skal inn i bygget (funksjonskrav). Et funksjonskrav gir
f.eks. en anbefalt øvre grenseverdi for en maksimalt opptredende tillatt nedbøyning av et
dekkeelement eller en nedre grenseverdi for et dekkeelements egenfrekvens.
Angitte krav til en konstruksjons oppførsel vil kunne sette begrensninger til hvor i et
bygg visse funksjoner kan legges, og videre kunne bidra til en konflikt med generelle
krav om tilpasningsdyktige bygg. Krav til nedre grenseverdier for egenfrekvenser og
deformasjoner bør klargjøres i tidlig prosjektfase.
Nedenfor er det listet opp et antall funksjoner som kan få driftsforstyrrelser på grunn av
vibrasjoner:

›
›
›
›
›
›
›

Elektronmikroskopi
Veiing
Produksjon av vevsnitt (også ultrasnitting)
Fintfølende instrumenter (laser)
Audiometri
MR-utstyr
Laboratorie-områder

Konstruksjoner der følsomt utstyr skal plasseres skal utformes tilstrekkelig stive/tunge.
Det bør videre vurderes om det er behov for vibrasjonsisolering.
Byggeforskriftene og NS 8175 angir relevante krav og anbefalinger vedrørende
lydforhold. Standardens klasse C skal tilfredsstilles.
Dersom det stilles krav til belastninger utover de generelle man finner i NS-EN 1991,
skal disse vurderes mht. eventuelle fremtidige bruksendringer (Elastisitet).
Økonomiske følger av ønsket elastisitet må i så fall utredes.
For arealer med radiologifunksjoner skal følgende utredes:

›
›
›
›
›
›
›

Skjerming av stråling mot omkringliggende arealer (også mot under- og
overliggende etasje)
Er det stilt krav til bruk av "ikke-magnetisk" armering i betongkonstruksjoner?
Gjennomgående hylser i veggforskaling - Tetting i etterkant mht. strålefare?
Stort kjølebehov kan gi behov for stort omfang av gjennomføringer i nærliggende
bærende konstruksjoner.
Store dekkebelastninger og strenge krav til deformasjoner og egenfrekvenser
=> Fokus på søyleavstander/spennvidder, dekketykkelser og etasjehøyde
Nedsenkede partier – Påstøper med innstøpte tekniske føringer
Transportåpninger, transportveier
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2.6

Helikopterlandingsplass

Det skal etableres en helikopterlandingsplass på sykehusområdet. Denne skal være så
nær sykehuset at omlasting til ambulansebil unngås dersom det er mulig og økonomisk
forsvarlig. Alternative funksjonskrav og løsninger skal drøftes og avklares i forhold til
luftfartsmyndighetenes krav til slike funksjoner. ("Bestemmelser for sivil luftfart", volum
E (BSL E))
Det skal vurderes om det skal være mulighet for fylling av drivstoff for helikopter. Det
vil i så tilfelle medføre ekstra sikringstiltak. Alternativt bør det vurderes om man kan
etablere påfyllingsstasjon for drivstoff på bakkeplan, eller om Sola Lufthavn kan benyttes
til formålet.
Følgende problemstillinger skal hensyntas spesielt:

›
›
›
›
›
2.7

Krav til konstruksjoners brannmotstand, REIM
Støy- og downwind problematikk fra helikopter
Store belastninger medfører krav til underliggende bæresystemer, og kan medføre
redusert fleksibilitet for bruken av underliggende arealer.
Tunge fasadeelementer mht. behov for støyreduksjon => Økt dekkebelastning.
Valg av helikoptertype mht. belastning.

Tekniske arealer - Føringsveier

Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner
uten å måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås ved bruk av vertikale
føringssjakter.
Det er viktig at valgte etasjehøyder gir tilstrekkelig plass for tekniske føringer. Plassering
av vertikale sjakter og tekniske rom vil påvirke etasjehøyden.
Det skal legges vekt på en gjennomarbeidet løsning for evt. kulvertarealer i forhold til
tekniske føringer. Kulvertsystemet skal tilpasses i høyde og bredde de behov som teknisk
infrastruktur krever, i tillegg til behov for intern transport og oppstilling av utstyr.
Alle tekniske rom og teknisk sentral skal tilfredsstille krav til fleksibilitet.
Gulv og gjennomføringer i tekniske rom skal sikres mot vannlekkasje til underliggende
rom. Tekniske rom hvor vannlekkasje kan forekomme, skal bygges med tett gulvbelegg
med oppbrett og sluk. Det skal utredes om rommene skal ha "flytende" betongpåstøper.
Fokusområder - RIB:

›
›

Få tidlig klarhet i arealer med nedsenkede gulvarealer. (Kjøkken, sterilsentral,
inngangspartier, våtrom, kjøle/fryserom, tekniske rom)
Ved dimensjonering av dekkekonstruksjoner skal det tas hensyn til at man i våtrom
ofte får samlinger av kjerneboringer for vertikale føringer.
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2.8
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

2.9

Div. infrastruktur - Behov for gjennomføringer i
bærestruktur, nedsenkede partier
Rørpost
Avfallsjakter
Transportsystem for tekstiler (skittentøy)
Trapper
Heiser
Tekniske føringsveier EL, data- og teleforsyning
Innstøpte gulvbokser EL
Tekniske føringsveier VA + Ventilasjon, fjernvarme
Radiatorer – Vertikale rørføringer langs dekkekanter
Røkluker/ventilasjon i trappe- og heissjakter.
Pipeløp
Tilkomst teknisk kulvert
Nedsenkede gulvnivåer for innstøpte installasjoner
(Innstøpingsgods for innfesting av teknisk utstyr, gulvvarme etc.)
Nedsenkede gulvnivåer for store slukrister i operasjonsrom etc.
Nedsenkede gulvnivåer i våtrom, inngangspartier (dørmatter)
Nedsenkede gulvnivåer for innstøpte tekniske installasjoner (i påstøper)
Nedsenkede arealer i kjøle- og fryserom, rom for autoclaver og audiometri,
radiologi, sterilsentral m.m.

Spesialrom – Spesielle konstruksjoner

I et sykehusbygg skal det prosjekteres arealer/områder der funksjonskrav og krav til
tilhørende konstruktive elementer vil avvike vesentlig. Spesialrom/konstruksjoner man
bør ha fokus på er:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Balkonger, gårdsrom, takterrasser
Auditorier
Bibliotek
Gymsaler
Gasslagre
Nettstasjoner
Avfallsrom
Servicegård/varemottak (Lasteramper, løfteplattformer, porter etc.)
Rom for Autoclaver
Kjøle- og fryserom
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3

Konstruktive bæresystemer

Ved valg av konstruktive bæresystemer skal det tas hensyn til:
› Krav til tilpasningsdyktighet.
› Byggets geometriske utforming.
› Forhold mht. seismiske lastvirkninger
› Dekkeblastninger definert av Helseforetaket som avviker fra de generelle
belastninger definert i NS-EN 1991
› Estetiske krav og ønsker.
› Definerte material- og miljøkrav.
Riktig valg/optimalisering av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht.
reduserte fundamentlaster, fremdrift og SHA-relaterte problemstillinger.

3.1

Stabiliserende bæresystemer

En bygnings stabiliserende bæresystem består av vertikale og horisontale bygningsdeler
som sammen tar opp horisontale lastvirkninger i bygget og fører disse ned til fundamentnivå. Horisontale lastvirkninger på et bygg forårsakes hovedsakelig av vind og seismisk
aktivitet (jordskjelv).
Et stabiliserende vetikalt bæresystem utføres enten i form av veggskiver i betong,
rammer i betong, stålkryss eller stålrammer - De ulike systemene kan kombineres.
Kombinerer man veggskiver med avstivende kryss og rammer må man imidlertid være
klar over at kreftene som virker på bygget vil søke seg dit de møter mest motstand –
Altså mot veggskivene. For å unngå at rotasjons-senteret avviker for mye mot planets
arealsenter bør bøyestivheten av de avstivende konstruksjonene være balansert om
arealsenteret.
Et optimalt utformet stabiliserende system har symmetrisk plasserte ensartede vertikale
konstruksjonssystem i lastvirkningenes hovedretninger og et tilhørende rotasjonssenter
nær byggets/planets arealsenter. Dekkekonstruksjonene i bygget utgjør den horisontale
delen av det stabiliserende bæresystemet, mens de vertikale bygningsdelene som bidrar i
stabiliseringen av et bygg er veggskiver av betong og/eller rammer i stål eller betong.
En vertikalt stabiliserende bygningsdel bør ha stor egentyngde og påført egenlast fra
tilgrensende konstruksjoner da det er denne lasten som danner "motvekten" mot de
virkende horisontale destabiliserende kreftene. Det er derfor fornuftig at man i størst
mulig grad har skive- og rammekonstruksjoner som danner bæring for både horisontaleog vertikale lastvirkninger.
Ved en horisontalbelastning vil en dekkekonstruksjon oppføre seg som en høy bjelke.
Jo større avstand det er mellom "bjelkens" oppleggspunkter jo større last føres inn i
opplegget, og jo større horisontale deformasjoner får man i bygget i retning av den
påførte lastvirkningen. Oppleggspunkter i denne sammenheng er enkeltstående
veggskiver, trappe- og heissjakter samt rammer i stål og betong.
Lasten i de horisontale dekkeskivene vil søke seg til de vertikale stabiliserende
bæresystemene ("oppleggspunktene") med størst bøye/skjærstivhet. En hel og massiv
veggskive vil ha vesentlig større stivhet enn en med tilsvarende dimensjoner og et stort
omfang av utsparinger/kjerneboringer.
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Eksempelvis vil en vegg med en sentrisk plassert dørutsparing kun ha 15-20 % av
bøyestivheten til en tilsvarende vegg uten dørutsparing.

3.1.1 Tilpasning av tekniske føringsveier
Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner
uten å måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås ved bruk av vertikale
føringssjakter.
"Riktig" lokalisering av vertikale føringer i forhold til tekniske rom og fordelinger vil
kunne redusere dimensjoner på horisontale føringer. Det er viktig at valgte etasjehøyder
gir tilstrekkelig plass for tekniske føringer. Plassering av vertikale sjakter og tekniske
rom vil påvirke etasjehøyden.
Plassering av tekniske dekkeutsparinger/tekniske sjakter inn mot vegger i trappe- og
heissjakter bør unngås da man med dette fjerner mulighetene for kraftoverføring av
horisontalkrefter mellom dekkekonstruksjonene og de vertikale stabiliserende
skivekonstruksjonene.
I vegger rundt tekniske sjakter skal det så tidlig som mulig defineres soner for
gjennomføring av tekniske føringsveier. Utsparingene skal ha dimensjoner som er
forberedt for utvidelser av det tekniske anlegget. Vegger i tekniske sjakter bør generelt
ikke benyttes som hovedelementer i byggets stabiliserende bæresystem da dette vil
medføre redusert fleksibilitet mht. hvor tekniske føringer tillates ført gjennom veggene.
En inntreden av utsparinger og gjennomføringer i en eller flere av vertikalskivene i et
stabiliserende system vil medføre en forskyvning av systemets rotasjonssenter mot
tidligere. Denne type endringer kan gi lastomlagring og store tvangskrefter i
konstruksjonene. Det kan dermed bli behov for utførelse av nye tidkrevende statiske- og
dynamiske analyser med påfølgende komplettering av avstivningssystemet.
For å få til en effektiv og rasjonell prosjektering bør derfor ARK, RIV og RIE så tidlig
som mulig ha kontroll på omfanget av utsparinger og gjennomføringer gjennom og langs
veggskiver/rammer som er definert å være en del av byggets stabiliserende system.
Fokusområder - RIB:

›
›
›

Definere retningslinjer for plassering av sjakter i forhold til lastopptak i
stabiliserende skiver
Definere soner der det ikke tillates gjennomføringer
Plassering av avstivende veggskiver bør vurderes i sammenheng med nødvendig
brannseksjonering av byggene.
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3.2

Dekkesystemer

3.2.1 Plasstøpte massive betongkonstruksjoner
Plasstøpte betongkonstruksjoner utføres hovedsakelig slakkarmert.
Bjelker og dekkekonstruksjoner kan utføres både slakkarmerte og som etterspente
konstruksjoner med innstøpte spennkabler som spennes opp etter at betongen har herdet.

Figur 3.1

Plasstøpt betongdekke - Utlegging av armering på rull

Et plasstøpt dekke kan utføres "halvfabrikkert" ved å benytte underliggende
forskalingselementer av betong – Såkalte "Plattendekker".
En slakkarmert enveisplate av betong tåler spennvidder opp til ca. 5m innen deformasjonene blir for store i forhold til vanlige bruks- og funksjonskrav.
Et flatdekke er en plasstøpt dekkekonstruksjon uten underliggende bjelker som kun har
opplegg på søyler.
Slakkarmerte plasstøpte flatdekker (og toveisplater) er optimale for spennvidder og
søyleavstander inntil ca. 7.2m. Avhengig av lastkategori vil en slik spennvidde gi en
tverrsnittshøyde tilsvarende 300-400mm.
I etterspente plasstøpte konstruksjoner kan det være problematisk å etablere utsparinger i
ettertid da faren for å kappe spennarmering er stor. Vanligvis blir det lagt inn ekstra
spennkabler slik at kapasiteten fortsatt er ivaretatt selv om 1-2 spennkabler skulle bli
kappet.
Ved å etterspenne plasstøpte dekker kan man få:

›
›
›
›
›

Dekker med større spennvidder (Flatdekker 7-12m)
Mindre nedbøyning
Lavere konstruksjonshøyde
Vanntette konstruksjoner
Større fleksibilitet (Større søyleavstander)
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Fordeler med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Stor frihet i geometrisk utforming.
Muligheter for å gjøre tilpasninger underveis gjør at byggestart kan igangsettes på et
tidligere stadium enn for andre byggesystemer. (Parallelprosjektering).
Plasstøpte dekker kan utføres med stor grad av overflatenøyaktighet. Omfanget av
gulvsparkling kan dermed reduseres eller helt erstattes av gulvsliping.
Dekker kan etterspennes og oppnå vanntetthet uten membraner og asfalt.
Flatdekker uten underliggende dragere gir stor fleksibilitet for fremføring av
tekniske føringsveier.
Muligheter for stort omfang av enkle og standardiserte bygningsmessige detaljer for
fasader, innvendige arbeider med delevegger, himlinger, skjørt etc.
Stor fleksibilitet i forhold til utsparinger, spesielt hulltaking og kjerneboringer etter
at dekkekonstruksjonen er etablert.
Meget gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann.
Mulighet for nedsenkede partier i våtromsoner kan bidra til reduserte terskelhøyder
etc.

Ulempen med plasstøpte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›

Byggemetoden krever normalt lengre byggetid enn om man bygger med
prefabrikkerte elementer.
Nedsenkede partier gir lokalt redusert kapasitet.
Tyngre bygg med de ulemper det medfører med hensyn til søyledimensjoner og
fundamentering.
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3.2.2 Prefabrikkerte konstruksjonssystemer
Byggesystemer i prefabrikkert betong har en stor markedsandel i dagens byggmarked.

Figur 3.2

Bæresystem av prefabrikkerte HD-elementer, lavflensbjelker og søyler.

Fordeler med prefabrikkerte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›
›
›
›
›
›

Noe lavere investeringskostnad enn plasstøpt alternativ.
Kortere byggetid
Mindre behov for rigg
Redusert fuktproblematikk
Kan demonteres (i teorien)
Lettere bygg med de fordeler dette medfører med hensyn til søyledimensjoner og
fundamentering
Gode egenskaper i forhold til støy/akustikk/vibrasjon og brann
Store spennvidder

Ulemper med prefabrikkerte konstruksjoner er bl.a.:

›
›
›
›
›
›
›
›

Gir begrenset fleksibilitet i forhold til etablering av utsparinger. Spesielt gjelder
dette hulltaking og kjerneboring i etterkant av at elementene er montert.
Liten fleksibilitet i forbindelse med oppheng av tungt teknisk utstyr i underkant av
dekkeelementer.
Noe mer ugunstig mht. stabilitet pga. mindre stabiliserende egenlast og mindre
stivhet i konstruksjonen enn plasstøpt alternativ.
Krever at prosjektering av tekniske anlegg etc. foreligger tidligere for å få frem
produksjonsunderlag til prefableverandør i tide.
HD-elementer kan få vann i kanalene innen bygget er tett => Frostskader.
Kan være behov for trinnlydplater/lydhimlinger. Mer komplisert detaljering.
Krever ofte spesialdetaljer i forhold til jordskjelv.
Ved større spennvidder kan svinge- og vibrasjonsproblematikk medføre behov for
konstruktiv påstøp.
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Diagrammet nedenfor angir HD-elementenes bæreevne, eksklusive elementenes
egenvekt, for varierende spennvidder. Diagrammet er basert på brukslaster og ellers
normale forutsetninger mht. brann (R60) og bestandighetsklasse (M60). Kapasiteten
reduseres noe ved høyere brannklasse.
En dimensjonering for dynamiske virkninger (svingninger, vibrasjoner) kan medføre
reduksjon av HD-elementenes dimensjonerende spennvidde i forhold til hva diagrammet
angir.

Figur 3.3

Diagram for estimering av nødvendig HD-type basert på brukslaster
og aktuell spennvidde. (Spenncon 2011)

HD-elementer er best egnet i bygg med normal personbelastning. I områder der det er
behov for mye kjerneboringer/hulltakinger og i områder med spesialfunksjoner og
strenge funksjonskrav er konstruksjonstypen lite egnet.
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3.2.3 BubbleDeck
BubbleDeck (BD) er et patentert byggesystem for dekkekonstruksjoner bestående av
statisk sett, biaksialt virkende hullplate-elementer i betong (Plasstøpt hulldekke).
Dekkesystemet består av en prefabrikkert betongbunnplate (filigranelement) med
ferdigmontert armering og plastkuler (”bobler”) samt en overliggende del av plasstøpt
betong. Som toveisplate fungerer dekket konstruktivt som et tradisjonelt flatdekke.
Dekkesystemet har fordeler som lav egenvekt, redusert materialforbruk og stor bæreevne
i forhold til vekt. Det har fleksibilitet mht. til geometrisk utforming, og kan benyttes for
store spenn.

BubbleDeck - Søyleopplegg
BubbleDeck utføres normalt i slakkarmert normalbetong. I spesielle tilfeller benyttes
også spennarmering. (etterspent armering). Muligheter for å benytte betong med lett
tilslag er til stede. Plastkulene (Boblene) utføres i ren polypropylen (PP) eller i en copolymer bestående av polypropylen og polyetylen (PP+PE).
Dekketypen er godt egnet for innstøping av tekniske føringer.
Ved å erstatte betong i dekketverrsnittet med plastkuler reduseres betongvolumet
vesentlig, og dermed både egenvekt, fundamentlaster og klimagassutslipp.
I klimagass-regnskapet må man imidlertid medta klimagassbidraget fra plastkulene, men
dette utgjør lite i forhold til konstruksjonens totale klimagassutslipp.
Ved søyleopplegg fjernes plastkulene for å få tilstrekkelig kapasitet mot gjennomlokking.
Tilsvarende som for dekkesystemer bestående av prefabrikkerte HD-elementer er BD
lite egnet til oppheng av tyngre utstyr i underkant av dekket.
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Generelt vil det være deformasjonskrav og krav til minste tillatte egenfrekvenser som
begrenser spennviddene til dekkekonstruksjonen. BubbleDeck får ca. 15 % større
nedbøyninger enn et tilsvarende massivt dekke.
I tidlige prosjekteringsfaser kan følgende dimensjoneringsregler benyttes for å bestemme
tverrsnittshøyder og spennvidder for dekker av BubbleDeck (Kontorbygg):
L/d ≤ 30 for Enveisplater, L/d ≤ 39 for Flerfelts flatdekker, L/d ≤ 10 for utkragere
I tabellen nedenfor er det angitt dekketykkelser, spennvidder etc. for typiske BDtverrsnitt.

BubbleDeck er best egnet i bygg med normal personbelastning. I områder der det er
behov for mye kjerneboringer/hulltakinger og i områder med spesialfunksjoner og
strenge funksjonskrav er konstruksjonstypen mindre egnet.
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4

Prosjektering med fokus på miljøpåvirkning

4.1

Krav til prosjekteringen

Helse Stavanger HF har i Overordnet Teknisk Program (OTP) definert flere "miljøkrav".
Nedenfor er det listet opp de mest relevante av disse:
› Det skal utarbeides klimaregnskap for prosjektet i både konsept- og
forprosjektfasen.
› Det skal utarbeides en miljøplan som skal bidra til at miljøambisjoner og miljøkrav
blir ivaretatt ved valg i alle faser av prosjektet.
› Det er satt krav om miljødeklarasjon (EPD) ved materialvalg, samt forbud mot bruk
av stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten.
› Alle rehabiliterings- og riveprosjekt skal miljøkartlegges før oppstart.
› Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres på byggeplass for
gjenbruk/gjenvinning.
› Ved riveprosjekter skal min. 95 % (i vekt) av alt avfall kunne
gjenbrukes/gjenvinnes.
For å kunne velge miljøvennlige bygningsmaterialer er det i OTP vist til veilederen
«Unngå helse- og miljøskadelige stoffer» som er utarbeidet av Direktoratet for
Byggkvalitet.
Dersom det avvikes fra rapportens anbefalinger skal det utarbeides en avviksrapport der
årsaksforhold begrunnes av fagansvarlig. Avviket skal være godkjent av prosjektleder
innen rapporten evt. oversendes Helse Stavanger HF. Begrunnelsene skal følge
byggesaksbehandlingen internt i Helse Stavanger HF.

4.2

Miljøprosjektering

Ved å ta bevisste valg kan man bidra til å redusere byggets klimagassutslipp.
Viktige forbedringstiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra bæresystemer av i stål og
betong vil være:

›
›
›
›
›
›
›

Miljømessig bevisst planlegging; BREEAM-NOR.
Energireduksjon i bygninger gjennom bedre utnyttelse av betongens termiske masse.
(Sannsynligvis kun aktuelt i senge-, service- og psykiatribygg)
Bevisste krav til og forbedring av betongens bestandighet (Levetid).
Bruk av miljøbetong (Lavvarme- og/eller lavkarbonbetong)
Krav til mer bruksfleksible løsninger som reduserer behov for destruksjon av
konstruksjoner begrunnet i nye brukskrav.
Vurdere krav til at enhver konstruksjon skal kunne tilpasses nye bruksområder, eller
at materialene i konstruksjonen skal kunne gjenbrukes/gjenvinnes.
Reduksjon/optimalisering av de betongfastheter som beskrives og benyttes.

Riktig valg av dekke- og bæresystemer kan gi store gevinster mht. reduksjon av
materialvolum, og dermed også store reduksjoner av klimagassutslipp - Ofte en vesentlig
større reduksjon enn det et smart/miljøriktig materialvalg vil gjøre.
For bæresystemer av stål bør det stilles krav til bruk av resirkulert stål, og valg av
profiltype (Varm/kaldvalset, sammensveist).
Grunnet større energibehov ved varmvalsing enn ved kaldvalsing scorer varmvalsede
profiler lavere mht. miljø enn de kaldvalsede profilene. I visse tilfeller vil det imidlertid

SIDE 22/39

SUS - PRINSIPPER FOR UTFORMING AV KONSTRUKTIVE BÆRESYSTEMER

være slik at varmvalsede profiler vil bli foretrukket da disse har noe større kapasitet enn
kaldvalsede profiler, og derfor kan benyttes med mindre profildimensjoner.
Sammensveiste stålprofiler har størst andel innebygget energi, og er derfor også minst
miljøvennlige. Enkelte ganger har man imidlertid konstruksjoner som har en utforming
som krever bruk av spesialbygde stålprofiler, og man må i slike tilfeller fravike gitte
miljøkrav.
Konsekvensen av valgene man gjør må vurderes opp mot andre krav i prosjektet som
ikke er direkte miljørelatert. Det er ikke mulig å generalisere at ett tiltak passer for alle
prosjekter. Tiltakene kan berøre flere fagområder og krever godt samarbeid mellom alle i
prosjekteringsgruppen, spesielt mellom ARK og RIB.
Nedenfor er listet opp fokusområder med tanke på optimalisering av bæresystemer og
mulig potensiale for reduksjon av klimagassutslipp:

›
›
›

›
›

Valg av riktig konstruksjonsløsning kan gi en energireduksjon i intervallet 10–70 %.
(Reduksjon av volumer/materialbruk)
Optimalisering av betongtype kan gi en energireduksjon inntil 15 %
Bjelker og dekkekonstruksjoner med store spennvidder medfører mye innebygget
energi i konstruksjonene. Dette skyldes at bygningsdelene i slike tilfelles må
prosjekteres med høy bøyestivhet hvilket igjen medfører økt armeringsbehov, store
tverrsnittshøyder og dermed også store materialvolum. Betong i dekkekonstruksjoner gir generelt det største bidraget til bæresystemets klimagassutslipp,
og det er derfor viktig å ha fokus på optimaliserte spennvidder og søyleavstander.
Søyler utgjør 5–10 % av bæresystemets totale utslipp
Dype kjelleretasjer medfører større virkende jordtrykk, og dermed større
veggtverrsnitt og armeringsbehov, midlertidige/permanente spuntkonstruksjoner av
store stålprofiler => Store klimagassutslipp.

For å kunne tilfredsstille de gitte miljøkrav må RIB bl.a. ha fokus på:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Miljøriktige materialvalg.
Krav om EPD for alle materialer som er tenkt benyttet i prosjektet
Kildesortering av rivnings- og generelt byggavfall
Robuste løsninger - Vedlikeholdsfrie konstruksjoner
Prosjektering av tiltak mht. fuktproblematikk.
(Drenering, vanntrykksmembraner, takavrenning, takutstikk, detaljering av
sokkeldetaljer etc.)
Kuldebroer (Sokler, dekkekanter etc.)
Optimalisering av konstruksjoner mht. dimensjoner/egenvekter.
Konstruktive løsninger som gir mulighet for gjenbruk.
Bruk av resirkulert tilslag i betong (flygeaske, slagg etc.).
Bruk av resirkulert materiale ved tilbake/gjenfylling på tomten.
Bruk av resirkulert materiale som fundament i lednings- og rør-traséer.
Beskyttelse av materialer/konstruksjoner i bygge- og driftsfase (Innebygget fukt)
Støvfrie arbeider
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4.2.1 Energiøkonomisering
Som følge av krav om et miljøriktig sykehus gir OTP retningslinjer for
energiøkonomisering og ulike måter å løse energibehovet på. Dette medfører at
rådgivergruppen må ivareta en rekke tverrfaglige oppgaver for å finne de optimale
løsningene mht. dette.
Krav til energibruk i bygg er i stadig utvikling og forventes å være vesentlig endret før
byggestart. TEK 2015 er varslet å legge krav til energibruk på dagens passivhusnivå, men
er foreløpig langt fra ferdig utredet. Det er derfor vanskelig å forutse hva som vil bli
gjeldene krav, men det er rimelig å anta en utvikling mot:
› Krav til ytterligere reduksjon av energiforbruk i forskrifter

›
›
›
›

Krav til produksjon/bruk av fornybar energi
Større fokus på styring og overvåkning av tekniske anlegg
Økte krav til byggets varmetapstall
Økt fokus på effektforbruk

4.2.2 Utnyttelse av bæresystemer mht. reduksjon av
energibehov
De fleste større bygg har et stort omfang av bæresystemer i betong.
Av konstruksjoner over terrengnivå vil det største betongvolumet utgjøres av byggets
dekkekonstruksjoner.
Betongkonstruksjoner har stor varmelagringskapasitet – også kalt termisk masse – og
moderat varmeledningsevne. De kan dermed fungere som energireservoar. Dette kan
utnyttes i bygninger ved at eksponerte betongkonstruksjoner benyttes til å dempe
temperaturvariasjoner over døgnet og dermed gi store energibesparelser da bruk av
kjøleanlegg kan reduseres eller helt utelates.
Både varmelagrende bygningsdeler og termisk isolering er viktige faktorer ved
optimalisering av bygningens energieffektivitet. Den termiske massen må være plassert
på innsiden av isolasjonen. Innvendige flater (malte eller ubehandlet, flislagte eller
pussede) i tunge vegger, gulv og himling skal ikke tildekkes. De må være eksponert for
varmeutveksling. Innendørs kledning, som gips- og himlingsplater, parkett og tepper,
fungerer som isolerende lag og hindrer i stor grad varmeutveksling.
Ved å utnytte betongens varmelagringsevne kan:

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Interne varmelaster nyttiggjøres.
Man kan spare 5–15 % i oppvarmingsenergi.
For høye innetemperaturer jevnes ut og reduseres med 3–6 grader.
Behovet for tilførsel av kjøleenergi reduseres med 20–50 % og i enkelte tilfeller til
null.
Ventilasjon nattestid kan fjerne behovet for kjøling om dagen.
Lavtemperaturteknikker (f.eks. jordvarme) tilføyes til en rimelig kostnad.
Bygningens CO2-utslipp reduseres.
Investeringskostnader for tekniske installasjoner reduseres.
Effektive løsninger for lavenergi- og passivhus tilbys.

Effekten forsterkes ytterligere ved bruk av såkalt betongkjerneaktivering, der dekker med
innstøpte kjølerør effektivt fjerner behovet for energikrevende kjøleanlegg.
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Varme som opptas fra romluften i løpet av dagen lagres i dekkene og fjernes ved hjelp av
kaldt vann som sirkuleres om natten. Teknologien kan også brukes til oppvarming, men i
kontorbygg vil kjøling gi den største energigevinsten.
I tillegg til energigevinsten gir systemet også konstruksjonsmessige fordeler; behovet for
mekaniske kjøleanlegg reduseres, dermed kan man unngå nedsenkede himlinger og i
visse tilfeller redusere etasjehøyden. Betongelementforeningen har i 2013 utgitt
publikasjonen “Energieffektive betongbygg” som er en veiledning i hvordan termisk
masse i betongen vil kunne utnyttes i prosjekteringen av passivhus.
Et sykehusbygg har mange innebygde spesialfunksjoner, og det er av ulike årsaker ikke
opplagt at man kan dra nytte av betongens termiske effekt i denne type bygg.
Følgende bør vurderes i denne sammenheng:

›
›
›
›

Krav til bygningsdelers lydgjennomgang
Omfang av tekniske føringer over himling
Utforming av "sengeløftesystemer"
Renhetskrav for arealer med ulike funksjoner

Om ovennevnte er aktuelt å dra nytte av i deler av dette prosjektet må avgjøres av Helse
Stavanger HF i samarbeide med ARK, RIV/RIEn. RIB vil bistå ved behov.

4.2.3 Arealeffektivisering
Arealeffektivitet betyr effektiv bruk av materialressurser, og er et viktig tema i de
tidligste fasene (konseptfaser, skisseprosjekt) i alle prosjekter. Det er arkitekten som har
størst påvirkningskraft mht. arealeffektivitet, men det er viktig at innspill som kan bidra
positivt i denne sammenheng oversendes ARK for vurdering.
Den beste måten å redusere klimabelastning fra byggematerialer på, er å bygge mindre.
Arealeffektivisering betyr at man oppnår samme arkitektoniske kvalitet og funksjonalitet
med færre kvadratmeter. Et bygg som er for lite er ikke arealeffektivt. Arealeffektivitet
oppnås ved å kritisk gjennomgå prosjektets romprogram sammen med byggherren for å
identifisere muligheter for reduksjoner og sambruk, og ved å unngå sløsing med areal
under prosjektering.
Noen arealer i et bygg fører til større klimagassutslipp enn andre. Arealer under terreng
kommer ofte dårlig ut i klimagassregnskapet, blant annet fordi de tradisjonelt krever store
mengder betong. Disse arealene bør derfor vurderes redusert til et minimum. Avhengig
av den konkrete situasjonen kan man vurdere å legge parkering på terreng eller i
parkeringshus, og flytte tekniske rom og lager opp i etasjer over terreng.
Det vil også være relevant å vurdere rehabilitering fremfor rivning og sambruk for å øke
arealeffektiviteten.
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4.2.4 Materialeffektivisering
Reduksjon av mengden betong i bæresystemet kan gjøres ved å rasjonalisere byggets
form og bæresystem. Store sprang i fasadene er ofte lite materialeffektivt, men kan
forsvares hvis det er viktig for prosjektets arkitektur. Det bør defineres optimal avstand
mellom søyler for oppnåelse av god funksjonalitet, god fleksibilitet og tynne(re)
betongdekker.
Søyler utgjør lite i det totale klimaregnskapet og ved å redusere spennvidder, reduseres
også lastbærende areal. Dermed kan man redusere dekketykkelser og generelt oppnå
lavere klimabelastning med flere søyler. Det er derfor viktig, sett i et miljøperspektiv, å
forsøke å identifisere områder som kan ha kortere spenn og dermed mindre dekketykkelser.
Ovennevnte må imidlertid vurderes opp mot byggets tilpasningsdyktighet; en annen
viktig parameter i forhold til en total miljøvurdering - Det er ikke klimavennlig å rive et
bygg fordi det ikke er tilpasningsdyktig i forhold til funksjonsendringer.

4.2.5 Substitusjon
Det kan vurderes å bytte ut enkelte bygningsdeler i betong med andre materialer som gir
lavere klimabelastning. Man bør da utarbeide et klimagassregnskap for de ulike
alternativene for å vurdere gevinsten, og sammenligne likt mot likt slik at alle
konsekvenser av substitusjonen tas med. Dette betyr at både en eventuell overflatebehandling, et økt vedlikeholdsbehov, redusert levetid etc. skal medtas i den totale
miljøvurderingen.

4.3

Konstruksjonssystemer – Klimagassutslipp

4.3.1 Plasstøpte konstruksjoner
Et plasstøpt dekke (enveis- og toveisplater samt FD) har større betongvolum målt mot
både BubbleDeck (BD) og HD-elementer med tilsvarende tverrsnittshøyde.
Konstruksjonstypen har derfor det største potensialet for reduksjon av bundet energi. Alle
plasstøpte konstruksjoner kan utføres ved bruk av lavkarbonbetong.
Ved store spenn vil armeringsbehovet være stort. En etterspent dekkekonstruksjon vil gi
mulighet for vesentlig større spennvidder, men stort omfang av spennstål, med mye
innebygget energi, bidrar negativt til det totale klimagassutslippet.
Betongpåstøper vil sjelden være aktuelt annet enn i våtrom eller liknende.
Flatdekker har begrensninger mht.spennvidder, og er derfor ikke et konstruksjonssystem
som scorer høyt med tanke på tilpasningsdyktighet.

Flatdekkets energibidrag kan reduseres ved å:
› Redusere spennvidder
› Redusere dekketykkelse
› Øke andel flyveaske
› Redusere betongfasthet
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4.3.2 Prefabrikkerte betongelementer
HD-elementer har et betongvolum tilsvarende ca. 60 % av tilsvarende plasstøpt dekke
med samme tverrsnittshøyde. Elementene produseres vanligvis av FA-betonger med
flyveaskeinnhold ≤ 20 %. Denne type betong har høyere andel innebygget energi enn
lavkarbonbetong, og er derfor ikke like miljøvennlig. Bakgrunnen for betongvalget er et
behov/ønske om en så kort herde- og produksjonstid som mulig.
Bruk av spennstål med høy andel bundet energi i kombinasjon med en energikrevende
produksjon medfører at hulldekker kommer dårlig ut med hensyn til klimagassutslipp.
Behov for eventuelle betongpåstøper vil forverre klimabildet ytterligere.
Elementene har opplegg på et bjelkesystem av stål eller betong. Ved store søyleavstander vil underliggende stålbjelker gi store bidrag til klimagassutslippet, inntil 50 %
av dekkekonstruksjonens totale utslipp. Bruk av prefabrikkerte bjelker av betong vil
oftest være mer gunstig med hensyn til klimagassutslipp enn bruk av bærebjelker av stål.
Prefabrikkerte HD-elementer med opplegg på underliggende bæresystem av stål/betong
kan utføres med store spennvidder, og er derfor et konstruksjonssystem som scorer høyt
med tanke på tilpasningsdyktighet.
For å få et energieffektivt bæresystem kreves imidlertid rasjonell bruk av byggesystemet
med utnyttelse av elementtypenes maksimale spennvidder, og søyleavstander i
lengderetningen av oppleggsbjelker ≤ 4m.

Hulldekkers energibidrag kan reduseres ved:
› Lange hulldekkespenn (Kan komme i konflikt med egenfrekvenskrav)
› Korte bjelkespenn
› Lav dekkehøyde
› Betong fremfor stål i bjelker
› Økt andel flyveaske i hulldekker
› Optimalisere spennarmering
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4.3.3 BubbleDeck
BD-elementer har et betongvolum tilsvarende ca. 70 % av tilsvarende plasstøpt dekke
med samme tverrsnittshøyde. Det benyttes selvkomprimerende betong, SKB-betong, ved
støpingen av BD-elementene på byggeplass. Årsaken er at man ønsker å eliminere
behovet for vibrering av hensyn til plastkulene. SKB-betonger har tidligere ofte vært
tilsatt ekstra mengder sement for å sikre gode flytegenskaper. I dag benyttes vanligvis
FA-betonger tilsatt superplastifiserende tilsetningsstoffer. Filigranplatene kulene er
montert på kan støpes med lavkarbonbetong.
Bundet energi i plastkulene er avhengig av hvorvidt plasten er resirkulert, og gir et
negativt bidrag til energiregnskapet.
BubbleDeck får som tradisjonelle flatdekker store armeringsbehov ved store
spennvidder. Bruk av etterspente dekkekonstruksjoner gir mulighet for ytterligere
økning av spennvidder, men stort omfang av spennstål med mye innebygget energi bidrar
negativt til totalen. Betongpåstøper vil sjelden være aktuelt annet enn i våtrom eller
liknende.
BubbleDeck utføres med store spennvidder, i to retninger og uten underliggende bjelker,
og er derfor et konstruksjonssystem som scorer høyt med tanke på tilpasningsdyktighet.

BubbleDecks energibidrag kan reduseres ved å:
› Balansere spenn mot fleksibiltet i konstruksjonen
› Øke flyveaske i plasstøpt del
› Redusere betongfasthet i plasstøpt del
› Minimere transport
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5

Tverrfaglige avhengigheter

Nedenfor er det listet opp ulike problemstillinger som har behov for avklaringer internt i
prosjekteringsgruppen. Tidspunkt for når i prosjekteringsprosessen disse bør være avklart
vil variere. Det bør derfor utarbeides en tverrfaglig avhengighetsmatrise for prosjektet.
Grunn- og terrengarbeider:

›
›
›
›
›
›
›
›

Grunnundersøker
Bæreevne, grunnvannsnivå, setningsproblematikk, jordfjærer
Forurensede masser, radon
Tilbake/gjenfylling
Nye terrengnivåer, veier og plasser
Overbygde inngangspartier med utvendige påstøper, rampe- og
trappekonstruksjoner, gruber etc.
Støttemurkonstruksjoner
U-verdikrav, kuldebroer

Bygningsstruktur:
› Tegningsgrid – Modulmål/akseavstander
› Krav til etasjehøyder, dekkeforkanter
› Definerte brannkrav til bærestrukturer – Tykkelse av isolasjonssjikt
› U-verdikrav generelt, kuldebroer
› Krav til lydgjennomgang og trinnlyd
› Spesifikke krav til dekkesystemer mht. store belastninger og transportveier for tungt
teknisk utstyr, deformasjoner, egenfrekvenser og oppheng av tyngre teknisk utstyr i
tak/himlingsflater.
› Definere søyleavstander og spennvidder
› Plassering av stabiliserende bæresystemer (vegger, rammer, vindkryss etc.)
Definere omfang av vindus- og dørutsparinger etc. i bærende og/eller stabiliserende
veggstrukturer. Dette innbefatter behov for evt. transportåpninger.
› Behov for diletasjonsfuger/jordskjelvfuger i hovedstrukturen
Kan medføre oppdeling av bygget med doble bæresystemer langs visse grenselinjer.
› Plassering av vertikale hovedføringssjakter
› Plassering av horisontale hovedføringsveier
› Omfang av gjennomføringer (og planlagte kjerneboringer) i dekkekonstruksjoner.
› Nedsenkede partier i dekkekonstruksjoner, påstøper, innstøpt gulvvarmesystem,
innstøpte installasjoner
› Terrasser og yttertak – Vanntrykksmembraner, plantekasser, sedumdekke, tekniske
installasjoner, pergola etc.
› Grensesnitt mht. eventuell leverandørprosjektering
(Prefabrikkerte betongelementer, byggmoduler, stålplatetak, fasadesystemer m.m.)
› Tekniske rom: Gangbaner, plattformer, understøttende stålrammer samt
fundamenter for disse. Flytende påstøper, vanntrykksmembraner, sluk etc.
› Tekniske installasjoner på yttertak
› Takoverbygg ved inngangspartier etc.
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6

Konseptfasen – Bærende bygningsstrukturer

I konseptfasen ble det utredet 3 ulike lokasjoner for nytt sykehus i Stavanger, SUS.
Tomtealternativene som ble utredet var:

›
›
›

Samlet virksomhet på Våland (Utvidelser på eksisterende sykehustomt)
Samlet virksomhet på ny tomt på Ullandhaug
Samlet virksomhet på ny tomt i Stokka

Av disse er det besluttet å videreføre utredningene for sykehustomten på Ullandhaug.

6.1

Grunnforhold – Fundamentering

Dette kapitlet gjengir innhold fra geoteknisk notat A058179-RIG-N-01 komplettert med
relevante byggetekniske vurderinger.

6.1.1 Samlet virksomhet på ny tomt - Ullandhaug
Løsmassene i området er preget av tynn morene og delvis myr og torv. Det er synlig berg
i dagen enkelte steder på tomten - Se utsnitt figur 6.1.

Figur 6.1:
NGU løsmassekart . Omtrentlig beliggenhet av sykehustomten er vist med rød sirkel.
Det er utført grunnundersøkelser i enden av universitetsområdet ca. 800m nord for den
tenkte plasseringen av nytt SUS. Resultater fra den geotekniske undersøkelsen for den
aktuelle tomten tyder på løsmassetykkelser varierende fra 1-3 m og liten dybde til berg.
Iht. kartutsnitt fra NGU sine løsmassekart er sykehustomten delvis dekket med myr og
torv, enkelte steder med synlig berg i dagen. Det er derfor sannsynlig at det generelt er
små dybder til berg også på sykehustomten.
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Grunnforholdene på tomten antas hovedsakelig å ligge innenfor Grunntype A iht.
Eurokode 8: "Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning". I enkelte
mindre områder av tomten kan man imidlertid risikere å støte på underliggende masser
dybder til fjell som medfører grunntypedefinisjon C eller D.
Tilhørende lastforsterkningsfaktor, S, for de ulike grunntypene er iht. EC8:

›
›
›

Grunntype A, S = 1.0
Grunntype C, S= 1.15
Grunntype D, S= 1.35

6.1.2 Behov for supplerende grunnundersøkelser
Basert på den kunnskap vi har tilegnet oss via kartgrunnlag fra NGU og dataresultater fra
grunnundersøkelser utført på nærliggende tomter og veianlegg ser vi at det vil være
behov utførelse av supplerende geotekniske grunnundersøkelser.
COWIs geotekniske rådgiver anbefaler utført totalsonderboringer på sykehustomten. En
totalsondering kombinerer dreietrykksondering og fjellboring, og metoden gir dermed
mulighet for kartlegging av løsmassene på tomten samtidig som man også får bestemt
dybder til berg. Resultatene gir grunnlag for å vurdere relativ fasthet i både løsmassene
og berggrunnen.
De supplerende geotekniske undersøkelsene bør utføres tidlig i forprosjektfasen slik at
nødvendig kunnskap om tomtens grunnforhold foreligger i god tid før oppstart av
detaljprosjektet.
Omfang og kostnader av nødvendige grunnundersøkelser kan vurderes raskt etter
oppstart av forprosjektet.
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6.2

Belastninger - Funksjonskrav

Ved utforming av byggenes bæresystemer er det lagt til grunn relevante punkter i OTP
samt bestemmelser iht. gjeldende norske standarder og forskrifter.

6.2.1 Belastninger
Helikopterlandingsplass
Den helikoptertype som skal trafikkere sykehusområdet er ikke definert, men det er antatt
at man bør ta høyde for laster fra et helikopter av type Sea King eller tilsvarende ved
prosjektering av landingsplass for helikopter. De store lastene vil gi behov for et stivt og
robust underliggende "fundament" for landingsplattformen.
Arealer med beliggenhet nær tenkt plassering av helikopterlandingsplass vil få spesielt
strenge krav til lydgjennomgang i fasadevegger og yttertakkonstruksjoner. Dette vil bl.a.
medføre at man for disse arealene må medta linjelaster fra "tunge" fasade-elementer
langs berørte dekkekanter. Lydkrav til, omfang og tyngde av disse fasadeelementene vil
bli vurdert i neste prosjekteringsfase.
Nyttelaster:
I sengetårn, laboratorie- og kontorarealer samt andre arealer med "lett" virksomhet er det
ved utarbeidelse av byggenes bæresystem innledningsvis lagt til grunn en jevnt fordelt
dekkebelastning tilsvarende 400 kg/m².
For basearealer med "tyngre" virksomhet er det i konseptfasen lagt til grunn en jevnt
fordelt dekkebelastning tilsvarende 600 kg/m². I behandlingsdelen kan det imidlertid
være aktuelt med installasjon av maskiner og utstyr som gir større belastninger av dekket
enn de definert ovenfor. Store og tunge installasjoner vil derfor kunne medføre behov for
et økt antall bæreakser/reduserte spennvidder av dekker og bjelker sett i forhold til en
"standardetasje". Av denne grunn bør slike installasjoner søkes plassert i de nedre etasjer
av bygget. Stor fleksibilitet mht. plassering av denne type installasjoner vil gi økte
kostnader mtp. byggets bæresystem og fundamentering.
Seismiske lastvirkninger:
Iht. Eurokode 8: "Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning" skal
sykehusbygg dimensjoneres for laster forårsaket av seismisk aktivitet. Grunnforholdene
styrer i stor grad størrelsen av de laster som et bygg utsettes for ved et eventuelt
jordskjelv. Avhengig av definert grunntype fremkommer en last-forsterkningsfaktor, S.
Som angitt i foregående kapittel er det i hovedsak antatt grunntype A for tomten på
Ullandhaug.
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6.2.2 Funksjonskrav
Søyleavstander og spennvidder av dekker og bjelker skal bestemmes basert på styrende
prosjektkrav og krav relatert til den virksomhet som skal inn i bygget (funksjonskrav).
Basert på regelverket gitt i ISO 10137 er det i konseptfasen utført overslagsmessige
beregninger av vibrasjonsforplantning i sykehusbyggenes dekkesystemer.
Det bør så tidlig som mulig i neste prosjektfase klargjøres om det for enkelte arealer skal
stilles strengere krav enn de gitt i nevnte standard. Det bør videre vurderes om det er
behov for vibrasjonsisolering av visse typer teknisk utstyr.
Ved kontroll av deformasjoner er øvre grenseverdier iht. gjeldende norske standarder og
forskrifter er lagt til grunn.
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6.3

Bæresystemer

Ved valg av byggenes bæresystem er det fokusert på ønsket om en enkel og standardisert
byggeprosess. Dette innebærer at eksempelvis varianter av ulike deler av byggets
bæresystem (søyler, bjelker, dekkeelementer, fundamenter) begrenses i antall, og at
bæresystemene for de ulike tomtealternativene gis en enhetlig, enkel og repeterende
utforming.
I arealer der det er behov for oppheng av tyngre utstyr i himlinger oppnås størst
fleksibilitet mht. plassering av opphengspunkter ved bruk av massive overliggende
plasstøpte dekkekonstruksjoner i betong. Prefabrikkerte dekkesystemer vil gi behov for
etablering av egne spesialløsninger ved oppheng av tungt utstyr – Lastinnføring bør skje i
overkant av dekkeelementer. Ønsket/nødvendig fleksibilitet kan imidlertid oppnås ved
god planlegging og generell bruk av betongpåstøper som skjuler forankringsplater for
opphengsanordninger.
Ønsket om god fleksibilitet mht. arealbruk og mest mulig åpne arealer favoriserer
dekkesystemer av prefabrikkert betong. Man står imidlertid friere ved plassering av
dekkeutsparinger dersom det velges en plasstøpt utførelse av dekkonstruksjonen.
Dekkeutsparinger på tvers av et prefabrikkert hulldekke-element med bredde større enn
element-bredden, 1.2m, vil oftest medføre behov for understøttende bjelke-utvekslinger i
stål/betong.
Dekkeutsparinger/tekniske sjakter inn mot vegger i trappe- og heissjakter vil bli søkt
unngått da man med dette fjerner mulighetene for kraftoverføring av horisontalkrefter
mellom dekkekonstruksjonene og de vertikale stabiliserende skivekonstruksjonene.
Stabiliserende veggskiver er tenkt utført i plasstøpt/prefabrikkert betong.
Omfanget av byggenes stabiliserende system er styrt av gjeldende grunnforhold,
byggenes geometriske utforming i planet samt byggehøyden (antall etasjer over terreng).
Avstivningssystemet bør ha regularitet i plan og oppriss. Jf. kapittel 2.4.

Figur 6.2

Prisnsippskisse: Bære- og stabiliserende systemer.

Jordskjelvfuger bør etableres i grenselinjer mellom fløyer med ulik geometrisk
orientering i planet og i soner der det er store geometriske avvik i bygningskroppen.
En jordskjelvfuge skal gå ubrutt fra terrengnivå og helt opp til taknivå. Inntreden av
jordskjelvfuger vil påvirke plassering og antall vertikale avstivende skiver.
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6.3.1 Baser
Basene består av sammensatte bygningskropper med breddemål ca. 16m og 25m. De er
generelt utformet med innvendige gårdsrom og er typisk inntil 4-5 etasjer høye.
Bygningskropper med bredde ca. 25m kan ved bruk av de største HD-dimensjonene og
en (konstruktiv) påstøp utføres med 1 stk. sentralt plassert innvendig bæreakse – Største
akseavstand ca. 15m. Arealer med "tung" virksomhet og strenge vibrasjons- og
deformasjonskrav vil gi behov for 2 stk. innvendige bæreakser. For bygningskropper med
breddemål ca. 16m vil det for moderate belastninger være tilstrekkelig med en innvendig
bæreakse.
Et massivt plasstøpt dekke kan utføres med spennvidder inntil ca. 7m. Et plasstøpt
dekkesystem vil derfor for de bredeste basene medføre 3 stk. innvendige bæreakser
parallelt langfasadene - For de smaleste basene 2 stk. innvendige bæreakser. Ved bruk av
Bubble-deck kan dekkenes spennvidder økes noe i forhold til et tradisjonelt plasstøpt
dekkesystem.
Fasadesøyler er generelt tenkt utført i stål med senteravstand ca. 3.6m, mens innersøyler
grunnet store laster hovedsakelig vil bli utført i betong. Søyledimensjoner styres av
endelig valg av antall innvendige bæreakser og overliggende etasjer.
Areal for operasjonssaler er lokalisert i øverste etasje av basene med bredde ca. 25m. For
å sikre ønsket fleksibilitet i OP-etasjene er det foreslått et bæresystem av etasjehøye
gitterdragere som spenner på tvers av bygningskroppen. Et slikt system gir en
overliggende etasje for tekniske føringer over operasjonssalene - Himlingen over
operasjonssalene skal være gangbar. Gangbanene bør fortrinnsvis utføres som en "lett"
konstruksjon.
Det er tenkt montert prefabrikkerte modulbaserte operasjonssaler i OP-etasjene.
Modulene er antatt utført med lastbærende himlinger for oppheng av teknisk utstyr.
I arealer med behov for oppheng av teknisk utstyr i himlinger i OP-etasjer må det
etableres et eget bæresystem for dette. Bæresystemet vil spenne mellom underkant av
gitterdragerne, og må ha en utforming som gir mest mulig fleksibilitet mht. mulige
opphengspunkter.
En endelig utforming av bæreystemer i OP-etasjer vil avhenge av de krav som blir stilt til
konstruksjonens stivhet – Vibrasjons- og deformasjonskrav.
Definerte krav vil kunne medføre behov for reduksjon av gitterdragernes spennvidder, og
kan eksempelvis gi behov for at en av de underliggende bæreaksene må føres opp også i
denne etasjen.
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Figur 6.3

Prinsippsnitt gjennom bred base. Operasjonssaler i øverste etasje.

Enkelte av basene danner "fundamentet" for overliggende bygningsstrukturer. Dette
medfører at bæresystemene i basen og overliggende strukturer må korrespondere, og at
tenkte søylefrie arealer bør plasseres utenfor "fotavtrykket" av sengebyggene.
En delvis spredt plassering av sykehusbyggene gir behov for å etablere tverrgående
kommunikasjonsveier, bruer og kulverter mellom byggene. Bruene er gitt ulike
spennvidder, og går over ulikt antall etasjer. Bruer antas utført av bæresystem i stål.
Som underlag for kalkylearbeidet er det for basene lagt til grunn 2 stk. innvendige
bæreakser og prefabrikkerte HD-elementer med påstøp - Spennretning parallelt byggets
lengderetning.
Baser/bygg for ren teknisk virksomhet er antatt utført i plasstøpte betongkonstruksjoner.
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6.3.2 Sengebygg
Sengebyggene er i konseptet gitt en bygningsbredde lik ca. 16m.
Baderom gir behov for nedsenkede gulvpartier, og det er derfor behov for en
overliggende betongpåstøp dersom det benyttes prefabrikkerte dekkesystemer. Plasstøpte
dekker kan imidlertid utføres med lokalt nedsenkede partier.
Benyttes de største HD-elementene kombinert med en konstruktiv betongpåstøp vil man
kunne spenne på tvers av bygget uten en ekstra innvendig bæreakse. Dette medfører
imidlertid store søyledimensjoner i fasadene, store dekketykkelser og behov for
kompletterende vertikalbæring rundt tekniske sjakter etc. En sannsynlig total
dekketykkelse vil være ca. 600mm.
Kompletterende innvendige bæreakser i tillegg til de lokalisert i fløyenes fasadevegger
vil gi dekkene mindre spennvidder, mindre søyledimensjoner i fasadene, medføre
slankere/lettere dekkekonstruksjoner og videre gi økt fleksibilitet mht. etablering av
eventuelle tekniske sjakter.
Bjelker i innvendige bæreakser antas utført integrert i dekkekonstruksjonen, og vil kunne
utføres i enten stål eller betong. Avstander mellom søylene langs innvendig bæreakse
antas å bli ca. 6-7m. Sannsynlig total dekketykkelse vil være ca. 400mm.
Fasadesøyler er tenkt utført i stål c/c ca. 3.6m, mens innersøyler grunnet store laster
hovedsakelig vil bli utført i betong. I de nedre etasjer av høye sengebygg vil også
fasadesøyler evt. måtte utføres i betong.
Ved plasstøpt utførelse av dekkekonstruksjonen vil det bli behov for to stk. innvendige
bæreakser, primært plassert i/langs byggets korridorvegger. Dekkene kan da enten
utføres som flatdekker dvs. uten underliggende bjelker, eller med samvirkebjelker av stål
delvis innstøpt i dekkekonstruksjonen. Avstander mellom søylepunktene i de to
innvendige bæreaksene antas å bli ca. 7m. Sannsynlig dekketykkelse: 300-350mm.
Eventuelle dekkeutsparinger nær søylepunktene bør for et plasstøpt flatdekke begrenses i
antall og størrelse og helst unngås.
Der sengebygg "lander" på overkant av baser er det viktig at sengebyggenes bæresystem
videreføres ned til fundamentnivå. Dette vil i enkelte tilfeller kunne medføre
begrensninger for bruken av underliggende arealer.
Som underlag for kalkylearbeidet er det lagt til grunn 2 stk. innvendige bæreakser og
prefabrikkerte HD-elementer med påstøp - Spennretning parallelt byggets lengderetning.
Valget grunnes i enkel/fleksibel etablering av tekniske sjakter på begge sider og langs
korridorvegger. Dekkesystemet kan evt. utføres i plasstøpt betong.
Prinsipper for bæreystem er vist i figur 6.3 på neste side.
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Figur 6.4

Prinsippsnitt- Sengebygg. En alternativt to innvendige bæreakser.

6.3.3 Tverrgående kommunikasjon – Kulverter, bruer
Alle kulverter vil bli utført i plasstøpt betong og få en vanntett utførelse.
Bruer mellom de ulike byggene vil ha varierende spennvidder og gå over et ulikt antall
etasjer. Bruenes hovedbæresystem antas primært utført av gitterdragere i stål,
selvbærende for hver etasje. Tak- og dekkekonstruksjonene skal fungere som horisontale
lastbærende skiver. Dekkekonstruksjoner antas utført som samvirkedekker i form av
utstøpte TRP-stålplater. (Combi-deck el. tilsvarende). Bærende yttertak antas utført som
tradisjonelt stålplatetak, TRP-plater.

6.3.4 Parkeringsanlegg
Konstruksjoner i parkeringshus og parkeringskjellere er generelt tenkt gitt en plasstøpt
utførelse under terreng. Innvendige bæresystemer og de deler av bygningskroppen som er
lokalisert over terreng er primært tenkt utført i prefabrikkert betong.
Parkeringsarealer i kjelleretasjer som danner fundament for operative sykehusbygg skal
utformes slik at bæresystemene korresponderer med bærestrukturer i overstående
bygningskropper. Dette vil kunne medføre at man i enkelte soner får et bæresystem som
ikke er optimalt utformet med tanke på en effektiv utnyttelse av parkeringsarealene.

6.3.5 Helikopterlandingsplass
Det skal etableres en helikopterlandingsplass på sykehustomten. Landingsplassen er tenkt
plassert på terreng i god avstand fra sykehusbyggene. Det skal ikke etableres
påfyllingsstasjon for drivstoff.
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Det er per i dag ikke definert hvilken helikoptertype som vil trafikkere sykehus-området.
Bruks- og ulykkesbelastninger på helikopterlandingsplassen vil uavhengig av dette bli
større enn for tilgrensende arealer med normal sykehusvirksomhet. Dette vil medføre at
underliggende bæresystem derfor må ha en mer robust utforming enn for bygget forøvrig.
Fundamenter antas utført i plasstøpt betong, mens plattform utføres i stål.
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INNLEDNING
Hensikten med dette notatet er å vurdere alternative termiske energiløsninger for
forsyning av varme og kjøling til Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug.
Valg av termisk energikilde for sykehusområdet på Ullandhaug vil være en viktig
faktor for å nå de mål som er satt mht. energibruk, andel fornybar energi, fleksibilitet og driftssikkerhet. Skjerpede krav i revidert TEK10 begrenser bruk av fossile
brensler til oppvarming.
Termisk energiproduksjon som tilfredsstiller dagens forskrifter og oppfyller byggherrens ambisjoner om "grønt sykehusbygg", kan gi kompliserte tekniske løsninger, og byggherren må derfor vurdere om han skal bygge og drifte et slikt anlegg i
egen regi, eller om denne leveransen skal kjøpes fra ekstern leverandør.
I dagens sykehus er det kontinuerlig varmeoverskudd fra kjøleprosesser (datasentraler, IKT-rom, UPS-sentraler, sterilsentral og medisinteknisk utstyr), og store deler av varmebehovet kan dekkes ved utnyttelse av denne overskuddsvarmen. Ved
å utforme kjølemaskiner slik at de kan driftes som varmepumper, kan kondensatorvarme/overskuddsvarme utnyttes for de fleste oppvarmingsformål.
Det er pr. i dag ikke tilgang på fjernvarme eller fjernkjøling til området. Denne rapporten beskriver derfor alternative termiske energikilder som synes aktuelle ved
bygging av en egen energisentral i sykehuset:
A

Isvannsmaskiner som dekker alt kjølebehov, med gjenvinning av varmeoverskudd fra kondensatorer ved moderat temperatur. Ikke nyttbar varme kjøles mot uteluft i tørrkjølere. Resterende varmebehov dekkes fra biokjeler fyrt
med biogass eller bioolje.

B

Sjøvannsbasert varmepumpe som grunnlast varmekilde og frikjøling mot sjøvann for dekning av kjølebehov. Spisslastvarme dekkes fra biokjeler.

C

CO₂-varmepumpe for kombinert oppvarming av varmt tappevann og til prosesskjøling. Sjøvannsbasert varmepumpe som grunnlast for annen oppvarming og frikjøling mot sjøvann. Spisslastvarme dekkes fra biokjeler.

D

Bergvarmebasert varmepumpe som grunnlast varmekilde og frikjøling mot
brønnpark som grunnlastkjøling. Spisslastvarme dekkes fra biokjeler, spisslastkjøling fra kjølemaskiner (varmepumper i kjøledrift).

Redundant varmeforsyning ivaretas ved at spisslastkjeler dimensjoneres for full
varmeeffekt. Redundant kjøleforsyning etableres for kritiske kjølefunksjoner, ved
f.eks. lokal nettvannskjøling eller lokale luftkjølte kjølemaskiner.
Vi vil også nevne at Stavanger Kommune vurderer ulike termiske energiløsninger
for Ullandhaug-området (1). Det er foretatt en generell vurdering av ulike varmekilder, og ut fra generelle betraktninger ble det valgt å se nærmere på følgende termiske energiløsninger:
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›

To forskjellige løsninger med bergvarmebaserte varmepumper til oppvarming
og kjøling. Det er vurdert både sentral varmepumpe og lokale varmepumpe
tilknyttet et energivann-nett med energibrønner i fjell (brønnpark).

›

Fjernvarme basert på avfallsforbrenning og fjernkjøling basert på sjøvann.

Sjøvann som varmekilde ble valgt bort fordi forholdene for grunnvarmebaserte
varmepumper er svært gode i dette området. Siden området er omkranset av sjøen
og energianleggene skal dekke både varme- og kjølebehov, mener vi likevel at det
er grunnlag for nærmere vurdering av sjøvannsalternativet også for oppvarming.
SUS 2023. Statsbygg og Smedvik Eiendom har etablert en samarbeidsgruppe for
å undersøke mulighetene for en felles energiløsning på Ullandhaug. I den forbindelse er Lyse Neo kontaktet for å undersøke muligheter og betingelser for leveranse av fjernvarme og fjernkjøling til området. I så fall vil varmeforsyningen bli basert
på avfallsfobrenning, biogass og el. Kjøling vil bli basert på frikjøling mot sjøvann,
sannsynligvis fra Gandsfjorden. Dette vil gi en nær 100% klimanøytral energiforsyning. Så langt synes disse undersøkelselsene positive.
Lyse NEO har besluttet å utvide sitt fjernvarmenett frem til Urban Sjøfront i Stavanger, og i den forbindelse vurderes Ullandhaug-området som svært interessant, både mht. fjernvarme- og fjernkjøleleveranse. Stavanger Sykehus vil være en viktig
faktor for etablering av termisk energiforsyning til Ullandhaug.

2

FORUTSETNINGER
Forskrifter
Ved beregning av energiforbruk til oppvarming og kjøling samt overordnete krav til
termisk energiforsyningkrav er følgende lagt til grunn:

›
›
›

Overordnet Teknisk Program (OTP), Helse Stavanger HF, 2014
NS 3701:2012 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygn.
TEK 10

LCC-kostnader
For økonomiske beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn:

›
›
›
›
›
›
›

Økonomisk levetid for bygninger og røranlegg, 30 år
Økonomisk levetid for teknisk utstyr, 15 år
Rentesats, 5% p.a.
Energipris el.kraft, 80 øre/kWh
Energipris biogass, 90 øre/kWh (ref. brennverdi)
Vedlikeholdskostnader bygninger og røranlegg, 1 % av investering
Vedlikeholdskostnader teknisk utstyr, 2,5 % av investering
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CO₂-regnskap
Klimaregnskap (ekvivalent CO₂-utslipp) fra energikilder inngår i vurderingen. Som
grunnlag for disse beregningene er foredragsnotat fra konferansen "Passivhus i
Norden 2013" /6/ benyttet, med følgende faktorer for aktuelle energikilder:

›
›
›
›
›
2.1

Elektrisk kraft

130 g/kWh

Fyringsolje

285 g/kWh

Naturgass

210 g/kWh

Bioolje/-diesel

50 g/kWh

Biogass

25 g/kWh

Varme- og kjølebehov
Tabell 1 viser dimensjonerende effektbehov og årlige energibehov til både oppvarming og kjøling. Behovene er basert på følgende normtall:
Oppvarming: Dimensjonerende effektbehov:

Kjøling:

70 W/m²

Årlig energibehov:

55 kWh/(m²år)

Dimensjonerende effektbehov:

45 W/m²

Årlig energibehov:

45 kWh/(m²år)

I Tabell 1 er behovene vist både for første og andre byggetrinn. Første byggetrinn
omfatter et oppvarmet gulvareal på ca. 95 000 m², mens ferdig utbygget sykehus
har et areal på ca. 200 000 m².
Tabell 1

Varme- og kjølebehov
Varmebehov

Dim.
forutsetninger

Kjølebehov

Dim. effekt
(kW)

Energibehov
(kWh/år)

Dim. effekt
(kW)

Energibehov
(kWh/år)

Byggetrinn 1

6 700

5 225 000

4 300

4 300 000

Byggetrinn 2

14 000

11 000 000

9 000

9 000 000

Figur 1 viser effekt-varighetskurven for det ferdig utbygde termiske energianlegget.
Det bemerkes at effekt-varighetskurven er tegnet slik at de skraverte arealene tilsvarer de årlige energibehovene til oppvarming og kjøling. Effektkurvene vil da representere middeleffekter til oppvarming og kjøling. De maksimale effekt-behovene
som er gitt i tabell 1 er større enn effektbehovene som fremgår av figuren.
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Figur 1

3

Effekt-varighetskurve for termisk energiforsyning til sykehuset.

VURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER
Som nevnt innledningsvis vurderes her 4 ulike energiløsninger (A, B, C og D).
Anleggene er vurderet basert på ferdig utbygd sykehus, men det vil være naturlig å
planlegge for trinnvis utbygging.
Det er forutsatt et lavtemperatur varmeanlegg med dimensjonerende tur-/returtemperatur 60/40°C.
Teknisk sentral
Arealbehovet for energisentralen ekskl. kjelsentral er anslått til ca. 530 m², hvorav
anslagsvis 300 m² er knyttet til selve energiproduksjonen (kjølemaskiner, varmepumper, bergvarme-/sjøvannsanlegg etc.). I tillegg vil spisslast-/backup-løsning
med biokjeler kreve et tilleggsareal på ca. 230 m², jfr. Figur 2. Abonnentsentraler
ved eventuell tilknytning til fjernvarme og fjernkjøling vil gi en arealbesparelse på
anslagsvis 200 m².
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Figur 2
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Foreløpig layout for teknisk sentral

A – Isvannsmaskiner med varmegjenvinning av kondensatorvarme
Som luftkjølte kjølemaskiner er det forutsatt kjølemaskiner i energisentralen og
tørrkjølere på tak for dumping av overskuddsvarme. Når tørrkjølere benyttes for
normal drift, må disse utstyres med stillegående vifter for å tilfredsstille kravene til
utendørs støy.
Figur 3 viser prinsipielt rørskjema for kjøleanlegget. Tørrkjølerkretsen er utstyrt
med en platevarmeveksler i parallell med kjølemaskinen, for frikjøling av isvannskretsen når utelufttemperaturen er lavere enn vanntemperaturen. Videre er det en
varmeveksler for utnyttelse av overskuddsvarme fra kjølemaskinen. Kondensatorvarmen kan gjenvinnes til varmeformål med temperaturkrav opp til ca. 50C.
Varmt forbruksvann forvarmes fra varmeanlegget og ettervames i elektriske beredere lokalt i de enkelte bygg.
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Figur 3

Prinsippskjema av isvannsanlegg med både luft/væske frikjølingsvarmeveksler (tørrkjøler) og væske/vann varmeveksler for varmegjenvinning.

3.1.1

Varmegjenvinning eller frikjøling fra kuldeanlegget.

Kjølebehovet til prosesskjøling er erfaringsmessig ca. 1 000 kW gjennom hele året
(ref. St. Olavs Hospital i Trondheim). Videre er varmebehovet til tappevannsoppvarming ca. 685 kW hele året. Med en kuldefaktor på COP = 3,0 blir kondensatorytelsen PK = 1 330 kW. Denne varmen kan gjenvinnes til forvarming av tappevann
hele året, og en liten del til romoppvarming og ventilasjon i vinterhalvåret. Alternativt kan kjølebehovet dekkes ved frikjøling store deler av vinterhalvåret. Forutsatt
10C turvanntemperatur på isvannskretsen er det mulig å dekke kjølebehovet ved
frikjøling når det er kaldere enn +6C, og det tilsvarer ca. 240 døgn i normalåret.
Det må velges en av disse to energisparetiltakene. Dersom hele kondensatorvarmen kan gjenvinnes, er det helt klart energiøkonomisk riktig å gjøre det. Dersom
bare en liten del av kondensatorvarmen kan gjenvinnes, må det vurderes i hvert
enkelt tilfelle hva som sparer mest energi – frikjøling eller varmegjenvinning.
Varmegjenvinning – oppvarming av varmt forbruksvann
Forutsatt en gjennomsnittlig nettvannstemperatur på 7C, en gjennomsnittlig temperatur på tappevannet etter oppvarming fra varmepumpen på 45C, og en ønsket
varmtvannstemperatur på 70 C, vil isvannsmaskinen dekke ca. 60 % av varmebehovet til tappevannsoppvarming.
Varmebehovet til varmt forbruksann i sykehus er 30 kWh/m2år, og det tilsvarer
6 000 000 kWh/år eller ca. 55 % av varmebehovet. Av dette kan ca. 60 % eller
3 600 000 kWh/år dekkes ved varmegjenvinning fra isvannsanlegget. Dette tilsvarer en midlere varmeeffekt på 410 kW. Når isvannsanlegget går på kun prosesskjøling med kjøleeffekt 1 000 kW og kondensatoreffekt på 1 330 kW, har isvannsmaskinene i gjennomsnitt 920 kW tilgjengelig overskuddsvarme etter forvarming av
tappevannet.
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Med en varmefaktor for kuldeanlegget på COP = 4, blir årlig el.forbruk for kompressorene E = 3 600 000 kWh/år / 4 = 900 000 kWh/år slik at energisparingen blir
ΔQVarmtvann = 2 700 000 kWh/år.
Varmegjenvinning – oppvarming av ventilasjonsluft
Det er forutsatt en dimensjonerende luftmengde til ventilasjonsluft på 10 m³/h m²,
dvs. 2 mill m3/h. Det forutsetter utstrakt bruk av behovsstyrt ventilasjon (VAV/DCV).
I tillegg har enkelte ventilasjonsanlegg redusert luftmengde om natten og i helgene.
Ca. 70 % av ventilasjonsanleggene har roterende varmegjenvinner med temperaturvirkningsgrad 85 %, mens resterende 30 % har batterigjenvinnere med ca. 60 %
temperaturvirkningsgrad.
For overslagsberegninger er det benyttet en gjennomsnittlig luftmengde på 1,2 mill.
m3/h (60 %), og en gjennomsnittlig gjenvinningsgrad på 75 %. Det er forutsatt en
avtrekkstemperatur på 22 °C og tilførselstemperatur 18 °C.

Figur 4 Graddagskurven for Stavanger med friskluftoppvarming fra luft/luftvarmeveksler, varmegjenvinning fra isvannsanlegg og fra varmeanlegg.

Figur 4 viser graddagskurven for Stavanger, andel av varmebehovet til oppvarming
av ventilasjonsluft som dekkes av luft/luft-varmegjenvinnerne, og hvor stor del som
kan dekkes av varmegjenvinning fra isvannsanlegget eller av varmeanlegget.
Forutsatt lavtemperatur oppvarming av ventilasjonsluften, for eksempel dimensjonerende tur/returtemperatur 60/40 °C, kan ca. 70 % av ventilasjonsvarmebehovet
på 2 000 000 kWh/år dekkes med overskuddsvarme fra isvannsanlegget. Med en
varmefaktor på COPVarme = 4 (tilsvarer kuldefaktor på COPKulde = 3,0), blir årlig el.forbruk for kompressorene E = 2 000 000 · 0,7 / 4 = 350 000 kWh, slik at energisparingen blir ΔQVent = (1 400 000 – 350 000) kWh/år = 1 050 000 kWh/år.
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Varmegjenvinning – romoppvarming/diverse
Når tappevann- og ventilasjonsluftoppvarming prioriteres blir restvarmen som kan
utnyttes til romoppvarming begrenset. Varmegjenvinning til resterende oppvarming
er her antatt til 10 %, det vil si 3 000 000 kWh/år  0,1 = 300 000 kWh/år. Med en
COPVarme = 4 bli energisparingen ΔQVarme= 225 000 kWh/år.
Samlet energisparing ved varmegjenvinning fra kuldeanlegget
Samlet energisparing ved varmegjenvinning fra kuldeanlegget til forvarming av
varmtvann, oppvarming av ventilasjonsluft og romoppvarming er estimert til:
ΔQSparing = 2 700 000 + 1 050 000 + 225 000 = 3 975 000 kWh/år.
Frikjøling fra uteluft
Alternativt kan kjølebehovet dekkes ved frikjøling med uteluft når det er kaldere
enn ca. +6°C. Varigheten på frikjølingen er ca. 170 døgn for et normalår, og med
frikjølingen spares et kompressor energiforbruk på:
ΔQSparing = (1 000 kW/3) · 170 døgn · 24 h/døgn = 1 360 000 kWh/år
Dette er vesentlig mindre energisparing enn det som kan spares med varmegjenvinning fra kuldeanlegget.
Anbefalt løsning
Forutsatt at det bygges et lavtemperatur varmedistribusjonssystem til oppvarming
av ventilasjonsluft, er det klart mest lønnsomt å benytte kuldeanlegget for kombinert kjølig og varmegjenvinning istedenfor å dekke deler av kjølebehovet med
frikjøling mot uteluft.

3.1.2

Varmeproduksjon og energiforbruk

Isvannsanlegget dekker 100 % av sykehusets kjølebehov med en effektfaktor
COPKjøl = 3,0. Dette tilsvarer en varmefaktor på COPVarme = 4,0.
Det er forutsatt at tappevannet forvarmes fra varmekursen og ettervarmes i el.beredere lokalt i de ulike undersentraler. Gjennomsnittlig temperatur på forvarmet
tappevann er 45 °C, og varmepumpen dekker da ca. 60 % av energibehovet til
varmt tappevann. Følgende varmebehov kan dekkes ved varmegjenvinning fra
kuldeanlegget:
- Forvarming av varmt tappevann: 6 000 000 kWh/år  0,6 =
- Oppvarming av ventilasjonsluft: 2 000 000 kWh/år  0,7 =
- Romoppvarming/diverse:
3 000 000 kWh/år  0,1 =
Samlet varmegjenvinning:

3 600 000 kWh/år
1 400 000 kWh/år
300 000 kWh/år
5 300 000 kWh/år

El. ettervarme tappevann:
6 000 000 - 3 600 000 =
Energidekning fra biokjeler: (11 000 - 5 300 - 2 400)·1 000 =

2 400 000 kWh/år
3 300 000 kWh/år

Sum varmeleveranse:

11 000 000 kWh/år
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Kuldeanleggets el.behov:
Biokjelenes energiforbruk:

3.1.3

9 000 000 kWh/år / 3 =
3 300 000 kWh/år / 0,90 =

3 000 000 kWh/år
3 667 000 kWh/år

Investeringer

For luftkjølte isvannsmaskiner er det forutsatt kjølemaskin i teknisk rom og tørrkjølere med stillegående vifter ute på tak. Spesifikk investeringskostnad for isvannsmaskiner med tørrkjøler, varmevekslere og nødvendige røranlegg er satt til 4 000
kr/kW kuldeytelse.
Luftkjølte kjølemaskiner inkl. tørrkjøler/røranlegg:
Kjelanlegg for tilsatsvarme inkl. backup – 2 x 7,5 MW:
Bygning for energiløsning:
Rørmontasjer, el.montasjer og automatikk:
Sum entreprisekostnader:
Prosjektering og uforutsette kostnader (20 %):
Sum investering:

3.2

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

36 000 000,6 000 000,7 500 000,4 700 000,54 200 000,10 840 000,65 040 000,-

B – Sjøvannsbasert varmepumpeanlegg
Sjøvann er en svært god termisk energikilde, både som kilde for et varmepumpeanlegg og for kjøling av ventilasjonsluft og prosesser. Her har vi vurdert en tilsvarende løsning som anlegget på Våland.

3.2.1

Utforming

Figur 5 viser prinsipiell utforming av et sjøvannsbasert varmepumpeanlegg med
mulighet for frikjøling mot sjøvann. Det er foreslått å benytte et direkte sjøvannssystem hvor sjøvann pumpes opp til teknisk sentral (energisentralen) via en pumpekum ved sjøkanten. Sjøvannet føres tilbake til sjøen i en separat avløpsledning.

Figur 5

Prinsipielt rørskjema for sjøvannsbasert varmepumpe.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-30-01 Termisk Energiforsyning.docx

12/28 SUS 2023 – TERMISK ENERGIFORSYNING

3.2.2

Dimensjonering av varmepumpeanlegget

Med sjøvann som varmekilde vil det aller meste av kjølebehovet kunne dekkes ved
frikjøling fra sjøvann pga. relativt lav sjøvannstemperatur og relativt høyt temperaturnivå i kjølesystemet. En sjøvannsvarmepumpe kan derfor dimensjoneres for en
varmeeffekt på 4 MW for å dekke grunnlastbehovet til oppvarming av sykehuset.
Kjeler for spisslast og backup dimensjoneres for full effektdekning, dvs. 14 MW
ferdig utbygd. Som sikkerhet for kjøleforsyning medregnes uteluftkjølere (tørrkjølere) slik at varmepumpene kan kjøres som regulære kjølemaskiner ved driftsstans
på sjøvannsanlegget. Kritiske kjøleanlegg utstyres med lokal backup (f.eks. lokale
kjølemaskiner eller nettvannskjøling).

3.2.3

Dimensjonering av sjøvannssystem

Figur 6 viser kartutsnitt fra området med traséer for sjøvannssystem fra sjøvannsinntak i Hafrsfjord frem til sykehuset. Sjøvannsinntaket er lagt på 50 m dybde, ca.
850 m fra sjøkanten med en sjøvanns pumpekum i Grannesbukta. Herfra pumpes
sjøvann i en trykkledning fram til varmepumpen i sykehuset, trasélengden er 1,3
km. Etter energisentralen føres sjøvannet tilbake til sjøen i en separat avløpsledning. Evt. tomteforhold for en sjøvannssentral er foreløpig ikke vurdert.

Figur 6

Foreslåtte rørtraséer for sjøvannssystem.

Forutsatt en effektfaktor for varmepumpen på COP = 3 ved dimensjonerende forhold, blir varmepumpens fordampereffekt P0 = 2 670 kW. Med en temperatursenkning på t = 3C, blir sjøvannsmengden ca. 220 kg/s.
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Ved full dekning av kjølebehovet på 9 MW med sjøvann og og en temperaturforskjell på t = 7C (9/16 °C), blir sjøvannsmengden 320 kg/s. Kjølebehovet blir derfor dimensjonerende for sjøvannsanlegget.
En sjøvannsledning av type PE100 SDR17 Ø800 gir med denne sjøvannsmengden et spesifikt trykktap på ca. p = 8 Pa/m, og med en lengde på inntaksledningen på 850 m blir trykktapet p = 7 kPa = 0,7 mVs.
Det er ca. 25 m høydeforskjell mellom sjøen og energisentralen. Det kan derfor
vurderes å benytte en indirekte systemløsning for sjøvannssystemet hvor det bygges en pumpesentral i sjøkanten med plass til både sjøvannspumper og sjøvannsvarmevekslere. Varmen fra sjøvannet avgis da til en frostvæske (glykolvann) som
sirkulerer i et lukket rørsystem mellom pumpekummen ved sjøkanten og varmepumpen i energisentralen. En indirekte løsning for sjøvannssystemet vil medføre
noe økte investeringskostnader knyttet til returrør, ekstra varmevekslere og glykolfylling, men årlig energiforbruk for pumpene blir lavere pga. lukket rørsystem og
gjenvinning av løftehøyden. En nærmere analyse av sjøvannsløsning vil bli utført i
detaljprosjektet.
Gulvnivå for sjøvannspumper i pumpesentralen legges 1 m lavere enn laveste sjøvannsnivå. Slik sikres at det alltid står vanntrykk inn på pumpen ved oppstart, og
man sikrer pumpen mot kavitasjon grunnet lavt sugetrykk. Pumpekummen bygges
med et hus på toppen for enkel tilkomst til sjøvannspumpene.
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har beregnet vannvolumet i indre basseng
av Hafrsjord (218 mill. m³), og overslagsberegninger viser at sjøtemperaturen i fjorden ikke vil bli påvirket av energiutvekslingen i et slikt energianlegg (mindre enn
0,1 °C).

3.2.4

Energidekning med sjøvannsvarmepumpen

Det er forutsatt at tappevannet forvarmes fra varmekursen og ettervarmes i el.beredere lokalt i de ulike undersentraler. Gjennomsnittlig temperatur på forvarmet
tappevann er 50 °C, og varmepumpen dekker da ca. 70 % av energibehovet til
varmt tappevann. Videre vil varmepumpen dekke ca 85 % av varmebehovet til
romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft. Dette gir følgende fordeling av
varmeproduksjon mellom sjøvannsbasert varmepumpe og tilsatsvarme:
Varmeproduksjon fra varmepumpe:
El.kolber til ettervarming tappevann:
Tilsatsvarme fra kjelanlegg:
Sum varmeproduksjon:

8 450 000 kWh/år
1 800 000 kWh/år
750 000 kWh/år
11 000 000 kWh/år

Varmepumpen dekker ca. 77 % av det årlige varmebehovet.
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3.2.5

Investering

Spesifikk kostnad for varmepumper med tørrkjølere og rørkrets er ca. 3.000 kr/kW
varmeeffekt. Tørrkjølere er en backup-løsning og krever ikke stillegående vifter.
Sjøvannsledning:
Pumpekum med pumper:
Sjøvannsledninger i grøft (felles med OV-ledning):
kr. 6 000 kr/m  1 300 m
Bygning for energiløsning (300 m²):
Varmepumpe – 4 x 1 000 kW:
Kjelanlegg for tilsatsvarme inkl. backup – 2 x 7,5 MW:
Rørmontasjer, elmontasjer og automatikk:
Sum entreprisekostnader:
Prosjektering og uforutsette kostnader (20 %):
Sum investering:
Tomtekostnad inngår i anleggskostnaden for pumpekummen.

3.3

kr.
kr.

2 000 000,3 000 000,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7 800 000,7 500 000,12 000 000,6 000 000,4 500 000,42 800 000,8 560 000,51 360 000,-

C – CO2-varmepumpe til tappevannsoppvarming og prosesskjøling +
frikjøling med sjøvann
Av figur 1 – effekt-varighetskurve for varme- og kjølebehov – fremgår at det er et
omtrent like stort varmebehov til tappevannsoppvarming og kjølebehov til prosesskjøling hele året. Det er derfor vurdert en CO2-varmepumpe til tappevannsoppvarming, som bruker isvannsanlegget til prosesskjøling som lavtemperatur varmekilde.
For øvrig oppvarming dekkes grunnlast med sjøvannsbasert varmepumpe og
spisslast/backup fra biokjeler. Kjøling kompletteres med frikjøling mot sjøvann.
Figur 7 viser et prinsipielt rørskjema for CO2-varmepumpen med fordamper for
varmeopptak fra isvannskretsen og gasskjøler (varmeveksler) for varmeavgivelse
til varmtvannsberederne. Varmepumpen er utstyrt med en eller flere stempelkompressorer som er dimensjonert for høye trykk, og en lavtrykksreceiver som sørger
for effektiv utnyttelse av fordamperen, og som sikrer kompressoren mot væskedråper. Ønsket varmtvannstemperatur i akkumulatorene styrer varmepumpen.
Det spesielle med CO₂-varmepumpen er at CO₂-prosessen arbeider med høye
trykk og er transkritisk. Det vil si at CO₂-gassen ved varmeavgivelse ikke kondenserer slik som andre arbeidsmedier, men kjøles ned fra f.eks. 100°C til 10-15°C i
en gasskjøler ved varmeveksling mot tappevann. Et slikt anlegg kan dermed dekke
hele varmtvannsproduksjonen opp til 70 - 85°C og med høy effektfaktor – COPVarme
= ca. 3,5. Denne løsningen krever sentral varmtvannsberedning og distribusjon av
varmt forbruksvann til de enkelte forbruksstedene. Lokale beredersystemer med
ettervarming er ikke nødvendig.
I dette alternativet er CO₂-varmepumpen kombinert med en sjøvannsbasert varmepumpe, og kjøling baseres på frikjøling fra sjøvann. Den sjøvannsbaserte varmepumpens størrelse kan reduseres tilsvarende CO₂-varmepumpens kjøleeffekt.
Det er innhentet budsjettpris på to stk. CO₂-varmepumpe-anlegg på 350 kW varmeytelse hver, og tilsvarende kuldeytelse er 2 x 250 kW.
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Figur 7

Prinsipielt rørskjema av CO2 – varmepumpe med varmtvannsberedere.

3.3.1 Energiproduksjon og kraftforbruk
Det er estimert at CO₂-varmepumpen dekker 95 % av varmebehovet til varmt forbruksvann. Videre er estimert at 85 % av varmebehovet til oppvarming og ventilasjon kan dekkes av den sjøvannsbaserte varmepumpen.
CO₂-varmepumpens varmeprod.: 6 000 000 kWh/år  0,95 =
CO₂-varmepumpens el.forbruk: 5 700 000 kWh/år / 3,5 =

5 700 000 kWh/år
1 628 570 kWh/år

Sjøvannsvarmepumpens varmeprod: 5 000 000 kWh/år0,85= 4 250 000 kWh/år
Sjøvannsvarmepumpens el.forbruk: 3 600 000 kWh/år / 3 = 1 416 670 kWh/år
Tilsatsvarmebehov tappevann (el.kolber):
Tilsatsvarmebehov oppvarming og ventilasjon:
Sum tilsatsvarmebehov:
Biokjelenes energiforbruk: 750 000 kWh/år / 0,9 =

300 000 kWh/år
750 000 kWh/år
1 050 000 kWh/år
833 330 kWh/år

3.3.2 Investeringsbehov
Sjøvannsledning:
Pumpekum med pumper:
Sjøvannsledninger i grøft (felles med OV-ledning):
kr. 6 000 kr/m  1 300 m
Bygning for energi-/kjelsentral (300 m²):
CO2 - varmepumpe - PVP = 2 x 350 kW:
Sjøvannsbasert varmepumpe – 3 300 kW:
Kjelanlegg for tilsatsvarme inkl. backup - 2 x 7,5 MW:
Rørmontasjer, el.montasjer og automatikk
Sum entreprisekostnader:

kr.
kr.

2 000 000,3 000 000,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7 800 000,7 500 000,5 000 000,10 000 000,6 000 000,4 500 000,45 800 000,-
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Prosjektering + uforutsette kostnader (20%):
Sum investering:

3.4

kr.
kr.

9 160 000,54 960 000,-

D – Bergvarmebasert varmepumpe
3.4.1

Utforming

Figur 8 viser et prinsipielt systemskjema for et bergvarmebasert varmepumpeanlegg, som er bygget for både oppvarming og kjøling. Varmepumpen er tilkoblet et
indirekte varmeopptakssystem som består av et stort antall 250 m dype borehull
(energibrønner) i fjell. I brønnene installeres det plastvarmevekslere (kollektorslanger) som kobles i parallell til felles tur-/returledning mot varmepumpeanlegget. En
sirkulerende frostvæske (denaturert etanol) overfører termisk energi mellom brønnsystemet og varmepumpen.
Om vinteren, når det er et overordnet varmebehov i bygningsmassen, benytter
varmepumpen borehullene som varmekilde, og temperaturen i brønnsystemet synker gradvis. Kjølebehov dekkes med frikjøling mot den kalde frostvæsken. Normalt
vil frostvæsketemperaturen være lav nok til at kjølebehovet kan dekkes med frikjøling også på våren og tidlig sommer. Når frostvæsken benyttes til frikjøling overføres det varme fra kjølesystemet til energibrønnene, og temperaturen i brønnsystemet øker gradvis (termisk lading). Utpå sensommeren/høsten vil brønntemperaturen normalt være så høy at kjølebehovet ikke lenger kan dekkes ved frikjøling. Da
må varmepumpen gå i overordnet kjøledrift ved at all lavtemperaturvarme hentes
fra kjølesystemet. Brønnparken stenges da ut fra varmepumpens lavtemperaturside, og overskuddsvarmen (kondensatorvarmen) fra varmepumpeanlegget blir
avgitt (dumpet) til brønnparken via dumpevarmeveksleren som vist i Figur 8.

Figur 8

Prinsipielt systemskjema for bergvarmebasert varmepumpeanlegg.
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Figur 9 på neste side viser kartutsnitt fra området der sykehuset skal lokaliseres på
Ullandhaug. På kartet, som er hentet fra NGU´s grunnvannsdatabase (2), er det
også vist noen eksisterende energibrønner i området.
Tabell 2 viser noen data fra de avmerkede brønnene. Brønndata er hentet fra
NGUs digitale kartdatabase (www.ngu.no).
Tabell 2

Brønndybde, avstand ned til fjell og brønnenes vannproduksjon (NGU).

Brønn nr.
Brønnlengde
Dyp til berg
Vannmengde

(m)
(m)
(l/h)

1

2

3

4

5

30
200

46
250

150
2,0
30

200
1,5
1 800

200
1,5
-

De tre øverste energibrønnene er boret med berg like under overflaten, og sannsynligvis er det gode grunnforhold for et bergvarmebasert varmepumpeanlegg her.

Figur 9

Kartutsnitt fra Ullandhaug med registrerte energibrønner.

I forbindelse med utvidelsen av universitetsområdet på Ullandhaug tidlig på 1970tallet, ble det utført grunnundersøkelser ca. 800 m nord for den aktuelle sykehustomta (2). Data fra grunnundersøkelsene viser kort avstand til berg, med løsmassetykkelser på 1 – 3 m, og det stemmer godt med data fra tabell 2.

3.4.2

Dimensjonering av varmepumpeanlegget

Med en bergvarmebasert varmepumpe kan hele kjølebehovet dekkes ved frikjøling
fra energibrønnene om våren og utover forsommeren. Varmen som fjernes fra
bygget blir lagret i brønnene, og på ettersommeren og høsten vil temperaturen i
brønnene bli for høy til at brønnene kan dekke kjølebehov. Sikkerhet for kjøleleve-
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ranse vil være noe større ved et sjøvannsbasert anlegg enn et bergvarmebasrt
anlegg, da et sjøvannsbasert anlegg ikke er avhengig av drift på kjølemaskiner.
Dersom varmepumpen skulle dekke bare varmebehov, ville en varmepumpe med
4 MW varmeeffekt slik som sjøvannsvarmepumpen vært passe størrelse. Siden
sykehuset har et dimensjonerende kjølebehov på 9 MW, og det ikke kan regnes
med frikjøling fra energibrønnene på sensommeren, må hele kjølebehovet dekkes
med mekanisk kjøling. Varmepumpen dimensjoneres derfor for å dekke hele kjøleeffektbehovet. I kjøledrift vil utgående isvannstemperatur fra fordamperene være
ca. 10 °C, men bergvarmepumper normalt dimensjoneres for 0 °C utgående isvannstemperatur. En varmepumpe som yter 9 MW i kjøledrift med 10°C isvannstemperatur har ca. 9 MW varmeytelse i varmedrift med 0 °C isvannstemperatur.
Kjeler for spisslast og backup dimensjoneres for full effektdekning, dvs. 14 MW
ferdig utbygd. Brønnsystemet kan enkelt seksjoneres, og full driftsstans på dette
anlegget regnes som usannsynlig. Ekstra backup for kjøleleveranse er derfor
unødvendig. Kritiske kjøleanlegg utstyres med lokal backup (f.eks. lokale kjølemaskiner eller nettvannskjøling).

3.4.3

Energidekning med bergvarmepumpen

Bergvarmepumpen dimensjoneres for en kjøleeffekt på 9 MW, og den vil da dekke
hele varmebehovet til oppvarming og ca. 70 % av behovet til varmt tappevann.
Samlet energidekningsgrad vil bli:
- Varmeproduksjon fra varmepumpe:
- Tilsatsvarme fra el.kolber:
Sum varmeproduksjon:

9 400 000 kWh/år
1 600 000 kWh/år
11 000 000 kWh/år

Varmepumpen dekker 85 % av det årlige varmebehovet. Det er forutsatt at tappevannet forvarmes til 50 °C fra varmekursen og ettervarmes i el.beredere lokalt.

3.4.4

Dimensjonering av energibrønnsystemet

Forutsatt at varmepumpen arbeider med en årsvarmefaktor på COPår = 2,8 ved
dimensjonerende forhold, vil varmepumpens varmeopptak være:
Q0 = 9 400 000 kWh/år  1,8/2,8 = 6 040 000 kWh/år
Forutsatt at spesifikt energiopptak fra brønnene er ca. 94 kWh/mår blir samlet
brønndybde 65 000 m, hvilket gir 260 brønner ved 250 m brønndybde. En energibrønn koster ca. kr. 80 000,- med varmeveksler (kollektorslange) opp til brønnhode. I tillegg kommer samlekummer og tilførselsledninger fram til varmepumpe.
Nødvendig borehullsdybde er avhengig av både effektuttaket og av energiuttaket
gjennom året. Maks. ytelse på varmedrift er 9 MW, men den vil inntre svært sjelden. Forutsatt en gjennomsnittlig effektfaktor på COP = 2,8, vil effektuttaket bli
P = 9 000 kW 1,8/2,8 = 5 785 kW, og spesifikt effektuttak fra borebrønnene vil da
bli: q = 5 785 000 W /65 000 m = 89 W/m. Dette er høyt effektopptak, og kan kun
brukes når det er høye brønntemperaturer. Mot slutten av fyringssesongen om
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våren er brønntemperaturene lave, og da må varmepumpekapasiteten reduseres
for at utgående isvannstemperatur ikke skal komme under f.eks. -3°C.
Ved detaljprosjektering må energibrønnsystemet simuleres, f.eks. med programmet Earth Energy Designer (EED).

3.4.5

Investering

Spesifikk kostnad for vann/vann standard isvannsmaskiner er ca. 2.000 kr/kW kjøleeffekt.
Energibrønner i fjell med kollektorledninger:
Grøfter, samlekummer og rørledninger til varmepumpe:
Bygning for energi-/kjelsentral:
Vann/vann-isvannsmaskiner – 4 x 2 250 kW:
Kjelanlegg for tilsatsvarme, inkl. backup – 2 x 7,5 MW:
Rørmontasjer, elmontasjer og automatikk:
Sum entreprisekostnader:
Prosjektering og uforutsatte kostnader (20 %):
Sum investering:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20 800 000,3 000 000,7 500 000,18 000 000,6 000 000,5 000 000,60 300 000,13 100 000,73 400 000,-

Budsjettet gjelder for en brønnpark med 250 energibrønner. Årlig varmebehov som
skal dekkes av den nye energisentralen er da 11 GWh/år. Det er viktig at et slikt
bergvarmebasert varmepumpeanlegg kan bygges ut etappevis slik at utbyggingen
av brønnparken kan tilpasses de reelle behovene.

3.4.6

Erfaringer fra bergvarmebasert varmepumpe

Sykehuset Nye Ahus ble startet opp i oktober 2008. Sykehusets brutto areal er
130 000 m². Dimensjonerende effektbehov til oppvarming er 14,4 MW uten internlaster, og dimensjonerende kjølebehov er 7,4 MW (3). Årlig energibehov til oppvarming er 18 000 MWh/år, og til kjøling 8 000 MWh/år.
Varmepumpeanlegget består av tre stk. skruekompressoraggregater og ett stempelkompressoraggregat. Varmepumpen er dimensjonert for å dekke kjølebehovet
om sommeren. Ved oppstart var det bygget til sammen 228 energibrønner med
dybde ca. 200 m. Anlegget var planlagt for bygging av 350 energibrønner, men til
nå har det vist seg være tilstrekkelig med 228 brønner.

3.5

Teknisk/økonomisk vurdering av alternative termiske energiløsninger
Tabell 3 på neste side gir en teknisk/økonomisk sammenligning av de fire alternative tekniske løsningene for termisk energiforsyning (oppvarming, kjøling).

›

A – Kuldeanlegg (isvannsmaskiner) med varmegjenvinning

›

B – Sjøvannsvarmepumpe

›

C – CO₂-varmepumpe (varmtvann) + sjøvannsvarmepumpe

›

D – Bergvarmepumpe
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For beregning av varmepumpenes årlige el.forbruk er det brukt en årsmiddel
effektfaktor for sjøvannspumpene på COP = 3,0, mens bergvarmepumpen har en
midlere COP = 2,8. Årsaken til denne forskjellen er at gjennomsnittlig væsketemperatur ut fra varmepumpens fordamper er ca. 2 C lavere for bergvarmepumpen
enn for sjøvannsvarmepumpen.
For beregning av energiforbruket til kjelene er det forutsatt en kjelvirkningsgrad på
90 %. Det er forutsatt at varmetap fra fjernvarmerørene inngår i varmebehovet på
55 kWh/m².
For beregning av kapitalkostnader er det forutsatt en realrente på 5 % p.a., og det
er differensiert mellom 15 og 30 års økonomisk levetid for de ulike anleggsdeler
som vist i tabell 2. Det gir annuitetsfaktorer på a = 0,0963 kr/krår for anleggsdeler
med 15 års levetid og a = 0,0651 kr/krår for anleggsdeler med 30 års levetid.
For beregning av drifts- og vedlikeholdsutgifter er det regnet 1 % pr. år av investering til bygninger og rørnett, 2,5 % pr. år av investeringer til teknisk utstyr.
Elektrisitetsprisen er satt til 80 øre/kWh og biogassprisen er 90 øre/kWh (ref.
brennverdi). Alle beløp er eks. mva.
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Tabell 3

Lønnsomhetsanalyse – fire alternativer for termisk energiforsyning

Energiløsning

A) Isvannsmaskiner med
varmegjenvinning

B) Sjøvannsvarmepumpe
til oppvarming
og kjøling

C) CO₂varmepumpe
til kjøling og
varmtvann + B

D) Bergvarmepumpe til oppvarming og
kjøling

(kWh/år)
(kWh/år)
(kWh/år)

5 300 000
5 700 000
11 000 000

8 450 000
2 550 000
11 000 000

9 950 000
1 050 000
11 000 000

9 400 000
1 600 000
11 000 000

(kWh/år)
(kWh/år)
(kWh/år)

0
9 000 000
9 000 000

8 000 000
1 000 000
9 000 000

8 000 000
1 000 000
9 000 000

6 000 000
3 000 000
9 000 000

Sum energiproduksjon

(kWh/år)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Energiforbruk
Elektrisitet
- VP varmedrift
- VP/kjølemaskin
- Pumper
- El.kolber
Sum el.forbruk
Biogass
- Kjeler ( = 0,90)

(kWh/år)
(kWh/år)
(kWh/år)
(kWh/år)
(kWh/år)

3 000 000
250 000
2 400 000
5 650 000

2 820 000
400 000
400 000
1 800 000
5 420 000

3 045 240
400 000
400 000
300 000
4 145 270

3 130 000
1 000 000
400 000
1 600 000
6 130 000

(kWh/år)

3 667 000

833 330

833 330

0

Sum energiforbruk

(kWh/år)

9 317 000

6 253 330

4 978 570

6 130 000

(kr)
(kr)
(kr)

9 000 000
45 960 000
54 960 000

24 360 000
27 000 000
51 360 000

24 360 000
30 600 000
54 960 000

38 600 000
34 800 000
73 400 000

(kr/år)
(kr/år)
(kr/år)

585 900
4 425 950
1 239 000

1 585 840
2 600 100
918 600

1 585 840
2 946 780
1 008 600

2 512 860
3 351 240
1 256 000

(kr/år)
(kr/år)

4 520 000
3 300 300

4 336 000
750 000

3 316 220
750 000

4 904 000
0

(kr/år)

14 071 150

10 190 540

9 554 080

12 024 100

70,4

51,0

48,0

60,1

826 175

716 766

738 547

796 900

Tekniske data
Varmeproduksjon
- Primærenergianlegg
- Spisslast
Sum varmeproduksjon
Kjøleproduksjon
- Frikjøling
- VP/kjølemaskin
Sum kjøleproduksjon

Økonomiske data
Investering
Varme/kjøleanlegg
- Bygg + rørnett (30 år)
- Teknisk utstyr (15 år)
Sum
Årskostnader
Kapitalkostnader (30 år, 5%)
(15 år, 5%)
Service/vedlikehold
Energikostnader
- El. (80 øre/kWh)
- Biogass (90 øre/kWh)
Sum årskostnader
Spesifikk energipris
Ekvivalent CO₂-utslipp

(øre/kWh)
(kg/år)
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Under de gitte forutsetninger gir systemene med sjøvannsbaserte varmepumpeog kjølesystemer (alternativ B og C) de klart laveste årskostnadene, i størrelsesorden 20-25 % lavere kostnader enn alternativet med varmepumpe tilknyttet energibrønner (alternativ D). Investeringskostnadene er også ca. 25-30 % lavere. Disse
alternativene gir også de laveste klimabelastningene (ekvivalent CO₂-utslipp). Alternativ C med bruk av CO₂-varmepumpe for varmtvannsberedning har noe lavere
årskostnad enn alternativ B.

3.6

Vurdering av aktuelle arbeidsmedier for varmepumper og
kjølemaskiner
3.6.1

R134a – HFK-medium

I de økonomiske vurderingene i denne rapporten med oppsummering i Tabell 3, er
det forutsatt bruk av standard varmepumpe- og kjøleaggregater med R134a som
arbeidsmedium (kuldemedium) i Alternativ A, B, C og D. Alternativ C har i tillegg
CO₂-varmepumper. R134a er et HFK arbeidsmedium som er ugiftig og ubrennbart.
Mediet er imidlertid en drivhusgass med relativt høy GWP-verdi1, og ved utilsiktede
lekkasjer vil det bidra til drivhuseffekten. HFK-mediene er derfor regulert av EU's Fgassdirektiv, som ble implementert i EU i 2006. I Norge trådte direktivet i kraft september 2013. For varmepumpe- og kjøleanlegg med mer enn 3 kg HFK-fylling er
det i dag bl.a. krav til regelmessig, uavhengig lekkasjekontroll2.
Revidert F-gassdirektiv ble implementert i EU 1. januar 2015, og vil etterhvert også
taes inn i norsk lovverk. Direktivet omfatter en gradvis utfasningsplan for HFK fram
mot 2020-2030, hvor mediene med høyest GWP-verdi skal fases ut først. Etterhvert vil også HFK-medier med lavere GWP-verdi taes med, bl.a. R134a. Det er for
tidlig å si hvordan det reviderte F-gassdirektivet vil påvirke framtidig bruk av R134a
i nye varmepumpe- og kjøleanlegg i Norge, og hvor lenge det vil være R134a tilgjengelig for eventuell etterfylling av eksisterende anlegg. Det er derfor knyttet
usikkerhet til om det bør prosjekteres nye, store varmepumpe- og kjøleanlegg med
R134a som arbeidsmedium.
Følgende alternative arbeidsmedier til R134a berøres ikke av F-gassdirektivet:

›

HFO-1234ze

›

Blandingsmedier av HFK og HFO

›

Karbondioksid (R744, CO₂)

›

Ammoniakk (R717, NH₃)

›

Propan (R290, C3H8)

1

GWP – Global Warming Potential. GWPCO2 = 1 (referanse), GWPR134a = 1440

2

3-30 kg – 1 gang per år, 30-300 kg – 2 ganger per år, >300 kg – 4 ganger per år
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3.6.2

Alternative arbeidsmedier til HFK (R134a)

HFO1234ze
Som et alternativ til R134a innen aktuelt drifts-/temperaturområde har det blitt utviklet og introdusert nye, syntetisk framstilte medier, først og fremst HFO1234ze.
Dette mediet har en GWP-verdi på kun 6, og vil derfor ikke omfattes av F-gassdirektivet. Anlegg med HFO vil trenge typisk 25 % større kompressorvolum enn
ved bruk av R134a, mens effektfaktoren (COP) vil være tilnærmet den samme.
Ulempen med HFO er at mediet er litt brennbart, hvilket vil påvirke kravene til utforming, installasjon og service av aggregater samt utforming av teknisk rom inkl.
sikkerhetsutrustning og ventilasjonsanlegg. Norsk kulde- og varmepumpebransje
har foreløpig liten erfaring med brennbare medier. Prisen på HFO er tilnærmet det
dobbelte av HFK da dette er et nytt medium som også er komplisert å framstille.
Det er for tiden usikkert hvordan prisen på HFO vil utvikle seg.

Figur 10 Eksempel på varmepumpe-/kjøleanlegg med HFO1234ze.
Blandingsmedier av HFO og HFK
I lys av det reviderte F-gassdirektivet har det blitt utviklet og testet blandingsmedier
av HFO1234ze og HFK med GWP-verdi lavere enn ca. 600. Et eksempel på dette
er R450A, som består av 58 % HFO og 42 % R134a. Mediet er ugiftig og ubrennbart, og medieegenskapene er tilnærmet som for R134a. Det er høyst usikkert hvor
lenge denne typen blandingsmedier vil være på markedet, og om det vil utvikles
nye lav-GWP blandingsmedier i årene framover.
Karbondioksid (R744, CO₂)
CO₂ er et såkalt naturlig arbeidsmedium. Mediet er ubrennbart og ugiftig og har
GWP-verdi lik 0 når det benyttes som arbeidsmedium. CO₂ skiller seg fra de andre
arbeidsmediene på en rekke områder. Bl.a. er trykknivået i CO₂ varmepumpe- og
kjøleanlegg betydelig høyere enn i anlegg med HFK, uten at dette utgjør noen sikkerhetsrisiko. Videre vil denne typen CO₂-anlegg ha en annerledes varmeavgivelsesprosess som medvirker til at anleggene ikke egner seg like godt til alle typer
anvendelser. Når CO₂ benyttes i varmepumper for bygningsoppvarming eller i kjøleanlegg for klima- eller prosesskjøling vil COP bli noe lavere enn ved bruk av HFK.
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Når imidlertid CO₂-anlegg benyttes til varmtvannsberedning eller kombinert kjøling
og varmtvannsberedning vil COP bli en god del høyere, og anleggene kan dessuten varme vann til 60-90 °C uten behov for ettervarming. Det betyr at CO₂-teknologien vil gi spesielt høy energisparing når den benyttes til varmtvannsberedning.
I Alternativ C i denne rapporten er det foreslått en anleggsløsning med et kombinert varmtvannsvarmepumpe og kjøleanlegg med CO₂ som arbeidsmedium.

Figur 11

Eksempel på varmepumpe-/kjøleanlegg med CO₂ (R744).

Ammoniakk (R717, NH₃)
Ammoniakk er et naturlig arbeidsmedium, som er mye brukt i industrielle kuldeanlegg samt mange store kjøle-/varmepumpesentraler i fjernvarme- og fjernkjøleanlegg samt enkeltbygninger i Norge. GWP-verdien er null. Anlegg med ammoniakk
som arbeidsmedium oppnår en god del høyere effektfaktor (COP) enn anlegg med
HFK, og pga. industriell standard/kvalitet har anleggene meget lang levetid.

Figur 12

Eksempel på varmepumpe-/kjøleanlegg med ammoniakk (R717).

Hovedutfordringen med ammoniakk er at mediet er giftig 3, irriterende/etsende for
øyne/slimhinner/luftveier/hus og moderat brennbart4 ved høye konsentrasjoner.
Ammoniakk har dessuten en karakteristisk, stikkende lukt som kan virke panik-

3

IDLH – helsefare ved korttids eksponering 500 ppm

4

Nedre/øvre eksplosjonsgrense 15/28 volum%, antennelsestemperatur 650 °C
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kskapende for personer som eksponeres. Det er derfor satt strenge krav til dimensjonering, utforming og drift av aggregater og maskinrom med denne typen utstyr
(NS-EN 378, 2008) for å hindre lekkasjer samt minimalisere konsekvensene ved
eventuelle lekkasjer. Eksempel på sikkerhetstiltak:

›

Kompakte aggregater med lav fyllingsmengde

›

Særskilte krav mht. dimensjonering og utforming av aggregater

›

Plassering av aggregater i gasstett og brannsikret maskinrom, eventuelt i
gastett kontainer på tak

›

Bruk av indirekte systemløsning ved tilkobling til varme- og kjølesystem slik at
eventuell ammoniakkgass ikke kan lekke ut i bygningen

›

Gassdetektorer tilkoblet alarmsystem (lyd- og lyssignal)

›

Separat to-trinns ventilasjonssystem (grunn-/nødventilasjon)

›

Scrubber-system for rensing av ammoniakkgass ved evt. lekkasjer

Ved vurdering av ammoniakk som arbeidsmedium i varmepumpe- og kjøleanlegg
må det gjennomføres en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Ved
en eventuell installasjon ved SUS vil det stilles særskilte krav ettersom dette er et
offentlig oppholdssted med høyeste sikkerhetskrav (klasse A, sykehus osv.).
Propan (R290, C3H8)
Propan er et naturlig arbeidsmedium med GWP-faktor på 3. Mediet medvirker til
høy effektfaktor i varmepumpe- og kjøleanlegg, og har mange gode praktiske
egenskaper. Hovedutfordringen med propan er imidlertid at det er svært brennbart 5
og det er derfor satt svært strenge krav ved utforming, installasjon, drift og service
på denne type anlegg (NS-EN 378, 2008). Dette er hovedårsaken til at propan er
benyttet som arbeidsmedium i relativt få anlegg i Europa/Norge, og da fortrinnsvis i
anlegg med lav varme-/kjøleytelse og dermed lav fyllingsmengde. Propan er derfor
ikke vurdert å være et reelt alternativ for varmepumpe- og kjøleanlegg ved SUS.

5

Nedre/øvre eksplosjonsgrense 2,7/14,7 volum%, antennelsestemperatur 235 °C
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4

ANBEFALT SYSTEMLØSNING
Basert på beregnede anleggs- og driftskostnader, anbefaler vi at termisk energiforsyning til sykehuset baseres på et sjøvannsbasert varmepumpe- og kjøleanlegg,
med Hafrsfjord som energikilde. Varmt forbruksvann anbefales produsert med
CO₂-varmepumper, med varmeoverskudd fra kjøleanleggene som primær varmekilde.
Sjøvannsinntaket legges på 50 m dybde, ca. 850 m fra land.
CO₂-varmepumpene for varmt forbruksvann vil dekke så godt som all tappevannsoppvarming, mens varmepumpene for øvrig oppvarming erfaringsmessig dekker
ca. 85 % av totalt årsenergibehov. Dette tilsvarer en effektstørrelse ca. 50 % av
maksimalt effektbehov (3-døgnmiddel). Her tilsvarer dette en varmepumpeeffekt på
totalt 4 MW ved fullt utbygd sykehus. Resterende varmebehov anbefales dekket
med et kjelanlegg basert på biobrensel (fortrinnsvis biogass). Vi anbefaler videre at
kjelanlegget dimensjoneres for full backup for varmepumpene. Dette har små økonomiske konsekvenser og vil bidra til at full varmeforsyning opprettholdes ved
f.eks. strømbrudd eller driftsavbrudd på sjøvannssystemet. Plasseres kjelene i tillegg i egen branncelle, anser vi at systemet har tilstrekkelig redundans.
Kjøling med sjøvann dimensjoneres for dekning av både prosesskjøling, ventilasjonskjøling og komfortkjøling lokalt, foreløpig beregnet til totalt 9 MW ved fullt utbygd sykehus. For å begrense driftsavbrudd ved service og andre driftsstans, installeres redundante varmevekslere og pumpeanlegg. Dessuten kan varmepumpeanlegget ustyres for backup-drift for deler av sjøvannskjølingen, ved installasjon
av uteluftkjølere. Kritiske kjølefunksjoner anbefales i tillegg utstyrt med mulighet for
lokal backup, f.eks. ved lokale luftkjølte kjølemaskiner eller nettvannskjøling.
Basert på tilgjengelig informasjon om Hafrsfjord, kan vi ikke se at et slikt energianlegg for Stavanger Sykehus vil ha konsekvenser for havmiljøet lokalt.
Sjøvannstemperaturen er en viktig parameter for om sjøen er egnet som temperaturlager for et varmepumpe- og kjøleanlegg. Det bør undersøkes nærmere om det
fins tilgjengelige temperaturregistreringer fra Hafsfjord. Det er også igangsatt temperaturregistreringer på aktuelt inntakssted for vurdering av temperaturforholdene i
Hafsfjord.
Vi anbefaler at behovet for redundant varme- og kjøleforsyning samt backupkapasiteter belyses nærmere i en ROS-analyse.
En videre vurdering av energikilder og løsninger for termisk energiforsyning til
Stavanger Universitetssykehus bør ses i sammenheng med øvrige planer for
Ullandhaugområdet.
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5

GRENSESNITT
Skissert løsning for et sjøvannsbasert varmepumpe- og kjøleanlegg for nytt sykehus på Ullandhaug, forutsetter at det gis tillatelse til bygging av en sjøvannssentral
ved sjøkanten i Grønnesbukta i Hafrsfjord, samt utlegg av sjøvannsledning og rørtrasé opp til sykehustomten.
Anleggene styres fra byggets SD-anlegg.

6

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:

›

sikring av grøfter

›

sikring av byggegrop for sjøvannskum (inntil 10 m dyp)

›

transport og håndtering av store rørdimensjoner

›

transport og håndtering av stort og tungt utstyr

›

sveisearbeider
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INNLEDNING

Notatet beskriver krav og utførelse som legges til grunn for sanitæranleggene ved
SUS.

2

FORUTSETNINGER

Følgende legges til grunn for sanitæranlegget.

›

Overordnet teknisk program – OTP, datert 11.03.2014, fra Helse Stavanger
HF.

›

Standard abbonementsvilkår for vann og avløp (tidligere Normalreglement for
sanitæranlegg).

›

Våtromsnormen

›

TEK 10

›

Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning, datert 2015,
fra Folkehelseinstituttet.

›

Gjeldende standarder og forskrifter

›

Lokale bestemmelser

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

Alternative behandlingsmetoder for å unngå legionellavekst i forbruksvannet er
omhandlet i eget notat, NO-RIV-31-03 "Forebygging av legionellasmitte".

4

ANBEFALT LØSNING

Det etableres tosidig vannforsyning fra kommunal hovedvannledning ved hjelp av
ett vanninnlegg til Teknisk sentral i bygg D og ett vanninnlegg til rørteknisk sentral i
bygg A. Disse knyttes sammen innvendig via teknisk kulvert. Oppvarming av varmt
forbruksvann baseres på gjenvinning av overskuddsvarme fra kjøleanleggene.
Sentral varmtvannproduksjon skjer derfor i Teknisk sentral, ved bruk av CO₂varmepumper. Spisslast og reserveforsyning fra kjelsentral, via varmevekslere.
Det installeres i tillegg berederanlegg med varmeveksler mot varmeanlegget i hvert
bygg for lokal vannoppvarming dersom sentral forsyning svikter.
Alt forbruksvann behandles for å unngå vekst av legionellabakterier i vannet.
Spillvann og overvann tilkoples utvendige avløpsinstallasjoner. Miljøfarlig avløp
håndteres lokalt i hvert bygg; oppsamling i innvendige eller utvendig tanker.
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5

GRENSESNITT

Grensesnitt mot VA-anleggene er 1 meter utenfor kjellervegg/kulvertvegg.
Avhengig av entrepriseinndeling, kan det være grensesnitt mot CO₂-varmepumpe.
Grensesnitt mot medisinteknisk utstyr som ikke inngår i rørentreprisen, må avklares i funksjonsprosjektfasen.
For øvrig normale grensesnitt mot bygningsmessige, el.tekniske og automatiseringsarbeider.

6

TEKNISK LØSNING

Det etableres tosidig vannforsyning fra kommunal hovedvannledning ved hjelp av
ett vanninnlegg til Teknisk sentral og ett vanninnlegg til rørteknisk sentral i bygg A.
Disse knyttes sammen innvendig via teknisk kulvert. Dette gjøres for å redusere
risiko for driftsavbrudd ved evt. brudd i forsyningsledning.
Spillvann tilknyttes utvendig spillvannsnett. Overvann fra tak, interne veier og plasser tilknyttes utvendig overvannsnett.
Foreløpige overslagsberegninger for spillvannsmengder og forbruksvann:
Bygg

A - Sengebygg
nord
B – Sengebygg
sør
C - Akuttbygg 2
D – Akuttbygg 1
E - Behandlingsbygg

6.1

Spillvann
Normalvannmengde
[l/s]

Spillvann
Samtidighet
[l/s]

Forbruksvann
Normalvannmengde KV+VV
[l/s]

Forbruksvann
Samtidighet
[l/s]

1500

34

500

12,0

700

16

230

7,0

580
240
240

14
9
9

180
70
70

6,2
3,5
3,5

Infrastruktur føringsveier

Føringsveier for sanitæranlegg samordnes med trasé for øvrige VVS-tekniske anlegg. Rørledninger skal legges og må kapasitetsmessig dimensjoneres, for å ivareta en god funksjonsmessig fleksibilitet.
Plassering og montasje av ledningene skal nøye koordineres med andre fag, og
det må tilstrebes å etablere et standardisert system med inndeling i spesifikke føringssoner/nivåer i den samlede føringssonen.
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Ledningene må legges slik at det blir mulig å drive et effektivt vedlikehold av disse.
Betjeningskomponenter plasseres slik at betjening av disse i minst mulig grad forstyrrer arealenes funksjonelle drift, og at arbeidet kan gjøres i hht. gjeldende HMSkrav. Ved planlegging av ledningstraséene må det ved kryssing av brannklassifiserte vegger og gulv, tas hensyn til branntettinger slik at disse kan utføres forskriftsmessig.
Røranleggene skal ikke legges innstøpt. Det må videre legges til rette for tilkomst
til føringsveier og komponenter i selve føringene for kontroll, vedlikehold og framtidig endring av deler av installasjonene.
Det skal legges vekt på designmessige løsninger som innehar tilstrekkelig montasjemessige toleranser overfor andre tekniske installasjoner og bygningsdeler.
Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, IKT- og
datarom, heismaskinrom o.l. Avløp fra dataromskjølere kan legges i oppforet datagulv som er overvåket med fuktfølere.

6.2

Avløpsinstallasjoner

SPILLVANN
Spillvannsledninger føres ned gjennom etasjene til gulv på grunn hvor de tilknyttes
bunnledninger. Bunnledningene legges med selvfall og slik at de krysser under
kulverter i U2. Det legges uttrekksledninger ut fra hvert bygg som tilkoples utvendig
spillvannsledning. Alle avløpstammer luftes over tak. Det installeres tilstrekkelig
antall stakeluker.
For å sikre god fleksibilitet og unngå lange horisontale rørstrekk etableres en grid
av avløpsstammer som luftes over tak.
I Sengebyggene, bygg A og B, etableres avløpsstammer i alle sjakter mot korridor.
I Akuttbygget, bygg C, etableres avløpsstammer i alle sjakter mot korridor i sengepostene. I øvrige arealer etableres avløpsstammer primært ved søyler i et grid på
7,2 x 7,2 m. I Behandlingsbygget, bygg E, etableres avløpsstammer primært ved
søyler i et grid på 7,2 x 7,2 m. Det er ønskelig å unngå permanente avløpstammer
gjennom operasjonsavdeling i plan 3. Hovedavløp som luftes bør derfor føres
langs tak i plan 2 og opp i rørsjakt utenfor opersajonsområdet i plan 3. Lokalt sanitærutstyr i operasjonsavdelingen plan 3 luftes forskriftsmessig over tak via plan 4.
Spillvannsledninger utføres primært av støpejern (MA-rør). Koplingsledninger mellom utstyr og avløpsstamme kan utføres av plastrør.
Bunnledninger utføres av plast (PVC/PP).
OVERVANN
Takavvanning forutsettes i utgangspunktet utført som UV-system. UV-systemet gir
fleksibilitet i forhold til planløsninger, og fordi avløpsrørene kan legges uten fall reduseres behovet for omfattende desentraliserte vertikalopplegg med risiko for lekkasje og fuktskader. Horisontale ledninger samles i de øverste etasjer i respektive
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fløyer og føres ned i VVS-sjakter. Utforming av systemet tilpasses takkonstruksjon
med hensyn til fall og takoppbygg (tekniske rom).
Avløp fra enkelte områder som f.eks. terrasser og mindre takpflater blir utført som
selvfallsanlegg.
UV-takslukene leveres av rørlegger, men monteres av byggentreprenøren. Øvrige
taksluk leveres og monteres av byggentreprenøren.
Bunnledningene legges med selvfall og slik at de krysser under kulverter i U2. Det
legges uttrekksledninger ut fra hvert bygg som tilkoples utvendig overvannsledning.
Alle innvendige overvannsrør kondensisoleres.
Avvanning fra indre gårdsrom via sluk og sandfangskummer. Avløp tilkoples byggets overvannsanlegg.
Overvannsledninger utføres primært av støpejern (MA-rør). Koplingsledninger mellom utstyr og avløpsstamme kan utføres av kobberrør. Bunnledninger utføres av
plast (PVC/PP). Muligheten for høye temperaturer fra utstyr som autoklaver etc.
må vies oppmerksomhet i denne forbindelse.
PUMPEKUMMER
I utgangspunktet ligger det til rette for at spillvann kan føres med naturlig fall til utvendig ledningsnett. Det er imidlertid enkelte arealer som ligger lavere enn selvfallsledningene ut av bygget, slik at det er nødvendig å etablere lokale pumpekummer som løfter vannet opp i selvfallsledningen. Dette vil primært gjelde arealer
på U2- og U3-nivå.
FETTUTSKILLER
Fettholdig avløp fra kjøkken føres via fettutskiller før det føres til generelt spillvannsavløp. Primært monteres fettutskillere utomhus og slik at det er god adkomst
for slamsugebil.
OLJEUTSKILLER
Behovet for oljeutskillere må vurderes i områder med risiko for oljeutslipp. Det er
ikke planlagt fylling av drivstoff i forbindelse helikopterlandingsplassen, slik at oljeutskiller her ikke er aktuelt. Andre aktuelle områder som må vurderes er eventuelle
verksted-, parkerings- og vaskeanlegg for ambulanser og andre kjøretøy. Det er
ikke registrert slike områder.
LABORATORIEAVLØP
Byggherre/bruker må avklare omfanget av eventuelle spesialavløp fra laboratorier i
behandlingsbygget. Dette gjelder for avløp som må særskilt behandles før det føres inn på det ordinære avløpsanlegget. Materialkvaliten på rør må være tilpasset
type laboratorieavløp.
Erfaring fra andre prosjekter er at det alt vesentlige av avløp fra sykehuset kan
slippes ut på det kommunale nettet uten noen forbehandling.
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Forbruksvann

Det etableres 2 stk separate vanninntak for forbruksvann. Ett inntak i Teknisk sentral og ett i bygg A. Vannkvaliteten skal tilfredsstille kravene i Drikkevannsforskriften.
Hvert av inntakene har kapasitet til å forsyne hele sykehusutbyggingen. De forsynes med vannmåler, filter med automatisk tilbakespyling, tilbakeslagsventil, reduksjonsventil og avstengningsventiler i følge kommunale forskrifter.
Det etableres en ringledning i kulvert som forbinder alle byggene og de to vanninnleggene. Ringledningen vil utvides i takt med videre utbygging i de neste byggetrinnene. Tilsvarende ringledning for varmt forbruksvann etableres parallelt med
kaldtvannsledningen. All varmtvannsforsyning kommer fra energisentralen i Teknisk sentral.
Hvert bygg forsynes fra ringledningene for kaldtvann og varmtvann i kulvert. Det
monteres vannbehandlingsanlegg for både varmt og kaldt vann for sikring mot bakterier.
Dersom varmtvannsforsyningen fra energisentralen skulle svikte, er det medtatt
lokal beredersentral med oppvarming fra varmeanlegget for produksjon av varmt
forbruksvann. Det etableres en blandeventil som sørger for at varmtvannstemperaturen ut i bygget holdes på ønsket nivå.
I Sengebyggene monteres rørstammer i sjakter langs korridor. Som følge av
mange sjakter blir det mindre behov for horisontale føringer over korridorhimling.
Det er gunstig fordi etasjehøyden er lav.
I de øvrige byggene monteres rørledningene i rørsjakter som forbindes med horisontale føringer over korridorhimling i hver etasje og med avgreninger til det enkelte forbruksstedet. På denne måten etableres en forsyning i hovedsak fra to sider
som gjør det mulig å opprettholde drift i større deler av en etasje ved eventuelt arbeide på anlegget, forutsatt at avstengningsmuligheter er montert. Det forutsettes
som utgangspunkt avstengningsventiler ut fra hver sjakt samt en mulighet for å
stenge av ca. midt mellom sjaktene.
Våtromsnormen stiller krav til utskiftbarhet og tilgjengelighet. Dette ivaretas ved at
det benyttes rør-i-rør systemer eller installasjoner som er tilgjengelige for inspeksjon og utskifting.
Sanitæranlegget utføres generelt med kobberrør og kapillar rørdeler. For skjulte
installasjoner benyttes "rør i rør" system med bruk av fordelerskap og PEX-rør inkl.
varerør mellom fordeler og hvert enkelt utstyr. Eventuell vannlekkasje i PEX-rør vil
følge varerøret tilbake til fordelerskapet. Fra skapet ledes vannet ut på gulv i rom
med sluk slik at lekkasjen oppdaget hurtig. Dersom fordelerskapet ikke står i rom
med sluk, utstyres skapet med fuktføler som vil stenge magnetventiler i vanntilførselen til skapet slik at lekkasjen stanser.
Det anlegges frostfrie vannutkastere for spyling av faste dekker og inngangspartier,
samt vanning av grøntareal o.l.
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SIKRING AV TILBAKESLAG AV VANN IHT. NS-EN 1717
Drikkevann skal holde sin kvalitet som næringsmiddel fra vannverk til forbruker. For
å sikre dette kravet må både de eksterne og interne ledningssystemene for drikkevann beskyttes mot tilbakesug fra skadelige væsker.
Forutsetning og nivå for sikring mot tilbakeslag avklares i samarbeid med kommunale myndigheter og byggherre.

6.4

Varmtvannsberedning

All varmtvannsforsyning foregår i varmesentralen i Teknisk sentral. CO₂varmepumper gjenvinner energi fra kjøleanlegget. CO₂-varmepumper gir høy
vanntemperatur og egner seg derfor spesielt godt til oppvarming av forbruksvann.
Det installeres akkumuleringstanker for utjevning og sikring av forsyning ved toppbelastning. Som backup for varmepumper installeres varmeveksler mot varmeanlegget.
Fra varmesentralen føres varmtvannsledningen som ringledning i kulvert under alle
byggene. Varmtvannstemperaturen i ringledningen skal alltid være minst 70 °C. En
separat sirkulasjonsledning med pumpe sørger for at varmtvannet kommer tilbake
til varmesentralen for oppvarming.
I hvert av byggene monteres mekanisk blandeventil som sørger for at varmvannet
ut i bygget har en temperatur på 60 °C.
I Sengebyggene er hver av de vertikale varmtvannsstammene utstyrt med termostatventil ved tak i øverste etasje som åpner for gjennomstrømning dersom vanntemperaturen blir lavere enn 55 °C. Varmtvannsledningene etter termostatventilene
sammenkoples til en ringledning. Derfra føres sirkulasjonsledningen med separat
pumpe ned til varmtvannsledningen i kulvert. Denne sirkulasjonen sørger for at det
alltid er høy nok temperatur på varmtvannet, selv ved lavt forbruk.
I de øvrige byggene er det sirkulasjonsledning i hver etasje som sørger for at det
alltid er høy nok temperatur på varmtvannet.
Dersom den sentrale varmtvannsforsyningen svikter helt eller delvis, sørger et berederanlegg i hvert bygg for at varmtvannforsyningen til bygget opprettholdes. Berederoppvarming fra byggets varmeanlegg.

6.5

Vannbehandling

FOREBYGGING AV LEGIONELLASMITTE
Legionellabakterier er normalt til stede i alle vannanlegg. Dette innebærer vanligvis
liten helserisiko, men for mennesker med svekket immunforsvar vil eksponering
kunne innebære en betydelig helserisiko. Legionella-bakterien formerer seg best
mellom 20°C og 45°C, men kan også formere seg langsomt ved lavere temperaturer. Ved temperaturer over 60°C dør bakterien i løpet av noen minutter.
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I tillegg til gode temperaturforhold må bakterien ha næring i form av biofilm på innsiden av rørene for å kunne formere seg. Spredningen skjer vanligvis ved forstøvet
vann, og inntreffer oftest på sensommeren eller høsten.
For sikring mot legionellavekst, monteres vannbehandlingsanlegg som behandler
alt forbruksvann, både kaldtvann og varmtvann, slik at legionellabakterien ikke får
vekstvilkår.
I tillegg utformes anlegget slik at en oppnår sirkulasjon i alle rørstrekk og at en ikke
har blindender med stillestående vann.
De forskjellige behandlingsmetodene er omtalt i et egen notat (NO-RIV-31-03). Vi
anbefaler at det benyttes enten et system basert på anodisk oksidasjon (Anodix)
eller et system basert på klordioksyd.
Adodix-systemet tilfører ikke kjemikalier eller tungmetaller i vannet, mens klordioksyd benytter kjemiske produkter som er godkjent av Mattilsynet.

Klordioksid er en gass som er lett blandbar i vann. Gassen produseres lokalt i eget
aggregat på stedet og tilføres i forhold til vannforbruket. Vannet forsures noe og
bidrar til å fjerne biofilm og drepe bakterier i vannet. Klordioksid er effektiv ved lave
konsentrasjoner og er rimelig i drift.
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DIALYSEVANN
Vann til bruk som dialysevann skal renses i RO-vannrenseanlegg med omvendt
osmose. Vannrenseanlegget plasseres lokalt ved dialyseavdelingen slik at sirkulasjonsledningen for dialysevann blir kortest mulig.
Anlegget utføres slik at vannet har kontinuerlig sirkulasjon helt fram til tappepunkter for å unngå forurensninger og dannelse av biofilm i rørnettet. Sirkulasjonsledningen utføres som spesialrør tilpasset dette formålet, f.eks. CleanPex. Rør isoleres for vanntemperatur opp mot 90 °C (ved desinfisering).
Helsedirektoratets Rapport IS-2214 "Veileder for tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske" datert september 2014, angir hvilke retningslinjer og krav som
gjelder. Byggherre/bruker må klargjøre de eksakte kravene.
Det må avklares gjennom funksjonsprogrammet hvilke arealer som skal forsynes
med dialysevann.
Figuren på neste side viser flytskjema for et RO-anlegg for dialysevann, med tilhørende forskrifter, hentet fra Rapport IS-2214.
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VANN TIL LABORATORIEFORMÅL/STERILSENTRAL
For laboratoriearealer og sterilsentral i behandlingsbygget etableres eget system
for renset vann. Byggherre/bruker må avklare hvilke omfang og renhetskrav som
gjelder for anlegget som skal brukes til disse formål. Det forutsettes RO-anlegg
med noe lavere klassifisering enn dialysevann.
Anlegget utføres slik at vannet har kontinuerlig sirkulasjon helt fram til tappepunkter for å unngå forurensninger og dannelse av biofilm i rørnettet. Sirkulasjonsledningen legges i syrefast stål.
Denne typen anlegg driftes og ettersees ofte av laboratoriepersonellet, og det vil
være hensiktmessig om RO-filtrene med pumpe og akkumuleringstank kan plasseres i nær tilknytning til laboratoriearealene, for eksempel i et tilhørende teknisk rom
eller vaskerom. Det er også ønskelig med kortest mulig rørlengder for å redusere
faren for kontaminering og for lavest mulig trykkfall i sirkulasjonskretsen.
Eventuell lokal rensing tilsvarende ultrarent vann forutsettes å være brukerutstyr.
Det samme gjelder eventuelle andre vannrenseanlegg som for eksempel anlegg
for destillering av vann.

6.6

Sanitærutstyr

Utstyr søkes generelt utført i normal standard, hvor funksjon tillegges vekt.
Det skal i størst mulig grad benyttes standard hvitt porselensutstyr og ettgrepsbatterier på vegg over servant eller i servant. I rom hvor det foregår pasientbehandling
og undersøkelser benyttes sykehusservanter med bunnsil og uten overløp.
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Det benyttes veggmonterte eller servantmonterte ettgrepsbatterier med lang hendel, eller berøringsfrie servantbatterier.
Klosettskåler monteres på veggstativ for å lette renhold. Veggfester/braketter må
være i solid utførelse. Omfang av skjult eller åpen sisterne avklares senere.
Tappesteder for varmt vann skal ha vannbesparende utstyr.
Dusjer/bad utstyres med ettgreps termostatiske blandebatterier med trykkutjevning.
Utslagsvasker, vaskekar, vaskerenner, kummer o.l. i rustritt stål. Det benyttes ettgrepsbatterier med lang hendel.
SPESIALROM
For servanter i isolerings-, behandlings-, undersøkelses-, og forberedelsesrom benyttes servantmontert berøringsfritt/albuebetjent blandebatteri.
I kjøkken og kjøkken/spis forutsettes berøringsfritt blandebatteri i ht føringer fra
Mattilsynet. For stellebenker på barselavd. benyttes spesialtilpassede armaturer
m.h.p., funksjon.
ROM FOR BEVEGELSESHEMMEDE
Rom spesielt tilpasset bevegelseshemmede innredes etter bestemte mål og utstyres med spesialtilpassede komponenter. Det henvises til anbefalinger/krav fra Norges Handicapforbund / Universell utforming.
I forbindelse med HC-toaletter monteres papirholder på armlener. Armlener skal
være veggmonterte.

6.7

Spesialutstyr til sterilisering og desinfeksjon

DEKONTAMINATOR
Dekontaminator utføres i rustfritt stål, og skal fortrinnsvis være av veggmontert type
med P-vannlås. Materiale i vaskekammer vurderes avhengig av formål, men fortrinnsvis velges rustfritt stål. Dekontaminator skal ha program for rengjøring av sirkulasjonsgods. All service skal fortrinnsvis skje fra front.
Utførelse for isolater vurderes spesielt.
VASKEMASKINER
Vaskemaskiner utføres fortrinnsvis i rustfritt stål, og skal ha doseringsopplegg for
rengjøringsmidler. Maskin leveres med programverk og innsatser tilpasset de ulike
formål. Elektrisk ettervarmer.
Utførelse for isolater vurderes spesielt.
Spyledekontaminatorer inngår i alle isolater og i skyllerom. Noen skyllerom forutsettes utstyrt med instrumentvaskemaskiner (”fatvaskere”).
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I vaskerom ved operasjonsenheten installeres egne instrumentvaskemaskiner for
instrumenter som benyttes i operasjonsavdelingene. Omfang ses i sammenheng
med installasjon i og drift av sterilsentral.
AUTOKLAVER
Autoklaver utføres i rustfritt stål. Kammerstørrelse, programverk og utstyr for øvrig
tilpasses de enkelte formål. Det er ikke sentralt dampanlegg, autoklaver oppvarmes via egne dampgeneratorer. Autoklaver større enn 400 liter skal leveres med
bord og ladeutrustning.
For varme-/dampavgivende utstyr skal det tas spesielt hensyn til disses varmeproduksjon. Dette inkluderer vurdering av tilleggskjøling, bruk av avløpsgruber og
dampavtrekk.
Spesielle prosjekteringsanvisninger som skal sikre like tekniske løsninger i de ulike
bygningsavsnitt samt ivareta spesielle utføresleskrav fra byggherrens prosjekteringsanvisninger.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)

Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- transport og håndtering av store rørdimensjoner
- store montasjehøyder (over 4 m)
- sveisearbeider

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-31-01 Vannforsyning og avløp Systembeskrivelse.docx

HELSE STAVANGER HF

SUS ULLANDHAUG
FOREBYGGING AV
LEGIONELLASMITTE SYSTEMBESKRIVELSE

Rev.

Dato

Tekst

Saksb.

Kontr.

Godkj.

00

05.09.2016

FORELØPIG NOTAT FORPROSJEKT

OBF

OSL

AWE

01

22.03.2017

FORPROSJEKT

OBF

OSL

AWE

Oppdragsgiver:

Oppdragsnr.:

Helse Stavanger HF

A058179

Oppdragsnavn:

Oppdragsgivers referanse:

SUS 2023
Dokumenttittel:

Dokument nr.:

NO-RIV-31-03

Forebygging av legionellasmitte Systembeskrivelse

Dato:

2016-09-05

Saksbehandler :

Oskar Bj. Folden

Kontrollør:

Olav Slettahjell

Godkjent :

Olav Slettahjell

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-31-03 Forebygging av legionellasmitte.docx

2/7

SUS 2023 FOREBYGGING AV LEGIONELLASMITTE

INNHOLD
1
1.1
1.2

INNLEDNING
Legionellabakteriens vekstbetingelser
Smittemåter

3
3
3

2

METODER FOR BEKJEMPELSE AV
LEGIONELLABAKTERIER
Forebyggende tiltak
Tekniske tiltak

3
3
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ALTERNATIVE UTFØRELSER FOR
VANNBEHANDLING
Rengjøring og desinfeksjon
Varmebehandling
Fritt klor
Tilførsel av klordioksid
Ionisering av sølv og kobber
Anodisk oksidasjon
UV-bestråling

4
4
4
4
4
5
5
6

4

ANBEFALT LØSNING

7

5

GRENSESNITT

7

6

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)

7

2.1
2.2
3

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-31-03 Forebygging av legionellasmitte.docx

SUS 2023 FOREBYGGING AV LEGIONELLASMITTE

1

3/7

INNLEDNING
Dette notatet tar utgangspunkt i Folkeinstituttet sin Vannrapport 123
"Forebygging av legionellasmitte – en veiledning" fra 2015.

1.1

Legionellabakteriens vekstbetingelser
Legionellabakterier finnes i små mengder over alt i naturen, men det er først når
det får formere seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner at det kan
medføre smittefare.
Legionellabakteriene vokser helst i en biofilm sammen med andre organismer som
finnes i vannsystemer. En etablert biofilm er nærmest en forutsetning for å få aktiv
vekst av legionellabakterier. Ideell voksetemperatur er mellom 20-50 °C. Erfaringer
viser at ved temperaturer under 20 °C er formeringen begrenset og ved temperaturer over 60 °C vil bakteriene ikke etablere seg eller vokse.

1.2

Smittemåter
Legionellabakterier overføres ved luftsmitte, dvs. at bakterier trekkes ned i lungene
ved å puste inn aerosoler (forstøvet vann) som inneholder bakterien. Den kan også
smitte ved at vann som inneholder bakterier kommer inn i lufterøret ved svelging.
Vanligvis er høy smittedose nødvendig for å gi sykdom hos friske personer, men
hos personer med nedsatt immunforsvar kan det utvikles sykdom selv ved lav smittedose. Sykehuspasienter kan derfor være en utsatt gruppe.

2

METODER FOR BEKJEMPELSE AV
LEGIONELLABAKTERIER

2.1

Forebyggende tiltak
De tekniske anleggene skal utformes slik at en fjerner årsakene til bakterieveksten.
Dette gjelder også for alle endringer i de tekniske anleggene gjennom hele byggets
levetid.
Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner skal sørge for at eventuell bakterievekst oppdages tidlig. Dette kan eventuelt lede til behandling som skal sørge for at bakterieveksten holdes under kontroll.

2.2

Tekniske tiltak
Alt forbruksvann behandles sentralt slik at bakteriene drepes eller det skapes et
miljø i anlegget som hindrer bakterievekst.
De tekniske anleggene utformes slik at vanntemperaturen holdes lavere enn 20 °C
eller høyere enn 60 °C for å begrense bakterieveksten. I akkumuleringstanker og
ringledning i kulvert holdes varmtvanntemperaturen på ca. 70 °C, mens den blandes ned til 60 °C før den distribueres ut til forbrukstedene i de enkelte byggene.
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Anleggene utformes slik at det blir sirkulasjon i alle rørstrekk slik at en unngår stillestående vann som kan gi grobunn for legianellavekst. Eventuelle rørstrekk med
liten normal gjennomstrømming må utformes slik at det kan foretas kontrollert
vanngjennomspyling som en del av driftsrutinene.
Blindender med stillestående vann må unngås.
Det er viktig at fysisk rengjøring av hele røranlegget utføres etter at forbruksvannanlegget er ferdig installert, og før anlegget tas i bruk, slik at eventuell biofilm som
har dannet seg i byggeperioden blir fjernet.

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER FOR VANNBEHANDLING

3.1

Rengjøring og desinfeksjon
Fysisk rengjøring av hele røranlegget inkl. utstyr med påfølgende desinfisering
med kjemiske desinfeksjonsmidler eller med sjokkoppvarming. Det er viktig at alle
deler i anlegget behandles.

3.2

Varmebehandling
Erfaringer viser at sirkulerende vann med temperatur på minst 55-60 °C vil holde
bakterieveksten under kontroll. I kombinasjon med regelmessig sjokkoppvarming til
minst 70 °C i minst 5 minutter vil normalt dette gi god beskyttelse. Fordelen er at
en slipper å bruke kjemikalier. Ulempen er at det kan være fare for skolding ved
tappesteder og at det er kostbart fordi store varmtvannsmengder går rett i avløpet.
Effekten kan også bli kortvarig dersom ikke hele anlegget blir behandlet samtidig.
Et forskningsprosjekt i Stavanger kommune har vist at varmebehandling har varierende virkning. De har konkludert med at de ikke lenger gjennomfører rutinemessige spylinger med varmtvann, men fokuserer på å sikre høy vanntemperatur i beredere og at varmtvannet bruker kortest mulig tid fram til tappestedet.

3.3

Fritt klor
Fritt klor kan benyttes til vedvarende behandling eller som engangsbehandling for
å slå ned bakterieveksten i et infisert anlegg. Dette er en effektiv behandling.
Ulempen er at det dannes restprodukter som kan være ugunstig å få i kroppen.

3.4

Tilførsel av klordioksid
Klordioksid er en gass som er lett blandbar i vann. Gassen produseres lokalt i eget
aggregat på stedet og tilføres i forhold til vannforbruket. Vannet forsures noe og
bidrar til å fjerne biofilm og drepe bakterier i vannet. Klordioksid er effektiv ved lave
konsentrasjoner og er rimelig i drift.
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Ionisering av sølv og kobber
Dette er en type anodisk oksidasjon der ionene effektivt bekjemper biofilm og sørger for at bakteriene ikke formerer seg. En stav av sølv/kobber-legering plasseres i
vannstrømmen og avgir ioner til vannet. Alternativt benyttes en oppløsning av blant
annet sølv- og kobberioner som tilføres vannet.
Dette er en effektiv metode, men bruken av denne metoden bør begrenses fordi
det er uønsket at disse tungmetallene kommer ut i avløpsvannet. Biocidforskriften
kan begrense bruken av denne metoden i framtiden.
Ved Nordlandssykehuset i Bodø benyttes BacSan-systemet. Dette er en oppløsning av blant annet sølv og kobber-ioner som tilsettes forbruksvannet. Doseringen
må nøye overvåkes slik at riktig mengde oppløsning tilsettes.

3.6

Anodisk oksidasjon
Ved elektrolyse blir substanser i vannet til oksyderende eller desinfiserende stoffer.
Virkemåten i rørnettet kan sammenlignes med vedvarende behandling med fritt
klor.
En videreutvikling av dette prinsippet er Anodix-systemet.
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Dette er en adodisk oksidasjon som benytter en titan-anode. Den avgir ikke tungmetaller til vannet. Behandlingen fjerner bakterier i vannet og sørger for at det ikke
blir dannet ny biofilm i rørene. Den vil ikke fjerne eksisterende biofilm i anlegget.
Ved det nye Sykehuset Østfold i Sarpsborg benyttes Anodix L som bygger på dette
prinsippet.
Alt forbruksvann, både kaldtvann og varmtvann, behandles.
Driftskostnadene er lave fordi titan-anoden har lang levetid og det er ingen bevegelige deler som må skiftes.
Ved Sykehuset Østfold, ca. 85.000 m², er det tilsammen 10 slike anlegg. Investeringskostnader pr. anlegg er ca. kr 250.000,-. Servicekontrakt med leverandør utgjør en årlig driftskostnand på ca. kr 25.000,- pr. anlegg. I tillegg kommer kostnader til analyser av vannprøver som må tas jevnlig slik at en har kontroll på bakterieinnholdet i vannet.

3.7

UV-bestråling
Det er en effektiv metode for å desinfisere drikkevann. Den bør plasseres nærmest
mulig tappepunktet fordi virkningen kun er momentan og har ingen effekt ut i rørnettet.
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ANBEFALT LØSNING
Vi anbefaler at Anodix-systemet benyttes, som er basert på anodisk oksidasjon.
Type Anodix-L, som er det største typen, har en maks. kapasitet på 4,1 liter vann
pr. sekund. Alt forbruksvann skal passere gjennom utstyret, så det må benyttes
flere anlegg for ha tilstrekkelig kapasitet for sykehuset.

5

GRENSESNITT
Vannbehandlingsanleggene installeres i rørnett for forbruksvann slik at alt vann
behandles. Det benyttes flere anlegg som lokaliseres sentralt i de enkelte byggene.

6

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- transport og håndtering av kjemikalier
- sveisearbeider
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INNLEDNING
Dette notatet beskriver anbefalt oppbygning av varmeanleggene ved SUS. Det
legges vekt på robuste anlegg med redundante løsninger for sentral varmeforsyning og distribusjon i byggene.

2

FORUTSETNINGER
Følgende legges til grunn for varmeanlegget:
- Overordnet teknisk program – OTP, datert 11.03.2014, fra Helse Stavanger HF.
- NS 3701:2012 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger.
- TEK 10
Ved dimensjonering av varmeanleggene er det lagt til grunn normtall for effekt- og
energibehov i sykehus iht. passivhusstandard, energikarakter A, som forutsatt i
OTP:
Dimensjonerende varmeeffekt:
- Ventilasjon, 12 m³/h·m², 75% varmegjenvinning (gjennomsnitt):
- Transmisjon
- Varmtvann (akkumulering, samtidighet, gjennomsnitt)
- Diverse (snøsmelting, prosessvarme, reserve etc.)

30 W/m²
20 W/m²
5 W/m²
15 W/m²

Sum dimensjonerende varmeffekt

70 W/m²

Årlig oppvarmingsbehov:

3

- Transmisjons- og ventilasjonsvarmebehov
- Varmt forbruksvann
- Diverse (snøsmelting, prosessvarme etc.)

20 kWh/m²
30 kWh/m²
5 kWh/m²

Sum varmebehov

55 kWh/m²

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Termisk energiforsyning er vurdert i separat rapport.
Det er ikke vurdert alternative løsninger for varmedistribusjon og varmeforsyning til
byggene.
For romoppvarming vurderes ulike løsninger, spesielt mht. plassering av varmeelementer for tilpasning til fasadeløsning, møblering etc.:

›

tradisjonelle radiatoranlegg

›

strålepaneler i tak
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Radiatorer for lavtemperatur varmeanlegg blir ofte store og begrenser mulighetene
for møblering ved ytterfasaden. Rørtilførsel ved gulv er i tillegg utsatt for skader
med påfølgende vannlekkasjer. Ved lave vindusbrystninger må radiatorene gulvmonteres, noe som gjør rengjøring vanskeligere.
Vi vurderer derfor utstrakt bruk av strålepaneler i tak, der det meste av varmen tilføres ved stråling til kaldere flater. Disse kan integreres i himling.
OTP gir ikke anledning til romoppvarming via ventilasjonsluften. Ved dekning av
større transmisjonstap, kan det være behov for store overtemperaturer i forhold til
romtemperaturen, og dette vil hindre effektiv fordeling av ventilasjonsluften.
Vi vil imidlertid vurdere slike løsninger i kjernearealer (rom uten ytterfasader), der
oppvarming kun til romtemperatur er aktuelt. Det tilbys nå kombinerte tilluftsenheter med integrert varmebatteri og VAV-spjeld for behovsstyring, se figur 1. Dette er
både en enklere og billigere løsning enn radiatorer, og rørføringer ned til gulv unngås.

Figur 1 Tilluftsventiler for behovsstyrt ventilasjon og oppvarming.
Strålepaneler i tak
Som alternativ til radiatorer langs fasader, vurderes strålepaneler i tak, se figur 2
nedenfor. Med dette frigjøres fasaden under vindu for evt. el-kanaler og møblering,
og rørføringer kan legges skjult i himling.
Strålepaneler kan leveres med glatte fronter for montasje i himling eller fritthengende.
Typisk varmeeffekt for et strålepanel for lavtemperatur varmeanlegg er 250 W/m².

Figur 2 Strålepaneler for varme
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ANBEFALT LØSNING
Oppvarming baseres primært på varmepumper, med internt varmeoverskudd og
sjøvann som energikilder, se notat NO-RIV-30-01, Termisk Energiforsyning.
Felles varmekurs tur/retur distribueres i ringledninger fra teknisk sentral frem til
hvert bygg. Ringledninger gir en robost løsning med 2 føringsveier frem til byggene, samt noe reduserte rørdimensjoner. I rørtekniske rom overføres varme til byggenes lokale varmesystemer i effektive platevarmevekslere.
Varmeanleggene inndeles etter funksjon, med separate kurser for transmisjonsvarme, ventilasjonsvarme og varmt forbruksvann. Alle kurser har separat energiregistrering.
I et sykehus benyttes ulike prinsipper for oppvarming. Med passivhusstandard er
transmisjonsvarmebehovet beskjedent, og vi anbefaler derfor å benytte strålepaneler i tak for de fleste areraler ved fasade. Dette forenkler møblering og rengjøring,
og rørføringer kan legges skjult.
I kjernearealer uten transmisjonsvarme anbefales oppvarming via ventilasjonsluften. Det vil ikke være behov for vesentlig overtemperartur i disse arealene.
I rene arealer som operasjonssaler, sterilsentral og isolater anbefales oppvarming
via ventilasjonsluften.

5

GRENSESNITT
Oppvarming via ventilasjonsluften medfører grensesnitt mot byggets ventilasjonsanlegg mht. varmeeffekter og rørtilknytninger.
Varmeanlegget styres fra byggets SD-analegg, lokal varmestyring fra romkontrollanlegget.
Korrekt strømforsyning kontrolleres mot RIE.
Større utsparinger i bygningskonstruksjoner kontrolleres mot RIB.
Plassering av varmeelementer på fasade eller i himling må koordines mot møblering og øvrige tekniske installasjoner.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-32-01 Varmeanlegg - Systembeskrivelse.docx

6/8

SUS 2023 - VARMEANLEGG

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Sentral varmeforsyning
Sentral varmeforsyning er beskrevet i separat notat NO-RIV-30-01, Termisk Energiforsyning.
Fra energisentralen distribueres varmt vann i et ringledningssytsem. Etablering av
et ringledningssystem gir en robust varmeforsyning i tillegg til reduserte rørdimensjoner. Ringledningssystemet dimensjoneres slik at minimum 75 % varmeleveranse kan opprettholdes overalt i anlegget ved evt. rørbrudd, servicestans eller lignende. Rørnettet dimensjoneres for utvidelse til byggetrinn 2.
Hovedledninger for varmeforsyning anbefales plassert i en lavtbyggende separat
kulvert under transportkulvert i kjeller, jfr. figur 3. Dette gir store fordeler mht. kryssing og avstikk inn til byggenes undersentraler.
Primærnettets temperaturnivå er foreløpig anslått til maksimalt 60/40 °C, kompensert fra utetemperatur.

Figur 3 Føringsveier for teknisk infrastruktur

6.2

Lokal varmeforsyning i bygg
I rørtekniske rom i byggenes underetasje etableres en undersentral bestående av
varmevekslere, distribusjonspumper, vannbehandling og ekspansjonssystem for
de ulike varmesystemene. Figur 4 viser eksempel på systemskjema for en slik undersentral.
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Figur 4 Undersentral varme

6.3

Romoppvarming
Sekundærnett for romoppvarming dimensjoneres i utgangspunktet for et maksimalt
temperaturnivå lik 60/40 °C, kompensert fra utetemperatur.
Som angitt i kapittel 3 anbefales bruk av strålepaneler i tak for dekning av transmisjonsvarmetap og tilleggsvarme i rom. Dette gir større frihet mht. møblering
langs fasade, lettere tilkomst for rengjøring og større muligheter for skjult rørføring.
For rom i kjernearealer kan tilleggsvarme tilføres med ventilasjonsluften, da det
ikke er behov for overtemperatur her.
Spesielle rom med særskilte renhetskrav, som operasjonsstuer, isolater og rentrom
klimatiseres via ventilasjonsluften. Dette er nærmere beskrevet i notat NO-RIV-3602.
Behov for kaldrassikring i forbindelse med høye glassfasader utredes nærmere i
detlajprosjektet.
Sentralt utføres anleggene med separat varmeveksler, doble hovedpumper, ekspansjonsanlegg, vannbehandling og energiforbruksregistrering.
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6.4

Ventilasjonsvarme
Sentral ventilasjonsoppvarming anbefales forsynt gjennom en separat varmekurs
fra rørteknisk rom. Dette gir et mer mer robust og driftsteknisk gunstig anlegg, både
mht. driftstider, ulike trykkforhold i anleggene, individuelt tilpassede temperaturnivå
og varmeleveranse ved evt. driftsavbrudd.
Sekundærnett for ventilasjonsvarmekures dimensjoneres for et maksimalt temperaturnivå lik 50/35 °C, kompensert fra utetemperatur.
Sentralt utføres anleggene med separat varmeveksler, doble hovedpumper, ekspansjonsanlegg, vannbehandling og energiforbruksregistrering.

6.5

Gulvvarme
I bad og garderobeanlegg med varmebehov benyttes fortrinnsvis vannbåren gulvvarme, regulert fra lokal romtermostat. Varmeforsynig skjer fortrinnsvis via separat
gulvvarmekurs jfr. figur 4. Avhengig av byggemetode, evt. prefabrikasjon o.l. kan
andre løsninger være aktuelle. For bad tilknyttet sengerom kan el.varme være aktuelt.

6.6

Snøsmelteanlegg
Behov for snøsmelteanlegg i tilknytning til inngangspartier, ramper og parkering for
funksjonshemmede vil bli utredet nærmere i detaljprosjektet. Det etableres separate snøsmeltekurser fra rørtekniske rom tilknyttet romoppvarmingskursen (som for
gulvvarmekurser). Snøsmelteanlegg styres fra bakke- og klimafølere slik at energiforbruket begrenses.
Snøsmelteanlegg utstyres med energiforbruksregistrering.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- transport og håndtering av store rørdimensjoner
- store montasjehøyder (over 4 m)
- sveisearbeider
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for alle automatiske
slukkeanlegg ved Sykehuset i Stavanger.
Hensikten med notatet er å sikre en utførelse som ivaretar krav i styrende dokumenter samt å sikre tverrgående like løsninger mellom de enkelte bygningene.

2

FORUTSETNINGER
2.1

Prosjekteringsgrunnlag

All prosjektering av automatiske slukkeanlegg skal baseres på OTP Overordnet
teknisk program, overordnet brannkonsept og brannplaner for det enkelte bygg.
Alle sprinkleranlegg skal prosjekteres i samsvar med NS-EN 12845 og gjeldende
statlige og kommunale regler og forskrifter.
Spesialanlegg som for eksempel, Inertluft-, vanntåke- og frityrslukkeanlegg for
kjøkken, prosjekteres ihht. produktets godkjenningskriterier
2.2

Stigerør for brannvesen

Det skal legges opp til tørre stigerør med uttak i hver etasje, for tilkobling for brannvesenets slanger i alle bygg og i alle trapperom. Stigerørene skal føres i trappesjakt, mens brannvesenets tilkoblinger bør være i korridor for å hindre at slangene
blir liggende i døråpningene og hindrer dørene i å lukke.
2.3
Godkjenninger
All prosjektering, installasjon og kontroll utføres av personell og foretak med godkjennelser i henhold til:
 FG 900:2 sertifisering av personell
 FG 910:2 sertifiering av foretak
 Nødvendige offentlige godkjennelser innenfor UTF/KUT, tiltaksklasse 3.
2.4

Fareklasse

Sprinkleranlegg for sykehus skal i hht.NS-EN-12845 prosjekteres i minst fareklasse
OH1.
De områdene som inneholder tekniske rom skal prosjekteres i OH3 og parkeringsområder i OH2.
Areal som benyttes til lager prosjekteres i fareklasse HH.
For krav til vanntrykk og –mengde skal den høyeste fareklassen i bygget være dimensjonerende.
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3

ALTERNATIVE UTFØRELSER
3.1
Automatiske vanntåkeanlegg
3.1.1 Anvendelse
Vanntåke er akseptert slokkeanlegg iht REN og TEK - og det fins systemer som er
godkjent på lik linje med sprinkler for nesten alle type rom i fareklassene LH og
OH1.
Anleggene skal tilfredsstille kravene i "FG-veiledning for vanntåkesystemer utgave
2" og prosjekteres og installeres i henhold til egen typegodkjenning.
3.1.2

Fordeler

Vanntåke dekker utløsningsarealet med vanndråper av betydelig mindre størrelse
enn de som produseres av et sprinkleranlegg. De har derfor en vesentlig større
evne til å kjøle ned området, og dermed minske faren for overtenning. Det betyr i
sin tur at vannmengdene som skal til for å slukke en brann er mellom 10-15% av
det som benyttes i sprinkleranlegg.
Vanntåken renser luften for mellom 50 og 99% av røykpartiklene, avhengig av hva
slags type anlegg som velges.
Med vanntåke kan evakuerende, og redningsmannskap bevege seg komfortabelt
inne i tåken uten å bli stresset av f eks det voldsomme flomvannet fra sprinkler.
Vanntåke kan gjøre det mulig å arbeide i behandlings- og operasjonsrom under
brann, og beskytte individer som ikke kan evakueres.
3.1.3

Ulemper

Vanntåke brukes ennå lite i vanlige bygg og sykehus. Dette er delvis fordi prisen
har vært vesentlig høyere enn for sprinkleranlegg og delvis fordi det er en del begrensninger i bruken. Det fins få eller ingen godkjente alternativ for større høyder,
og uteområder (som verandaer og inngangsparti), garasjeanlegg (OH2), Teknisker
rom (OH3).
Det skjer en stadig teknisk utvikling av vanntåkesystem, og prisen ser ut til å være
synkende. Det er derfor et alternativ som bør være vurdert som godkjent mulig
slukkeanleggstype.
3.1.4

Anbefalning

Høyttrykks eller mellomtryks vanntåkeanlegg bør vurderes som sikring mot uønsket vannutløsning der hvor dette er en fare for personer eller utstyr f. eks operasjonsrom og post operative rom. I tillegg bør det vurderes for rom som inneholder
kostbart elektronikkutstyr som er vanskelig å flytte.
3.2

Inertluftanlegg

I datarom vurderes det å installere Inertluftanlegg i stedet for sprinkleranlegg med
Pre-Actionventil. Aktuelle rom er angitt i kapittel 4.2.
Prinsippet med inert luft er å filtrere ut antall oksygenmolekyler i luften som er i
rommene, slik at oksygenmetningen blir for lav til å holde liv i flammer, uten at det
påvirker menneskers evne til å arbeide og puste der.
Systemet tilpasses ventilasjonssystem.
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For å detektere evt varmgang i kabler, bør det installeres et aspirasjonsanlegg i
rommene.

Figur 1: Inertluftsystem
3.2.1

Fordeler

Inertluft opererer etter prinsippet at det ikke skal oppstå brann. Det vil derfor heller
ikke bli følgeskader på grunn av vann eller røyk. Dersom det oppdages varmgang
eller andre feil på utstyret, er det ikke forbundet med fare å gå inn i rommet og koble fra utstyret.
Det er ingen plasskrevende installasjoner inne i rommene. Rommene vil også
være brannsikre flere timer etter en evt. feil med anlegget.
3.2.2

Ulemper

Et inertluftsystem krever at en har kontroll på luften inne i rommene. Det setter
krav til rommenes lufttetthet. Dette har vist seg problematisk dersom en beslutning
om å benytte inertluft kommer sent i prosjektet.
Prisen er også vesentlig høyere enn for et Pre-Actionanlegg, men dette vil oppveies av bortfall av utgifter ved nedetid og utskifting av utstyr ved et evt branntilløp.
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ANBEFALT LØSNING
All prosjektering av automatiske slukkeanlegg skal baseres på OTP Overordnet
teknisk program, overordnet brannkonsept og brannplaner for det enkelte bygg.
Sykehuset skal fullsprinkles. Alle sprinkleranlegg skal prosjekteres i samsvar med
NS-EN 12845 og gjeldende statlige og kommunale regler og forskrifter.
Spesialanlegg som for eksempel, Inertluft-, vanntåke- og frityrslukkeanlegg for
kjøkken, prosjekteres ihht. produktets godkjenningskriterier.
Sprinkleranleggene skal prosjekteres som soneanlegg som beskrevet i NS-EN
12845 tillegg D. Dette vil forenkle vedlikehold og evt. ombygginger senere ved at
en sone kan stenges ned uten å påvirke sikkerheten i resten av bygget.
Parkeringskjellere skal ikke omfattes av soneanlegget, men ha egen sprinklerventil. Rom med sensitivt utstyr der uønsket vanntiltrømning ikke er akseptabelt, kan
enten sikres med høytrykks-vanntåkeanlegg, preaction sprinklerventil (opptil 100
m²), gruppeutløser(optil 40 m²) eller preactionsprinkler(optil 9 m²). For større rom
med driftskritisk utstyr anbefales bruk av inertluftanlegg. De automatiske slokkeanleggene skal kobles til brannsentralen.
Det skal i tillegg legges opp til tørre stigerør med uttak for brannvesenets slanger i
hver etasje, i alle bygg og i alle trapperom.

5

GRENSESNITT
De automatiske slokkeanleggene skal kobles til brannsentralen. Dersom det installeres automatisk testarrangement for strømningsvaktene ved soneventilene,
skal disse også kobles mot brannsentralen
Revideres i regneark.

Preactionventilene kobles i tillegg til system for teknisk trykkluft.
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TEKNISK LØSNING
6.1

6.1.1

Vannforsyning
Vannledning

Det er etablert en Ø300 mm ringedning rundt det planlagte sykehusutbyggingsområdet. Gjennom hele utbyggingsarealets lengderetning er det planlagt et kollektivfelt. Her
legges det også en Ø300 mm vannledning som
er forbundet med ringledningen på 2 sider.
I tillegg er det planlagt en rekke tverrgående
forbindelser med Ø200 mm ledning.
Antatt dimensjonerende vannmengde for fullt
utbygd sykehus er 162 l/sek (9720 l/sek). ved
ca 9,5 bar.
Brannvannet i utvendige brannkummer samt
vann til sprinkleranleggene hentes fra denne
ledningen.
Et Ø160 mm vanninnlegg som er uavhengig av
forbruksvann legges inn til sprinkleranlegg til
hvert bygg og avsluttes 1 meter innenfor veggliv.

6.1.2

Dimensjonerende verdier P/Q

Tilgjengelig trykk og vannmengde er beskrevet i notat Revidert VA rammeplan
For å ta høyde for mulig ventilasjonsteknisk rom på tak over 7. etasje, settes dimensjonerende vannkapasitetskrav ved veggliv til 1800 l/min (25 l/sek) med et
resttrykk på 6 bar.
6.1.3

Utstyr

Vannrensing
Ved prosjektering av vanninnlegget skal det taes hensyn til kravene i NS-EN-1717
”Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning.”
"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp –Tekniske bestemmelser Stavanger kommune kap. 2.4 Sikring mot forurensning krever sikringsutstyr både ved
alle tappesteder og rett etter innvendig hovedstoppekran og første avstikker.

Testeutstyr
NS-EN-12845 kap. 8.5 og 8.6 krever at hvert anlegg får installert permanent
prøveutstyr som har kapasitet til å teste vannforsyningen minst opp mot anleggets
største krav til vannmengde.
Ved vannkapasitetsmålinger føres vannet til ledningsnettet for overvann.
Vann som dreneres fra sprinkleranlegget er forurenset og føres til spillvann.
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6.2

Omfang

Alle byggene skal i henhold til den overordnede brannstrategien fullsprinkles. Det
er tenkt installert våtanlegg med tørre endeanlegg i de områder der utilsiktet vannutstrømning er en fare for personer og/eller utstyr.
Det at regelverket åpner for unntak i fullsprinklede bygg, samt at det i noen rom
og/eller områder vil være hensiktsmessig å velge en annen slokkemetode, har ført
til følgende oversikt over rom med anbefalte spesialløsninger:
Type rom

Typisk
Areal

Valgt løsning

Nettstasjoner/høyspentrom:
Høyspentrom for plassering av transformatorer og høyspent koblingsutstyr
Reservekraftaggregatrom:
Rommene er ikke frostfrie og inneholder dieseldrevne aggregater for reservekraft. Dette er
en motor/generator med tilhørende koblingsutstyr. I tillegg vil det være dagtank for drivstoff
i rommene. Drivstoffet er av type diesel og
anses lite brannfarlig.Alle rommene er samlet i
teknisk sentral.

30-50 m2

Ingen sprinkling

5 stk. á
65m2

Preactionanlegg
med stående dyser

UPS-rom:

25 m2

Gruppeutløser

20 m2

Gruppeutløser

30 -60 m2

Gruppeutløser

12 m2

Preactionsprinkler

1 m2

Ikke Sprinkler

El og Datarom

I disse rommene monteres avbruddsfri kraftforsyning.
Batterirom:
Batterier for avbruddsfri kraft. Monteres ved
UPS-rom.
Hovedfordelingsrom:
Hovedfordelingsrom er hoveddistribusjonsrom
for lavspent forsyning fra nettstasjon, reservekraftaggregat og UPS-forsyning. Det er separate hovedfordelinger for henholdsvis normalkraft, reservekraft og UPS-forsyning.
Underfordelingsrom:
Underfordelingsrom er distribusjonsrom for et
lokalt funksjonsareal. Typisk vil en underfordeling dekke et funksjonsareal på 600-1000m2. I
disse rommene plasseres underfordelinger
med vern for utgående kurser til de ulike forsyningskategorier. I tillegg kan det i disse
rommene bli montert utstyr som brannalarmsentraler, teleteknisk etasjefordeling etc
Gruppefordelinger:
Dette er mindre fordelinger som dekker et begrenset funksjonsområde, for eksempel et
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operasjonsrom. Gruppefordeling utføres som
stålplateskap eller i en egen plassbygd nisje
med stativfordeling og brannmotstand på 60
min..
Serverrom:
Serverrom benyttes i hovedsak for plassering
av servere
Grensesnittsrom (GR):
I grensesnittsrom termineres kabel fra eksterne nettoperatører og nødvendig nettverkselektronikk som kan være grensesnitt mot andre
private/offentlige institusjoner
Kommunikasjonsrom, (KR):
I et kommunikasjonsrom termineres det strukturerte dataspredenettet, dvs. rommet inneholder etasjefordeler (for en eller flere etasjer)
for terminering av horisontalkabel, bygningsstamkabel og kantsvitsjer. Et KR vil også kunne benyttes for terminering av dedikerte kabler
og utstyrsnoder for andre systemer, eksempelvis adgangskontroll, kameraovervåking, etc

250 m2

Inertluft

12 m2

Preactionsprinkler

20 m2

Gruppeutløser

Bygg
Balkonger og overbygg
Fryserom

Sprinkles
Våtanlegg over himling, Tørrsprinkler
inne i fryserommet
Våtanlegg over himling med tørrsprinkler
inne i kjølerommet
Fullsprinkles
Sprinkles ikke dersom sjakten er egen
branncelle. Røykventilering av sjakt
utvides

Kjølerom

Gangbruer
Heissjakt

Krypkjeller
Luftinntak

Ventilasjons-/Rørsjakt med tette etasjeskiller
Ventilasjons-/Rørsjakt med åpne etasjeskiller

Trapperom
Sprinklersentral
WC

9/17

>5m²

Kabelbruer sprinkles.
Dersom det ikke kan
garanteres frostsikkerhet benyttes tørrhoder.
sprinkles i hver etasje.
sprinkler med skjerm
monteres i annenhver etasje
Sprinkles
Sprinkles
Sprinkles
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WC

<5m²

Medisinsk
Operasjonsrom

Diagnostikkrom
Kontrollrom
Manøverrom
Sjalterom
Avfallsrom radioaktive stoffer

Sprinkles

Pre-Actionventil med
tørrsprinkler eller
vanntåke
Pre-Actionventil/
vanntåke
Pre-Actionventil
/vanntåke
Pre-Actionventil eller
vanntåke
Pre-Actionventil eller
vanntåke
Våtanlegg overhimling, ingen sprinkling
inne i skapet

Tabell 1: Generell romoversikt sprinkleranlegg

6.3
6.3.1

System
Sprinklersentral

Sprinklersentralene med vannkapasitetsmåler,kontrollventiler, reservesprinklerskap, stengeventil og tilbakestrømningssikring iht. NS1717 og prefabrikeres på
egen ramme og installeres som en enhet.
Sprinkleranleggene i hvert bygg koples opp mot en felles brannalarmsentral med
overvåking av alle ventiler.
Sprinklersentralen bør plasseres i nærheten av vanninnlegget og skal være lett
tilgjengelig for brannvesenet fra utsiden av bygget.
Kontrollventilsettet for sprinkleranlegg med soneinndeling skal ha to stengeventiler,
èn på hver side av en enkel alarmventil, med en bypass med samme dimensjon
som ventilene.
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Figur 2: Sprinklersentral
NS-EN-12845 beskriver en hydraulisk alarmklokke som skal installeres utvendig på
vegg. Fordi det av og til kan være problematisk å føre fram vannrørene, er det åpnet for å montere to trykkbrytere istedet.
6.3.2

Soneanlegg

Sprinkleranlegget skal prosjekteres som et soneanlegg ihht NS-EN 12845 tillegg D.
 Fra sprinklersentralen fordeles sprinklervannet opp i rørsjakter avhengig
av hvor stort anlegget er.
 I sjaktene installeres det i hver etasje en sonestengeventil med strømningsvakt, testunit og dreneringssystem, før sprinklervannet fordeles utover i
etasjen. Rørnettet utenfor soneventilen er definert som en sone.
 Hver sone skal ikke dekke mer enn en etasje og ikke omfatte mer enn
6000 m².
 Det totale antall sprinklerhoder for hele systemet skal ikke overskride
120 000 m².
 Hver sone skal være forsynt med en sonestengeventil som plasseres i den
etasjen den skal kontrollere.
 Strømningsvakten som er montert ved soneventilen skal ha fast testeutstyr
som kan styres via brannalarmsentralen.
 Ved sonestengeventilen skal det også monteres fast opplegg for drenering
av sonen.
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Figur 3: Skjematisk opplegg for soneanleggene
7
7.1

TEKNISK LØSNING
Systemløsning

Rørene legges lavt fra sjaktene og ut i koridorene. Grenrørene krysser over kabelbruer,kanaler og andre rør, utover i systemet. Slik at anlegget er mest mulig selvdrenerende.
For å beholde fleksibiliteten i anlegget bør rørene i korridor ikke trappes ned men
ha kapasitet nok til at det kan ettermonteres sprinklerhoder.

7.2
Utstyr
7.2.1 Ventiler
Alle ventiler som monteres i sprinklerannlegget skal overvåkes av brannalarmsentralen. Grensesnitt mot el-installasjoner må avklares og opplysninger som trengs
for å prosjektere denne, må overføres.

Figur 4: Soneventilarrangement

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-33-01 Sprinkleranlegg - Systembeskrivelse.docx

SUS 2023 - SPRINKLERANLEGG 13/17

Soneventiler
Soneventiler monteres som angitt i NS-EN 12845 tillegg D.

Figur 5: Preaction ventil
Preactionventiler
Preactionventiler installeres som sikring mot uønsket vannutløsning der hvor dette
er en fare for personer eller utstyr. Den monteres på utsiden av det området den
skal beskytte, og bør være montert i betjeningshøyde i et skap, for beskyttelse mot
håndtering av uvedkommede personer. Preactionventilene skal også kobles mot
brannalarmsentralen. Den tørre delen av røranlegget fylles med trykkluft fra sykehusets trykkluftsystem.
Preactionventilen skal være forsynt med en trykkreduksjonsventil som reduserer
trykket i rørnettet ned til akseptabelt arbeidstrykk.
Gruppeutløser
En gruppeutløser kan kontrollere intil 4
dyser, og er derfor best egnet for rom
intil 40 m².
Gruppeutløseren kan ha enten termisk
(sprengglassbulb) eller termoelektrisk
utløsning.
Gruppeutløseren kan plasseres enten
inne i eller utenfor rommet den skal beskytte

Figur 6: Gruppeutløser
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Spyleventil
Det skal monteres DN25 spyleventiler i utkanten av hver sone. Ventilutløpet skal
utstyres med messingplugg.
Drenering
Alle lavpunkt i rørsystemet skal ha dreneringsplugger.

7.2.2

Rørtyper

Inne
Det skal benyttes normaltykke stålrør godkjent for bruk i sprinkleranlegg. Opp tom
53mm (DN50) skal det benyttes gjengede eller rillede rør. Fom DN65 benyttes
sveiste stålrør.
Ute
I utvendige tørrørsystemer benyttes galvaniserte eller rustfrie,gjengede rør.
7.2.3

Sprinklerhoder

SSP QR
Det anbefales bruk av standard Kvikk response Spray Sprinklerhoder med utløsningstemperatur 68°C og med RTI-faktor mindre enn 50. Enkelte områder hvor det
kan forventes forhøyet temperatur og hvor det ikke er overvåket kjøling, bør det monteres sprinklerhoder med forhøyet utløsningstemperatur.
Himling
Sprinklerne monteres fortrinnsvis innfelt i himling.
I operasjonsrom og luftsmitteisolater hvor det er krav til lufttett utstyr kan det med
fordel brukes skjulte sprinklerhoder med silikonpakning.
Der det skal oversprinkles, bør det benyttes Flatspray-sprinkler
Tørrsprinkler
I inngangspartier, kjølerom, luftinntak hvor det ikke kan
garanteres frostfritt miljø, benyttes, hvor mulig, tørrhoder.
Dette er hoder som kan monteres i våtrørssytemer, som har
en tørr rørlengde på opptil 40cm for bruk inne i frostutsatte
områder. De fins både hengende og for veggmontasje.
De er nå også tilgjengelig med fleksible slanger

Figur 7: Tørrsprinkler
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Pre-Actionsprinkler

Figur 8: Preactionsprinkler
Dette er en sprinkler som har to glassbulber som begge må knuses før sprinkleren
løser ut. Sprinkleren er koblet til et overvåkingspanel. Dersom kun den ene glassbulben løser ut vil det gå et akustisk eller visuelt alarmsignal til overvåkingspanelet.
Sprinkleren er en hengende kvikk responsesprinkler som dekker maks 9 m² med
max K faktor = 64. Minimumstrykk på dysen er 3 bar (standard er 0,5 bar), noe
som setter begrensninger på hvor den benyttes.

Flexislanger
I områder med systemhimling hvor opplagringsrammene tillater det, kan det med
fordel benyttes sprinklerhoder med fleksibel arm eller slange. Det gir en større
fleksibilitet mhp justering av systemhimlingen på et senere tidspunkt.
Symbolliste

Figur 9: Symbolliste : Må revideres
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7.3
Løsninger – Sprinkling av spesielle områder
7.3.1 Korridorer
Sprinkleranlegget skal lages som moduler på 7200mm som skal kobles sammen
på byggeplassen. I korridor skal derfor sprinklerhodene plasseres med en standard
innbyrdes avstand c/c 2400mm både over og under himling..
For sprinkling av korridor over og under himling kan et uttak på DN25 forsyne to
hoder via T-stykke mellom beregningspunkt og sprinklerventil. Fra beregningspunkt og ut til ytterste hode benyttes uttak på DN 32.
Nisjer
Nisjer som kles igjen bør være åpen over himling slik at de kan dekkes av sprinkler
over himling.
Der garderobeskap i korridor fóres igjen mellom topp av skap og himling, bør skjørtet ikke tettes igjen over himling. Da vil området kunne dekkes av sprinkler o.h.
Sprang
Sprang i himling eller halvvegger som settes opp rundt arbeidsstasjoner i korridor
vil påvirke sprinklerplaseringen.

7.3.2

Trapper

Trapperom sprinkles.
7.3.3

Sjakter:

Sjakter bør utføres i ubrennbart materiale uten eksponert treverk hverken på utsiden eller innsiden. Sprinkles ihht kap.6.2
7.3.4

Heissjakt

Dersom heissjaktene er en egen branncelle vil det materielle skadepontensialet
sett fra myndighetenes side være så lite at det vil være røykspredningens trussel
mot personsikkerheten som blir dimensjonerende.
De sprinkles derfor ikke, men røykventileres for å hindre røykspredning fra heisdører og ut i etasjene.
7.3.5

Veggsprinkler

I områder uten himling benyttes horisontale veggsprinkler. For å kunne benytte
veggsprinkler i himlingsløse rom må taket foran være slett, uten dragere eller utstyr
som hindrer vannspredningen.

7.3.6

Over himling

Der høyden over himling og underkant dekke overskrider 0,8 meter skal det oversprinkles.
Der det er er brannbart materiale over himling, eller himlingen er bygd opp av
brennbare materialer, skal det oversprinkles.
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7.3.7

Sengerom

Sengerom og kontor uten himling
I himlingsløse sengerom og kontorer der det er ønske om utstrakt bruk av veggsprinkler med ekstra lang kastelengde, medfører dette at det ikke er rom for avvik
fra kravet om slett tak uten hindringer foran og til siden.
Baderomsmoduler med sjakt
Hvert sengerom med baderomsmodul og tilhørende sjakt, skal være en egen
branncelle. Sjakten tettes i hver etasje og alle gjennomføringer i dekket må branntettes. Vegg mellom baderomsmodul og sjakt føres kun opp til himling, slik at en
oversprinklier dekker hele området.

8

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
Sprinklersentralen forutsettes prefabrikert og montert på stålramme og tilkobles
vannforsyning med flens, og til spredenettet med rillekobling eller tilsvarende.
Sprinklerrørene skal de fleste stedene monteres øverst, og bør derfor monteres
først.
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelser som legges til grunn ved installasjon av medisinske gass- og trykkluftanlegg på Stavanger sykehus.
Eventuelle spesialgasser/brennbare gasser for laboratorieformål forutsettes distribuert fra lokale installasjoner. Disse må kartlegges gjennom funksjonsprosjektet.

2

FORUTSETNINGER
Som et minimum skal ISO 7396-1 og 7396-2 følges for installasjon av det medisinske gass- og trykkluftanlegget. I tillegg følges SIS HB 370 utgave 3.
Der SIS HB 370 ikke bryter med NS-EN ISO 7396-1, gjelder SIS HB 370 foran NSEN ISO 7396-1.
For øvrig følges overordnet teknisk program.
Det er foretatt ROS-analyse for gass- og trykkluftanleggene. Denne følges opp videre i prosjekteringsarbeidet.

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

3.1

Oksygengenering
Det er foretatt en vurdering av lønnsomhet og drift ved installasjon av et oksygengenereringsanlegg som alternativ til utendørs oksygentanker. Det er tatt utgangspunkt i dagens forbruk på Våland, med en forventet økning på 50%.
Termodynamiske data for oksygen:
Tetthet flytende O₂:
1141 kg/m³
Sp. volum flytende O₂:
0,8764 l/kg
Volumutvidelse:
1:861 v/1 atm trykk
Sp. volum gass:
0,7546 Nm3/kg
SUS2023
Årsforbruk i dag:
Fremtidig forbruk (+50 %)
Gjennomsnittlig forbruk

200.000 kg
300.000 kg

225.000 Nm³/år
25,7
Nm³/h

Anlegget bør utformes som 2 parallelle linjer, både pga. store belastningsvariasjoner og vedlikeholdsbehov. Ved produksjon av gass (ikke flytende) vil buffertanker
ha svært liten lagringskapasitet og kun fungere som utjevningstanker fra
kompressordriften (som ved produksjon av medisinsk luft). Det bør installeres 2
parallelle anlegg, der hvert anlegg bør ha kapasitet minst lik årsgjennomsnittet, for
å sikre tilstrekkelig leveranse ved varierende kapasitetsbehov.
Medisinsk oksygen defineres som legemiddel, og tilvirkning må ikke skje uten godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet, jfr. "Lov om legemidler".
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Det bør settes samme krav til luftkvalitet ved oksygenproduksjon som ved produksjon av medisinsk luft, dvs. oljefri luft med duggpunkt -70 °C. Vi anbefaler at det
benyttes vannkjølte, oljefrie kompressorer. Kompressorene bør ha kapasitetsregulering.
Oksygenkonsentrasjon fra generering er oppgitt til ca. 95%, mens konsentrasjon
fra flytende oksygen vil være tilnærmet 100%. Om dette har konsekvenser i forhold
til regelverk eller drift ved sykehuset må evt. verifiseres.
Driftstrykket fra oksygengenerering oppgis til 4-5 bar. Distribusjonsnettet i kulverter
er planlagt for 8 bar. Lavere trykk vil gi økte dimensjoner på distribusjonsledninger
frem til byggene. Dette er ikke hensyntatt i lønnsomhetsvurderingen nedenfor.
DIMENSJONERING
Produksjonskapasitet O₂:
Trykkluftbehov:
Kompressoreffekt:
Gjennomsnittlig driftseffekt:
El.energi kompressor:
Antar varmegjenvinning 50%:

2x26 Nm³/h (Atlas Copco OGP 29)
2x286 Nm³/h (2x4,8 Nm³/min)
2x30 kW (Atlas Copco AQ30 VSD)
35 kW (inkl. tørke/generator)
291.270 kWh/år (95%*)
145.635 kWh/år

*) Det er forutsatt 95% dekning fra genereringsanlegget, se nedenfor.
LØNNSOMHETSVURDERING
Pga. relativt høye investeringer, vil det ikke være lønnsomt å erstatte begge oksygentankene med genereringsanlegg. Her er vurdert å erstatte et av tankanleggene
med et generingsanlegg. Dvs. hovedleveranse av oksygen produseres ved generering, mens en liten del dekkes ved avdamping fra tank, anslagsvis 5%.
INVESTERINGSKOSTNADER
Alle kostnader er regnet eks. mva.

O₂-generering
+ 1 tank

Oksygengenereringsanlegg, 2 stk
Transport/Montasje
Vannkjøleanlegg/lufttilførsel
El.forsyning (inkl. andel reservekraft)
Bygning, 100 m² (25.000 kr/m²)
Fundament/el./rørtilknytning tankanlegg
Prosjektering (15%)

kr
kr
kr.
kr
kr
kr
kr

2.000.000
600.000
300.000
300.000
2.500.000
500.000
930.000

Sum eks. mva.
Merkostnad O₂-generering

kr
kr

7.130.000
6.030.000

2 tanker

1.000.000
100.000
1.100.000

Økte ledningsdimensjoner ved lavtrykks distribusjon er ikke hensyntatt, anslagsvis
0,3-0,5 mill. kr. i byggetrinn 1.
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DRIFTSKOSTNADER
Energikostnad (80 øre/kWh)
Gasskjøp (2,7 kr/kg inkl. tankleie eks. mva.)
Varmegjenvinning (60 øre/kWh)
Service/vedlikehold (2 % av inv.)

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

233.020
40.500
-87.380
144.900

Sum årskostnad
Årlig besparelse O₂-generering

kr/år
kr/år

331.040
478.960

810.000

810.000

LØNNSOMHET
Med økonomisk levetid gjennomsnittlig 20 år og rentesats 5% pa kan følgende
lønnsomhetstall beregnes:
- Nåverdi:
- Inntjeningstid:
- Internrente:

-61.900 kr
20,3 år
5%

Installasjon og drift av et oksygengeneringsanlegg er ikke lønnsomt sammenlignet
med leie av oksygentanker. Det er også knyttet usikkerhet til driftskostnader ved
slike anlegg, genereringsanleggets kapasitet ved maks. behov, uforutsette hendelser, katastrofer o.l., samt regelverk knyttet til tilvirkning av medisinsk oksygen.
Oksygentanker med flytende oksygen vil være en vesentlig mer robust løsning ved
usikre anslag og utilsiktede hendelser. Et tankanlegg anser vi også som vesentlig
mer driftssikkert enn et produksjonsanlegg. Leverandør av medisinsk oksygen til
sykehus skal være godkjent iht. regelverk.
Ulemper med tankanlegg kan være avhengighetsforhold til gassleverandør og
usikker konkurransesituasjon over tid, i tillegg til det estetiske aspektet et utendørs
gassanlegg representerer. Det vil alltid være mulig å installere et oksygengenereringsanlegg på et senere tidspunkt.
Vi anbefaler at oksygenforsyningen ved SUS 2023 baseres på 2 stk. utvendige
tankanlegg, med en gassentral med flaskepakker som tredje forsyningsenhet.

3.2

Størrelse oksygentanker
Ved et anslått oksygenforbruk på 300.000 kg/år og tankstørrelse 11 m³ (fyllingsgrad 90%, restnivå 10%), vil antall fyllinger være ca. 30 stk/år, dvs. 1 fylling ca.
annen hver uke. Et slikt intervall synes ok.
Vi anbefaler at det installeres 11 m³ oksygentanker ved SUS.

3.3

Nødgassforsyning
Som alternativ til en tradisjonell løsning med lokale gassflasker i nisjer på avdelinger, er det vurdert en løsning med en sentral nødgass-sentral med et separat
nødforsyningsnett frem til trykkvakter og tykkovervåkere i byggene, for de arealer
som krever nødforsyning.
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Et slikt anlegg gir muligheter for en nødforsyning med lengre varighet, og alle gassflasker blir samlet på en plass. Trykkvakter/trykkovervåker som blir montert i korridorvegg/installasjonsvegger kobles direkte til nødgassnettet.
Personellet skifter manuelt til nødforsyning når alarmen varsler at trykket har gått
under spesifiserte trykk for hver gass eller luft. Skiftet mellom forsyningskildene
skjer med ventiler i trykkvakten/trykkovervåkeren. Et nødforsyningsanlegg skal sikre at en kan avslutte igangsatte operasjoner og opprettholde livsviktig forsyning til
de pasienter som trenger det.
Instrumentluft og medisinsk karbondioksid inngår ikke i et slikt anlegg.
Det etableres en nødgass-sentral i Teknisk sentral på ca. 100 m2 med tømmesentraler for medisinsk oksygen, medisinsk lystgass og medisinsk luft. Nødgasssentralen skal ha samme utforming som den ordinære gass-sentralen. Med denne
løsningen kan man montere trykkvakter/trykkovervåkere innfelt i vegg og dermed
spare rombehov til bygningsmessige nisjer i områder som allerede er presset.
Brannrisikoen ved håndtering av flasker inne i kritiske arealer elimineres og drift og
vedlikehold blir vesentlig redusert.
Gass-sentralene for hovedforsyning og nødforsyning skal være adskilt fra hverandre. For å styrke sikkerheten ved nødforsyningen, legges rørnettet fortrinnsvis i en
annen trase (branncelle) enn hovedforsyningen,
Med bakgrunn i vurderingene foran, anbefaler vi at det etableres et nødforsyningsanlegg basert på et sentralt gasslager og separat nødgassnett for medisinsk luft,
oksygen og lystgass.
Det er de senere år blitt vanlig å erstatte nødgass basert på lokale flaskeinstallasjoner med et sentralt nødgassanlegg.

4

ANBEFALTE LØSNINGER
Medisinsk oksygen, medisinsk lystgass, medisinsk luft, medisinsk karbondioksid,
instrumentluft og teknisk trykkluft distribueres fra sentrale forsyningsanlegg via kulverter til de ulike byggene. Inne i byggene distribueres gass og luft via stabilisatorer, med unntak av teknisk trykkluft.
Det legges i hovedsak opp til ringmating i hvert av byggene der dette er hensiktsmessig. Ringledning etableres for å få en robust og fleksibel forsyning. Endelig
romfunksjonsprogram vil danne grunnlag for hvilke gasser og luft som skal distribueres, samt kapasitetsbehov.
Gass- og trykkluftsentraler plasseres i tekniske rom i plan U1. Sentralene skal
være i adskilte rom. Gass-sentralene må ha adkomst utenfra for å ivareta kravene
til sikkerhet og effektiv inn- og uttransport.
Nødforsyning av medisinsk oksygen, medisinsk lystgass og medisinsk luft til trykkvakter og tykkovervåkere, skjer fra en separat nødgass-sentral via et separat ledningsnett.
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Det installeres sentralt vakuumanlegg for sug i forbindelse med operasjon, fødestuer, kjevekirurgietc. Vakuumpumpene plasseres i teknisk rom på de byggene som
skal ha vakuumsug.
Sentralt gassavtrekk for diatermi og anestesigass installeres i operasjonssaler, fødestuer, lab. og verksted. Avtrekksanlegg med destruksjonsanlegg plasseres i teknisk rom på tak i hvert av byggene.
Figur 1 viser overordnet forsyningsprinsipp for gassanleggene.

Figur 1 Forsynigsprinsipp medisinske gasser

5

GRENSESNITT
Gassanleggene har grensesnitt mot byggets SD-anlegg og strømforsynes fra byggets el.anlegg.
Oppstillingsplasser for oksygentanker etableres i byggentreprisen.
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TEKNISK LØSNING
Følgende gasser omfattes av medisinske gassanlegg for sykehuset.
Medisinsk oksygen 4,5 bar
Medisinsk lystgass 4 bar
Medisinsk luft 4,5 bar
Instrumentluft 8 bar
Teknisk trykkluft 8-9 bar
Medisinsk karbondioksid 4,5 bar
Evakuering av anestesigass
Vakuum
Sentralavtrekk for anestesigass og diatermi
Som en ytterligere sikkerhet, bør stabilisatorene inne på hvert bygg plasseres slik
at de er lett tilgjengelig for påkobling av flaske/pakke. Det skal være lett å transportere flaskepakker til området der stabilisatorene er plassert.
NØD-forsyning for medisinsk luft, oksygen og lystgass har korrekt driftstrykk fra
NØD-gass-sentralen.
Medisinsk oksygen
Forsyning av medisinsk oksygen skal ha tre forsyningskilder. Det anbefales å etablere et to-tanksystem for dette anlegget. Det gir sikker og hensiktsmessig forsyning. Tankene plasseres fortrinnsvis på to ulike områder med separate matinger til
ringen. Flaskepakker med medisinsk oksygen plasseres inne i den ene gasssentralen. (Alternativet er kun å ha en tank, men da med atskillig flere flaskepakker, som igjen vil binde opp større areal) Trykket på medisinsk oksygen går med
ca. 8-9 bars trykk fra gass-sentralen fram til stabilisatorer i hvert bygg, som tar ned
trykket til driftstrykk 4,5 bar.
Det plasseres to oksygentanker på området. I gass-sentralen etableres det en tosidig tømmesentral med pakker, slik at totalt etableres det tre (3) uavhengige forsyningskilder, jfr. forskriftskrav. I gass-sentralene plasseres også stabilisatorer og
avlastningsenheter tilhørende gasstilførselen fra oksygentankene.
Medisinsk lystgass
Forsyning av medisinsk lystgass skjer fra flasker/flaskepakker i 2 adskilte gasssentraler. De skal arrangeres slik at de innfrir kravet om tre forsyningskilder.
Medisinsk lystgass forsynes fra gass-sentralene med tømmesentraler tilknyttet
flaskepakker. Stabilisatorer tar ned trykket til aktuelt driftstrykk ute i byggene.
Både medisinsk oksygen og medisinsk lystgass må ha et tilkoblingspunkt for en
ekstern reserveforsyning fra flaske eller flaskepakke. Tilkoblingspunktene plasseres på ringledningen ute i anlegget.
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Medisinsk luft og instrumentluft
Det installeres 3 uavhengige forsyningskilder for medisinsk luft/instrumentluft, jfr.
regelverk for medisinske gassanlegg i sykehus. Gassen distribueres ved produksjonstrykk i felles distribusjonsledning fram til stabilisatorer i hvert bygg, som tar
ned trykket til driftstrykk for den aktuelle luften.
Det installeres totalt tre stk. vannkjølte stasjonære oljefrie skruekompressorer for
instrumentluft/medisinsk luft. Anlegget består av trykklufttank, komplett kaldgenererte adsorpsjonstørker med nødvendig filter og utstyr. Renhetskrav iht. ISO 7396-1
og Europeiske farmakopén må oppfylles. Det skal være mulighet for å ta analyse
på alle typer av luft, dette for å sikre renheten på luften. Kompressorene plasseres
i to forskjellige sentraler, fortrinnsvis plassert i ulike bygg.
Medisinsk luft og instrumentluft distribueres ved høyt trykk i felles ringledning frem
til de ulike byggene. Medisinsk luft/instrumentluft skal ha et tilkoblingspunkt i ringledningen for en ekstern reserveforsyning fra flaske eller flaskepakke.
Stabilisatorer i byggene tar trykket ned til arbeidstrykk for hhv. medisinsk luft og
instrumentluft. Luften distribueres herfra i separate rørnett.
Teknisk trykkluft
Det anbefales 2 forsyningskilder for teknisk trykkluft.
Det installeres to vannkjølte stasjonære oljefrie skruekompressorer for teknisk
trykkluft. Anlegget består av adsorpsjonstørke, trykkluftstank, nødvendig filter og
utstyr. Det skal være mulighet for å ta analyse på alle typer av luft, dette for at sikre
renheten på luften. Kompressorene plasseres på to forskjellige sentraler plassert i
forskjellige bygg. Teknisk trykkluft har riktig driftstrykk fra kompressorene og brukes
til all luftforsyning som ikke er for medisinsk bruk.
Ved installasjon av eksempelvis inertluftanlegg for brannslukking, skal dette leveres med egen trykkluftproduksjon. Dette gjelder også evt. andre luftkrevende installasjoner.
Medisinsk karbondioksid
Medisinsk CO₂ skjer fra flasker/flaskepakker i hovedgassentralen. Det installeres
minimum 2 forsyningskilder, med tosidig tømmesentral.
Det monteres alarmer inne i gass-sentralen slik at tømmesentralen kan overvåkes
via SD-anlegget.
Evakuering av anestesigass
Alle rom som har medisinsk lystgass inne på rommet, må også ha et uttak for evakuering av anestesigass overskudd. Tilknyttes til avtrekkskanal. Anlegget vil være
ejektorbasert med medisinsk luft.
Vakuumanlegg

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIV/NO-RIV-34-01 Medisinske gasser og trykkluft Systembeskrivelse.docx

10/10 SUS 2023 – MEDISINSKE GASSER OG TRYKKLUFT

Et vakuumanlegg vil dekke behovet for sug av sekret fra pasienter, operasjonsbruk, utsug fra laser og diatermi, overskudd fra kirurgmotorer og sekret fra tannlegeuniter. Ved å installere et vakuumanlegg kan trykkluftsanlegget reduseres. Et
trykkluftanlegg er dyrere å drifte enn et vakuumanlegg. Et vakuumanlegg krever at
rørstrekkene ikke blir for omfattende. Det bør være kortest mulig avstand mellom
uttak og vakuumsentral for å fungere optimalt. Det bør monteres et anlegg for hvert
bygg som har vakuumbehov. Typiske rom som har behov for vakuum er operasjon,
fødestuer etc.
Vakuumanlegget består av vakuumpumper, vakuumtank, parallelle bakteriefilter,
lyddempere, dreneringspunkt, stenge- og tilbakeslagsventiler. Hver pumpe må klare å produsere nok vakuum alene slik at sikkerheten i forsyningen blir ivaretatt.
Anlegget skal kommunisere med byggets SD-anlegg.
Sentralavtrekk for anestesigass og diatermi
Anlegget består i anestesigassavtrekk fra operasjonsstuer, fødestuer, røntgen og
laboratorier, samt verksted for test og reparasjon av medisinsk utstyr. Sentralene
plasseres i ventilasjonsrom på tak, og lufterør føres ut over tak. Hovedføringer er
110 mm PP-rør, legges primært i korridor der dette er mulig. Fra hovedrøret føres
50 mm PP-rør til en motorventil og lydfelle som plasseres over himling så nært uttaket som mulig. Lufterøret plasseres slik at ventilasjonsåpninger ikke kontamineres.
Det må vurderes om lystgass skal gå i eget system og føres til destruksjonsanlegg.
Dette vil medføre at anlegget for sentralavtrekk blir mer omfattende.
Anlegget skal kommunisere med byggets SD-anlegg.
Nød-forsyning av medisinsk oksygen, medisinsk lystgass og medisinsk luft
Det etableres en egen NØD-gassentral for medisinsk luft, oksygen og lystgass. Det
må avklares hvilke rom som skal ha nødforsyning. Disse vil være tilknyttet en
trykkvakt/trykkovervåker som har fast tilknyttet rørnett med nødgassforsyning.
Trykkvakter/trykkovervåkere er tilknyttet SD-anlegget.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- transport og håndtering av gasstanker
- store montasjehøyder (over 4 m)
- sveisearbeider
- lodding med bakgass
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INNLEDNING

Notatet beskriver krav, løsninger og utførelse som legges til grunn for luftbehandlingsanleggene for Stavanger sykehus (SUS2023).
Notatet inngår som en del av Forprosjekt, og skal danne grunnlag for videre utredning og planlegging/prosjektering av bygningsdesign og systemer for luftbehandlingsanlegg for sykehuset.

2

FORUTSETNINGER

Planlegging av luftbehandlingsanleggene er basert på klima- og komfortkrav gitt i
følgende dokumenter:







Bygningslov med tilhørende forskrifter og veiledning herunder:
1. TEK 10 §13-1 Generelle krav til ventilasjon.
2. TEK 10 §13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning
3. TEK 10 §12-1 Krav om universell utforming av byggverk. (Forskriften
omfatter også krav til inneklima).
4. TEK 10 §14-2 Krav til energieffektivitet (Forskriften omfatter også krav
til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i
ventilasjonsanlegg).
Arbeidsmiljøloven §4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet.
Arbeidstilsynets veiledning nr 444 om klima og luftkvalitet
Folkehelseinstituttet - Isoleringsveilederen
Overordnet teknisk program (OTP) for byggesaken.

Byggene skal planlegges iht. til passivhusstandard og tilfredsstille energiklasse A.
Dette medfører tilleggskrav i forhold til TEK 10 mht. bla. energibruk og behovsstyrt
ventilasjon.
Ved vurdering av luftbehandlingsanlegg for de ulike rom og soner er følgende parametre sentrale:







Antall personer som oppholder seg i rom/sone over et gitt tidsrom.
Areal eller volum av rom/sone og avdampning fra benyttede materialer.
Prosesser i rom/sone som avgir sjenerende lukt/gasser.
Prosesser i rom/sone som avgir varme.
Aktivitetsnivå og bekledning på brukere.
Behov for sikkerhetsventilasjon for beskyttelse av personell eller varer.

OTP setter konkrete krav til luftbehandlingsanleggene. Basert på erfaringer fra tidligere sykehusprosjekter inneholder bl.a OTP en detaljert tabell over inneklimaparametre hvor bl.a forslag til minimum friskluftmengde for ulike romkategorier er listet opp. Denne tabellen vil bli benyttet som grunnlag for dimensjonering av luftmengder. Erfaringsmessig vil det imidlertid være store variasjoner innad i romkategoriene (pga. aktiviteter og prosesser) slik at punktene listet over også må tas i
betraktning før det konkluderes i det enkelte rom.
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Når det gjelder krav til energi stiller TEK10 konkrete krav. Det er satt krav til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg ≥
80% og spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) ≤ 1,5 [kW/m³/s]. Kravet til
lav SFP-faktor resulterer i at anleggene må designes med lave lufthastigheter og
trykk. Men det bemerkes også at passivhuskravet til SFP gjelder ved midlere luftmengdeverdi i driftstiden.
I flere sammenhenger resulterer dette i økt plassbehov for ventilasjonsutstyr og
kanaler.
Jmf. OTP skal ikke luftbehandlingsanlegg benyttes til oppvarmingsformål. Likevel
vil dette bli vurdert i enkelte typer spesialrom, f.eks. operajon og isolater. I denne
type rom er det høye luftmengder og strenge krav til renhet, noe som gjør luftbehandlingsanlegget godt egnet også til å dekke oppvarming.
Sekundære rom som toaletter o.l., kan ha tilførsel av luft ved overstrømming fra
tilliggende lokaler.
Luftbehandlingsanlegg, uansett løsning, skal planlegges for helautomatisk drift.

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

Lovverk og forskriftstekster er teknologiuavhengige. Dvs. de setter ikke krav til
hvordan kravene til inneklima og ventilasjon skal oppfylles.
Med bakgrunn i det er det vurdert 3 ulike ventilasjonsprinsipper:
- Naturlig ventilasjon
- Balansert ventilasjon
- Hybrid ventilasjon
I sykehusprosjekter i Norge gjennom de siste 50 år er det utelukkende valgt balanserte ventilasjonsanlegg med sentrale luftbehandlingsaggregater. Nytenkning er
likevel positivt dersom det fører til forbedringer, i form av bedre kvalitet, enklere
løsninger eller lavere drifts- eller investeringskostnader. Samtidig må det sammensatte regelverket vi har tas i betrakning, hva som er hensikten med regelverket og
kunnskapen som ligger til grunn for regelverket. Ved valg av løsninger må alle
konsekvenser av valgene vurderes opp mot så vel regelverk som intensjonen med
ventilasjon. Kravet til inneklima skal tilfredsstilles uavhengig av valgt ventilasjonsløsning.
Stedlig klima må legges til grunn ved vurdering av nødvendig behandling av ventilasjonsluften, spesielt mht. temperaturkontroll og filtrering av uteluften. Uteluften i
bynære strøk inneholder, varierende over året, forurensninger som svevestøv, NOX
og pollen. Forskning har påvist at det er klare sammenhenger mellom luftforurensning og sykdom/død. Tilsvarende er andelen av befolkningen som sliter med astma
og allergier økende, og pollenallergi er av de mest utbredte. Andelen med slike
plager vil naturlig nok være stor i et sykehus. Luftbehandlingsanleggene kan spille
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en vesentlig rolle i denne sammenhengen, og skal sikre at sykehuset får et best
mulig inneklima.
Uteluftens kvalitet er også avgjørende for hvilke prinsipp og løsninger som er egnet
for den enkelte bygning. En analyse av uteluftkvaliteten kan gjøres etter "Retningslinjer for behandling av luftforurensning i arealplanlegging" (T-1520). En slik analyse vil si noe om det aktuelle byggets egnethet for naturlig kontra balansert ventilasjon, og anvise hvilke fasader og i hvilken høyde en bør ha luftinntak eller vinduslufting. Foreløpig foreligger det ingen luftkvalitetsanalyse for området, men fordeler
og ulemper ved de ulike løsningene er likevel vurdert. Stikkord er listet nedenfor.
Naturlig ventilasjon























Omfang av teknikk i bygningen reduseres, plass frigjøres og etasjehøyder
kan reduseres.
Ufiltrert luft med bl.a svevestøv, NOX og pollen trekkes inn i bygningen.
Løsningen er ikke egnet der det er ekstra kjølebehov, luktforurensning eller
behov for sikkerhetsventilasjon.
Løsningen er ikke egnet ved stor avstand til fasade.
Løsningen er mest egnet for kontorarealer med moderate ventilasjonsbehov.
Løsningen egner seg ikke i arealer der brukernes helsetilstand kan være
utfordrende i forhold til ustabile inneklimaforhold som varierende temperatur, trekk fra vinduer og evt. forurensninger i uteluften.
Løsningen fordrer spesielle vinduer med automatisk åpne/lukke funksjon.
Med standard luftmengder tilfredsstilles ikke energikravene i TEK 10. Luftmengden må senkes, og fordyrende automatikk må installeres for å styre
mengde og luftetid ut fra inneklimaparametre som CO₂, temperatur, uteluftkvalitet og støy.
Ingen muligheter for gjenvinning av ventilasjonsvarme, noe som fører til
høyere oppvarmingsbehov om vinteren.
Kjølebehov sommerstid kan reduseres ved utstrakt bruk av lufting om natten.
Forskriften setter krav til sikring av luftinntak mot insekter/smådyr. En vesentlig andel av ventilasjon er vinduslufting, Luftevinduer må derfor sikres
for dette formålet.
Hvis det blir krav til filtrering av tilluft/inntaksluft, kan vinduslufting ikke benyttes som normal ventilasjon.
Naturlig ventilasjon gir lavere luftmengde og høyere CO₂-nivå i rom enn
tradisjonelle løsninger.
Relativ fuktighet i rom blir høyere enn i rom med tradisjonelle løsninger.
Vinterstid kan dette oppfattes positivt og gi færre klager/plager ang. tørr
luft.
Trekkproblemer fra vinduer i kalde perioder og/eller dager med mye vind.
Egner seg ikke for rom med fasader som er utsatt for utendørs støy.
Vinduslufting må vurderes i forhold til sikkerhet mot innbrudd og mulighet
for at personer/utstyr kan falle ut.
Bransjen mangler erfaring med bruk av naturlig ventilasjon i sykehusprosjekter i Norge.
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Balansert ventilasjon








Representerer en velprøvd teknologi for denne type bygg.
Den løsningen som er best tilpasset for å imøtekomme krav i regelverk og
OTP.
Løsningen krever plass og gode etasjehøyder.
Eneste tilfredsstillende løsning for rom/soner med høyt kjølebehov, luktforurensning, krav til sikkerhetsventilasjon og rom plassert i indre kjerne av
bygningen. Dette utgjør en vesentlig del av bygningsmassen i et sykehus.
Løsningen er uavhengig av ytre klima - forurensning, pollen, utendørs støy
og utetemperatur.
For å sikre god luftkvalitet over tid er en avhengig av jevnlig ettersyn og
vedlikehold.

Hybrid ventilasjon (en kombinasjon av balansert og naturlig ventilasjon)









4

Utnytter fordelene til naturlig ventilasjon om sommeren og balansert ventilasjon om vinteren.
Inneklimamessig robusthet da en kan veksle mellom naturlig og balansert
modus alt etter hva som er mest gunstig eller brukernes ønsker.
Plassbehov for ventilasjonsanlegg blir tilsvarende anlegg for balansert ventilasjon.
Baseres det på vinduslufting om sommeren, må en som for naturlig ventilasjon være oppmerksom på problemer med forurensninger, pollen, støy,
smådyr i uteluft samt sikkerhet.
To paralelle ventilasjonssystemer må installeres. Dette gir høyere inveseringskostnader.
Høy kompleksitet mht. styring og drifting av ventilasjon med to ulike systemer som skal spille sammen.
Ved riktig drifting kan hybrid ventilasjon være en gunstig løsning energimessig sett.

ANBEFALT LØSNING

Ut fra fordeler/ulemper listet over anbefales at de generelle luftbehandlingsanleggene ved SUS baseres på tradisjonelle, balanserte ventilasjonssystem med sentrale ventilasjonsaggregater. Disse sikrer både god luftkvalitet og maksimal energigjenvinning. Dette er også det mest utprøvde ventilasjonsprinsippet for sykehus,
og er den løsningen bransjen har best erfaring med. Denne løsningen gir også de
beste forutsetninger for å tilfredsstile dagens regelverk og prosjektets overordnede
mål spesifisert i teknisk program (OTP).
Løsninger med balansert ventilasjon gir også større uavhengighet i forhold til uteluftens kvalitet - omfang av forurensninger, pollen og smådyr/insekter – og temperaturvariasjoner. Temperaturkontroll på tilluft oppnås med varme- og kjølebatterier i
aggregater, og en betydelig del av varmeenergien blir gjenvunnet.
Løsninger med naturlig eller hybrid ventilasjon er vurdert. Slike løsninger gir imidlertid store utfordringer i forhold utendørs klima og luftkvalitet og forskriftenes ener-
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gi- og innemiljøkrav. Et sykehus har dessuten mange ulike funksjonskrav som
vanskelig kan oppnås med naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon anbefales derfor ikke som generelt ventilasjonsprinsipp for sykehus.
Hybrid ventilasjon vil trolig medføre økte investeringskostnader og kompliserte løsninger, både mht. installasjon og styring.
Luftbehandlingsanleggene skal bidra til et godt inneklima, uten forurensninger og
riktige romtemperaturer. I spesialrom har anleggene også en sikkerhetsfunksjon
hvor de skal beskytte personer eller varer mot uønskede luftbårne partikler. Det
legges derfor vekt på anleggsdesign, funksjonsinndeling og tilrettelegging for driftog vedlikehold. Dimensjonering følger gjeldende lover og forskrifter, samt føringer
lagt i byggherrens egne programdokumenter. Spsialrom er behandlet i et eget notet, NO-RIV-36-02.
Ventilasjonsaggregater skal jmf. OTP installeres med 20 % reservekapasitet. Det
gis imidlertid anledning til å vurdere reservekapasiteten ved bruk av behovsstyrt
ventilasjon. Det anses som en fornuftig betraktning. Erfaringsmessig ser en at
gjennomsnittlig luftmengde på systemer med behovsstyrt ventilasjon ligger 20-40
% under dimensjonerende luftmengde. Legges reservekapasitet på toppen av dimensjonerende luftmengde risikerer en å få overdimensjonerte anlegg med ugunstige driftsbetingelser noe som er uheldig både energimessig, arealmessig og teknisk.
Forskriftene setter krav om SFP-faktor ≤ 1,5 kW/m³/s. Dette kravet gjelder ved midlere verdi i driftstiden. For sykehus med utstrakt bruk av behovsstyrt ventilasjon
antas midlere luftmengdeverdi å være 70% av dimensjonerende luftmengdeverdi.
I det videre arbeidet anbefales derfor at systemer med behovsstyrt ventilasjon dimensjoneres for 100% samtidig luftmengde. Aggregatene dimensjoneres for SFPfaktor ≤ 1,5 kW/m³/s ved 70% av dimensjonerende luftmengde.
Forskriftene setter også krav til årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrav for
varmegjenvinner ≥ 80%. Områdeinndeling av ventilasjonsanlegg tilpasses slik at
en i størst mulig grad får benyttet varmegjenvinnere med høyest mulig virkningsgrad.
Anleggene planlegges for helautomatisk drift.

5

GRENSESNITT

Luftbehandlingsanleggene har grensesnitt mot følgende fag:
Arkitektur
Luftbehandlingsanleggene er voluminøse, og løsninger og plassering må koordineres og tilrettelegges i samarbeid med arkitekt. Dette gjelder bl.a form og farge på
komponenter som velges og hvor de skal plasseres. Mellom tekniske rom og betjente arealer er det behov for plasskrevende kanalføringer som er med å sette
premisser for høyde på etasjer og nedforede himlinger. Tilsvarende må luftbehandlingsanleggene utformes slik at byggets akustiske- og branntekniske krav ivaretas.
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Byggeteknikk
Kanalføringer mellom teknisk rom og betjente arealer vil ha behov for å krysse både vegger og dekker. Dette gir koordinering mot byggeteknikk og arkitekt slik at
plassering blir akseptabel i forhold til byggets bærende konstruksjoner.
Elektroteknikk
Elektrotekniske føringer og ventilasjonskanaler benytter i stor grad samme føringstraceer fram til rom. Føringer må koordineres slik at kollisjoner unngås og
krysninger mellom tekniske fag kan foretas.
Mange komponenter i luftbehandlingsanlegget skal ha tilknytning til sterk- og/eller
svakstrøm. Plassering av komponenter og tekniske data er sentrale parametre som
må utveksles.
Rørteknikk
Rørtekniske føringer og ventilasjonskanaler benytter i stor grad samme føringsveier fram til betjente arealer. Føringer må koordineres slik at kollisjoner unngås og
krysninger mellom tekniske fag kan foretas.
Mange komponenter i luftbehandlingsanlegget skal ha tilknytning til varme og/eller
kjøling. Plassering av komponenter og tekniske data er sentrale parametre som må
utveksles.
Byggautomatisering
Byggautomatiseringsanlegget foretar styring, regulering og drift av ventilasjonsanleggene. Det er behov for utveksling av opplysninger om kapasiteter, plassering av
komponenter og hvordan de skal styres, reguleres og overvåkes. Generelle luftbehandlingsanlegg kan leveres med integrert automatikk.

6

TEKNISK LØSNING

Oppbygning av ventilasjonsaggregater
Sentrale ventilasjonsaggregater plasseres i ventilasjonstekniske rom som angitt for
byggene nedenfor. Hovedaggregater bygges på tradisjonelt vis med tillufts- og avtrekksvifter, finfiltre både på tilluft og avtrekk, varmegjenvinner samt varme- og kjølebatteri. Type varmegjenvinner tilpasses de funksjonsarealer aggregatene skal
betjene:

›

roterende varmegjenvinner
sengearealer, poliklinikker, møte/undervisning, drift

›

væskekoblet varmegjenvinner
operasjon, sterilrom, isolater, laboratorier
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Arealer med spesielle forurensningskilder utstyres med separate avtrekk til friluft.

Bygg A – Sengebygg
Ventilasjonsaggregater som betjener alle byggets etasjer plasseres i teknisk(e)
rom på tak av bygget. Horisontale hovedføringer legges også på tak og betjener
vertikale sjakter plassert ved hvert sengerom. Løsningen gir plassbehov for tekniske anlegg på tak, men samtidig reduseres omfanget av teknikk i etasjene. Ved å
unngå større horisontale føringer i etasjene kan etasjehøydene reduseres.
Det legges opp til løsninger med variabel luftmengde i tilnærmet alle bruksrom.
Luftmengde styres fra temperatur, CO₂ eller tilstedeværelse.
Tegninger som viser hvilke områder de ulike ventilasjonsanleggene betjener er vist
i tegning nr. 215081U1Va360J-001 - 21508109Va360J-001.

Bygg B – Sengebygg
Ventilasjonsteknisk løses dette bygget tilsvarende bygg A.
Tegninger som viser hvilke områder de ulike ventilasjonsanleggene betjener er vist
i tegning nr. 215071U1Va360 J-001 - 21507105Va360 J-001.

Bygg C og D - Akuttbygg
I de øvre etasjene av akuttbygget er det sengerom/sengeromsavdelinger. Ventilasjonsteknisk løses disse etasjene tilsvarende sengebyggene, med ventilasjonaggregater på tak og vertikale sjakter ved hvert sengerom. I øverste etasje på nordre
del av av akuttbygget blir det en egen infeksjonsavdeling med flere luftsmitteisolater. Ventilasjonsaggregater for disse plasseres rett over rommene og i eget teknisk
rom på tak.
For de nedre etasjene i søndre del etableres det ventilasjonsrom i underetg., med
vertikale hovedsjakter sentalt plassert i etasjene. Luftinntak plasseres i gårdsrommet.
Også i akuttbygget legges det opp til løsninger med variabel luftmengde i tilnærmet
alle bruksrom. Luftmengde styres fra temperatur, CO₂ eller tilstedeværelse.
Tegninger som viser hvilke områder de ulike ventilasjonsanleggene betjener er vist
i tegning nr. 215021U3Va360 J-001 - 21502107Va360 J-001.
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Bygg E – Behandlingsbygg
Ventilasjonsaggregater som betjener bygget plasseres i tekniske rom i 4.etg. Det
etableres 4 ventilasjonssjakter i hver fløy. Operasjonsrommene betjenes av totalt 6
hovedaggregater, 2 i hver fløy. Etterbehandlerenhet for hvert operasjonsrom plasseres på gangbar himling over operasjonsrommet.
I 1.etg med lab.områder vil det bli stort omfang av ventilasjon/sikkerhetsventilasjon.
Det er lagt opp til løsning med hovedaggregater i teknisk rom og reguleringsutstyr
plassert i etasjen.
Det legges opp til løsninger med variabel luftmengde i tilnærmet alle bruksrom.
Luftmengde styres fra temperatur, CO₂ eller tilstedeværelse. I lab.områder installeres det egnet reguleringsutstyr tilpasset funksjonen/sikkerhetsventilasjon.
Tegninger som viser hvilke områder de ulike ventilasjonsanleggene betjener er vist
i tegning nr. 215011U1Va360 J-001 - 21501104Va360 J-001.

Inneklimaparametre og romklimaberegninger
Vedlegg 13.1 "Inneklimaparametre" i "Overordnet teknisk program" angir foreslåtte
parametre for temperaturkrav, lufthastighet, friskluftmengde og lydnivå. I tabellen
er mange av de romkategoriene en finner på et sykehus listet opp, men man erfarer at det ofte er store ulikheter i utstyrsomfang, antall personer, bruk o.l innad i
romkategoreiene, som igjen fordrer en mer detaljert vurdering.
Teknisk program skal utfordres mhp. å oppnå kostnadsoptimale løsninger. I så måte registreres det at tabellens friskluftsmengdekrav pr. m² ofte gir en god del høyere verdier enn når luftmengdebehovet vurderes ut fra bruk og antall personer, jfr.
krav i Arbeidsmiljøloven.
Under er tabellen fra teknisk program kopiert inn og påført kommentarer der vi foreslår å vurdere luftmengdene ut fra kjente/programmerte romklimabelastinger.
Det er i forprosjektet også gjennomført romklimasimuleringer i utvalgte rom med
bruk programmet IDA-ICE. Simuleringsresultatene er oppsummert i notat NO-RIV36-03. Simuleringene viser bl.a hvilke luftmengdebehov en må ha i rom for å klare
kjølebehovet uten bruk av tilleggskjøling i form av kjølebafler eller fan-coils. Disse
resultatene vil også bli tatt med i vurderingene av luftmengdebehovene i rom.
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ROMTYPE

OPERATIV
TEMPERATUR

Tabell 50.1
Min

Maks

FRISKLUFT- MENGDE

20 C

25 C

Maks m/s

Maks m/s

Min m /h

o

oC

KONTORFUKSJ
ONER
Små kontorer
Mellomstore kontorer
Store kontorer
Kontorlandskap
Kopi/printerrom
Resepsjon
el- og datatekniskerom
UNDERVISNING

LUFT- HASTIGHET

Pr.m

o

3

Kommentar
PG/RIV

STØY

KOMMENTAR

2

Maks m /h

Maks
dBA

3

oC

20
20

26
26

0,15
0,15

0,20
0,20

12
12

A*
A*

35
35

Behovstyring
Behovstyring

20
20

26
26

0,15
0,15

0,20
0,20

10
10

A*
A*

35
40

Behovstyring
Behovstyring

20
20

26
26

0,15
0,15

0,20
0,20

10
5

A*
K*

40
40

Behovstyring
Behovstyring

Store auditorier
>80 plasser

20

26

0,15

0.20

40

A*

32

Pr. plass

Små auditorier
<80 plasser

20

26

0,15

0,20

40

A*

32

Pr. plass

Seminarom
Lesesal
Grupperom
Bibliotek
Terminalrom
FELLESROM

20
20
20
20
20

26
26
26
26
26

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

15
15
20
10
10

30
30
30
30
30

A*
A*
A*
A*
A*

32
32
32
35
40

Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring

Kantine
Kjøkken
Oppvaskrom
Kjøle/fryserom i
senter- kjøkk.
Møterom, små
Møterom, store
Korridorer
Treningssal
Garderober
Dusjrom
Lager/Arkiv
Venteområder
WC
Dusj
BEHANDLING

20
20
20

26
26
26

0,15
0,25
0,25

0,20
0,30
0,30

15
30
30

30

A*
B*
B*

40
40
40

Behovstyring
Behovstyring

20
20
20
20
22

26
26
26
26
26

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,30
0,20
0,15
0,15

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

20
20
10
10
15

30
30

A*
A*
C*
D*
E*

35
35
35
40
40
45
45
35
45
45

Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring

Sengerom
Behandling/Undersøkels
e
Ultralydrom
Arbeidsstasjon
Kjøkken, spis,
opphold
Prøvetaking
Rengjøringsrom
Ekspedisjon
Skyllerom
Medisinrom
Sengerom, isolering
Autoklaverom
Brannskaderom
Forberedelse
Operasjon

22
22

26
26

0,15
0,15

F*
G*

30
35

Behovstyring
Behovstyring

20
20
20

26
26
26

0,20
0,15
0,20

H*
I*
I*

35
35
40

Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring

20
20
20
20
20
22

26
26
26
26
26
26

0,20
0,30
0,15
0,30
0,20
0,15

I*
J*
I*
J*
J*
K*

35
40
40
45
35
30

Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring

20

26

18
18

26
26

0,30
0,15
0,20

K*
K*
I*
M*

45
30
45

Behovstyring
foreløpig.
Behovstyring
Behovstyring

22
20
20

27
26
22
22

0,20
0,20

100/dusj
6
10
100/WC
100/rom

0,20

140/seng
18

0,25
0,20

0,20
0,20

20
20
25
10
18
13
25
25
140/seng
25
140/seng
20
45

30

12

25
30
15

30
30

A*
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Desinf.rom/steril.satel
litt
Oppvaskrom
sengområde
Fødestuer
LABORATORIE
R
Farmasirom
Diagnostikk, Billedbehandling
Sjalterom
Laboratorier
Lab. døgnkont.bemanning
Obduksjon
Dyrerom

20

26

0,30

25

20

26

0,25

0,30

20

26

0,25

0,30

20
22

26
26

0,20
0,15

25
15

30
20

20
20
22

26
25
26

0,20
0,20
0,20

13
20
20

18
16

26
28

0,20
0,15

45
40

0,30

30

J*

45

Behovstyring

40

Behovstyring

K*
H*

45
40

Behovstyring
Behovstyring

18
25
25

I*
K*
K*

38
45
40

Behovstyring
Behovstyring
Behovstyring

90
45

K*
K*

45
45

Behovstyring
Behovstyring

30
N*

A*

Romtypen er ikke spesiell for sykehus. Benytter arbeidstilsynets veiledning 444 med luftmengdebehov 7,0 l/s pr. pers og 1 l/s pr. m² gulvflate (lavemiterende materialer) for luftmengdeberegning. Det
blir vurdert om det er rommets kjølebehov eller forurensning som blir dimensjonerende for luftmengde.

B*

Luftmengde beregnes ut fra hvilket utstyr og effekt kjøkkenet er utstyrt med.

C*

Korridorer vil ha høy ulik belastning. Alt fra rene transportkorridorer i underetg til sengeromskorridorer og lab.korridorer. Luftmengdebehovet vurderes i det enkelte tilfelle og vil kunne ligge mellom 5-10
m3/h m² .

D*
E*
F*
G*

Luftmengde beregnes ut fra type aktivitet, intensitetsnivå og antall personer
Type garderobe og ca antall samtidige brukere tas med i betraktning av luftmengdebehov
Størrelse på sengerom varierer. Regner 2 pers.pr rom i snitt og 1 l/s pr. m² gulvflate
UB-rommets funksjon betemmer luftmengden. Luftmengdebehovet vil varierer mye fra et rent konsultasjonsrom til tyngre behandlingrom med mye utstyr, flere personer eller prosesser som produserer lukt eller avgasser.
Type utstyr i rommet vurderes og om kjøling skal tas via isvann eller via luft. Rommets friskluftmengde kan bestemmes ut fra Veil 444.
Veil 444 benyttes som utgangspunkt og med evt. tillegg for varme- eller luktproduserende utstyr eller
prosesser i rommet.
Omfang av og type utstyr i rommet tas med i vurdering av luftmengdebehov. Kjølebehov ivaretas
med fancoil.
Luftmengdebehov og temperaturforhold vurderes i det enkelte tilfelle.
20 luftskifte/time som utgangspunkt for friskluftmengde, kontrollberegnes ift. renhetskrav (CFU)
Arb.tilsynets grenseverdi for lystgasskonsentrasjon legges til grunn for luftmengdeberegning

H*
I*
J*
K*
M*
N*
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SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)

Ved montering av ventilasjonsteknisk utstyr er SHA i forbindelse med følgende
oppgaver sentrale:


Det vil være behov for flere tunge løft og transport av til dels voluminøse
komponenter.



Det vil bli montering av teknisk utstyr i forbindelse med sjakter.



Det vil bli montering av utstyr i høyder over 4 m.

Kilder:
Norsk VVS – Artikkel "Uteluft gir inneluft" Are Pihl Bordi
Norsk VVS – Artikkel "Sammenligning av balansert, hybrid og naturlig ventilasjon"
Tor Helge Dokka
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav, løsninger og utførelse som legges til grunn for utforming av
luftbehandlingsanlegg til spesialrom for Stavanger sykehus (SUS2023).
Notatet inngår som en del av Forprosjekt, og skal danne grunnlag for videre utredning og planlegging/prosjektering av bygningsdesign og systemer for spesialrommene ved sykehuset. I senere fase av prosjektet bør det utarbeides felles, tverrfaglige designdokumenter for alle slike rom. Enkelte rom kan bli underlagt krav til validering iht. GMP retningslinjer.
Med spesialrom menes i denne sammenheng rom eller funksjoner hvor det er behov for fokus på sikkerhet og hygiene i forhold til luftbåren smitte/partikler, rom
hvor det er krav til kontroll av lufttrykk, renhetskrav til tilluft eller behov for særskilt
behandling av avtrekksluft.
Spesialrommene deles inn i to kategorier.
 Overtrykksrom
 Undertrykksrom
I overtrykksrom skal personer eller utstyr som befinner seg i rommet beskyttes i
forhold til omgivelsene. I undertrykksrom er det omgivelsene som skal beskyttes i
forhold til personer eller utstyr som befinner seg i rommet.
Det anbefales ikke å etablere rom hvor en skal kunne veksle mellom over- og undertrykk. Både teknisk og bygningsmessig gir dette utfordringer som gjør det vanskelig å få til løsninger som fungerer over tid.
Foreløpig er det ikke kartlagt eksakt hvilke spesialrom en skal ha ved SUS. I kategorien overtrykksrom vil det typisk være rom som:
 Operasjonsstuer
 Cellelab
 Sterile lager
I kategorien undertrykksrom har man typisk:
 Luftsmitteisolater
 Bronkoskopirom
 Sputum
 I3-lab
 Nuklærmedisin
 Sykehusapotek, produksjonsrom

Ut over disse er det en rekke rom som krever spesielle tiltak mht. luftbårne forurensninger, miljøskadelige gasser, lukter o.l. Her kan nevnes medisinrom, gastroskopi, føderom og laboratorier. Disse vil bli behandlet særskilt, basert på funksjon
og aktivitet i disse rommene.
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FORUTSETNINGER
En rekke forutsetninger, lovverk og standarder ligger til grunn for planlegging av
spesialrom. Under er de viktigste listet opp. Noen er felles, mens andre gjelder kun
for overtrykksrom eller undertrykksrom.
Nr

Dok. nr

Dokumentnavn

Utgiver

Leverandør

CELLER OG VEV
1

FOR-200803-07-222

Forskrift om krav til kvalitet HOD
og sikkerhet ved håndte- (Helse- og

www.lovdata.no/

ring av humane celler og omsorgsvev
departementet)
ARBEIDSMILJØ
2

3

LOV-2005-

Lov om arbeidsmiljø, ar- AD

06-17-62,
sist endret

beidstid og stillingsvern beidsdemv. (arbeidsmiljøloven)
partemen-

2013-07-01

tet)

FOR-2011-

Forskrift om organisering, AD

12-06-1355

ledelse og medvirkning

(Ar- www.lovdata.no/

(Ar- www.lovdata.no/

beidsdepartementet)

4

FOR-201112-06-1356

Forskrift om utforming og AD
(Ar- www.lovdata.no/
innretning av arbeidsplas- beidsdeser og arbeidslokaler (ar- partemenbeidsplassforskriften)
tet)

5

FOR-201112-06-1357

Forskrift om utførelse av AD
(Ar- www.lovdata.no/
arbeid, bruk av arbeidsut- beidsdestyr og tilhørende tekniske partemenkrav (forskrift om utførelse tet)
av arbeid)

6

FOR-201112-06-1358

Forskrift om tiltaksverdier AD
(Ar- www.lovdata.no/
og grenseverdier for fy- beidsdesiske og kjemiske faktorer i partemenarbeidsmiljøet samt smitte- tet)
risikogrupper for biologiske
faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

7

Best.
549

nr. Veiledning til arbeidsmiljø- Arbeidstilloven:
synet

8

Best.
449

nr. Laboratoriet. Sikkerhet og Arbeidstilarbeidsmiljø
synet

www.arbeidstilsynet.no/

Biologiske faktorer
www.arbeidstilsynet.no/

RENROM
9

EU GMP

Volume 4 Pharmaceutical European
legislation.
Commis-

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm

Medicinal products for hu- sion
man and veterinary use.
Good manufacturing practices.
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Nr

Dok. nr

Dokumentnavn

10

EU GMP
Annex 1

Manufacture of Sterile Me- European
dicinal Products
Commis-

Utgiver

5/11

Leverandør
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

sion
11

EU GMP
Annex 15

Qualification and Valida- European
tion
Commis-

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

sion
12

NS-EN ISO Renrom
146441:1999

og

tilhørende Standard

www.standard.no

kontrollerte omgivelser - Norge
Del 1: Klassifisering av luftrenhet

13

NS-EN ISO Renrom og tilhørende Standard
14644kontrollerte omgivelser - Norge
2:2000

www.standard.no

Del 2: Krav til prøving og
overvåking for å verifisere
varig samsvar med ISO
14644-1

14

NS-EN ISO Renrom og tilhørende Standard
14644kontrollerte omgivelser - Norge
3:2005

15

16

www.standard.no

Del 4: Prosjektering, utførelse og igangsetting

NS-EN ISO Renrom
146981:2003

www.standard.no

Del 4: Prosjektering, utførelse og igangsetting

NS-EN ISO Renrom og tilhørende Standard
14644kontrollerte omgivelser - Norge
5:2004

17

Del 3: Prøvingsmetoder

NS-EN ISO Renrom og tilhørende Standard
14644kontrollerte omgivelser - Norge
4:2001

www.standard.no

og

tilhørende Standard

www.standard.no

kontrollerte omgivelser - Norge
Kontroll av biologisk forurensning - Del 1: Generelle prinsipper og metoder

18

NS-EN ISO Renrom og tilhørende Standard
14698kontrollerte omgivelser - Norge
2:2003

www.standard.no

Kontroll av biologisk forurensning - Del 2: Vurdering og tolkning av data for
bioforurensning
LABORATORIER

19

NS-EN
12128:1998

Bioteknologi - Laboratorier Standard
for forskning, utvikling og Norge

www.standard.no

analyse - Sikkerhetsnivåer
for mikrobiologiske laboratorier, risikoområder, lokaliteter og fysiske sikkerhetskrav
SIKKERHETSSKAP/FILT
ER
20

NS-EN
12469:2000

Bioteknologi - Ytelseskrite- Standard
Norge

www.standard.no
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Nr

Dok. nr

Dokumentnavn

Utgiver

Leverandør

NS-EN

Høyeffektive luftfiltre (EPA, Standard

www.standard.no

18221:2009

HEPA og ULPA) - Del 1: Norge
Klassifisering, ytelsesprø-

rier for mikrobiologiske sikkerhetsskap
21

ving og merking
SMITTEVERN
22

LOV-1994-

Lov om vern mot smitt- HOD

08-05-55

somme sykdommer [smit- (Helse- og
tevernloven].
omsorgs-

www.lovdata.no/

departementet)
23

FOR-200506-17-610

Forskrift om smittevern i HOD
www.lovdata.no/
helsetjenesten
(smitte- (Helse- og
vernforskriften)

omsorgsdepartementet)

24

FOR 2009- Forskrift om tuberkulose- HOD
www.lovdata.no/
02-13
nr kontroll
(Helse- og
205

omsorgsdepartementet)

25

Isoleringsveilederen

Nasjonalt

www.fhi.no/

Folkehelseinstitutt
FILTER/TESTING
26

27

NS-EN
1822-

Høyeffektive luftfiltre (EPA, Standard
HEPA og ULPA) - Del 1: Norge

1:2009

Klassifisering, ytelsesprøving og merking

NS-EN ISO Renrom
146443:2005

28

og

tilhørende Standard

www.standard.no

www.standard.no

kontrollerte omgivelser - Norge
Del 3: Prøvingsmetoder
Best practice in design and Nordic In- www.eunid.eu
testing of isolation rooms novation
in nordic hospitals

Centre

BYGNINGSMESSIG
29

LOV-200806-27-71

Plan- og bygningsloven

MD (Miljø- www.lovdata.no/
verndepartementet)

30

FOR-201003-26-489

Forskrift om tekniske krav KRD
til byggverk (TEK 10)
(Kommu-

www.lovdata.no/

nal- og regionaldepartementet)
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ALTERNATIVE UTFØRELSER
I tilknytning til spesialrommene er det behov for mye og tildels komplisert teknikk
for å oppnå ønsket funksjon og tilfredstille krav. Lange tranportstrekk av enten ren
tilluft eller infisert avtrekksluft bør unngås. Det søkes derfor mot løsninger der teknikk (filter, aggregater, teknisk rom) plasseres så nære spesialrommet som mulig.
Teknisk rom skal også være godt tilrettelagt for service og vedlikehold.
Flere av spesialrommene skal ha relativt store trykkdifferanser i forhold til tilstøtende rom. Luftbehandlingsanleggene benyttes til dette formålet, men det er også
premissgivende at rommene bygningsmessig sett utformes spesielt og med svært
lave luftlekkasjetall. Både ved prosjektering og bygging må det være fokus på å
lage lufttette/trykktette løsninger. Gjennomføringer i bygningskonstruksjoner bør
begrenses, og det må velges gasstette løsninger for disse. Dette vil påvirke hvordan vegger, vinduer, himlinger, gulv og dører utformes. Rengjøringsvennlige løsninger som fremmer god hygiene er også sentralt og må være i fokus ved utforming.

4

ANBEFALT LØSNING
Det legges opp til løsning med separate luftbehandlingsanlegg for hvert spesialrom. Systemskjemaene under viser anbefalt løsning for noen spesialrom.
Med unntak for operasjonsstuer og sterile lager legges det opp til løsninger med
separate luftbehandlingsanlegg for hvert spesialrom.
OPERASJON
For operasjon legges det opp til løsning med ett hovedanlegg pr. 4 stuer og med
separate etterbehandlerenheter for hver stue. Vi anbefaler redundante løsninger
for hovedanleggene.

Figur 1 Prinsipp for ventilasjon av operasjonsstuer
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8 operasjonsstuer betjenes fra 2 hovedsystemer som også står i back-up for hverandre. Hver operasjonsstue har egen etterbehandlerenhet for regulering av luftmengde og temperatur. Luftmengder dimensjoneres iht. stuens renhetskrav (CFU),
antall personer og bekledning. I enkelte operasjonsstuer kan dessuten være krav til
spesielt steril operasjonssone, noe som vil kreve spesialtilpassede løsninger som
f.eks. LAF-tak.
HEPA-filter plasseres i tilluftsventil i operasjonsstuen.
ISOLAT
Figur 2 viser systemskjema for luftsmitteisolat hvor HEPA-filter på avtrekk og
dobble avtrekksvifter for sikker drift er sentrale komponenter.
Både over- og undertrykksisolat skal ha trykkregulerte soner, der trykk i sluse og
behandlingsrom reguleres i forhold til utenforliggende korridor.

Figur 2 Prinsipp for ventilasjon og trykkstyring av luftsmitteisolat

FØDESTUER
I de senere år er det satt fokus på luftkvaliteten i fødestuer der det benyttes lystgass. Arbeidsmiljøloven setter grenseverdier for maks. lystgasskonsentrasjon,
gjennomsnittlig 50 ppm i løpet av en time. Kortvarige variasjoner med maks. 75
ppm i løpet av 15 min. kan tillates. Lystgass/Oksygen er dessuten tyngre enn luft,
noe som må hensyntas ved plassering av avtrekk.
Det er kommet på markedet en løsning som til en viss grad ivaretar denne
problemstillingen; lystgass innånding og utånding skjer gjennom et dobbeltmaskesystem, der utåndingsluft trekkes av gjennom et eget avtrekkksanlegg.
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Dette vil ha god effekt forutsatt at masken benyttes. Avtrekk av diatermigasser fra
operasjonsstuer og ploiklinikker kan også tilknyttes anlegget.

FIGUR 3 Medicvent avtrekksanlegg for
lystgassavtrekk

Vi har nedenfor beregnet nødvendig luftmengde i en fødestue, basert på noen forutsetninger:
- konsentrasjon lystgass settes til 50 % (50 % oksygen)
- lystgass innåndes 75 % av tiden (i løpet av 15 min.)
- utånding gjennom maske skjer i 75 % av tiden (25 % lekkasje til rom)
Pustekapasitet:
Konsentrasjon lystgass:
Innånding lystgass:
Lystgasslekkasje til rom:

7,5 l/min (0,45 m³/h)
50 %
75 % av tiden (15 min.)
25 % (75 % utånding gjennom maske)

Dette gir følgende resultat:
Lystgasslekkasje til rommet:
Nødvendig vent.luftmengde ved 75 ppm:

0,71 l/min
0,71 / 75·10-6 = 9.470 l/min (568 m³/h)

Fødestuene anbefales prosjektert med friskluftmengde 700 m³/h, i tillegg til installasjon av et avtrekkseanlegg etter dobbeltmaskeprinsippet. Hoveddelen av avtrekket
skal skje ved gulv.

5

GRENSESNITT
For å oppnå et godt resultat og som tilfredsstiller evt. valideringskrav er grensesnittshåndtering spesielt viktig i forbindelse med spesialrom. Ofte utarbeides det
egne designdokument for hver type spesialrom og som beskiver grensesnittshåndtering og løsninger bygningmessig og tekniske.
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Arkitektur
Luftbehandlingsanleggene er voluminøse, og løsninger og plassering må koordineres og tilrettelegges i samarbeid med arkitekt. Dette gjelder bl.a form og farge på
komponenter som velges og hvor de skal plasseres. Mellom tekniske rom og betjente arealer er det behov for plasskrevende kanalføringer som er med å sette
premisser for høyde på etasjer, sjakter og nedforede himlinger. Tilsvarende må
luftbehandlingsanleggene utformes slik at byggets akustiske og branntekniske krav
ivaretas. Vegger, tak, himlinger, vegger, gulv og dører må utformes slik at ønskede
trykkdifferanser oppnås.
Byggeteknikk
Kanalføringer mellom teknisk rom og betjente arealer vil ha behov for å krysse
både vegger og dekker. Dette gir koordinering mot byggeteknikk og arkitekt slik at
plassering blir akseptabel i forhold til byggets bærende konstruksjoner.
Elektroteknikk
Elektrotekniske føringer og ventilasjonskanaler benytter i stor grad samme føringstraceer fram til rom. Føringer må koordineres slik at krysninger mellom tekniske fag kan foretas uten kollisjoner..
Mange komponenter i luftbehandlingsanlegget skal ha tilknytning til sterk- og/eller
svakstrøm. Plassering av komponenter og tekniske data er sentrale parametre som
må utveksles.
Rørteknikk
Rørtekniske føringer og ventilasjonskanaler benytter i stor grad samme føringsveier fram til betjente arealer. Føringer må koordineres slik at krysninger mellom
tekniske fag kan foretas uten kollisjoner.
Mange komponenter i luftbehandlingsanlegget skal ha tilknytning til varme og/eller
kjøling. Plassering av komponenter og tekniske data er sentrale parametre som må
utveksles.
Byggautomatisering
Byggautomatiseringsanlegget foretar styring, regulering og drift av ventilasjonsanleggene. Det er behov for utveksling av opplysninger om kapasiteter, plassering av
komponenter og hvordan de skal styres, reguleres og overvåkes.
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SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Ved montering av ventilasjonsteknisk utstyr er SHA i forbindelse med følgende
oppgaver sentrale:


Det vil være behov for flere tunge løft og transport av til dels voluminøse
komponenter.



Det vil bli montering av teknisk utstyr i sjakter.



Det vil bli montering av utstyr i høyder over 4 m.
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INNLEDNING
Ved bruk av IDA ICE versjon 4.7 (1) er det utført inneklimasimuleringer for Stavanger Universitetssykehus. Hensikten er å vurdere termisk komfort og risiko for
overtemperatur, og slik danne beslutningsgrunnlag for prosjektering av VVS-faglige
løsninger.

1.1

Forutsetninger og krav
I følge VTEK 10 § 13-4 er anbefalt operativ innetemperatur i intervallet 19-26 °C
(2). Veiledningen sier videre at overskridelse av den høyeste grensen kan aksepteres i varme sommerperioder med utelufttemperatur over den som overskrides med
50 timer i et normalår (se meteorologiske statistiske data for maksimaltemperaturer). Arbeidstilsynets veiledning nr. 444, Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen,
anbefaler også operativ temperatur mellom 19 og 26 °C i rom for lett arbeid (3).
COWI benytter n50 temperaturdata, som for Stavanger gir en øvre dimensjonerende utetemperatur på 23,2 °C (4), for å dokumentere dette kravet ved sommersimulering. Temperaturkurve for utendørs temperatur er vist i Figur 1.
Tabell 1 - Temperaturdata for Stavanger. Kilde: Klimadata M21 (4)

STAVANGER
Kriterium

n 50

n 20

Ekstrem

Tørr temperatur

(DUT)

°C

23,2

24,9

31,2

Våt temperatur

(VKT)

°C

18,1

19,4

-

Vanndampinnhold (x)

g/kg luft

10,9

11,9

16,9

Entalpi

kJ/kg luft

51

55,4

67,7

°C

-

-

22,2

(h)

Duggpunkttemp.

(Tdugg)

Figur 1 - Temperaturkurve Stavanger for bruk i kjølebehovssimuleringer
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INNEKLIMASIMULERINGER
Det er gjennomført simuleringer for ulike romtyper og for ulike tilfeller av hver type
rom. Dette for å identifisere hvilke rom som vil være bestemmende for kjølebehov
sommerstid, samt hvilke forhold som vil ha størst betydning for inneklimaet.

2.1

Bygningsmessig og teknisk inndata
Bygningsfysiske verdier er basert på minstekrav i NS3701 (5).
De simulerte rommene inkluderer eksempler på sengerom, pause-/møterom for
tolv personer samt en- og firemannskontorer.
Simulerte arealer er vist i Tabell 2.
Tabell 2 - Simulerte arealer

Rom

BRA
(m²)

Vindusareal 1
(m², retning)

Sengerom blokk A Sør

23,9

4,32 – 192,8°

Sengerom blokk A Sør + Øst

26,9

4,32 – 192,8°

Sengerom blokk A Øst

24,3

4,32 – 102,8°

Sengerom blokk A Nord

24,3

4,32 – 12,8°

Pause/møte 12P blokk A8 Vest

34,5

14,06 – 298,4°

Pause/møte 12P blokk A8 Sør

34,5

14,06 – 207,8°

Pause/møte 12p blokk A8 Nord

34,5

14,06 – 27,8°

Pause/møte 12P blokk A8 Øst

34,5

14,06 – 117,8°

Pause/møte 12P blokk A7 Vest

34,5

14,06 – 297,4°

Pause/møte 12P blokk A7 Sør

34,5

14,06 – 207,8°

Pause/møte 12P blokk A7 Nord

34,5

14,06 – 27,8°

Pause/møte 12P blokk A7 Øst

34,5

14,06 – 117,8°

Kontor 4P blokk A6 Vest

27,1

8,78 – 266,4°

Kontor 4P blokk A6 Sør

27,9

8,78 – 177,0°

Kontor 4P blokk A6 Nord

27,9

8,78 – 357,9°

Vindusareal 2
(m², retning)

4,32 – 102,8°
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Kontor 4P blokk A6 Øst

27,3

8,78 – 86,2°

Kontor 4P blokk A5 Vest

27,1

8,78 – 266,4°

Kontor 4P blokk A5 Sør

27,9

8,78 – 177,0°

Kontor 4P blokk A5 Nord

27,9

8,78 – 357,9°

Kontor 4P blokk A5 Øst

27,3

8,78 – 86,2°

Kontor 1P blokk A6 Vest

12,0

10,0 – 282,8°

Kontor 1P blokk A6 Sør

12,0

6, – 192,8°

Kontor 1P blokk A6 Nord

12,0

6,42 – 12,8°

Kontor 1P blokk A6 Øst

12,0

6,42 – 102,8°

Kontor 1P blokk A5 Vest

12,0

6,42 – 282,8°

Kontor 1P blokk A5 Sør

12,0

6,42 – 192,8°

Kontor 1P blokk A5 Nord

12,0

6,42 – 12,8°

Kontor 1P blokk A5 Øst

12,0

6,42 – 102,8°

5/12

For vinduer er det forutsatt en total g-faktor på 0,4, samt utvendig solskjerming
med faktor 0,14 (resulterende totalt g-faktor på 0,056 i aktivert stilling) på øst-, sørog vestvendte fasader. Fasadevinkler angitt i tabellen oppgir himmelretning, iht.
Figur 2. Som nordvendt fasade regnes fasade med en himmelretning mellom 315°
og 45°. Utvendig solskjerming aktiveres ved en innstrålt effekt på 100 W/m², målt
på utsiden av vindusflaten.

Figur 2 - Indikasjon av himmelretninger
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Figur 3 - Oversikt over simuleringsmodell

2.2

Internlaster og driftstider
Internlaster benyttet i simuleringen er som vist iTabell 3.
Tabell 3 - Internlaster

Total installert
effekt (W)

Samtidighet (-)

Resulaterende
varmetilskudd (W)

Belysning sengerom

210

0,62

130

Utstyr sengerom

100

1

100

Belysning pauserom

150

1

150

Utstyr pauserom

860

0,84

720

Belysning kontorer

5/m²

1

5/m²

Utstyr kontorer

150 per kontorplass

0,5

75 per kontorplass
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Videre er brukstiden for belysning og utstyr satt til å være 100% fra kl. 07-21 for
sengerom, mens den for pause/møterom er satt til å være 100 %fra kl. 07-09 og 25
% ellers gjennom døgnet. Dette for å illustrere et morgenmøte på avdelingen og
videre sporadisk bruk av rommet gjennom døgnet. For kontorer er arbeidstiden satt
til 07-17, og utstyr regnes derfor som i bruk i dette tidsrommet.

Figur 4 - Brukstid utstyr sengerom

Figur 5 - Brukstid utstyr pause/møterom

Figur 6 - Brukstid utstyr kontor

2.3

Personbelastning
For sengerom er oppholdstiden satt til å være 100 % døgnkontinuerlig, mens den
for pause/møterom er satt til å være 100 % fra kl. 07-09 og 25 % ellers. Dette for å
illustrere et morgenmøte på avdelingen og videre sporadisk bruk av rommet gjennom døgnet. For kontorer er oppholdstiden satt til å være 100 % fra kl. 07-17. Antall personer er som vist i Tabell 4.
Tabell 4 - Personbelastning

Sengerom

1 person (100 W)

Pause/møterom

12 personer (1200 W)

Kontor

Antall personer tilsvarende antall kontorplasser
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Figur 7 - Oppholdstid personer sengerom

Figur 8 - Oppholdstid personer pause/møterom

Figur 9 - Oppholdstid personer kontorer

2.4

Metodikk
For å beregne termisk komfort i de ulike rommene er det simulert en hetebølge ved
dimensjonerende utetemperatur, n50-temperatur, for Stavanger og samtidig maks.
soltilskudd. For at kravene til inneklimaet skal være overholdt må den operative
temperaturen i sonen, avrundet til nærmeste hele grad, ikke overstige 26 °C. Det
aksepteres altså en maksimal operativ temperatur på 26,4 °C.
For de ulike rommene ble det simulert med ulike tilluftsmengder for å undersøke
ytelsen ved ulike scenarioer. Alle luftmengder er lagt inn som som VAV med 30 %
av maksluftmengde som nedre driftsgrense, med unntak av for sengerom hvor
ventilasjonen driftes konstant ved den luftmengden som er oppgitt. VAV-ventilasjon
styres ut fra et øvre settpunkt for temperatur på 23 °C. Scenarioene som ble benyttet er vist i Tabell 5.
Tabell 5 - Scenarioer for simulering

Romtype

Scenario 1 (S1)

Scenario 2 (S2)

Scenario 3 (S3)

Sengerom

120 m³/h

130 m³/h

140 m³/h

Pause/møterom

12 m³/hm²

15 m³/hm²

18 m³/hm²

Kontorer

10 m³/hm²

12 m³/hm²

14 m³/hm²
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RESULTATER
Tabell 6 - Resultater fra inneklimasimulering

Rom

Sengerom
blokk A Sør
Sengerom
blokk A Sør +
Øst
Sengerom
blokk A Øst
Sengerom
blokk A Nord
Pause/møte
12P blokk A8
Vest
Pause/møte
12P blokk A8
Sør
Pause/møte
12p blokk A8
Nord
Pause/møte
12P blokk A8
Øst
Pause/møte
12P blokk A7
Vest
Pause/møte
12P blokk A7
Sør
Pause/møte
12P blokk A7
Nord
Pause/møte
12P blokk A7
Øst
Kontor 4P
blokk A6 Vest
Kontor 4P
blokk A6 Sør
Kontor 4P
blokk A6
Nord

S1 tilluft
(m³/h)

S1 –
Top, maks
(°C)

S2 tilluft
(m³/h)

S2 –
Top, maks
(°C)

S3 tilluft
(m³/h)

S3 –
Top, maks
(°C)

120

24,8

130

24,5

140

24,1

120

25,8

130

25,5

140

25,2

120

25,3

130

24,9

140

24,6

120

26,0

130

25,6

140

25,2

(12/m²)

25,3

(15/m²)

24,7

(18/m²)

24,3

(12/m²)

25,3

(15/m²)

24,7

(18/m²)

24,3

(12/m²)

27,1

(15/m²)

26,4

(18/m²)

25,8

(12/m²)

25,6

(15/m²)

25,0

(18/m²)

24,5

(12/m²)

25,3

(15/m²)

24,8

(18/m²)

24,3

(12/m²)

25,3

(15/m²)

24,7

(18/m²)

24,3

(12/m²)

25,6

(15/m²)

25,0

(18/m²)

24,5

(12/m²)

25,5

(15/m²)

24,9

(18/m²)

24,4

(10/m²)

25,5

(12/m²)

24,9

(14/m²)

24,4

(10/m²)

25,3

(12/m²)

24,6

(14/m²)

24,2

(10/m²)

25,8

(12/m²)

25,1

(14/m²)

24,5
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Kontor 4P
blokk A6 Øst
Kontor 4P
blokk A5 Vest
Kontor 4P
blokk A5 Sør
Kontor 4P
blokk A5
Nord
Kontor 4P
blokk A5 Øst
Kontor 1P
blokk A6 Vest
Kontor 1P
blokk A6 Sør
Kontor 1P
blokk A6
Nord
Kontor 1P
blokk A6 Øst
Kontor 1P
blokk A5 Vest
Kontor 1P
blokk A5 Sør
Kontor 1P
blokk A5
Nord
Kontor 1P
blokk A5 Øst

4

(10/m²)

25,8

(12/m²)

24,9

(14/m²)

24,4

(10/m²)

25,6

(12/m²)

25,0

(14/m²)

24,4

(10/m²)

25,4

(12/m²)

24,7

(14/m²)

24,2

(10/m²)

25,9

(12/m²)

25,0

(14/m²)

24,4

(10/m²)

25,7

(12/m²)

25,0

(14/m²)

24,4

(10/m²)

24,4

(12/m²)

24,0

(14/m²)

23,7

(10/m²)

24,3

(12/m²)

23,9

(14/m²)

23,7

(10/m²)

25,4

(12/m²)

24,9

(14/m²)

24,5

(10/m²)

24,6

(12/m²)

24,2

(14/m²)

23,9

(10/m²)

24,5

(12/m²)

24,0

(14/m²)

23,8

(10/m²)

24,4

(12/m²)

24,0

(14/m²)

23,8

(10/m²)

25,2

(12/m²)

24,6

(14/m²)

24,2

(10/m²)

24,8

(12/m²)

24,2

(14/m²)

23,9

KONKLUSJON
Basert på de gitte forutsetninger, viser simuleringene at kravet til termisk inneklima
blir tilfredsstilt iht. arbeidsmiljøloven ved de fleste undersøkte arealer, selv ved de
laveste luftmengdene. Unntaket er nordvendte arealer med solutsatt fasade. Her
oppstår det kortvarige perioder med overtemperatur grunnet fravær av utvendig
solskjerming.
Beregningene vil bli verifisert gjennom den videre prosjekteringen, bl.a. mht. valg
av solavskjerming og ytterligere informasjon om interne varmelaster.
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Figur 10 – Oversikt over soner, del 1
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Figur 11 – Oversikt over soner, del 2

Figur 12 - Varmebalanse for Pause/møte 12p blokk A8 Nord – Scenario 12 m³/hm²
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INNLEDNING
Dette notatet beskriver anbefalt oppbygning av kjøleanleggene ved SUS. Det legges vekt på robuste anlegg for sentral kjøleforsyning og distribusjon i byggene.
Kritiske kjølefunksjoner etableres med reduntante løsninger.

2

FORUTSETNINGER
Følgende legges til grunn for kjøleanlegget:
- Overordnet teknisk program – OTP, datert 11.03.2014, fra Helse Stavanger HF.
- NS 3701:2012 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger.
- TEK 10
Ved dimensjonering av kjøleanleggene er det lagt til grunn klimadata for aktuelt
sted, samt erfaringstall fra tilsvarende bygningsmasse og funksjoner:
Dimensjonerende kjøleeffekt:
- Ventilasjon, 12 m³/h·m², 9 kJ/kg luft:
- Prosesskjøling/romkjøling:

36 W/m²
10 W/m²

Sum dimensjonerende kjøleeffekt

46 W/m²

Årlig kjølebehov:

3

- Ventilasjon (effektiv brukstid 300 timer)
- Prosesskjøling/romkjøling (brukstid 3.500 timer)

10 kWh/m²
35 kWh/m²

Sum kjølebehov

45 kWh/m²

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Termisk energiforsyning er vurdert i separat rapport.
Det er ikke vurdert alternative løsninger for normal kjøledistribusjon og kjøleforsyning til byggene.
Kjøling av Serverrom for IKT vurderes som kritisk for sykehusdriften, se også notat
vedr. IKT, NO-RIE-52-01. Disse serverrommene har store varmelaster som må
fjernes, og brudd i kjøleforsyningen gir kritiske romtemperaturer i løpet av kun noen
minutter. Det er derfor viktig at backupløsninger er "standby" og kan overta kjøleforsyningen umiddelbart.
Kjøling skjer via isvannskjølte rack integrert i rommenes rackstruktur, jfr. figur 1.
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1,9 m

1,6 m

1,6 m

2518mm

6503mm

EL

Mulig lager, eventuelt
framtidig utvidelse

1,8 m

1,8 m

Serverrom
Regionalt Datasenter
50 utstyrsrack

3600mm

5019mm

11550mm

Netting skillevegg

Serverrom
SUS Datasenter
30 utstyrsrack

KR

13220mm

Figur 1 Typisk serverrom med integrert isvannskjøling
Vi har vurdert 2 ulike kjøleløsninger som tilfredsstiller et slikt behov
1

Forsyning fra 2 uavhengige kjølesentraler

2

Forsyning fra teknisk sentral + nettvann bakcup

Dimensjonerende kjølebehov Serverrom 1:
Dimensjonerende kjølebehov Serverrom 2:

3.1

500 kW
500 kW

Forsyning fra 2 uavhengige kjølesentraler
Figur 2 viser en løsning basert på 2 uavhengige kjølesystemer. Begge systemene
er normalt operative, med maks. ytelse 50% pr. system. Ved svikt i det ene systemet, øker kapasiteten på det andre systemet til 100%.
Det ene systemet forsynes fra teknisk sentral via det sentrale isvannsnettet.
"Backup"-systemet basert på kjølemaskiner må etableres et annet sted, fotrinnsvis
så nært de to serverrommene som mulig. Kjølemaskiner med tørrkjølere må ha
reservekraft-forsyning.
"Backup"-systemet, som ikke er tilknyttet teknisk sentral, baseres på kjølemaskiner
med tørrkjølere. Da varmt forbruksvann produseres sentralt i teknisk sentral, vil det
være begrensede muligheter for energigjenvinning fra dette systemet.
Installert effekt kjølemaskiner:
Installert effekt kjølerack:

500 kW pr. sentral
2x500 kW pr. sentral
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Figur 2 Kjøling serverrom - 2 kjølesystemer

3.2

Kostnader:
- kjølemaskiner med tørrkjølere, 2x500 kW
- røranlegg m/utstyr
- el.tilførsel/styring/regulering
- reservekraftforsyning
- bygning (teknisk rom), 2x20 m²
- dobbel effekt kjølerack

4,0 mill. kr.
1,0 mill. kr.
0,5 mill. kr.
1,2 mill. kr.
1,0 mill. kr.
1,5 mill. kr.

Sum kostnader backup-system

9,2 mill. kr.

Forsyning fra teknisk sentral + nettvann backup
Figur 3 viser alternativt backup-system basert på nettvann. Backup kjølemaskiner
med rørutstyr erstattes med varmevekslere mot nettvann.
For å kunne ha samtidig drift på alle rack-kjølerne uten bruk av nettvann, kobles
nettvannskjøling sammen med normal kjøling i rørteknisk rom utenfor serverrommet. Nettvann kobles kun inn ved svikt på isvannskjøling. Dette gir noe dårligere
sikkerhet enn ved forannevnte alternativ.

Figur 3 Kjøling serverrom – Nettvann backup
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Til gjengjeld skjer all kjøling ved normal drift ved frikjøling mot sjøvann. Vi har gjort
en grov kalkyle av verdien av dette kap. 3.3.

3.3

Kostnader:
- kv-ledning, 2x50 m, DN100 rustfritt
- varmevekslere 2x500 kW
- reguleringsutstyr/regulering
- avløp, 2x50 m ø200 PVC
- bygning, 2x10 m²

0,2 mill. kr.
0,2 mill. kr.
0,2 mill. kr.
0,1 mill. kr.
0,5 mill. kr.

Sum kostnader backup-system

1,2 mill. kr.

Energiforbruk ved ekstra kompressorkjøling
Kjølebehov SHKR, anslår gjennomsnittlig 50% av maks.effekt
Driftstid pr. år:
Kjølebehov kompressorkjøling (50%)
El.forbruk kompressorkjøling (COPKJ = 2,5 inkl. tørrkjølere)

500 kW
8.760 timer
2.190 MWh/år
875 MWh/år

Ved en el.pris på 80 øre/kWh utgjør dette en årlig merkostnad på ca. 700.000 kr.
Økt investering utgjør en kapitalkostnad på 700.000 kr/år, slik at merkostnaden blir
ca. 1,4 mill. kr pr. år.

3.4

Anbefaling
Av hensyn til både høyere investeringskostnader og drftskostnader, anbefaler vi at
backup for kjøling til serverrom baseres på nettvann. Denne løsningen for redundans til kritiske kjølebehov er iht. retningslinjer i OTP. Det tas forbehold om løsningen godkjennes av Stavanger kommune.
Dette prinsippet er benyttet både ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Østfoldsykehuset.
Vi anser risikoen ved denne løsningen som svært liten.

4

ANBEFALT LØSNING
Kjøling baseres primært på sjøvann fra Hafrsfjord, se notat NO-RIV-30-01, Termisk
Energiforsyning.
Isvann distribueres fra teknisk sentral i et ringnettsystem montert i en teknisk kulvert. I byggene overføres kjøleenergien i varmevekslere og distribuers i byggenes
interne isvannsnett.
Det anbefales å benytte separate systemer for ventilasjonskjøling, prosesskjøling
og lokal romkjøling, både pga. anbefalt redundans på prosesskjølekurs, ulike temperaturbehov, driftstider, trykkforhold i rørnettene og fare for kondensutfelling på
rør ogutstyr.
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Kjøleelementer for lokal kjøling tilpasses aktuelle romløsninger – kjølebafler i himling eller fancoiler.
Enkelte prosesskjølekurser er kritiske med hensyn til oppetid, primært serverrom
for IKT, KR-rom og UPS-rom, samt enkelte typer vannkjølt utstyr. Backupsystemer
for disse anbefales basert på nettvannskjøling, jfr. OTP.

5

GRENSESNITT
Kjøling via ventilasjonsluften medfører grensesnitt mot byggets ventilasjonsanlegg
mht. kjøleeffekter og rørtilknytninger.
Kjøleanlegget styres fra byggets SD-analegg, lokal romkjøling fra romkontrollanlegget.
Kjøling av sykehusutstyr kontrolleres mot ustryrsleveranser.
Korrekt strømforsyning kontrolleres mot RIE.
Større utsparinger i bygningskonstruksjoner kontrolleres mot RIB.
Plassering av kjøleinstallasjoner må koordineres mot rommets møblering og ved
montasje i tak mot himlingsplan og øvrige takmonterte installasjoner.

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Sentral kjøleforsyning
Sentral kjøleforsyning er beskrevet i separat notat NO-RIV-30-01, Termisk Energiforsyning.
Fra energisentralen distribueres isvann i et ringledningssytsem. Etablering av et
ringledningssystem gir en robust kjøleforsyning i tillegg til reduserte rørdimensjoner. Ringledningssystemet dimensjoneres slik at minimum 75 % kjøleleveranse
kan opprettholdes overalt i anlegget ved evt. rørbrudd, servicestans eller lignende.
Rørnettet dimensjoneres for utvidelse til byggetrinn 2.
Hovedledninger for kjøleforsyning anbefales plassert i en lavtbyggende separat
kulvert under transportkulvert i kjeller, jfr. figur 4. Dette gir store fordeler mht. kryssing og avstikk inn til byggenes undersentraler.
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Figur 4 Føringsveier for teknisk infrastruktur
Primærnettets temperaturnivå er foreløpig anslått til maksimalt 10/17 °C.

6.2

Lokal kjøleforsyning i bygg
I rørtekniske rom i byggenes underetasje etableres en undersentral bestående av
varmevekslere, distribusjonspumper, vannbehandling og ekspansjonssystem for
de ulike varmesystemene. Figur 5 viser eksempel på systemskjema for en slik undersentral.
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Figur 5 Undersentral kjøling

6.3

Romkjøling
Sekundærnett for romkjøling i rom med mindre kjølebehov (f.eks. fan-coil'er, kjølebafler o.l.) dimensjoneres i utgangspunktet for et temperaturnivå 14/17 °C. Dette er
gunstig for kjøleutstyr i himling pga. faren for kondens ved lavere temperaturer.
Spesielle rom med særskilte renhetskrav, som operasjonsstuer, isolater og rentrom
klimatiseres via ventilasjonsluften. Dette er nærmere beskrevet i notat NO-RIV-3602.
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KR-rom anses som viktig for drift av byggene, og det anbefales å installere redundant kjøling i disse rommene, f.eks. ved installasjon av en ekstra kjøleenhet, en
såkalt n+1 løsning.
Sentralt utføres anleggene med separat varmeveksler, doble hovedpumper, ekspansjonsanlegg, vannbehandling og energiforbruksregistrering.

6.4

Prosesskjøling store kjølebehov
Det anbefales å etablere en separat prosesskjølekurs for arealer som er kritiske
mht. kjøling, som, som serverrom, UPS-rom, KR-rom o.l. samt større vannkjølt utstyr (f.eks. MR-maskiner, CT etc.), dels pga. temperaturkrav til utstyr, dels pga.
kapasiteter til utstyr og ledningsnett. Temperaturnivå anslås foreløpig til 11/18 °C.

6.5

Ventilasjonskjøling
Sentral ventilasjonskjøling anbefales forsynt gjennom en separat isvannskurs fra
rørteknisk rom. Dette gir et mer robust og driftsteknisk gunstig anlegg, både mht.
driftstider, ulike trykkforhold i anleggene, individuelt tilpassede temperaturnivå og
kjøleleveranse ved evt. driftsavbrudd.
Isvannsnett for ventilasjonskjølekurs dimensjoneres for et temperaturnivå lik 11/18
°C. Kravet er satt for tilpasning til anslått sjøvannstemperatur ved maks. kjølebehov.
Spesielle romkjølebehov, basert på etterkjøling av tilluft kan betjenes fra denne
kursen eller fra prosesskjølekurs med samme temperatur.
Sentralt utføres anleggene med separat varmeveksler, doble hovedpumper, ekspansjonsanlegg, vannbehandling og energiforbruksregistrering.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- transport og håndtering av store rørdimensjoner
- store montasjehøyder (over 4 m)
- sveisearbeider
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INNLEDNING
Dette notatet behandler transportsystem for småvarer, i hovedsak pasientprøver,
blodprodukter og medisiner. Slike systemer har blitt effektive og kostnadsoptimale
og det er vanlig at rørpostanlegg installeres for transport av slike varer på moderne sykehus i dag. Stavanger sykehus har også besluttet installasjon av et slikt system.
Formålet med dette notatet er å belyse bruksområder og utforming av et rørpostsystem (evt. flere typer).

2

FORUTSETNINGER
Følgende artikler er aktuellt for transport via rørpost:

›

prøver fra prøvetakingssatelitt til prøvemottak laboratoriet

›

prøver fra akuttmottak til prøvemottak laboratoriet

›

prøver fra sengeposter til prøvemottak laboratoriet

›

blod/blodprodukter fra blodbank til operasjon

›

blod/blodprodukter fra blodbank til øvrige avdelinger

›

medisiner fra varemottak til sengeposter (usikkert)

Transport av medisiner avhenger av hvordan disse er tenkt håndtert ved sykehuset; via varemottaket eller direkte leveranse til avdeling. På sikt kan det være aktuelt med endosedistribusjon av medisiner, og da vil transport via rørpost fra apotek
til sengepost være svært effektivt.
Før kapasitetsbehov og detaljert utforming kan bestemmes, må det lages en detaljert oversikt over forsendelser i et slikt system, samt krav til transporttider. Dette
settes normalt opp i en tabell med produkttype, avsender- og mottakersted samt
antall forsendelser pr. dag og år.
Vi anbefaler at prosjektledelsen ved sykehuset starter innhenting av slik informasjon.
De fleste leverandører benytter simuleringsverktøy for dokumentasjon av kapasitet.

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER
For transport av blodprøver fins det alternative systemer, blant annet systemer basert på sending av enkeltprøver. Prøveglassene mates da fortløpende direkte inn i
en sendestasjon, og forsendelsen frem til analyselaboratoriet skjer automatisk. En
slik sendestasjon er vist i figur 1. Et slikt system er Tempus 600, som i hovedsak er
utbredt i Danmark, der det er utviklet.
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Figur 1 Sendestasjoner for single prøver (Tempus 600)

Prøvene transporteres i et 25 mm rør direkte fra sendestasjon til mottak i laboratoriet. Anlegget drives med trykkluft. Systemet kan også tilknyttes ulike sorterings- og
analysemaskiner i laboratoriet for ytterligere automatisering.
Systemet kan håndtere opp til 1200 prøver pr. time og vil forenkle prosedyrene
mht. forsendelse og mottak av prøver (avhengig av tilknyttet utstyr på mottakssiden).
Transportsystemet er et punk-til-punkt system, dvs. en avsender og en mottaker,
og egner seg derfor godt der det kreves stor sendekapasitet av en type artikkel fra
en adresse til en annen (systemet er spesielt utviklet for kliniske prøver).
Aktuelle steder for Stavanger sykehus kan i første omgang være prøvetakingssatelitt (bygg N) og akuttmottak (bygg C) til analyselab. i Behandlingsbygget (bygg B).
Prøver og medisiner er normalt de dimensjonerende faktorer for et rørpostanlegg i
et sykehus, og installasjon av et eget system for kliniske prøver, vil derfor ha betydning for utforming av et ordinært rørpostsystem.
Uavhengig av et slikt system, vil det være behov for tradisjonell rørpost i de samme
arealer, da kun prøver i definerte forpakninger (prøverør) kan transorteres i dette
systemet.
Kostnader/lønnsomhet
Da systemet er relativt nytt og vi ikke kjenner kostnadene knyttet til installasjon av
et slikt system, baseres våre lønnsomhetsbetraktninger på analyser utført ved sykehus i Danmark. I en analyse utført for Herlev sykehus i Danmark (ca. 700 senger) vurderes installasjon av et Tempus 600 system mellom akuttmottak og klinisk
biokjemi mot manuell transport. Konklusjoner er vist i Vedlegg bakerst i dette notatet.
En årlig besparelse på i størrelsesorden 275.000 kr og inntjeningstid ca. 2 år, tyder
på en investeringskostnad på ca. 0,5 mill. kr pr. system.
Tilsvarende lønnsomhet har vi tidligere beregnet ved installasjon ordinære rørpostanlegg. Vi kan derfor ikke se at et Tempus 600 system vil være vesentlig mer
lønnsomt enn et tradisjonelt rørpostsystem, og forutsatt installasjon av et ø160 rørpostsystem, vil tilleggsinstallasjon av et Tempus 600 system ikke kunne forsvares
økonomisk.
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Øvrige nytteverdier som raskere behandling av prøver, mindre feil osv. er også
vurdert i forhold til manuell transport. De samme fordeler vil også delvis gjelde et
tradisjonelt rørpostsystem.
Forutsatt installasjon av et ø160 mm rørpostsystem, vil vi ikke, med bakgrunn i
ovennevnte, anbefale installasjon av ytterligere spesialsystemer som f.eks. Tempus 600.

4

ANBEFALT LØSNING
Det anbefales å installere et tradisjonelt rørpostanlegg, basert på ø160 mm transportrør. Systemet dimensjoneres for transport av prøver fra akuttmottak, prøvetakingssatelitt og sengetun til prøvemottak i klinisk lab., blod og blodprodukter samt
medisiner. Forsendelser av endose-pakninger fra apotek til sengeavdelinger kan
være aktuelt på sikt.
Systemet utformes med rørpoststasjoner i hver etasje, i tilknytning til ekspedisjoner. Stasjonene benyttes både til forsendelse og mottak. I underetasje installeres
overfartsenheter for overføring av rørpostpatroner til et sentralt distribusjonssystemet som knytter byggene sammen.
Inntil evt. endose medisintransport installeres, vil prøver utgjøre det største transportvolumet. Det er viktig at transportbehovet kartlegges og at anlegget dimensjones iht. dette behovet.

5

GRENSESNITT
Det settes av ledige kurser (linjer) i nærmeste overfartsenheter mot byggetrinn 2.
Systemet er et frittstående anlegg med separat styresystem. Prioriterte feilmeldinger skal kommuniseres mot sentral driftskontroll.
Plassering av vertikale og horisontale rørpostrør, penser og overfartsenheter må
koordineres med øvrige tekniske fag. Plassering av rørpoststasjonene må koordineres mot det aktuelle roms møblering og arbeidsflyt.

6

TEKNISK LØSNING
Et tradisjonelt rørpostsystem utføres med kombinerte sende- og mottakerstasjoner, forbundet med et transportrørsystem. Følgende hovedkomponenter inngår i et
slikt system:

›

rørpoststasjoner

›

patroner

›

penser

›

overfartsenheter
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6.1

›

transportvifter

›

rørnett

Rørpoststasjoner
En standard rørpoststasjon kan benyttes både til sending og mottak. I tillegg fins
det et utall spesialstasjoner både for sending og mottak. Dette er spesielt aktuelt i
prøvemottaket i laboratoriet, der alle pasientprøver kommer inn for analysering,
anslagsvis en million prøver pr. år.
Mottaket kan ustyres med automatisk åpning av patroner og sortering av prøver
basert på lesing av strekkoder.
Rørpoststasjoner på avdelinger plasseres normalt i betjente resepsjonsområder,
slik at mottatte sendinger registreres og behandles fortløpende.

Figur 2 Standard rørpoststasjon
Stasjoner eller mottaksbeholdere kan ustyres med kortleser slik at kun autorisert
personell kan håndtere mottatt post.
Pga. rørenes store bøyeradier, bør stasjonene plasseres vertikalt over hverandre.
Dette er en forutsetning for sengeromsetasjer med begrenset takhøyde.

6.2

Patroner
Patroner tilpasset et ø160 mm rørpostanlegg har et innvendig volum på ca. 3,5-4,5
liter, avhengig av patronens lengde. De kan utstyres med transpondere for sporing
og automatiske forsendelser, ulike farger på lokk for gjenkjenning og safe-lock
(vanntett forsegling) for sending av væsker (blod og prøver).
Patroner kan også utstyres med ulike innsatser for pakking og beskyttelse av varene som transporteres, f.eks. innsatser tilpasset prøver.

6.3

Penser
Penser benyttes for samling eller fordeling av grenlinjer inn på en hovedlinje, og
kan leveres som 2-, 3- eller 4-veis pens. Ved å plassere rørpoststasjoner i serie
vertikalt over hverandre, benyttes gjennomløpsstasjoner, slik at behovet for penser
begrenses.
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Overfartsenheter
En rørpostlinje kan kun benyttes til én transport av gangen. Av kapasitetsmessige
grunner deles derfor rørpostanlegget i flere linjer. Ved installasjon av overfartsenheter, kan transport skje på tvers av linjene. Denne enheten flytter patronen fra én
linje til en annen.

Figur 3 Overfartsenhet med
transportvifter

6.5

Transportvifer
Patronene i anlegget transporteres ved hjelp av pneumatikk (lufttrykk). Høytrykks
vifter sørger for drivtrykk i anlegget. Viftene kan reverseres, slik at rørpost kan gå
begge veier i samme rør.

6.6

Rørnett
Normalt kan rørpostsystemer leveres med 2 rørdimensjoner, ø110 mm og ø160
mm. Det har blitt mer og mer vanlig å transportere blodposer og noe større varer i
et rørpostanlegg, og sykehus i dag velger derfor normalt rørdimensjon ø160 mm.
Dette har også vesentlig større kapasitet enn ø110 mm, da patronenes volum er
over dobbelt så stort. Dette har stor betydning ved forsendelse av f.eks. prøver.
Tradisjonelt har rørnett for rørpost vært utført i PVC plastrør. Med bakgrunn i brannsikkerhet, er det de senere år utviklet halogenfrie rør, som er under utbredelse i
Norden og Europa. Rørmaterialet er selvslukkende og avgir ikke skadelige gasser
ved brann. Det kan også benyttes galvaniserte stålrør, men dette er vesentlig dyrere enn halogenfrie rør (5-6 ganger dyrere).
Det anbefales å benytte halogenfrie rør.

6.7

Utforming
Utforming av anlegget er nært knyttet til kapasitetsbehovet. Dette må vurderes
gjennom en trafikkanalyse. I forprosjektet forutsettes omfang og utforming som
tilsvarende anlegg ved St. Olavs Hospital i Trondheim, som har omtrent samme
areal som SUS, både i byggefase 1 og 2.
Eventuell installasjon av egne systemer for prøver vil sannsynligvis ha betydning
for utforming av det generelle systemet.
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6.8

Kalkylegrunnlag
Som grunnlag for kalkyler er anslått følgende omfang for byggetrinn 1:
- 80 stasjoner
- 4 overfartsenheter (en i hvert bygg)
- 3 linjer i hvert bygg
- 2 parallelle linjer i kulvert
- separat utpakkingsstasjon og returstasjon i prøvemottak
- separat returlinje fra analyselab. til prøvetakingssatelitt.
Tilsvarende omfang benyttes som grunnlag for kalkyler i byggetrinn 2.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:
- store montasjehøyder kan forekomme (over 4 m)
- bruk av spesiallim krever verneutstyr
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Vedlegg:
Notat vedr. etablering af rørpost på Herlev Hospital.
1. Indledning.
Formålet med dette notat er at fremkomme med en anbefaling om, hvorvidt
det vurderes hensigtsmæssigt at etablere et rørpostanlæg til transport af
blodprøver mellem akutmodtagelsen og klinisk biokemisk afdeling på Herlev Hospital.
Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i Phd studerende ved ISL artikel
vedr. samme emne. Notatet inddrager endvidere erfaringer fra hhv. Odense
Universitets Hospital og Vejle Sygehus.
Konklusionen på notatet er, at etablering af et rørpostanlæg til transport af
blodprøver som beskrevet ovenfor, kan anbefales. De væsentligste argumenter herfor er:
En øget patientsikkerhed gennem færre fejl.
En vurderet årlig besparelse på ca. 290.000 kroner efter år 2 på transport
af blodprøver samt forudsætning for effektivisering af afdeling A og K opgaveløsning.
En mere effektiv og hurtig proces i relation til transport af blodprøver.
En yderligere potentiel besparelse gennem færre sengedage.
2. Etablering af rørpost.
Anvendelse af rørpost til transport af blodprøver på Herlev Hospital er blevet diskuteret gennem længere tid. En af de primære bekymringer har været, om resultatet af blodprøver blev påvirket af rørposttransport, ligesom
det er blevet diskuteret, hvorvidt anvendelse af rørpost giver økonomisk
mening.
3. Teknologi.
Det fremgår at nævnte artikel, at kvaliteten af blodprøver er den samme
som ved menneskelig transport og endda i visse tilfælde bedre. Dette bekræftes af professor, overlæge dr. med. Ivan Brandslund fra Vejle Sygehus.
Det er forudsat, at der ikke skal gennemføres større ombygninger i afdeling
A og K i relation til installering af anlægget. Fordelene ved anvendelse af
rørpost er:
Blodprøver kan sendes med det samme, da der ikke er behov for at vente
på f. eks. en piccoline.
Transporttiden er meget kort1, da beholderen nærmest skydes af sted og
ikke standses undervejs. Dette har betydning for både effektiviteten samt
kvaliteten af blodprøver, der generelt skal analyseres hurtigst muligt efter
de er taget.
Der sikres en høj grad af sporbarhed, da det kan registreres, hvornår en
beholder sendes af sted gennem røret, ligesom det kan registreres når den
er modtaget.
Blodprøverne ankommer til laboratoriet enkeltvis og ikke flere ad gangen,
som det er tilfældet nu, hvor piccoliner sjældent går med kun én prøve. Dette udjævner belastningen i laboratoriet og vurderes i øvrigt på sigt at kunne
bidrage til en effektivisering af laboratoriets samlede processer.
1

På Odense Universitets Hospital rejser blodprøver i rørpostsystem ca. 150 m. på 30 sekunder. Systemets
maksimale hastighed er 300 m. på 43 sekunder.
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Resultatet af blodprøver ankommer tidligere, hvilket øger prøvens kvalitet
og forkorter behandlingstiden. Alle ovennævnte fordele minimerer risikoen
for fejl og øger dermed patientsikkerheden.
4. Økonomi.
De potentielle besparelser vurderes at ligge indenfor anvendelsen af
piccoliner samt en øget effektivitet (grundet ingen ventetid og hurtigere
transporttid). Sidstnævnte kan ikke opgøres økonomisk, men det er klart, at
personalet i både akutmodtagelsen og på laboratoriet samlet set kan være
mere effektive, når de ikke skal vente på en piccoline men blot kan sende
beholderen af sted, når de er klar til det. Samtidig forkorter det, set over en
bred kam, patientens indlæggelsestid, hvis transporten af hver enkelt blodprøve kan forkortes med f. eks. en time. I relation til piccoliner er det ISL
vurdering, at der kan spares en hel piccoline stilling årligt tilsvarende ca.
290.000 kr. Herudover vil deres tillige være et økonomisk potentiale i den
øgede effektivitet for både akutmodtagelsen og klinisk biokemisk afdeling.
Dette potentiale er ikke analyseret endnu. Tilsvarende er potentialet vedr.
færre sengedage ikke analyseret. Sidstnævnte vurderes dog at være et betydeligt potentiale. Herfra skal modregnes udgifter til at vedligeholde rørpostsystemet. Disse er af leverandøren angivet til ca. 15.000 kr. årligt fordelt på et eftersyn pr. halvår. Etableringen af anlægget kan med fordel anvendes til at indhente erfaringer til brug for evt. etablering af yderligere forbindelser samt vurdering af teknologiens anvendelighed i relation til udbygningen af Herlev Hospital. Tilkobling af yderligere anlæg kan gennemføres
uden problemer.
5. Anbefaling.
Sammenfattende anbefales det, at Herlev Hospital etablerer et rørpostanlæg mellem
akutmodtagelsen og klinisk biokemisk laboratorium. Der er tale om en relativt beskeden
investering, der vil være tjent ind efter ca. 2 år. Hertil kommer den øgede
effektivitet
i både akutmodtagelsen, hvor blodprøver kan sendes af sted med det
samme og i laboratoriet, hvor belastningen udjævnes ved at der kun ankommer én prøve ad gangen.
Slutteligt bidrager den betydeligt kortere transporttid til både øget effektivitet
samt en hurtigere analyse af prøverne.
Leverandøren af Tempus600 har på foranledning af BTA gennemgået de
mulige ruter
mellem Akutmodtagelsen og laboratoriet. Der er adskillige muligheder for at
trække
Side 3

røret, men den endelige vej fastlægges først efter indgåelse af kontrakt
med støtte og
bidrag fra BTA.
Det er ISL anbefaling, at installering af rørpostanlæg suppleres med en
analyse af processerne
på laboratoriet for at sikre, at disse optimeres i takt med det ændrede flow
af
blodprøver.
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INNLEDNING
Dette notatet omhandler system for avfall og skittentøy. I Skisseprosjektet ble
ulike systemer for avfallssug og tøysug omtalt, og forutsetningen var sug for
restavfall og skittentøy. I forprosjektet er forutsetningene noe endret, og hensikten med dette notatet er å vurdere og beskrive valg av systemløsning for
avfallssug og tøysug ut fra dette.

2

FORUTSETNINGER

2.1

Avfallshåndtering
Det er tatt utgangspunkt i statistikken for SUS over de siste årene. Den er
gjengitt på Tabell 1 på neste side og Figur 1.

Figur 1

Avfallsstatistikk SUS (Helse Stavanger 2016)
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Tonn
Tonn

Sum farlig avfall

Total avfallsmengde

Kildesorterte fraksjoner
Avfall til sortering/energigj.v.

Enhet
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn
Tonn

Avfallstype produksjonsavfall
Papir / Papp
Papp
Papir til makulering
Metall
Glass- og metallemballasje
Treverk
EE avfall
Hardplast
Mykplast
Matavfall
Isopor
Andre kildesorterte fraksjoner
Smitteavfall
Medisiner
Restavfall til sortering
Restavfall energi (gj.vinning)
Sum produksjonsavfall

1 444,20
2010
34,10 %
65,90 %
100,00 %

1 297,80
2009
34,80 %
65,20 %
100,00 %

6

91
0
171
781
1 438,20

153,2
0
168,2
678,4
1 297,80
0

2010
104
92
37,2
16
4
41
2
8
14
76
1

2009
92,8
71,5
0
31,4
3,2
47,8
12,2
9
2
26,6
1,3

2011
32,20 %
67,80 %
100,00 %

1 333,00

0,4

92,5
0
209,8
693,6
1 332,50

2011
76,5
82,1
40,2
10,8
3,4
61,9
1,2
7,1
4,1
47,5
1,9

2012
34,80 %
65,20 %
100,00 %

1 377,60

13,1

66,4
0
348,1
550,6
1 364,50

2012
90,7
105,4
45,1
24,6
4,7
50,9
11,3
5,3
15,7
44,6
1,2

2013
39,00 %
61,00 %
100,00 %

1 395,80

18

136,4
0
233,7
617,4
1 377,80

2013
72,3
110,1
44,5
31,1
3,7
25,9
25,3
5,7
10,6
59,6
1,6

2014
42,50 %
57,50 %
100,00 %

1 591,30

12,2

189
0
335
580,7
1 579,20

2014
79,3
102,7
35,7
35,3
6
62,6
22,1
14,4
7,8
105,9
2,6

2015
44,40 %
55,60 %
100,00 %

1 677,30

21,4

2015
52,3
166,9
34,4
36,2
6,5
70,7
25,1
2,4
5,5
107,5
2
24,4
159,9
30,1
195,8
736,2
1 655,90

14

-32,2

-41,6
26,8
4,9

-15,4

Endring
siste år i %
-34,1
62,5
-3,6
2,5
8
13
13,5
-83,3
-29,9
1,5
-23,1
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Tabell 1Avfallsstatistikk SUS (Helse Stavanger 2016)

I Tabell 2 er avfallsmengdene i 2015 ordnet etter mengde. Smitteavfall og
medisiner er tatt ut, da dette er avfall som må håndteres separat fra det ordinære avfallet. Det er restavfall som dominerer, og det er delt i to typer, restav-
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fall til energigjenvinning og restavfall til sortering, totalt ca. 65% av totalmengden.
Tabell 2

Avfall fra SUS 2015, ordnet etter mengde (Helse Stavanger 2015)

Avfallstype
Restavfall energi (gjenvinning)
Restavfall til sortering
Papp
Matavfall
Treverk
Papir / Papp
Metall
Papir til makulering
EE avfall
Glass- og metallemballasje
Mykplast
Hardplast
Isopor
SUM

2015, tonn
736,2
195,8
166,9
107,5
70,7
52,3
36,2
34,4
25,1
6,5
5,5
2,4
2,0
1 441,5

2015, %
51,1
13,6
11,6
7,5
4,9
3,6
2,5
2,4
1,7
0,5
0,4
0,2
0,1
100,0

Total avfallsmengde i statistikken er fra eksisterende SUS på Våland, som har
et areal på ca. 135.000 m². I tillegg leies noe lokaler utenom sykehuset. Det
planlagte sykehuset på Ullandhaug har et areal på ca. 100.000 m³ i første
byggetrinn, og totalt planlagt areal på ca. 204.000 m².
Generelt har avfallsmengdene i samfunnet økt opp gjennom årene, til tross for
strategier for avfallsminimering, gjenvinning mm. Det anses fornuftig å dimensjonere avtalesystemet for en mengde pr. m² tilsvarende det som produseres i
dag, omtrent 0,01 tonn/m², dvs. en total mengde på ca. 1000 t/år for byggetrinn 1 og ca. 2000 t/år ved full utbygging.

2.2

System for skittentøy
SUS har oppgitt data for tøymengder i 2015, delvis basert på data fra Nor
Tekstil AS, som vasker en del av tøyet. Det skilles mellom to hovedtyper, betjeningstøy og flattøy (sengetøy inkl. puter og dyner, håndklær osv.). Disse er
omtalt under. Vi har ingen signaler om endringer i bruk, så systemene dimensjoneres etter dette.

2.2.1

Betjeningstøy

Mengden er 400 tonn/år (2015). Tøyet pakkes i ca. 13.000 sekker pr. år. Hver
sekk er på ca. 50 x 70 cm, og veier ca. 30 kg full.
Sekkene samles i traller med mål 60 x 80 x 190 cm, og det går 4-5 sekker på
hver tralle. Totalt antall traller i 2015 var ca. 2.860.

2.2.2

Flattøy

Mengden flattøy er estimert til 880 tonn i 2015. Det samles i sekker med mål
70 x 115 cm. Antatt snittvekt er ca. 10 kg. Det vil si 88.000 sekker.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Sekk ene samles i traller med mål 101 (L) x 60 (B) x 169 (H) cm, og det går
ca. 8 sekker på hver tralle. Dette tilsvarer 11.000 traller pr. år.

3

ALTERNATIVE LØSNINGER

3.1

Avfallshåndtering
3.1.1

Avfallssug

Det er bestemt at det skal være avfallssug i det nye sykehuset. Ulike tekniske
løsninger er omtalt i skisseprosjektet. Det var da ikke tatt stilling til hvilke avfallstyper som burde håndteres i avfallssuget. Erfaringen fra St. Olav Hospital,
som har systemet med 4 fraksjoner, er at 94% av totalmengden til sug er restavfall. De tre andre fraksjonene er papir (3,4%), papir til makulering (1,5%) og
plastemballasje (1,1%).
Avfallssuganlegg er forholdsvis kostbare. I tillegg kreves plass for nedkast på
hver etasje og plass til containere i avfallssentralen. Ved St. Olav utviklet leverandøren en løsning basert på én sjakt og et vendesystem med 4 oppsamlingsrør i kjelleren, se Figur 2. Den røde stussen står i bunnen av sjakta, og
styres til riktig oppsamlingsrør ved at den som kaster avfall trykker på riktig
knapp over nedkastluka. Denne krever mindre plass på hver etasje, men forholdsvis mye plass i kjelleren, og plassbehovet i avfallssentralen blir det
samme.

Figur 2

Søppelsug for flere fraksjoner (Kilde: Helsebygg Midt-Norge)

Ved SUS er det to fraksjoner restavfall, og andelene av papir, makulatur og
plastemballasje er større. En brukergruppe ved SUS har uttalt følgende (Notat
fra Arne Ragård 28.09.2016):
Avfallssug der det sorteres i 4 fraksjoner kan være en gunstig løsning
(slik det gjøres i Trondheim), sett i lys at det kan «med tiden» sendes flere fraksjoner.
Det er fortsatt flere år før dette anlegget skal bygges og det er naturlig å
tro at sorteringsmulighetene bare vil bli bedret i løpet av denne tiden.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Vi kan nevne at vi ved SUS har gjort tester av både papir, plast og samt
«simulert» smitteavfall-sekker i sjaktene. Vi mener at også «småpapp»
kan sendes i sug-anlegget.
Ut fra dette anbefales derfor at det etableres avfallssugsystem med samme
funksjon som det ved St. Olavs hospital. Hvilke avfallsfraksjoner som skal
inngå bestemmes senere, men det er mest aktuelt med de to største fraksjonene, som begge er restavfall, og en fraksjon til. Ett av rørene reserveres for
skittentøy fra avdelingene.
Det har også vært reist spørsmål om en skal ha nedkast i U1, altså på samme
plan som avfallssentralen. Dette er løst ved at sugeledningene er plassert i en
egen kulvert i U2, hvor også vende- og mellomlagringsenhetene i bunnen av
sjaktene er plassert.

3.1.2

Annet avfall enn restavfall
Det er mange ulike typer avfall på et sykehus. Noen er omtrent av samme type som oppstår i husholdninger og kontorer, mens andre er mer spesifikke for
helsesektor og sykehus. De krever ulike typer oppsamlingsenheter og hente/transportsystemer. De er kort omtalt i Tabell 3.

Tabell 3

Andre avfallstyper enn restavfall

Avfallstype
Ren papp

Våtorganisk (fra postkjøkken,
hovedkjøkken og kantine +
evt. strø fra dyrestall)

Treverk
Papir/papp
Metall
Makulatur

EE-avfall
Glass- og metallemballasje
Myk plast

Hard plast
Isopor

Mesteparten samles opp ved varemottak. Annet
samles opp lokalt og hentes av renholdspersonell. Pappen bringes til container med komprimator eller ballepresse i avfallssentral
Samles opp for kompostering. Mellomlagres i
kjølerom. Eventuelt kan det suges i eget anlegg
fram til en egen tank som transporteres til gjenvinningsanlegg eller som tømmes over i tankbil
for transport. I fremtiden kan det også være aktuelt med eget biologisk anlegg for produksjon
av gass til oppvarming og kompost.
Samles opp i container i avfallssentralen
Vil gå i sugesystemet. Alternativt kan det samles
opp lokalt og bringes til sentrale oppsamlingspunkter som tømmes av vaktmester el.l
Samles opp i container i avfallssentral
Vil gå i sugesystemet. Alternativt kan det makuleres lokalt på kopirom, eller legges i låste beholdere med brevsprekk for avhenting av godkjent firma for sikkerhetsmakulering
Bringes straks til avfallsrom hvor det legges i
gittervogner eller pallekasser
Samles opp lokalt i beholdere (240 eller 360 liters pga tyngden), bringes til avfallssentral
Samles opp lokalt i sekkestativ og bringes til
avfallssentral, sekkene kan evt. komprimeres før
henting
Samles opp lokalt i sekkestativ og bringes til
avfallssentral, sekkene kan evt. komprimeres før
henting
Samles opp i container i avfallssentral

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Tonerkassetter

Farlig avfall - laboratorier

Medisiner
Smittefarlig avfall og skjærende/stikkende avfall
Patologisk avfall og evt. dyrekadavre

3.2

Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert
kretskort er klassifisert som farlig avfall, mens de
med påmontert kretskort er klassifisert som EEavfall. De samles opp lokalt i egne esker og
bringes til avfallssentral
Samles opp lokalt, evt. i avtrekksskap, bringes til
eget rom på bakkeplan, hentes av godkjent renovatør
Samles opp lokalt i egnede småbeholdere og
bringes til avfallssentral hvor de samles i større
enheter for henting.
Legges i gule beholdere der det oppstår. Disse
bringes til avfallssentral for eventuell pakking i
større beholdere med limt lokk.
Legges i gule beholdere der det oppstår. Disse
bringes til avfallssentral for eventuell pakking i
større beholdere med limt lokk.

Skittentøy
Mengden personalskittentøy er anslått til 400 tonn/år som fraktes til vaskeri i gittertraller. Antallet i 2015 var 2.860 som tilsvarer 55 traller pr. uke eller 8 pr. dag i snitt.
Dette tøyet oppstår hovedsakelig i garderobene som er plassert i U1, og det er da
hensiktsmessig å fortsette å samle opp i traller og transportere til sentralt skittentøyrom i U1.
Mengden flattøy fra avdelingene er anslått til 880 tonn/år, som samles i 88.000
sekker og transporteres i 11.000 traller pr. år eller gjennomsnittlig 30 traller pr. dag.
Det er altså et mye større volum enn personaltøyet, da det har mye lavere tetthet.
Dette oppstår på etasjene og en sjaktløsning vil bety store besparelser i transport
av traller.
Vi foreslår en løsning med kombinert avfall- og tøysug, altså at avfallet kastes i
samme sjakt til separat mellomlager i U2, og at både avfall og tøy suges i samme
rør. Det er da en viss fare for at avfall fra sprukne avfallssekker tilgriser tøyet, og at
patologisk materiale som lekker ut av skittentøysekker kan komme over i avfallet.
Dette kan delvis unngås ved at en alltid suger restavfall til energigjenvinning etter
at en har sugd tøy, slik at eventuelt patologisk smittestoff tas opp av restavfallet
som skal brennes. Likeledes bør en suge papir etter restavfallet, slik at eventuelt
søl fra restavfallet tilgriser papiret i stedet for tøyet.

4
4.1

ANBEFALT LØSNING
Generelt
Ut fra vurderingene som er foretatt, anbefales kombinert avfalls- og tøysug for tre
ulike fraksjoner avfall og flattøy fra avdelingene, med nedkast i alle etasjer inklusive U1. Sugesentralen plasseres i U1, med eget rom for avfallsfraksjonene, eget
rom for skittentøyet i sug fra avdelingene og eget rom for gittertraller med skittent
personaltøy fra garderobene i U1. I tillegg trengs rom for oppsamlingsenheter og
mellomlager for andre avfallsfraksjoner.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Nedkastsjakter
Arkitekten har tegnet inn 5 lokasjoner for nedkast til sug som vist på Figur 3.

Figur 3

Skisse over nedkastsjakter for avfall og tøy (røde rektangler)

Sjaktene i avfallssuget ledes til plan U2 hvor bunnventilene og tilkobling til sugeledningen plasseres. Hvert ventilrom i U1 krever ca. 5 x 3,5 meter og 4 meter takhøyde. Sugerøret ledes med maks. 20% stigning til innløpet til container eller
komprimator i sugesentralen.

4.3

Avfallsrom på etasjene
En del av avfallet som ikke skal i avfallssuget kan hensiktsmessig mellomlagres på
etasjene før det bringes til avfallsrom på plan U1. En vanlig løsning er å etablere et
mellomlager i forbindelse med nedkastsjaktene. Et eksempel på løsning er vist på
Figur 4. Dette rommet er på ca. 8 m². Det er i dette eksemplet regnet med både
avfalls- og tøysug, mens det for SUS er regnet med felles innkast.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Figur 4

4.4

Eksempel på lokalt avfallsrom

Avfallssentral i U1
Hvis en etablerer sugesentral uten komprimering og med 25 m³ containere, vil full
container romme ca. 3,7 tonn restavfall. Den største fraksjonen er restavfall til
energigjenvinning som vi antar vil utgjøre ca. 1000 tonn/år restavfall fra fullt utbygget sykehus, dvs. at det tilsvarer ca. 270 containere pr. år eller ca. 5,2 containere
pr. uke. Med komprimering kan containeren romme ca. 10 tonn, som tilsvarer 2
containere pr. uke. Hvis en velger komprimering, er det nok med én containerplass
for restavfall til energigjenvinning. Hvis en velger oppsamling uten komprimering,
må avfallet kunne hentes hver dag hele uka. Det beste er å ha 2 containerplasser
og tømme fredag ettermiddag og mandag morgen.
Den nest største fraksjonen er restavfall til sortering, som vil utgjøre ca. 270
tonn/år, eller ca. 1,4 containere med ukomprimert avfall pr. uke. Det er nok med en
containerplass til dette. Det samme gjelder den tredje fraksjonen, som ikke er bestemt enda, men som utgjør enda mindre mengder.
Sugesentralen bør altså ha plass til minimum 3 containere for avfall.
Skittentøyet som leveres til sugesystemet, tilsvarer ca. 1 container pr. dag eller 7
pr. uke.
En sugesentral med 4 containere (3 for avfall, en for tøy) og øvrig utstyr krever et
areal på ca. 320 m² og ca. 5 meter takhøyde. Selve sugesentralen med eget rom til
tøysuget og eget rom til personalskittentøy i U1 er vist på Figur 5.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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Figur 5

Avfalls- og tøyrom i U1

I tillegg kreves areal til oppsamling og mellomlagring av andre avfallsfraksjoner.
Normalt vil en velge container med komprimering for papp, noe mindre containere
uten komprimering for treverk, metall og isopor, en liten ballepresse for plast, og
beholdere for andre fraksjoner. Det må også avsettes plass til separate lukkede
lager for farlig avfall og risikoavfall.
Arealbehovet i U1 og U2 kan oppsummeres slik:

›

Ventilrom på plan U2, 5 stk.: ca. 17,5 m² hver

›

Avfallssentral på plan U1:
› Sugesentral for avfall og tøy: ca. 320 m²
› Lager for skittent personaltøy: ca. xx m²
› Container med komprimator for papp: ca. 25 m²
› Containere for treverk, metall og isopor: ca. 50 m²
› Ballepresse plast, og lager for baller: ca. 5 m²
› Beholdere for glass, metall, pallebur for EE-avfall, boks for lysstoffrør
mm: ca. 15 m²
› Lager for farlig avfall og risikoavfall: ca. 20 m²

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAvf/NO-RIV-65-01.docx
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›
4.5

Eventuelt areal for sortering av tøy

Kapasitet på sentralen
Kapasiteten i et avfallssug bestemmes av volumet pr. tømming av nedkast, hvor
mange nedkast det er, og hvor ofte nedkastene må tømmes. Normalt er kapasiteten langt fra fylt opp, og sugeanlegget er i drift kun i korte perioder i løpet av dagen. Med drift menes at viftene går og avfall transporteres fra nedkastene til sentralen. Når kapasiteten er fylt helt opp, må viftene går kontinuerlig på dagtid, men
hvile på natten når det er lite avfall og tøy som kastes i sjaktene.
Volumene som skal kastes årlig er 15.000 m³ restavfall, små mengder av en 3.
avfallsfraksjon, og 11.000 m³ tøy. Det blir totalt ca. 71 m³ pr. dag i snitt. Det er 5
nedkaststeder, med totalt lagervolum på ca. 800 liter hver, dvs. at det må tømmes i
snitt 18 ganger pr. dag. Hver tømming tar ca. 10 minutter, som tilsvarer at anlegget
må være i drift totalt 3 timer pr. dag. I praksis blir det noe mer, da selvfølgelig ikke
alle sjaktene blir fulle samtidig. Anlegget må altså startes opp flere ganger enn 18
ganger pr. dag, og det tar noen sekunder å få kjørt opp viftene og skape nok undertrykk i systemet til at ventilene kan åpnes. Det anses imidlertid at et anlegg vil
ha rikelig kapasitet.

5

GRENSESNITT
Beskrive funksjonelle og tekniske grensesnitt mot andre delsystemer i prosjektet. (Bearbeides senere)

6

TEKNISK LØSNING
Spesielle prosjekteringsanvisninger som skal sikre like tekniske løsninger i de
ulike bygningsavsnitt samt ivareta spesielle utførelseskrav fra byggherrens
prosjekteringsanvisninger. (Bearbeides senere)

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (sha)
Her belyses spesielle forhold knyttet til SHA. Farer og risikoreduserende tiltak
gjennom byggefasen. (Bearbeides senere)
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1.1

Bakgrunn
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MOBILITETSPLAN SUS 2023

I forhold til forprosjektet er det behov for en mobilitetsplan for første byggetrinn av
sykehuset (SUS 2023). Dette skal være en overordnet mobilitetsplan tilpasset
tilgjengelig kunnskap om utbyggingen.
Mobilitetsplanen skal inneholde mål for ønsket reisemiddelfordeling i tråd med
kommunes overordnete mål om nullvekst i personbiltransport. Mobilitetsplanen
skal i utgangspunktet inneholde dokumentasjon på og vurdering av:

›
›
›
›
›
›
›

1.2

Antall ansatte
Besøksintensitet
Omfang av vareleveranser og eventuell godstransport
All transport inn og ut av virksomhetene: personreiser til/fra jobb, reiser i
arbeid, besøksreiser, varelevering, godstransport
Fordeling av transporten gjennom døgnet
Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel
Tilrettelegging for ønsket reisemiddelfordeling

Grunnlagskilder

Dette notatet baserer seg bl.a. på allerede foreliggende datakilder:

›
›
›
›
›
›

Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus for
Helse Stavanger HF (Asplan VIAK AS, datert 26.mai 2015).
Trafikkvurderinger for Helse Stavanger HF (COWI/Nordic, datert 25.mai 2015)
Transportanalyse 2012, Utgave: Sluttrapport for Helse Stavanger HF (Asplan
VIAK AS, datert 30. juli 2012).
Mobilitetsplan for sykehusområdet på Våland, Utgave: Utkast. Helse
Stavanger HF (Asplan VIAK, datert 29. juni 2012).
Transportutredning Universitetsområdet (Stavanger kommune, datert 3. mars
2015)
Trafikktellinger fra uke 4 i 2015 fra Sørlandet sykehus på Eg i Kristiansand,
mottatt fra Kristiansand kommune.

Basis for vurderingene er foreliggende grunnlagsmateriell og egne vurderinger. Det
vises for øvrig til disse dokumentene for nærmere detaljer. Bl.a. det førstnevnte
dokumentet omfatter en omfattende dokumentasjon av tilgjengelighet med ulike
typer reisemiddel og vurdering av mulig reisemiddelfordeling på Ullandhaug.

1.3

Oppsummering mobilitetsplan

Antall ansatte

Det er usikkerhet knyttet til hvor mange ansatte og hvor mye av
sykehusvirksomheten som vil flytte til Ullandhaug i forbindelse med første
byggetrinn. Det er anslått grovt anslått at det vil være mellom 3900 og 5000
ansatte med mellom 1900-2700 ansatte samtidig ved skift fra dag til kveldsvakt.

Arbeidsreiser

Arbeidsreisene utgjør grovt sett ca. like mye som øvrige reiser til/fra sykehuset på
Våland. I tillegg kommer reiser i forbindelse med gods- og varetransport.
Arbeidsreisene har imidlertid en lavere andel bilbruk enn øvrige reiser.
Det vurderes som et realistisk mål å få til en bilandel på ca. 50 % (45 % bilfører og
5 % bilpassasjer) på Ullandhaug forutsatt gjennomføring av diverse restriktive tiltak
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kombinert med en styrking av gang-/sykkel og busstilbudet. Dette er noe lavere
enn dagens bilbruk ved Våland. Andelen gang-/sykkeltransport og
kollektivtransport vurderes hver å kunne bli ca. 25 % (+/-).
Fordeling over døgnet

Arbeidsreisene vil i stor grad preges skiftordningene på sykehuset. Siden
dagskiftet dominerer så vil rushtoppene være størst i forbindelse med disse. Aller
størst trafikk vil det være på ettermiddagen ved overlapp mellom dagskift og
kveldsskift. Det vil også være en liten trafikktopp på kvelden i forbindelse med
overlapp mellom kveldsskiftet og nattskiftet.

Øvrige reiser

Når det gjelder de øvrige reisene så vil disse ha en betydelig høyere andel bilbruk,
men også her kan det være et potensial for noe lavere bilbruk enn i dag. Det er
grov anslått at det kan være mulig med et mål om en bilførerandel på ca. 75 % for
disse reisene.

Gods- og varetransport

Gods- og varetransport utgjør en beskjeden andel av total biltrafikk til/fra sykehuset
(anslagsvis 2 %). Gods- og varetransporten vil kunne ha en bilandel på tilnærmet
100 %.

Fordeling over døgnet

De øvrige reisene foregår hele døgnet, men med hovedtyngden (ca. 60 %) av
reisene foregår mellom kl.09-15. Deretter går reiseaktiviteten gradvis ned mot
midnatt. På natta (kl.00-06) er det lite reiseaktivitet, mens på morgen trappes den
gradvis opp.

Reisemiddelfordeling

Hvis trafikken til/fra sykehusaktiviteten i Stavanger øker med flatt 25 % i forhold til
nivået beregnet for i 2010/2012 (se vedlegg) og halvparten av denne transporten
flyttes til SUS Ullandhaug med forutsatt reisemiddelfordeling, så vil vi kunne få
følgende trafikkfordeling:

Figur 1

Tiltak kollektivtrafikk

Beregnet fordeling av mulig sykehustrafikk på Ullandhaug i 2025. Tall i kursiv er
usikre størrelser.

Planene legger til rette for ønsket reisemiddelfordeling gjennom en rekke planlagte
fysiske tiltak. Kollektivaksen som planlegges har en kollektivholdeplass sentralt i
forhold til sykehusbyggene. Dette gir korte gangavstander og mulighet for korte
kjøretid for buss til/fra det omliggende veinettet. Gjennom en separat trase vil
kollektivtrafikken dessuten kunne få en forutsigbar kjøretid.
Konsentrasjonen av bebyggelse rundt kollektivholdeplassen gir dessuten et godt
markedsgrunnlag for å forbedre frekvensen til busstilbudet. Det bør planlegges
direkte og raske bussforbindelser til sentrumsområdene, til de viktigste
boligområdene, og til Bussveien og Jærbanen for videre omstigning.
Utenfor planområdet bør det ses nærmere på hvordan kollektivaksen kan knytte
seg til Diagonalen og E39. Det bør legges opp til en løsning som sikrer buss god
framkommelighet fram til eventuelle flaskehalser i kryssområdet mellom E39 og
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Diagonalen. Tilsvarende bør det senere ses nærmere på resten av
kollektivstrekningen Hillevåg- SUS - Tjensvoll - UiS-Diagonalen - Gauselvågen.
Tiltak gang/sykkel

Langs kollektivaksen etableres det sykkelfelt og fortau som effektivt knytter seg til
de omkringliggende gang-/sykkelforbindelser, bl.a. den planlagte sykkelstamveien.
Det etableres også andre gang-/sykkelforbindelser. Dette vil øke
sykkeltilgjengeligheten til sykehuset på Ullandhaug.

Sykkelparkering

På selve sykehusområdet planlegges det etablert mange sykkelparkeringsplasser,
minimum 1500 sykkelparkeringsplasser i forbindelse med første byggetrinn. Det
vurderes å være en svært god dekning i forhold til beregnet behov og variasjon i
behovet i forhold til ulike årstider.
De aller fleste av disse av sykkelparkeringsplassene vil være under tak være i
nærheten av garderobefasiliteter for sykehusansatte. Sykkelparkeringsplassene vil
dessuten være låsbare. Det kan tilrettelegges for enkelte sykkelservicepunkter
med luftpåfylling ved sykkelparkeringsplassene. Sykkelparkeringsplassene vil være
lokalisert med kort gangavstand til sykehuset, men spredd noe utover i forhold til
ulike ankomstretninger slik at man ikke må sykle langt forbi inngangene. Det
samme gjelder sykkelparkeringsplasser rettet mot besøkende.

Bilparkering

Når det gjelder biltransport så legges det opp til en begrenset parkeringsdekning
for ansatte. Ansattparkeringen lokaliseres dessuten lengre vekk fra
sykehusinngangene enn det kollektivholdeplasser og sykkelparkering er.
Det foreslås i prinsippet å videreføre dagens behovsmessig tildeling av ansatteparkeringskort. Ordningen bør imidlertid strammes noe inn, f.eks. også ved at
ansatte som bor langs influensområdet til direkte bussruter med enn viss frekvens
ikke tildeles parkeringskort. Det samme kan gjelde bosatte langs influensområdet
til Bussveien (evt. også Jærbanen) hvis busslinjene det mates til har
nettverksfrekvens (minimum 6 avganger i timen per retning på dagtid). Det kan
også tenkes gjennomført andre organisatoriske tiltak.
Besøksparkeringen lokaliseres noe nærmere sykehuset enn ansattparkeringen,
men ikke like sentralt som sykkelparkering og bussholdeplass. Antall
besøksparkeringsplasser strammes inn noe i forhold til dagens dekning på Våland.
Parkeringshuset skal være selvfinansierende og prises deretter.

Biladkomst

Biladkomsten legges via T-kryss med Kristine Bonnevies vei uten at kapasiteten i
det omkringliggende veinettet økes. Dette gir bl.a. en noe lengre kjørerute til E39
og til Ullandhaugveien enn det buss vil ha.

Nullvekstmålet

Lokaliseringen på Ullandhaug er valgt ut fra andre kriterier enn behovet for å
imøtekomme målet om nullvekst i biltrafikken i byområdet på Nord-Jæren. For
deler av sykehustransportene er det dessuten viktigere å prioritere andre mål enn
de transportpolitiske. Det er primært i forhold til arbeidsreiser at man kan redusere
transportomfanget med biltrafikk mest mulig. For øvrig vil trafikkveksten som følge
av SUS 2023 på Ullandhaug måtte kompenseres med tilsvarende trafikknedgang
andre steder i byområdet hvor dette er lettere å få til.
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Nytt sykehus for Helse Stavanger (Stavanger universitetssjukehus) er vedtatt
bygget på Ullandhaug. Det nye sykehuset blir nabo til Universitetet i Stavanger
(UiS) og plasseres like nedenfor I-park og Arkivenes hus (under oppføring).
Byggestart er planlagt til januar 2019 og første byggetrinn er planlagt ferdig i 2022
(og tas i bruk i 2023). Inklusiv alle tekniske sentraler planlegges det etablert ca.
105 000 m² BTA sykehus på Ullandhaug i første byggetrinn fordelt på 4 bygg.
Dette inkluderer ikke parkeringshus som kommer i tillegg. Det legges til grunn en
parkeringsdekning på 0,9 p-plasser per 100 m² for de første 100 000 m² og 0,7 pplasser per 100 m² for overskytende areal. Hvis det etableres 100 000 m² vil dette
gi 900 p-plasser, hvorav ca. 630 av disse disponeres for ansatte (270 for
besøkende). 105 000 m² gir i tillegg ca. 35 nye p-plasser hvorav 25 er for ansatte.
De aller fleste av disse parkeringsplassene vil komme i parkeringshus.
I første byggetrinn flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige
støttefunksjoner til Ullandhaug. Foreløpig er det tegnet 658 sengeplasser. Ved
senere utbygging vil gjenværende deler av dagbehandlingen, psykiatri, dagkirurgi
og poliklinisk virksomhet flytte fra Våland til Ullandhaug.
Alle byggene i første byggetrinn er plassert rundt et torg med en
busstrase/kollektivtrase gjennom. Byggene henger sammen i en kulvert i
underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en
for pasienter og medarbeidere. Det blir tre sengebygg - med poliklinikker i første
etasje og sengeposter over. Garderober for medarbeidere planlegges i
underetasjen i alle bygg.
Det blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I
dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger.
Også hovedinngang og vestibyleområde ligger i dette bygget.

2.2

Sykehusproduksjon

Alle sykehussengene vil flyttes til Ullandhaug i 1. byggetrinn (alle intensiv og
intermediærsenger). Siden de fleste innleggelser er akutt flyttes også hele
akuttmottaket og tilhørende observasjonspost. Begge tiltak fører til at en vis andel
av behandlingskapasiteten også må flyttes til Ullandhaug for at ikke innelagte
pasienter unødvendig må flyttes mellom Våland og Ullandhaug for undersøkelse
og behandling.
Dette betyr for eksempel at sentral operasjon (19 OP stuer) og all fødetilbud flyttes
til Ullandhaug. I tillegg flyttes det ca. 1/3 del av all røntgen, det meste av fysioterapi
og ergoterapi, hele intervensjon og mellom 30 og 40 % av poliklinisk aktivitet. Det
er imidlertid ikke avklart i sin helhet, hvilke polikliniske funksjoner som etableres på
Ullandhaug. Til støtte for funksjonene som flyttes etableres også servicefunksjoner
som varemottak, avfallhåndtering, sterilsentral, tøyhåndtering, sengevask,
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garderober etc. I planleggingspraksis viser det seg at det må etableres noe mere
servicefunksjoner i 1. byggetrinn enn tidligere planlagt og at det derfor blir noe
mindre andel poliklinisk aktivitet (nærmere 30 % enn 40 %).
Sykehusadministrasjonen og mange lignende aktiviteter vil fortsatt være på Våland
i første byggetrinn. Det foreligger ikke noen konkret tall for antall ansatte ennå fordi
oppgavedelingen mellom Våland og Ullandhaug ikke er 100 % på plass. Det
opereres med noen tall som spenner mellom 3900 og 5000 ansatte med mellom
1900 og 2700 ansatte samtidig ved skift fra dag til kveldsvakt.
Antall dagbehandlinger / polikliniske besøk er dog som sagt noe usikker pga. uklar
oppgavedeling mellom Våland og Ullandhaug. På sikt antas det at antall ansatte
ikke øker tilsvarende som antall behandlinger pga. større effektivitet i
sykehusbehandlingen.

2.3

Transportbehov

Transportbehovene ved sykehuset vil være knyttet til:

›
›
›
›
›

Arbeidsreiser
Tjenestereiser
Pasientreiser
Andre besøkende
Vare- og godstransport

2.3.1 Dagens transportbehov
Det foreligger ikke direkte registreringer av transportbehovet ved dagens sykehus
på Våland. I praksis vil dette både være vanskelig og resurskrevende å
gjennomføre, Det er derfor gjennomført beregninger av transportbehovet.
I trafikkanalysen for Våland gjennomført av Asplan VIAK AS i 2012 er
transportbehovet ved Våland i dag (2010) anslått til ca. 4 mill. reiser årlig,
tilsvarende ca. 14 100 per virkedag hvorav ca. VDT 9200 (bilførerandel 65 %) er
bilturer (kjøretøyturer) og ca. 940 kjt/t gjøres i makstimen i ettermiddagsrushet.
Arbeidsreiser

Ansattreiser består av ansattes reiser til/fra arbeid og reiser tilknyttet egen
arbeidsplass (tjenestereiser). I følge trafikkanalysen for Våland utgjorde
arbeidsreisene ca. halvparten av alle reisene til/fra Våland i 2012. Ca. VDT 3300
av arbeidsreisene er bilførerturer (kjøretøyer) og ca. 650 kjt/t gjøres i makstimen i
ettermiddagsrushet.
Reisevaneundersøkelsen fra 2011 (IRIS) viser reisevaner for sykehusansatte på
Våland fra ulike kommuner og bydeler. Knyttet opp mot de ansatte antall i ulike
områder så gir det i snitt at ca. 48 % bruker bil som bilfører, 5 % som
bilpassasjerer, 10 % nytter kollektivtransport og 37 % går eller sykler. Bilandelen
for de sykehusansatte som bosatt i Stavanger utgjør ca. 36 % (ca. 2/3 av de
ansatte), men for sykehusansatte bosatt på resten av Jæren har en bilandel på
godt over 70 % for sine arbeidsreiser.
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I trafikkanalysen for Våland er det antatt ca. 0,13 turer per ansatt til stede og ca. 70
% bilførerandel. Dette utgjør ca. 140 000 reiser per år. Ca. VDT 320 av disse
reisene er bilturer (kjøretøyturer) og bare en liten andel av disse gjennomføres i
makstimen i ettermiddagsrushet.
En Tøi-rapport fra Ahus i Lørenskog (TØI rapport 1257/2013, Hva skal til for å få
mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?) indikerer at det er lite ekstern
møtevirksomhet for de aller fleste sykehusansatte og at en sykehusorganisasjon
først og fremst er en internt rettet virksomhet. Erfaringene fra Ahus bekrefter at de
aller fleste vanligvis reiser med bil/taxi til og fra møter i arbeidstiden utenfor Ahus.
Skal man tro erfaringene fra Ahus så er reiseomfanget i forbindelse møter noe
større enn det som er lagt til grunn for SUS.

Figur 2

Pasientreiser

Hvor ofte man har møter utenfor arbeidsplassen ved Ahus. Prosent. (kilde:TØI
rapport 1257/2013, Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?)

Pasientreisene består av reiser for å få pasienter til og fra sykehuset. Omfanget av
reiser er avhengig av antall pasienter. Dette kan f.eks. være reiser med:

›
›
›
›
›
›

ambulanse (bil, helikopter),
taxi eller evt. helseekspressbuss,
rutegående kollektivtrafikk (fly, buss, båt og tog),
med egen bil eller som passasjer i bil (inkl. taxi),
som gående/syklende
eller som en kombinasjon av flere reisemidler.

I trafikkanalysen for Våland gjennomført av Asplan VIAK AS i 2012 utgjør
pasientreiser ca. 28 % av det totale antall reiser (ca. 1,1 mill. reiser årlig),
tilsvarende ca. VDT 4000 bilturer (kjøretøyturer) hvorav ca. 5 % anslås (200 kjt/t)
gjøres i makstimen i ettermiddagsrushet. Pasientreiser foregår i stor grad med bil.
En reisevaneundersøkelse ved sykehuset i Drammen fra 2004 viste at ca. 80 % av
pasientene ankom sykehus med bil, enten med egen bil eller som passasjer med
annen bil, taxi eller ambulanse. Ca. 10 % reiste kollektivt/helseekspress, mens ca.
10 % gikk eller syklet.
Tilsvarende ble det registrert ved Rikshospitalet i 2000 at ca. 66 % av pasientene
reiste med bil (mot ca. 50 % før flytting ut av Oslo sentrum), ca. 33 % (ca. 47 % før)
reiste kollektivt og bare ca. 1 % (ca. 3 % før) gikk eller syklet.
Andre besøkende

Andre besøkende er f.eks. besøk til:
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›
›
›
›
›

innlagte pasienter,
legevakt,
blodbank,
studenter,
sykehushotell etc.

Det finnes lite med erfaringstall for omfang og reisemiddelvalg for denne type
reiser ved norske sykehus. I trafikkanalysen fra 2012 er transportbehovet for denne
type reiser ved Våland i dag (2012) anslått til å utgjøre ca. 570 000 reiser årlig (14
% av alle reisene). Dette tilsvarer ca. VDT 1300 bilturer (bilførerandel 73 %) per
virkedøgn og ca. 60 kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush.
Vare- og godstransport

Sykehusinstitusjoner har forholdsvis hyppige vareleveranser, herunder mat og
tøyvask. Transport knyttet til vareleveranser, renovasjon, service, reparasjon,
vedlikehold og byggearbeider osv. er i trafikkanalysen anslått til å utgjøre ca. 50
000 reiser årlig, hvorav 100 % gjøres med bil. Dette utgjør i overkant av 1 % av alle
reisene ved sykehuset på Våland.
Det finnes generelt lite med erfaringstall for omfang og reisemiddelvalg for denne
type transporter ved norske sykehus og helseinstitusjoner. Et erfaringstall (ABCkonseptet i Norge, Asplan VIAK AS, mars 2003) tilsier 695 m² gulvareal (variasjon
550-840) per godsankomst/leveranse for helserelatert virksomhet. Overført til
Våland (ca. 128 000 m²) vil det tilsi ca. 180 slike leveranser per dag (360 turer sum
begge veier) mot ca. 110 i trafikkanalysen.

Oppsummering

I Asplan VIAK sin trafikkanalyse fra 2012 så det beregnet at sykehuset på Våland
genererer i størrelsesorden 14 000 turer per virkedag tilsvarende VDT 9150 bilturer
daglig (se tabellen under). Nærmere detaljer er vist i tabellen i vedlegg. Dette
tilsvarer en bilandel på ca. 65 %. Med ca. 128 000 m² på Våland gir dette ca. VDT
7,1 per 100 m² og ca. 11 turer per 100 m².

Figur 3

Oversikt over samlet turproduksjon i dagens situasjon (2012).

Som det fremgår av gjennomgangen over så er det usikkerhet knyttet til tallene.
Vurderinger fra andre sykehus, der en antar en trafikkgenerering på ca. 13 reiser
pr. 100 kvm daglig (128 000 m²) gir ca. 16 640 turer daglig, altså noe over tallene i
tabellen over.
En annen sammenligning er med Sørlandet sykehus på Eg i Kristiansand. Her ble
det i løpet av uke 4 i 2015 registrert totalt 8200 kjøretøyer per virkedag (snitt
mandag-fredag – fratrukket ca. 100 rutebusser daglig) og 6700 kjøretøyer per dag i
snitt over uka fordelt på de 2 adkomstveiene til sykehuset. Med ca. 90 400 m² på
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Eg gir dette ca. VDT 9 per 100 m² (og ÅDT 7,5 per 100 m²). Dette er høyere faktor
enn beregnet på Våland. En forklaring er den lavere bilførerandelen på
arbeidsreiser ved Våland (48 % mot 61 % bil/taxi på Eg). Hvis man regner med en
gjennomsnittlig bilandel på ca. 75 % på Eg gir dette en turfaktor på ca. 12 turer per
100 m² på Eg - altså det også noe høyere enn på Våland. Generelt vurderes
faktorene som er benyttet i trafikkanalysen på Våland å være i noenlunde riktig
størrelsesorden.

2.3.2 Framtidig transportbehov
Det ses på situasjonen i 2025 etter første byggetrinn når sykehuset på Ullandhaug
etablert og innkjørt på Ullandhaug.
I forbindelse med trafikkanalysen fra 2012 ble det anslått at antall pasienter på
SUS samlet vil kunne øke med ca. 33 % fra 2010 til 2025. Det var imidlertid
forutsatt en vridning fra innleggelser (+9 %) til større grad av dagpasienter (+49 %)
og poliklinikk (+36 %). Gjennomsnittlig liggetid forutsettes også å gå noe ned. Det
forutsatte antall ansatte (+23 %) økte ikke i samme grad som antall pasienter.
Det er usikkerhet knyttet til faktisk hvor stor andel av virksomheten (antall ansatte,
antall pasienter etc.) som vil flytte til Ullandhaug i første byggetrinn.
Arbeidsreiser

I andre tidligere analyser i prosjektet har det vært antatt at ca. 2225
sykehusansatte (50 % av 4450 i 2025) vil kunne være til stede samtidig på
Ullandhaug. Dette ligger innenfor intervallet mellom 1900 og 2700 ansatte samtidig
som angitt nå.
I forbindelse med Østfoldsykehuset har det vært beregnet av det er til stede ca.
2134 ansatte samtidig. Dette tilsvarer ca. 1 ansatt pr 40 m² (85 000 m²). Overført til
SUS vil dette tilsvare ca. 2500 ansatte samtidig forutsatt 100 000 m². Hvis det
etableres 630 p-plasser for 2500 ansatte til stede samtidig så vil 25 % av disse
ansatte tilbys ansattparkeringsplass. Dette vil være en tilstramning i forhold til
dagens praksis på Våland der ca. 30 % av de ansatte tilbys slik parkering. Blir det
færre sykehusansatte på Ullandhaug etter første byggetrinn, f.eks. 2100 samtidig
så vil ca. 30 % av de ansatte på Ullandhaug med 630 p-plasser tilbys
parkeringsplass.
Noen av de ankommende på kveldsskiftet kan velge å parkere i
besøksparkeringen (og betale for det) for evt. senere i en pause og flytte bilen til
den billigere ansattparkeringen. Dette fordi etter at dagskiftet er dratt hjem vil det
være ledig parkeringskapasitet i ansattparkeringshuset. Nattskiftet vil kunne tilbys
parkering uten særlige kapasitetsbegrensninger.
Asplan VIAK har tidligere beregnet at man med en 25 % parkeringsdekning vil
kunne gi en bilførerandel på 40-45 % over døgnet på Våland. I tillegg kommer
reisende som er bilpassasjerer (anslagsvis 5 %).
Det foreslås å legge til grunn grovt sett en samlet bilandel (bilfører og passasjer)
på 50 % på Ullandhaug, med en anslått kollektivandel på ca. 25 % og med en
tilsvarende gang-/sykkelandel på ca. 25 %. Dette er anslått med bakgrunn i
Trafikkanalysen til Asplan VIAK fra 2015 der man har beregnet en bilførerandel på
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ca. 53 % på Ullandhaug, en bilpassasjerandel på ca. 6 %, en kollektivandel på ca.
20 % og en gang-/sykkelandel på ca. 22 % på Ullandhaug med de forutsetningene
som var lagt til grunn da.
Asplan VIAK har imidlertid i samme rapport vurdert det som realistisk med en
bilførerandel mellom 45 % og 50 % på arbeidsreiser over døgnet på Ullandhaug
forutsatt en parkeringsdekning på 30 % på det tidspunktet med maksimalt antall
ansatte tilstede og med samme fordeling over døgnet som på Våland. Med en noe
mer restriktiv parkeringsdekning enn det Asplan VIAK la til grunn er derfor en
bilførerandel på 45 % lagt til grunn. Dette er noe lavere bilførerandel enn registrert
på Våland i dag (48 %).
Til sammenligning fikk arbeidsreisene ved Rikshospitalet etter flyttingen til Gaustad
utenfor Ring 3 i år 2000 en bilandel på ca. 37 % (mot ca. 17 % før flytting ut av
Oslo sentrum), en kollektivandel på ca. 36 % (ca. 46 % før) og en gang/sykkelandel på ca. 27 % (ca. 36 % før). På Rikshospitalet ble
parkeringsdekningen økt som følge av flyttingen.
Tjenestereiser

Antall tjenestereiser antas å øke i takt med antall ansatte. Reisemiddelfordelingen
for tjenestereiser antas å påvirkes omtrent på samme måte som for arbeidsreiser. I
tillegg kan det forventes en del nye interne turer mellom de to
sykehuslokaliseringene på Ullandhaug og Våland. Forutsatt god kollektiv frekvens
(minst 6 avganger i timen) og kort reisetid (følge dagens trase for linje X60 med 7-9
minutters reisetid) kan mange av disse "interne" reisene foretas kollektivt.

Pasientreiser

Omfanget av pasientreiser vil i prinsippet øke i takt med antall pasienter, dette selv
om redusert andel innleggelser kan redusere andel med følgereiser. Redusert
parkeringsdekning for besøkende på Ullandhaug kan redusere bilandelen for
pasientreisene noe, men potensialet er antagelig noe begrenset. Dette også fordi
en stor del av pasienttransporter med bil ikke er avhengig av å parkere (f.eks.
ambulanser, taxi og kiss & ride).

Andre besøkende

Andre besøkende ved Ullandhaug antas å øke i tråd med økningen i antall ansatte
ved sykehuset. Hvis gjennomsnittlig liggetid reduseres og andelen innleggelser av
totalt antall pasienter reduseres, så vil antagelig besøk til pasienter ikke øke i
samme grad som antall pasienter.
Totalt er det planlagt at ca. 230 av totalt 900 p-plasser (andel 25-26 %) forbeholdes
besøkende inklusiv pasienter. Erfaringen fra Våland tilsier at hver av
besøksplassene med avgiftsparkering utnyttes i snitt ca. 4 ganger per virkedøgn
(og varer i gjennomsnitt 1,6 time). Legges dette til grunn vil ca. VDT 1840 gå til/fra
disse p-plassene. Øker utnyttelsen/utskiftingen så kan denne trafikken økes noe.

Vare- og godstransport

Det antas at vare- og godstransporten øker i takt med produksjonen på sykehuset
(antall ansatte). Effektive interne varedistribusjonsløsninger på sykehuset vil kunne
tilsi mulighet for store leveranser til et sentralt varemottak, men lokaliseringen av
sykehuset på to ulike steder vil kunne virke motsatt inntil sykehuset igjen er
samlokalisert.
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Transportinfrastruktur

2.4.1 Kollektivtrafikk
Kollektivtrafikk

Det er planlagt etablert en separat busstrase/kollektivtrase med bussholdeplasser
rett sør for det sentrale torget for byggetrinn 1. Dette gir kort gangavstand mellom
kollektivtilbud og de ulike inngangene ved sykehuset.
Nordover går kollektivtraseen via Universitetsområdet bl.a. i retning Stavanger
sentrum. Sørover går kollektivtraseen sentralt gjennom områdene for senere
sykehusutbygging i retning mot Madlaveien, E39 og Diagonalen. Den separate
kollektivtraseen gir bussene rask, direkte og forutsigbar kjøretid uavhengig av
eventuelle kødannelser og forsinkelser fra øvrig veitrafikk.

Busstilbud

Busstilbudet i dag (per januar 2017) via universitetsområdet (UiS) består av linjene:

›
›
›
›
›
›

6 Stavanger - Madlakrossen - UiS - Gausel - Lurahammaren – Sandnes.
Linjen har 15 minutters frekvens på dagtid og 30 minutter på kvelden.
7 Stavanger - Madlakrossen - UiS - Sola – Skadberg. Linjen har 30 minutters
frekvens med en rekke ekstraavganger i rushperiodene.
X60 (Hundvåg) - Stavanger - SUS - UiS - Forus - Kvadrat – Sandnes. Linjen
har 15 minutters frekvens på dagtid mellom Stavanger og UiS og 30 minutters
frekvens på kvelden.
E90 (Stavanger - SUS - UiS - Forus - Kvadrat) - Sandnes - Ålgård - Vikeså Bjerkreim - Egersund – Hauge. Busslinje med 7 avganger pr retning per
virkedag.
X73 Stokka - Tjensvoll - UiS - Forus – Kvadrat. Rushlinje som har 5-6
avganger per retning per virkedag.
X76 Randaberg - Viste Hageby - Kvernevik - UiS - Forus – Kvadrat. Rushlinje
som har 7-6 avganger per retning per virkedag.

Busstilbudet har i løpet av 2016 blitt kraftig styrket gjennom at linje 6 er blitt
forlenget sørover til Sandnes (fra endepunktet i Kristine Bonnevies veg) og ved at
frekvensen på denne linjen har blitt fordoblet. Også busslinje E90 har fått styrket
frekvensen betydelig (fra 2 avganger per dag per retning).
Busslinje 6 har i dag den beste bussforbindelsen i sørover mot Sandnes med
omstigningsmuligheter til tog ved Gausel stasjon (kortest gangavstand) eller
Jåttåvågen (lengre gangavstand, men også tog i retning Kristiansand/Oslo). Når
Bussveien åpnes sommeren 2021 (første trinn) vil linje 6 også ha gode
omstigningsmuligheter til bussveien ved Jåttåvågen mot sør og ved Madlakrossen
mot nord.
Busslinje X60 har i dag den raskeste forbindelsen dagens sykehus på Våland og til
Stavanger sentrum. I tillegg gir busslinje X60 også forbindelser sørover til Sandnes
via Forus.
For øvrig har Rogaland fylkeskommune skissert et linjekart (se under) for
fremtidige by-/forstadsruter på Nord-Jæren (ikke alle ruter vist) i 2021 når første
trinn av Bussveien åpner. Denne skissen indikerer en omlegging av både linje X60
og linje 7 (som forsvinner fra Ullandhaug). Til gjengjeld legges linje 1 via Tjensvoll
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til Ullandhaug. Dette er for øvrig før første byggetrinn for nytt sykehus. Det
vurderes at første byggetrinn for nytt sykehus å kunne gi grunnlag for ytterligere
optimaliseringer/endringer/utvidelser av kollektivtilbudet i Ullandhaugområdet.

Figur 4

Andre planer

Utdrag av linjekart for fremtidige by-/forstadsruter på Nord-Jæren (ikke alle ruter
vist) i 2021 etter åpning av første byggetrinn av Bussveien (kilde Rogaland
fylkeskommune).

I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren planlegges det bygging av en separat
bussvei mellom Stavanger og Sandnes og mellom Stavanger og Tananger ferdig i
2023. Langs Jærbanen foreligger det planer om bl.a. bedre vendemuligheter ved
Ganddal og en eventuell forlengelse av dobbeltsporet sørover fra Sandnes. Dette
sammen med eventuelle kapasitetstiltak ved Stavanger stasjon kan potensielt gi et
bedre togtilbud langs Jærbanen.
I tillegg foreligger det planer i bypakken om kollektivtiltak på strekningen HillevågSUS-Tjensvoll-UiS-Diagonalen-Gauselvågen hvor den omtalte kollektivtraseen
gjennom sykehusområdet vil være en naturlig del. Foreløpig er planlegging utenom
planområdet ikke startet og veiløsning er derfor ikke bestemt ennå. I tillegg
planlegges det nye kollektivfelt/tungbilfelt langs E39 mellom SchancheholenSolasplitten forbi Ullandhaug. Heller ikke her er veiløsningen bestemt ennå.
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2.4.2 Gang-/sykkeltrafikk
Sykehuset er effektivt tilknyttet seg til omkringliggende gang-/sykkelveier. Langs
den planlagte kollektivtraseen vil det også etableres fortau med tosidig sykkelfelter.
Sørover vil sykkeltraseen kunne knytte seg til gang-/sykkeltilbudet langs
Madlaveien som gi forbindelser videre til planlagt påkoblingspunkt (sør for tunnelen
E39 Auglendhøyden) til framtidig sykkelstamvei langs E39. Sykkelstamveien vil
være den raskeste sykkelforbindelsen sørover mot Sandnes. Ved E39 er det også
gang-/sykkelveiforbindelser sørvestover langs Nesbuveien, sørøstover langs
Diagonalen og østover mot Hinna sentrum.
Nordover langs den planlagte kollektivtraseen vil det være sykkelforbindelser til
planlagt påkoblingspunkt til framtidig sykkelstamvei langs E39. Dette vil være den
raskeste sykkelforbindelsen nordover mot Stavanger sentrum mm. Nord for
planlagt sykehus er det også turveiforbindelser østover i retning Vaulen og
nordover retning Sørmarka. Langs kollektivtraseen via universitetsområdet vil det
også være sykkelforbindelser nordover videre mot Ullandhaugveien, mot
Madlamarkveien og mot Tjensvollområdet.
Vest for sykehuset er det gang-/sykkelforbindelse til turveien langs Grannesvegen
og videre vestover under Kristine Bonnevies veg til Radiovegen i Sola. Internt på
sykehusområdet er det et finmasket gangveinett mellom ulike bygg. Byggene
henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene
over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere. Det blir tre
sengebygg - med poliklinikker i første etasje og sengeposter over. Garderober for
medarbeidere planlegges i underetasjen i alle bygg.
Sykkelparkering

Det er planlagt etablert minimum 1500 sykkelparkeringsplasser i forbindelse med
første byggetrinn. De aller fleste av disse av p-plassene vil være under tak og vil
være forbeholdt ansatte. Det planlegges et større innendørs sykkelparkeringshus
for ansatte under ambulansedekket med plass til minimum 7-800 sykler. Her vil det
også være rom for enklere vedlikehold som luftpåfylling, vasking, evt. ELsykkellading mm. Disse sykkelplassene vil være låsbare og ligge i nær tilknytning
til garderobefasiliteter for ansatte.
I tillegg planlegges det to separate utendørs parkeringshus for 3-400 sykler i
parken vest for torget. Også disse plassene vil være låsbare og være under tak og
ligge nær innganger med kontakt til garderobefasiliteter. I tillegg planlegges det
diverse sykkelparkeringsplasser mer spredd rundt sykehusområdet, bl.a. langs
veiene inn mot torget. Disse p-plassene antas i større grad å kunne utnyttes av
besøkende. Også en del disse p-plassene vil være overdekket. Det kan dessuten
være mulighet for flere overdekkede sykkel-parkeringsplasser bl.a. under ramper i
de planlagte p-husene for bil.

2.4.3 Akutt-transport
Det er planlagt et akuttmottak øst for torget. Her vil det også etableres en
helikopterlandingsplass. Det er veiadkomst fra direkte fra hovedveiadkomsten fra
Kristine Bonnevies veg. Denne veiforbindelsen krysser også kollektivaksen.
Ambulansetransport vil også kunne følge kollektivaksen på vei inn til akuttmottaket.
Det etableres også en mulighet å kjøre å kjøre inn til akuttmottaket fra nord via
torget. På torget etableres noen få parkeringsplasser for akutt-transport med
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personbiler. Ellers så etableres det en ambulansehall/garasje ambulansetrafikk.
Her vil det også være mulighet for skjermet adkomst for begravelsesbiler.

2.4.4 Vare- og godstransport
Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak. Varemottaket vil
være tilgengelig for alle typer tunge kjøretøy og ha samme hovedadkomst som
ambulansetrafikken. Vareleveransene (mat, tøyvask etc.) vil kunne effektivt
distribuere videre til de øvrige sykehusbyggene gjennom kulvertene under
byggene. Motsatt vei vil avfall kunne samles inn og kjøres ut fra varemottaket.

2.4.5 Privatbiler
Hovedadkomst til sykehuset går via et nytt T-kryss med Kristine Bonnevies veg.
For besøkende er det etablert plasser for av- og påstigning (+ taxi) ved alle
innganger på torget. Parkering for pasienter og planlegges i et eget p-hus i nærhet
av sengebygg. Adkomst til dette p-huset vil skje via adkomstveien som går parallelt
med Grannesveien i forlengelsen av Richard Johnsens gate. Dette p-huset
planlegges med ca. 230 p-plasser. Mellom dette p-huset og sengebygg vurderes
det i tillegg til fortauer langs adkomstveiene å etablere en sti som er overdekket
som beskyttelse mot vær og vind.
I tillegg planlegges det etablert et separat parkeringshus for ansatte. Dette
parkeringshuset lokaliseres nær krysset mellom hovedadkomsten fra Kristine
Bonnevies veg og adkomstveien som går parallelt med Grannesveien i
forlengelsen av Richard Johnsens gate. Dette p-huset blir liggende et stykke fra
torget. Mellom p-huset og torget etableres det gangforbindelser.
I tillegg etableres HC-parkering på bakkeplan langs adkomstvegene nærmere
torget. Totalt vil ca. 5 % av alle parkeringsplassene forbeholdes HC-parkering. For
øvrig skal ca. 5 % av parkeringsplassene være forberedt på EL-biler.

2.5

Vurdering av organisatoriske tiltak

Organisatoriske tiltak hos SUS som vil bidra til redusert bruk av bil kan være
nyttige tiltak (herunder samkjøring og bilpool) for å begrense bilbruken. En del
organisatoriske tiltak er tidligere omtalt i rapportene til Asplan Viak og er ikke
omtalt her.
Potensialet for en bilpool (felles bilpark) ved SUS er neppe særlig stor da det
antagelig er kun er et fåtall sykehusansatte som har behov for å reise i
arbeidstiden. Hvis man reiser kollektivt til og fra jobb, kan en bilpool ved sykehuset
være et godt alternativ til taxi for reiser i arbeidstiden.
Bedre organisering av samkjøring blant SUS-ansatte kan bidra til en reduksjon i
bilbruken. Bruk av App'er og lignende verktøy kan gjøre det lettere å finne andre
som skal sammen vei som man kan samkjøre med. Et insitament kan f.eks. være
at man får en redusert pris på parkeringskort ved at man deler på en p-plass
(og/eller at dette er mer attraktive p-plasser). Det antas at det finnes eksempler fra
andre arbeidsplasser som man evt. kan kopiere opplegg fra. F.eks. i Danmark har
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man etablert en hjemmeside for såkalt "Hospitalernes Kollegakørsel". Konseptet er
utviklet i samarbeide mellom gomore.dk, Glostrup, Herlev, Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital samt Formel M.
Parkeringskort ved sykehuset har hittil vært tildelt bl.a. i forhold til avstand fra
sykehuset. Man kan i tillegg tenke seg også å differensiere tildelingen i forhold til
kollektivtilbudet til/fra sykehuset. F.eks. at bosatte langs et kollektivtilbud med
direkteruter, god frekvens og kort reisetid i mindre grad får tildelt parkeringsplass
på sykehuset enn de som ikke har. I forhold til klimautslipp og bilbruk så er det
også viktig å endre reisevanene til de som bor lengst unna og da er kollektivtrafikk
et viktigere alternativ enn gang-/sykkel (som gjelder de korteste reisene < 5-6 km).
Fokus er i stor grad rettet mot arbeidsreiser med bil. Det kan imidlertid også være
et potensial å redusere omfanget av bilreiser for pasientreiser og besøkende. En
bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk for reisende som sjeldnere er på sykehuset
kan være mulig. Man kan f.eks. vurdere å innføre et Helseekspressbusstilbud også
ved SUS.
Et annet forslag er dersom man i forbindelse med innkalling til et planlagt besøk
ved SUS (inngrep, undersøkelse etc.) får en forhåndsbetalt kollektivbillett tilsendt
som bare gjelder reisen mellom hjemsted og sykehus den aktuelle dagen. Samtidig
kan man få også tilsendt skreddersydd rutetabell på den aktuelle relasjonen. Dette
kan det gjøre det lettere for ukjente å reise kollektivt. Hvis man så validerer billetten
så slipper man å søke om å få refundert reisekostnadene i ettertid (man mister
også muligheten til å gjøre det). Det kan også tenkes muligheter for
rabattordninger for følgereiser etc.

3

Vurderinger

3.1

Transportbehovene

Med basis i tidligere mobilitetsanalyse og trafikkanalyse så er det anslått at
transportbehovet til/fra sykehuset på Våland og Ullandhaug samlet sett vil øke med
ca. 26-27 % til 2025 fra turproduksjonen beregnet for 2012 på Våland. Imidlertid så
er det usikkerhet knyttet til hvordan denne transporten vil fordele seg mellom
lokaliseringene på Ullandhaug og Våland.

Figur 5

Oversikt over samlet turproduksjon i dagens situasjon (2025).

Antall sykehusansatte på Ullandhaug i 2025 til stede samtidig er tidligere grovt
anslått av prosjektet til å utgjøre et sted mellom 1900 og 2700. Hvis dette utgjør 90
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% av de ansatte til stedet i løpet av en typisk virkedag så kan antall ansatte på
Ullandhaug utgjøre et sted mellom 2100 og 3000 personer per virkedag. Pga.
turnusordninger, andel deltid etc. vil antall ansatte personer som er ansatt være
større.
Besøksintensiteten avgjøres bl.a. av antall pasienter. Pasienter ved somatisk
poliklinikk er antatt å utgjøre ca. 57 % av pasientene i 2025, men bare ca. 50 % av
pasientreisene. Øvrige somatiske pasienter (innleggelser og dagpasienter) er
antatt å utgjøre ca. 15 % av pasientene i 2025, men ca. 24 % av pasientreisene
pga. antagelsen om stor grad følgereiser. Legges det til grunn at 40 % av somatisk
poliklinisk behandling legges til Ullandhaug, vil ca. 38 % av pasientene behandles
på Ullandhaug, mens ca. 44 % av pasientreisene går dit pga. antagelsen om stor
grad følgereiser for dagpasienter og innleggelser.
Når det gjelder øvrige besøkende anslås det grovt at ca. halvparten 50 % av trafikk
vil kunne gå til/fra Ullandhaug. Det samme gjelder vare og godstransporten.

3.2

Fordeling av transport over døgnet

Det foreligger generelt lite detaljinformasjon om hvordan trafikken ved Våland er
fordelt over døgnet. Derfor er det hentet inn informasjon fra andre datakilder.
I TØI-rapport nr. 1257/2013, Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til
Ahus? har man kartlagt arbeidsreisene til og fra sykehuset på Lørenskog på ulike
tider av døgnet og dette mønsteret kan også være relevant for arbeidsreiser ved
Ullandhaug. Med tanke på kollektivbetjening er disse reisetoppene av interesse.
De største belastningene for transportsystemene på Ahus er i perioden kl.7-8 da
mange ankommer sykehuset, og i perioden kl.15:30-16:30 da mange reiser hjem.
Undersøkelsen fra Ahus hadde fokus på arbeidsreiser ikke andre typer reiser til/fra
Ahus. Det ble imidlertid undersøkt i hvilken grad det ansatte hadde eksterne møter
eller andre gjøremål utenfor Ahus i løpet av arbeidsdagen.
Det antas at fordelingen på reisemidler for arbeidsreiser varierer over døgnet.
Bilandelen antas å minst i forbindelse med dagskiftet pga. at
parkeringsbelastningen ved sykehuset er klart størst da. Dagskiftet antas også å
ha høyest kollektivandel og gang-/sykkelandel. Bilandelen antas å være noe større
for kveldsskiftet enn for dagskiftet. Nattskiftet antas og domineres av bilbruk.
En grovvurdering av de sykehusansatte tilsier at ca. 75-80 % arbeider på
dagtid/dagskift, ca. 10-20 % arbeider på kveldsskiftet og ca. 5-10 % arbeider på
nattskiftet. Dette innebærer gjerne at 80-90 % av de ansatte er tilstede samtidig i
overlappen mellom kveldsskift og dagvaktene. Tidligere har det vært antatt av de
som møter på jobb på Våland en hverdag utgjør dagskiftet ca.78 %, kveldsskift 16
% og nattskift 6 %.
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Ankomst- og hjemreisetidspunkt for alle ansatte på Ahus på Lørenskog. Antall
reiser. (N= 1597). Kilde: TØI-rapport nr. 1257/2013, Hva skal til for å få mer
miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?

Tabellen under viser en mulig fordeling på arbeidsreiser til/fra sykehuset over
døgnet på retning og på reisemiddel. Det understrekes at det er stor usikkerhet
knyttet til en slik fordeling.
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Figur 7

Teoretisk fordeling av arbeidsreiser over døgnet og per reisemiddel til/fra et nytt
sykehus på Ullandhaug.

For å få innblikk i hvordan det totale reisebehovet er fordelt over dagen ble det
derfor innhentet opplysninger fra trafikktellinger (biltrafikk) ved Sørlandet sykehus
Eg i Kristiansand. Dette sykehuset er ikke like stort som SUS, men har mye av de
samme funksjonene som er samlet på Våland og vurderes å være relativt
representativ for SUS-situasjonen selv om bilandelen (61 %) er noe større enn på
Våland.
Trafikktellingen viser de samme rushtoppene som arbeidsreisene ved Ahus har.
Øvrig trafikk til/fra sykehuset til/fra sykehuset antas å fordele seg med utgjøre totalt
ca. 10 % før kl.09, ca. 60 % på dagtid mellom kl.9-15 og ca. 30 % mellom kl.15 og
24.
På natta mellom kl.00-06 er trafikken beskjeden (kanskje 1-2 % av øvrig trafikk),
mens øvrig trafikk i morgenrushperioden (kl.06-09) utgjør ca. 2-3 % i timen. På
dagtid mellom kl.9-15 utgjør øvrig timetrafikk jevnt ca. 10 % i timen. I timene i
ettermiddagsrushet kl.15-18 utgjør øvrig timetrafikk ca. 4-5 %. Etter kl.18 faller
øvrig trafikk gradvis mot midnatt med i snitt 2-3 % av øvrig trafikken i hver time.
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Figur 8
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Timetrafikk (kjt/t) til/fra sykehuset på Eg i Kristiansand onsdag den 21. januar
2015 (uke 4). I tallene er busstrafikken trukket fra (ca. 100 avganger per
retning).

Med bakgrunn i disse opplysningene er det laget en mulig fordeling av øvrig trafikk
gjennom døgnet (pasientreiser, besøksreiser og tjenestereiser) på Ullandhaug. Det
understrekes at det er meget stor usikkerhet knyttet til tallene. Den sikreste
opplysningen er at bilbruken dominerer denne transporten.

Figur 9

Teoretisk fordeling av øvrige reiser over døgnet til/fra et nytt sykehus på
Ullandhaug.

I tillegg kommer godstransport. Den har en 100 % bilandel, men utgjør en
beskjeden andel av total biltrafikk.
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4

Vedlegg – reisemiddelfordeling Våland 2010/2012

Tall i kursiv er usikre størrelser.
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INNLEDING
Notatet beskriver effektberegninger som legges til grunn for dimensjonering av den
overordnede kraftforsyningen som nettleverandør må ha kapasitet til i sin høyspente infrastruktur for SUS på Ullandhaug.
I tillegg beskrives effektberegninger som legges til grunn for dimensjonering av
reserve-/ nødkraftaggregater og UPS installasjoner.
Effektnotatet er basert på foreløpige systemløsninger og effektbetraktninger for de
ulike tekniske anlegg. Notatet vil bli oppdatert etter hvert som grunnlagsdataene for
de ulike effektforbrukerne blir endelig avklart.

2

FORUTSETNINGER
Anleggene skal prosjekteres og utføres i overenstemmelse med:

3

›

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL

›

Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsinstallasjoner utgave 2014,
NEK 400:2014"

›

Overordnet Teknisk Program

›

Erfaring fra andre tilsvarende prosjekter

›

Det er forutsatt at nytt sykehus på Ullandhaug har et areal på 106.000 m²
samt to P-hus på til sammen 25.000 m2 i byggetrinn 1 og fullt utbygd 204.000
m2. Det er forutsatt et utvidelsespotensiale på 20% ut over dette.

EFFEKTBEREGNING
Dette kapittelet er delt inn i fire hovedelementer. Del en behandler dimensjonering
av strømforsyningen til varmeproduksjon. Del to behandler dimensjonering av den
overordnede strømforsyningen. Del tre behandler dimensjoneringen av reserve-/
nødaggregatforsyningen og del fire behandler dimensjonering av nettstasjoner.
I nye byggeprosjekter er det stort fokus på energiforbruk. Det er vesentlig forskjell
på energiforbruk og effektbehov. Energiforbruket er den effekten man bruker i en
gitt tidsperiode, mens effektbehovet er den høyeste momentane effekten man
trenger for å drifte utstyr. Effektbehovet til en installasjon vil, nesten uten unntak,
være vesentlig høyere enn den gjennomsnittlige effekten man får fra energiforbruket. Dette notatet omhandler dimensjonering av den maksimale effekten som kan
oppstå i installasjonen.

3.1

Termisk varmeproduksjon
Oppbygging og dimensjonering av den termiske varmeproduksjonen utføres i sin
helhet av RIV. I "NO-RIV-30-01 Vurdering av alternative energikilder" er det redegjort for ulike alternativer for termisk varmeproduksjon. Der bruk av varmepumper
for varme- og kjøleproduksjon kombinert med biokjel for spisslast er anbefalt løsning. Ved fult utbygd sykehus er det forutsatt installert varmepumper for termisk
effekt på 4 MW, hvorav halvparten installeres i byggetrinn 1. Dette tilsvarer elek-
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trisk effekt på ca. 8 W/m². I tillegg vil det være pumper i den totale termiske produksjonen som trenger elektrisk kraft. Det forutsettes derfor 10 W/m² elektrisk kraft
for å dekke den totale varme- og kjøleproduksjonen for det nye sykehuset.

3.2

Overordnet strømforsyning
Effektbehovet til den overordnede høyspente strømforsyningen fra nettleverandør
frem til det nye sykehuset på Ullandhaug, dimensjoneres ut fra erfaringstall for flatebelastning med tillegg av effektbehov for termisk energi samt sterilsentral og
sentrale hovedkommunikasjonsrom.
Tabell 1 angir flatebelastning for andre sykehusprosjekt samt universitetet i
Tromsø. Flatebelastningen i W/m² angis som den største effekten de ulike byggene har hatt over en driftstid på en time i en periode på ett år. Maksimalverdien på
flatebelastningen innenfor en time vil være noe større.

UNN
Tromsø
(Sykehus)
42,9 W/m2
82.255 m2

MH
Tromsø
(Universitet)
37,4 W/m2
36.169 m2

UNN+MH

Tønsberg
sykehus

40,8 W/m2
118.424 m2

36,3 W/m2
84.589 m2

Akutt-HjerteLunge
St Olavs Hospital
Ca. 32 W/m2
40.093 m2

Kunnskapssenteret
St Olavs Hospital
Ca. 24 W/m2
17.800 m2

Stavanger
sykehus

37,7 W/m2
135.000 m2

Tabell 1 Flatebelastning eksisterende sykehusinstallasjoner

Flatebelastningen for disse sykehusene varierer fra 24-43 W/m². Ser man bort fra
sentrene på St Olavs Hospital er dette generelt noe eldre bygningsmasse fra før
tusenårsskiftet. Effektene for alle sykehusene er eksklusive termisk varmeproduksjon. Arealet for sykehusbyggene i Tromsø, Stavanger og Tønsberg, angitt i Tabell
1, er i størrelsesorden med byggetrinn 1 og ca. halvparten av full utbygging på Ullandhaug. Generelt kan man forutsette at en større bygningsmasse har lavere
samtidighet på flatebelastningen enn en mindre bygningsmasse. På Ullandhaug er
det valgt en generell flatebelastning på 35 W/m² for full utbygging. I tillegg til den
generelle flatebelastningen tilkommer effekter for termisk varmeproduksjon, regionalt serverrom og avsatt reservekapasitet i den avbruddsfrie kraftforsyningen. Dette vil utgjøre ca. 16 W/m². Totalt vil dette gi et effektbehov på 51 W/m² for full utbygging. I byggetrinn 1 vil flatebelastningen være noe høyere enn for full utbygging
fordi kraftkrevende infrastruktur installeres allerede i byggetrinn 1. Det er derfor
forutsatt et effektbehovet på 54,5 W/m² for byggetrinn 1.
Det nye sykehuset er planlagt bygd etter passivhusstandarden. Det vil gi et lavt
energiforbruk, men etter vår vurdering vil ikke dette ha særlig innvirkning på den
maksimale effekten bygget kan ha behov for i kortere tidsrom. Det er den maksimale effekten strømforsyningen må dimensjoneres for. Ut fra denne vurderingen
anbefales det at den overordnede høyspente strømforsyningen til det nye sykehuset på Ullandhaug dimensjoneres for 54,5 W/m² for byggetrinn 1 og 51 W/m² for
full utbygging.
Den totale effekten strømforsyningen dimensjoneres etter er angitt i Figur 1. Normalkraftforsyningen vil være den effekten Lyse Nett må ha kapasitet til å levere til
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det nye sykehuset på Ullandhaug. Reservekraft/ Nødkraft vil være den effekten
nødaggregatene må dimensjoneres etter. Dimensjonering av reservekraft/ Nødkraft behandles i senere kapittel.
I Figur 1 er effekten angitt i MW og ikke W/m². Dette fordi det er lagt inn fast belastning for installasjoner som for eksempel serverrom, sterilsentral og trykkluftskompressorer som installeres i byggetrinn 1. "Annet VVS" består av trykkluftkompressorer og generelle pumper og vifter for VVS-installasjonen eksklusive varme
og kjøleproduksjonen i teknisk sentral.
13,0 MW
12,5 MW
12,0 MW
11,5 MW
11,0 MW
10,5 MW
10,0 MW
9,5 MW
9,0 MW
8,5 MW
8,0 MW
7,5 MW
7,0 MW
6,5 MW
6,0 MW
5,5 MW
5,0 MW
4,5 MW
4,0 MW
3,5 MW
3,0 MW
2,5 MW
2,0 MW
1,5 MW
1,0 MW
0,5 MW
0,0 MW

Effektbehov - SUS 2023

Byggetrinn 1
(106.000m²)

Full utbygging
(204.000m²)

Normalkraftforsyning

Byggetrinn 1
(106.000m²)

Full utbygging
(204.000m²)

Reservekraft/ Nødkraft

P-hus

0,3 MW

0,3 MW

-

-

Sterilsentral

0,6 MW

0,6 MW

0,2 MW

0,2 MW

Serverrom-1 og 2

1,0 MW

1,0 MW

1,0 MW

1,0 MW

Varme/kjøling

1,1 MW

2,0 MW

0,5 MW

1,0 MW

Annet VVS

1,7 MW

3,3 MW

0,7 MW

1,3 MW

Flatebelastning sykehusdrift

1,5 MW

3,4 MW

0,8 MW

2,2 MW

Effektbehov

6,2 MW

10,6 MW

3,2 MW

5,7 MW

Effektbehov inkl. 20% reserve

7,4 MW

12,7 MW

3,9 MW

6,8 MW

Figur 1 Effektbehov for normalkraftforsyningen og reserve-/ nødkraftforsyningen

3.3

Reserve-/ nødkraftaggregater
Systemløsning for aggregatforsyningen vurderes i "NO-RIE-40-02 Systemløsning
strømforsyning" og "NO-RIE-46-01 Nødkraftanlegg".
I dette notatet beregnes effektbehovet til aggregatparken og antall aggregater som
minimum må til for å dekke effektbehovet. Ved beregning av aggregatytelse benyttes MW i stedet for MVA fordi aggregater har effektfaktor 0,8 uavhengig av effektfaktoren til belastningen.
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Effektene for reserve-/ nødkraft i Figur 1 er basert på en prosentandel av det total
effektbehovet de ulike kategoriene har. Prosentandelen er basert på erfaringstall
og timesmålinger fra Akutt-Hjerte-Lungesenteret og Kunnskapsenteret ved St
Olavs Hospital. Ved nevnte senter på St Olavs Hospital var reserve-/ nødkraft behovet i størrelsesorden 50-60% av det totale effektbehovet gjennom året 2015. For
SUS på Ullandhaug er følgende lagt til grunn:

›

Sterilsentral: 30% av effektbehovet på reserve-/ nødkraft

›

Serverrom 1 og 2: 100% av effektbehovet på reserve-/ nødkraft

›

Varme/ kjøling: 50% av eleffektbehovet på reserve-/ nødkraft.

›

Annet VVS: 40% av effektbehovet på reserve-/ nødkraft

›

Flatebelastning sykehusdrift: 50-60% av effektbehovet på reserve-/ nødkraft

Av Figur 1 ser man at beregnet effektbehov for reserve-/ nødkraft basert på disse
forutsetningene er i størrelsesorden 52-54% i byggetrinn 1 og ved full utbygging.
Effektbehov og ytelse som vist i Figur 2 tilsier at man må installere minimum 3 stk.
aggregat i byggetrinn 1 og etter full utbygging må det totalt være installert minimum
5 stk. aggregat. I denne vurderingen er det lagt til grunn 2.500 kVA/2.000 kW aggregater i en N+1 konfigurasjon. Det vil si at ett aggregat kan svikte, mens resterende aggregater har kapasitet til å dekke effektbehovet.
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Effektbehov nødkraftaggregater - SUS 2023
9,0 MW
8,5 MW
8,0 MW
7,5 MW
7,0 MW
6,5 MW
6,0 MW
5,5 MW
5,0 MW
4,5 MW
4,0 MW
3,5 MW
3,0 MW
2,5 MW
2,0 MW
1,5 MW
1,0 MW
0,5 MW
0,0 MW

Byggetrinn 1 (106.000m²)

Full utbygging (204.000m²)

Reservekraft/ Nødkraft
Effektbehov

3,2 MW

5,7 MW

Effektbehov inkl. 20% reserve

3,9 MW

6,8 MW

Kapasitet 3 stk 2500 kVA i N+1

4,0 MW

4,0 MW

Kapasitet 4 stk 2500 kVA i N+1

6,0 MW

6,0 MW

Kapasitet 5 stk 2500 kVA i N+1

8,0 MW

8,0 MW

Figur 2 Effektbehov reserve-/ nødkraft og kapasitet for ulike aggregat konfigurasjoner

3.4

Dimensjonering av nettstasjoner
I dette prosjektet benyttes begreper som nettstasjon og forsyningspunkt. En nettstasjon er et rom hvor transformatorer med tilhørende koplingsanlegg installeres.
Et forsyningspunkt består av en nettstasjon for normalkraftforsyning fra nettleverandør og en nettstasjon for nødkraftforsyningen fra egne nødgeneratorer samt
tilhørende hovedfordelinger og UPS-installasjoner. Oppbygging av strømforsyningen er behandlet i "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning". I dette notatet
som omhandler effektbehov, legges det til grunn at nettstasjon for normalkraft dekker hele effektbehovet ved normal drift. Ved bortfall av normalkraftforsyningen dekkes effektbehovet til definerte forbrukere fra nettstasjon nødkraft.
Generelt installeres ikke større ytelse enn 1.600 kVA på en transformator i en nettstasjon. En nettstasjon kan imidlertid inneholde flere transformatorer. Grunnen for
begrensningen i ytelse er å holde kortslutningsstrømmer på et håndterlig nivå og
lagerhold for netteier. Har man et spesifikt utstyr som har et effektbehov utover
1.600 kVA kan man få installert større transformatorer, men det er mer et unntak
enn en regel. For SUS på Ullandhaug er det ikke avdekket spesifikt utstyr som har
effektbehov utover 1.600 kVA.
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Ved dimensjonering av størrelse og antall nettstasjoner legges noen ekstra kriterier
til grunn i forhold til dimensjonering av det overordnede effektbehovet. Plassering
av kraftkrevende funksjoner som for eksempel sterilsentral, trykkluftsentral og serverrom kan ha betydning for antall transformatorer som må installeres i en nettstasjon. I tillegg dimensjoneres effektbehovet i kVA i stedet for kW fordi transformatorytelsen er oppgitt i kVA.
Dimensjonerende effektbehov
Transformatoren(-e) dimensjoneres etter beregnet effektbehov til VVS tekniske
installasjoner og flatebelastninger for belysning og generelt teknisk utstyr samt
kjøkken, sterilsentral og serverrom.
VVS belastningen beregnes av RIV som effekt på motoraksling. For å komme frem
til aktuelt tilsynelatende effektbehov (S) divideres akslingseffekten med 0,7 for
transformatordimensjonering. Alternativt er effekten oppgitt som varmeelement.
Effekten divideres da med effektfaktor 0,98 for å komme frem til tilsynelatende effektbehov. I tillegg beregnes det en samtidighet på VVS-belastningen på 0,9. VVSbelastningen angis av RIV i en egen anleggsoversikt, men på dette stadiet av prosjektet foreligger ikke anleggsoversikten og effektene er derfor basert på erfaringstall. Det er forutsatt at 40% av VVS belastningene skal tilknyttes nødkraft. I tillegg
til generelle VVS belastninger er det medtatt trykkluftskompressorer for medisinsk
luft og teknisk trykkluft på tilsammen 400 kVA. Kompressorene tilknyttes nødkraft.
Maksimal flatelast belysning er satt til 6 W/m2 (8 W/m2 installert med 0,75 samtidighetsfaktor). Effekten er dividert med effektfaktoren 0,98. Det er forutsatt at 1/3 av
belysningen tilknyttes nødkraft.
Flatelast for generelt teknisk utstyr i brukerområder settes til 17 W/m². Flatelast for
generelt teknisk utstyr skal dekke utstyr til drift av virksomhet som for eksempel
lokalt datautstyr og andre behov for brukerutstyr. Det er forutsatt at 1/3 av generelt
teknisk utstyr skal ha nødkraft. Flatelast for generelt teknisk utstyr er sammenlagret
(samtidighet 0,9) og dividert med en effektfaktor på 0,9.
For kommunikasjonsrom (KR) på etasjeplan i de ulike byggene er belastningen
satt til 13 kVA per KR. Alle KR tilknyttes nødkraft og avbruddsfri kraft.
Effektbehov til sterilsentral er basert på erfaringstall fra St Olav. For sterilsentralen
på St Olav ble det installert utstyr på til sammen ca. 1.100 kW, hvor ca. 10% av
utstyret ble tilknyttet nødkraft. Sterilsentralen på St Olav er bygd opp med separate
dampgeneratorer som gir et vesentlig høyere effektbehov enn om dampgenereringen foregår i hver maskin. Dampgenerering i hver maskin er valgt på nyere sykehusprosjekt som NLSH i Bodø og NØS. Dette legges derfor til grunn her. Estimert effektbehov inklusive samtidighetsfaktor blir da 750 kW, hvor ca. 30% av utstyret tilknyttes nødkraft, med effektfaktor 0,92. Etter hvert som prosjektet utvikles
videre må effekter og samtidighetsfaktorer for sterilsentral kontrolleres.
Serverrom er dimensjonert for ca. 1,5 kW/m² inklusive samtidighetsfaktor i henhold
til innspill fra Helse Vest IKT. Effektfaktor forutsettes å være 0,95. Dette tilsvarer
500 kVA for hvert av de to server-rommene.
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For å sikre tilstrekkelig ytelse på UPSer for blant annet å kunne oppnå selektivitet i
anlegget blir det normalt installert større ytelse på UPSen enn effektbehovet skulle
tilsi. På dette stadiet av prosjektet er det avsatt samlet ca. 400 kVA i reservekapasitet på UPSene, noe som tilsvarer i størrelsesorden 80-120 kVA per UPSinstallasjon.
Total belastning i en nettstasjon er multiplisert med en samtidighetsfaktor på 0,9. I
Tabell 4 til Tabell 8 under vedlegg i dette notatet er det vist et detaljert oppsett for
effektdimensjoneringen av nettstasjonene i de ulike byggene.
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4

DIMENSJONERING AV ANLEGG

4.1

Dimensjonering av effektbehov fra nettleverandør
Effektbehovet til det nye sykehuset dimensjoneres ut fra flatebelastningen til den
nye bygningsmassen og effekten som skal til for å produsere den termiske varmen.
Den termisk varme- og kjøleproduksjon forutsettes foreløpig produsert med elektrisk kraft til varmepumper og bioolje til biooljekjel.
Effektbehovet ved full utbygging vil være 10,6 MW, men for å ivareta en arealutvidelse på 20%, som tilsvarer tomtens kapasitet, bør tilgjengelig effekt i infrastrukturen til nettleverandør være 12,7 MW. Etter første byggetrinn vil effektbehovet være
6,2 MW eller 7,4 MW ved 20% reservekapasitet. Ved innflytting etter første byggetrinn bør infrastrukturen som minimum ha en kapasitet på 7,4 MW.

4.2

Dimensjonering av høyspentforsyning
Det etableres to uavhengige høyspentringer på sykehusområdet. En høyspentring
for normalkraftforsyningen og en høyspentring for nødkraftforsyningen som forsynes av egne nødkraftaggregater.
Det forutsettes to innmatinger fra Lyse Elnett til høyspentringen for normalkraftforsyningen som etableres på sykehusområdet. Hele denne høyspentringen bør dimensjoneres for full utbygging inklusive tomtens kapasitet for fremtidige arealutvidelser som vil si 12,7 MW. Høyspentringen for nøstrømsforsyningen bør dimensjoneres ut fra kapasiteten nødaggregatene har ved full utbygging. Det vil si 4 stk aggregat à 2,0 MW som gir 8,0 MW.

4.3

Dimensjonering av kapasitet til nødaggregatstasjon
Aggregatstasjonen for sykehuset dimensjoneres for full utbygging og for å ivareta
en arealutvidelse på 20%. Installert ytelse bør derimot tilpasses de to byggetrinnene. Dimensjonerende effektbehov for aggregatforsyningen for å ivareta full utbygging og fremtidig arealutvidelse vil være 6,8 MW. Etter første byggetrinn vil effektbehovet være 3,9 MW inkludert 20% reservekapasitet.
For å ivareta sikker forsyning ved feil og service er det forutsatt at aggregatparken
består av en N+1 løsning. Det vil si at det installeres ett aggregat mer enn effektbehovet skulle tilsi. I første byggetrinn anbefales det å installere 3 stk 2.500 kVA
aggregater og ytterligere 2 stk 2.500 kVA aggregater ved full utbygging. 5 stk aggregater totalt vil ivareta fremtidige arealutvidelser på 20%.

4.4

Dimensjonering av nettstasjon
Transformatorene dimensjoneres etter beregnet effektbehov til VVS tekniske installasjoner, termisk varmeproduksjon og flatebelastninger for belysning og generelt teknisk utstyr.
Det foreligger ikke komplette beregninger for VVS-tekniske installasjoner på nåværende stadium. Det er derfor satt inn erfaringsmessige hovedtall for VVS-utstyr,
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kjølemaskiner og varmepumper. EffektDette må følges opp i funksjonsprosjektet I
Tabell 4 til Tabell 8 under vedlegg i dette notatet er det vist et detaljert oppsett for
dimensjonering av nettstasjoner i det enkelte bygg. Tabell 2 oppsummerer beregnede effekter, anbefalt transformatorytelse og reservekapasiteten hver transformator har med anbefalt ytelse basert på beregninger vist i tabell 5 til 9. Effektene for
teknisk sentral er vist for full utbygging.

Beregnet
transformatorytelse
Nettstasjon
Normalkraft
Nødkraft
989 kVA
1.121 kVA
1.121 kVA

Sengebygg A

Sengebygg B

Akuttbygg CD

Behandlingsbygg E

579 kVA
635 kVA

635 kVA

800 kVA
1.000 kVA

1.000 kVA

848 kVA
854 kVA
500 kVA

854 kVA
500 kVA

1.250 kVA
1.250 kVA
800 kVA

1.250 kVA
800 kVA

937 kVA
609 kVA

609 kVA

1.250 kVA
1.000 kVA

1.000 kVA

1.256 kVA

1.600 kVA
1.600 kVA

1.418 kVA
1.256 kVA

Teknisk sentral

Anbefalt
transformatorytelse
Nettstasjon
Normalkraft
Nødkraft
1.600 kVA
1.600 kVA
1.600 kVA

Reservekapasitet
transformatorer
Nettstasjon
Normalkraft Nødkraft
62%
43%
38%
58%
47%
60%

46%
60%

33%
64%
13%(1)
1.600 kVA

27%(1)

Tabell 2 Transformator dimensjonering for ulike bygg
(1)

Angitte reservekapasitet etter full utbygging inklusive 20% arealutvidelse.

Av Tabell 2 ser man at det installeres 2 stk transformatorer i nettstasjon for normalkraft og 1 stk transformator i nettstasjon for nødkraft. Denne systemløsningen er
valgt i henhold til "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning". Det vil si at nødkraftsforsyningen ved normal drift forsynes fra en transformator i nettstasjon normalkraft og ved bortfall av denne strømforsyningen forsynes nødkraftforsyningen
fra nettstasjon nødkraft med egne nødgeneratorer.
Gjennom funksjonsprosjektet må effektbehovet til den generelle belastning og den
termiske varmeproduksjonen gjennomgås og kontrolleres i takt med detaljeringen
av de ulike tekniske anlegg. Velger man i løpet av funksjonsprosjektet en ekstern
leverandør av termisk energi vil nettstasjonen i teknisk sentral utgå. Gjenstående
areal i Teknisk sentral vil da forsynes fra nettstasjonen i Akuttbygg CD.
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4.5

Dimensjonering av avbruddsfri kraft (UPS)
Erfaringer fra tilsvarende prosjekter tilsier at det anbefales å etablere separate avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) for sentrale hovedkommunikasjonsrom (serverrom) og den generelle UPS-forsyning til sykehusdriften.
På dette stadiet av prosjektet er det ikke avdekket spesielle behov for avbruddsfri
kraft i teknisk sentral. Eventuelle behov for avbruddsfri kraft i teknisk sentral forutsettes dekket av den generelle UPS-forsyningen i akuttbygg CD.
Ovennevnte legges til grunn for den videre vurderingen av UPS-installasjoner.

4.5.1

Generell UPS

Det etableres generelle UPSer for å dekke behov for avbruddsfri strømforsyning i
byggene. Forsyningen skal dekke behov for avbruddsfri strømforsyning til medisinske områder gruppe 2, kommunikasjonsrom, brukerspesifiserte enkeltuttak i
generelle rom og behandlingsrom samt spesifiserte VVS-systemer.
På dette stadiet i prosjektet vil det bli gjort en generell kvadratmeterbetraktning for
å dimensjonere UPS-ytelsen. Senere i prosjektet når flere detaljer er kjent må det
settes opp en belastningstabell som legges til grunn for dimensjonering av UPSytelsen. Timesmålinger utført over ett år (2015) ved Akutt-Hjerte-Lungesenteret og
Kunnskapssenteret ved St Olavs Hospital i Trondheim viser en timesmaks på 3-4
W/m². For å ivareta muligheten for høylastperioder, spesielt for medisinske områder gruppe 2, legges det til grunn at Sengebygg A og B dimensjoneres for 5 W/m²
og Behandlingsbygg E og Akuttbygg CD for 10 W/m².
Samtidigheten vil være lav, men for å ta høyde for perioder med svært høy intensitet benyttes en samtidighetsfaktor på 0,8. Det legges også inn en effektfaktor på
0,85. Videre anbefales det at UPS-enheter over tid ikke belastes høyere enn 8590 % av angitt ytelse for å sikre lang levetid.
UPS-behov i
[KW]

UPS-behov i
[KVA]

Anbefalt UPSytelse i [kVA]

Anbefalt batteriytelse i [kW]

Sengebygg A

203 kW

212 kVA

400 kVA

203 kW

Sengebygg B

63 kW

66 kVA

400 kVA

66 kW

Akuttbygg CD

321 kW

336 kVA

400 kVA

321 kW

Behandlingsbygg E

175 kW

183 kVA

400 kVA

175 kW

Tabell 3 UPS-behov og anbefalt UPS-ytelse

Anbefalt UPS-ytelse er generelt større enn beregnet effektbehov. Grunnen for valg
av 400 kVA UPSer er kortslutningskapasiteter denne UPS-ytelsen har som gir en
realistisk mulighet for å få til selektivitet i UPS forsyningen.
Batteriytelsen tilpasses det beregnede effektbehovet og ikke UPS sin merkeytelse.
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Det er forutsatt at hver av de fire UPS-installasjonene er en sentralisert løsning
innenfor hvert bygg med dublerte/ redundante UPSer, som skal dekke den avbruddsfrie forsyningen. Dette er behandlet nærmere i "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning".

4.5.2

UPS for serverrom

Det skal etableres 2 stk serverrom; ett i henholdsvis Sengebygg A og Akuttbygg
CD. I tilknytning til serverrom skal det etableres egen UPS-enhet. Helse Vest IKT
har her forutsatt en mulig datalast på inntil 500 kW i hvert serverrom. I dette tallet
inngår nødvendig utvidelseskapasitet.
Samtidighet på tilkoblet utstyr i serverrom vil være tilnærmet 1. Det forutsettes en
effektfaktor på datalast tett oppunder 1,0, men UPSen har gjerne en lavere effektfaktor på vekselretteren, selv om det i dag finnes UPSer som under spesielle forutsetninger har effektfaktor lik 1,0. For UPS til serverrom legges det til grunn en
maksimal utnyttelse av UPS-kapasiteten fordi belastningene kun er til dataformål.
Det anbefales at man velger dublerte/ redundante UPSer på 500 kVA til hvert av
de to serverrommene.
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5

FORSYNINGSKATEGORIER
Nedenstående grensesnittmatrise viser forslag til forsyningskategori for ulikt utstyr
inndelt etter bygningsdelstabellen. Valg av forsyningskategori danner grunnlag for
endelig effektberegning og vil bli lagt til grunn i den videre detaljprosjekteringen.
Der hvor det angis spesielle brukerkrav vil dette gå foran de generelle retningslinjene.

SUS 2023
Forsyningskategorier
Anleggsdel

Anleggs- og utstyrstype

30

Røranlegg
Varmeanlegg

X

Varmepumper

X

Kjøleanlegg, rombehandling
Kjøleanlegg, ventilasjon
Testpumpe sprinkler
Sirk.pumpe varmtvann
Avløpspumper
Pumper gulvvarme
Overvåking trykkvakter
Trykkluftkompressor
Vakuumkompressor
36

Opprettet dato:
Utarbeidet av:
Sist revidert:
Forsyningskategori
Normal
Nødkraft
UPS
(15)
(0,5)

Ventilasjonsanlegg
Generell ventilasjon
Sengeposter
Isolat
Operasjon, røntgen
Sikkerhetsskap
Avtrekksskap
Fancoil
Boostvifter
Dataromskjølere
Separate avtrekksvifter

22.06.2016
RBO
06.03.2017
Merknad

Pumper etc. for spislast og
backup systemet på biobrensel
Fungerer som kjølemaskiner
ved behov. Foreløpig forutsatt
50% på nødkraft
Inkl. serverrom og KR

X
X
X
X
X
X

Inkl. snøsmelteanlegg
X
X
X
(Forutsatt 40% på nødkraft)

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
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Anleggsdel

44

Forsyningskategori
Anleggs- og utstyrstype

Normal

UPS
(0,5)

Merknad

(Forutsatt 1/3 av den totale
belysningen på nødkraft)

Lys
Generell belysning
Ledelys

X
X

Nødlyssentral
Operasjonslampe
Gr. 2 rom generell belysning
Gr. 1 rom èn armatur
Heisstoler
46

Nødkraft
(15)
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Driftsteknisk
Kontor
Lesesal, grupperom
UB-rom, pasientbehandling
UB-rom, arb.plass
Sengerom, pasientkanal
Sengerom, gen. uttak
Bad
Operasjonssal
Intensiv/tung overvåking
Hvile
Ultrafrysere
Blodskap
Dørautomatikk
Autoklav
Dekontaminator
Instrumentvaskemaskin
Vaskemaskin
Tørketrommel
Moppevaskemaskin
MR
Gjennomlysning
Thorax
CT
Angio
Postkjøkken
Sterilsentral

X
X

X

X
X

Kombinasjon av nødkraft og
UPS.
Egen batteriforsyning
Via omkoplingsautomatikk

X
X
(Forutsatt 1/3 på nødkraft)
X
X
X

(X)*

(X)* UPS i Gr. 2 rom

X

(X)*

(X)* UPS i Gr. 2 rom (f.eks.
isolat)

(X)*
(X)*
X
X
X

X
X

X

X
X
(X)*
(X)*

(X)* utenfor pasientomgivelsen
(X)* Uttak utenfor pasientkanal
Uttak i pasientkanal

X
X
X
X
X
X
X

Noen maskiner blir på nødkraft
Noen maskiner blir på nødkraft
Noen maskiner blir på nødkraft

X
X
X
X
X
X
X

(X)

Maskin
Maskin
Maskin
Maskin
Maskin
Forutsatt 1/3 på nødkraft

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft.docx

16/21

EFFEKTBEHOV ELKRAFT

Anleggsdel
52

53

54

55

56

Forsyningskategori
Anleggs- og utstyrstype

Normal

Nødkraft
(15)

Merknad

Datakommunikasjon
Nettverksutstyr
Base for trådløst nett

X
(X)

POE (forsynt av datakabel)

Talekommunikasjon
Telefon (IP-DECT)

(X)

POE (forsynt av datakabel)

Alarm og signalanlegg
Brannalarm
Pasientsignal
Adgangskontroll
Lyd og bilde
ITV-anlegg
AV-anlegg
Automasjon
SD-sentralutstyr
Undersentraler

X

Heis
Heiser

Egen batteriforsyning
X

X

Egen batteriforsyning

X

POE (forsynt av datakabel)

X

X

X

Buss-styring
62

UPS
(0,5)

X
X
X

X
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VEDLEGG

6.1

Vedlegg 1: Dimensjonerende effektbehov Sengebygg A
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Dimensjonerende effektbehov Sengebygg A
Totalt areal

Normalkraft
Ventilasjon

Normalkraft

Nødkraft

[kVA]

[kVA]

Normalkraft
Pumper

82

Nødkraft
Normalkraft

Belysning

89

Normalkraft
Gen. teknisk utstyr

88

2 VA/m2
2

VA/m2

11 VA/m2

460

Nødkraft

2

VA/m2

4 VA/m2

177

Nødkraft

[VA/m ]
inkl. samt.

3 VA/m2

134

230

6

VA/m2

Normalkraft
Reservekapasitet UPS

Nødkraft

Kommentarer

2

8 VA/m2

328

Nødkraft

40 575 m2

100

2 VA/m2

500

12 VA/m2

156

4 VA/m2

20% av ventilasjon
på nødkraft
40% av pumper på
nødkraft
1/3 av lys på
nødkraft
1/3 av gen. teknisk
utstyr på nødkraft
Forutsatt 100kVA i
res.kap. for UPSer

Normalkraft
Serverrom 2

Nødkraft
Normalkraft

KR-rom

Nødkraft
Normalkraft

Kjølemaskin

Inngår i varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

Trykkluftkompressor

12 stk. KR-rom

Installert i teknisk
sentral og bygg B

Nødkraft
Normalkraft

Sterilsentral

Installert i bygg E

Nødkraft
Normalkraft

Biokjel

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Normalkraft

Varmepumper

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Sum pr kategrori, inkludert samtidighet

989

1 121

2 110 kVA
Samlet sum
Eksklusive serverrom 2

52 VA/m2
41 VA/m2

24 VA/m2

28 VA/m2

24 VA/m2

17 VA/m2

2 532 kVA inkl. 20%
utvidelse

Tabell 4 Dimensjonering nettstasjoner Sengebygg A
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6.2

Vedlegg 2: Dimensjonerende effektbehov Behandlingsbygg E

Dimensjonerende effektbehov Behandlingsbygg E
Totalt areal

Normalkraft
Ventilasjon

Normalkraft

Nødkraft

[kVA]

[kVA]

Normalkraft

3 VA/m2

58

Nødkraft

59

Normalkraft
Belysning

2

38

Normalkraft

VA/m2

4 VA/m2

76

Nødkraft

Gen. teknisk utstyr

8 VA/m2

145

2

VA/m2

11 VA/m2

198

Nødkraft

99

6 VA/m2

100

VA/m2

Normalkraft
Reservekapasitet UPS

Nødkraft

6

Normalkraft
Serverrom

Kommentarer

[VA/m2]
inkl. samt.
6 VA/m2

96

Nødkraft

Pumper

17 507 m2

40% av ventilasjon
på nødkraft
40% av pumper på
nødkraft
1/3 av lys på
nødkraft
1/3 av gen. teknisk
utstyr på nødkraft
Forutsatt 100kVA i
res.kap. for UPSer
Installert i bygg A og
bygg CD

Nødkraft
Normalkraft

KR-rom

Nødkraft

3 VA/m2

52

Normalkraft
Kjølemaskin

Inngår i varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

Trykkluftkompressor

Installert i teknisk
sentral og bygg B

Nødkraft
Normalkraft

Sterilsentral

35 VA/m2

612

Nødkraft

12 VA/m2

204

Normalkraft
Biokjel
Varmepumper

Normalkraft

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft

937

609

1 546 kVA
Samlet sum
88 VA/m
Eksklusive sterilsentral

2

46 VA/m2

Estimerte tall fra St
Olav hospital
Installert i teknisk
sentral

Nødkraft

Sum pr kategrori, inkludert samtidighet

4 stk. KR-rom

54 VA/m

2

22 VA/m2

35 VA/m

2

24 VA/m2

Tabell 5 Dimensjonering nettstasjoner Behandlingsbygg E
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Vedlegg 3: Dimensjonerende effektbehov Akuttbygg CD
Dimensjonerende effektbehov Akuttbygg CD
Totalt areal

Normalkraft
Ventilasjon

Normalkraft

Nødkraft

[kVA]

[kVA]

Normalkraft
Pumper

230

Nødkraft
Normalkraft

Belysning

71

Normalkraft
Gen. teknisk utstyr

70

2

VA/m2

11 VA/m2

364

Nødkraft

2

VA/m2

4 VA/m2

140

Nødkraft

7 VA/m2
3 VA/m2

106

182

6 VA/m2

100

VA/m2

Normalkraft
Reservekapasitet UPS

Nødkraft

Kommentarer

[VA/m2]
inkl. samt.
5 VA/m2

153

Nødkraft

32 141 m2

3

60% av ventilasjon
på nødkraft
40% av pumper på
nødkraft
1/3 av lys på
nødkraft
1/3 av gen. teknisk
utstyr på nødkraft
Forutsatt 100kVA i
res.kap. for UPSer

Normalkraft
Serverrom 1

Nødkraft

500

16 VA/m2

117

4 VA/m2

Normalkraft
KR-rom

Nødkraft
Normalkraft

Kjølemaskin

Inngår i varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

Trykkluftkompressor

9 stk. KR-rom

Installert i teknisk
sentral og bygg B

Nødkraft
Normalkraft

Sterilsentral

Installert i bygg E

Nødkraft
Normalkraft

Biokjel

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Normalkraft

Varmepumper

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Normalkraft

Sengevask

Nødkraft

Sum pr kategrori, inkludert samtidighet

6 VA/m2

179
179

848

1 304

2 152 kVA
Samlet sum
Eksklusive sengevask
og serverrom 1

6 VA/m2

67 VA/m2

26 VA/m2

41 VA/m2

48 VA/m2

24 VA/m2

24 VA/m2

2 583 kVA inkl. 20%
utvidelse

Tabell 6 Dimensjonering nettstasjoner Akuttbygg CD
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6.4

Vedlegg 4: Dimensjonerende effektbehov Sengebygg B
Dimensjonerende effektbehov Sengenbygg B
Totalt areal
Normalkraft

Nødkraft

[kVA]

[kVA]

Normalkraft
Ventilasjon

Normalkraft

3 VA/m2

42

Nødkraft

28

Normalkraft
Belysning

2

28

Normalkraft

VA/m2

4 VA/m2

55

Nødkraft

Gen. teknisk utstyr

2 VA/m2

26

2

VA/m2

11 VA/m2

144

Nødkraft

72

6 VA/m2

100

VA/m2

Normalkraft
Reservekapasitet UPS

Nødkraft

8

Normalkraft
Serverrom

Kommentarer

[VA/m2]
inkl. samt.
8 VA/m2

102

Nødkraft

Pumper

12 681 m2

20% av ventilasjon
på nødkraft
40% av pumper på
nødkraft
1/3 av lys på
nødkraft
1/3 av gen. teknisk
utstyr på nødkraft
Forutsatt 100kVA i
res.kap. for UPSer
Installert i bygg A og
bygg CD

Nødkraft
Normalkraft

KR-rom

Nødkraft

4 VA/m2

52

Normalkraft
Kjølemaskin

Inngår i varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

Trykkluftkompressor

4 stk. KR-rom

Nødkraft

23 VA/m2

400

1 stk for med. luft og
1 stk for tekn. trykkluft

Normalkraft
Sterilsentral

Installert i bygg E

Nødkraft
Normalkraft

Biokjel
Varmepumper

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Normalkraft

Installert i teknisk
sentral

Nødkraft
Normalkraft
P-hus (frittstående)

300
Totalt begge P-hus

Nødkraft

Sum pr kategrori, inkludert samtidighet

579

635

1 214 kVA
Samlet sum
2

Eksklusive P-hus
Eksklusive P-hus og
trykkluft

2

96 VA/m
65 VA/m2

46 VA/m

VA/m2

41 VA/m2

45 VA/m2

24 VA/m2

24 VA/m2

24

50 VA/m

2

Tabell 7 Dimensjonering nettstasjoner Sengebygg B
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1 456 kVA inkl. 20%
utvidelse

EFFEKTBEHOV ELKRAFT

6.5
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Vedlegg 5: Dimensjonerende effektbehov Teknisk sentral

Dimensjonerende effektbehov Teknisk sentral (teknikk)
Totalt areal

Normalkraft
Ventilasjon

Normalkraft

Nødkraft

[kVA]

[kVA]

2 920 m2

Kommentarer

[VA/m2]
inkl. samt.

20

Nødkraft
Normalkraft

Pumper

6

Nødkraft
Normalkraft

Belysning

18

Nødkraft
Normalkraft

Gen. teknisk utstyr

4 VA/m2

13
6

13 VA/m2

39

Nødkraft

2

VA/m2

19

7 VA/m2

1/3 av lys på
nødkraft
1/3 av gen. teknisk
utstyr på nødkraft

Normalkraft
Reservekapasitet UPS

Nødkraft
Normalkraft

Serverrom

Installert i bygg A og
bygg CD

Nødkraft
Normalkraft

KR-rom

Nødkraft

13

Normalkraft
Kjølemaskin

1 stk. KR-rom
Inngår i varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

Trykkluftkompressor

4 VA/m2

Nødkraft

400

1 stk for med. luft og
1 stk for tekn. trykkluft

Normalkraft
Sterilsentral

Installert i bygg E

Nødkraft
Normalkraft

Biokjel
Varmepumper

Nødkraft
Normalkraft

185
1 490

Nødkraft
Sum pr kategrori, inkludert samtidighet

750
1 416

2 672 kVA
485 VA/m2

Installert i teknisk
sentral

1 256

Samlet sum
915 VA/m2

Installert i teknisk
sentral

430 VA/m2

3 207 kVA inkl. 20%
utvidelse

Tabell 8 Dimensjonering nettstasjoner Teknisk sentral
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INNLEDING
Systemoppbygging av strømforsyningen i et sykehus er svært viktig for å oppnå en
tilfredsstillende sikkerhet og tilgjengelighet i strømforsyningen til alle ulike brukere.
Det er også viktig at forsyningssystemet bygges opp på en slik måte at det framstår oversiktlig og håndterbart for sykehusets driftspersonell. I en kritisk situasjon
vil et komplisert koblingsbilde kunne være en sikkerhetsrisiko som følge av feilbetjening.
Dette notatet beskriver alternative løsninger for å oppnå en fornuftig og driftssikker
oppbygging av den overordnede strømforsyning.
Det er viktig at premissene for strømforsyningen fastlegges i en tidlig fase da valgte løsninger vil være svært bygningspåvirkende.

2

FORUTSETNINGER

2.1

Forskrifter
Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til oppbygging av strømforsyningen ved et
sykehus. Dette gjelder spesielt oppbyggingen av nødkraftforsyningen, slik at det
oppnås en tilfredsstillende elforsyning i alle relevante driftssituasjoner. I denne
sammenheng er det fra myndighetshold et sterkt fokus på at nødkraftforsyningen
etableres med en stor grad av redundans. Dette ble ytterligere utdypet og skjerpet
gjennom DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin vurderinger i
elsikkerhet nr. 68 utgitt februar 2006. Krav til redundans vil også ivareta krav om
sikker forsyning ved periodisk vedlikehold/service.
For å dokumentere en tilfredsstillende sikkerhet kreves det gjennomført en risikovurdering (ROS-analyse) på hele forsyningssystemet, inkludert nødkraftforsyningen. Denne bør gjennomføres i løpet av forprosjektet slik at eventuelle supplerende
tiltak kan iverksettes før prosjektet går over i detaljprosjektfasen.

2.2

Dimensjonerende effekter
Anleggets effektbehov vil kunne påvirke dimensjonering og oppbygging av strømforsyningen. Det er spesielt valg av elektrisk kraft til termisk varmeproduksjon som
vil ha størst betydning for oppbygging av strømforsyningen. Dimensjonering av
effektbehov er utført i "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft". I dette notatet legges
det til grunn at termisk varmeproduksjon skal foregå med elektrisk kraft til varmepumper og biokjel for spisslast og backup for varmeproduksjonen. Figur 1 viser
dimensjonerende effektbehov for byggetrinn 1 og for full utbygging inklusive 20%
reservekapasitet.
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Effektbehov - SUS 2023
13,0 MW
12,5 MW
12,0 MW
11,5 MW
11,0 MW
10,5 MW
10,0 MW
9,5 MW
9,0 MW
8,5 MW
8,0 MW
7,5 MW
7,0 MW
6,5 MW
6,0 MW
5,5 MW
5,0 MW
4,5 MW
4,0 MW
3,5 MW
3,0 MW
2,5 MW
2,0 MW
1,5 MW
1,0 MW
0,5 MW
0,0 MW

Byggetrinn 1
(106.000m²)

Full utbygging
(204.000m²)

Normalkraftforsyning

Byggetrinn 1
(106.000m²)

Full utbygging
(204.000m²)

Reservekraft/ Nødkraft

P-hus

0,3 MW

0,3 MW

-

-

Sterilsentral

0,6 MW

0,6 MW

0,2 MW

0,2 MW

Serverrom-1 og 2

1,0 MW

1,0 MW

1,0 MW

1,0 MW

Varme/kjøling

1,1 MW

2,0 MW

0,5 MW

1,0 MW

Annet VVS

1,7 MW

3,3 MW

0,7 MW

1,3 MW

Flatebelastning sykehusdrift

1,5 MW

3,4 MW

0,8 MW

2,2 MW

Effektbehov

6,2 MW

10,6 MW

3,2 MW

5,7 MW

Effektbehov inkl. 20% reserve

7,4 MW

12,7 MW

3,9 MW

6,8 MW

Figur 1 Dimensjonerende effektbehov for normalkraftforsyningen og nødkraftforsyningen

Endelig termisk energiløsning er ikke valgt. I forprosjektet legges det til grunn at all
produksjon av termisk energi skal forgå med varmepumper i teknisk sentral.
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OVERORDNET STRØMFORSYNING, NØDKRAFT
Med overordnet strømforsyning menes i denne sammenheng systemoppbygging
fra høyspent innmating fra overliggende nett og ned til hovedfordelinger i de enkelte bygningsavsnitt.
Oppbygging av den overordnede strømforsyning kan etableres på flere ulike måter.
Typisk for den overordnede strømforsyningen er at den høyspente normalforsyningen fra nettleverandør etableres som en ringforbindelse mellom nettstasjoner
på sykehuset med to separate matinger fra fortrinnsvis to sekundærstasjoner. Dette er likt for alle alternativene. Det er først og fremst nødkraft-/ reservekraftforsyningen som kan etableres på flere ulike måter.
Det nye sykehuset på Ullandhaug er av en slik størrelse, med tilhørende effektbehov, at det anses som uaktuelt å benytte lavspent distribusjon av nødkraft-/ reservekraft. Isolert sett for byggetrinn 1 kan lavspent distribusjon av nødkraft-/ reservekraft på for eksempel 690V vurderes, men for full utbygging vil strømmene som
skal flyte i nødkraft-/ reservekraftforsyningen bli så store ved lavspent distribusjon
at det anses som uhensiktsmessig. Den overordnede strømforsyning bør etter vår
vurdering planlegges for full utbygging på Ullandhaug. Ved full utbygging vil
strømmen i et 690V anlegg kunne bli ca. 7.000A, som vil gi i størrelsesorden 35
stk. 240mm2 aluminiums kabler forlagt i bakken. Dette vil være uhåndterlig mange
kabler som skal inn og ut av nettstasjoner og derfor vurderes ikke lavspent distribusjon av nødkraft-/ reservekraft videre. Nødkraftaggregatene nærmere behandlet
i notat "NO-RIE-46-01 Nødkraftanlegg"
I det videre diskuteres 3 ulike hovedalternativer for høyspent nødkraft-/ reservekraftforsyning med ulik grad av redundans.
De ulike alternativene er:

›

Alternativ 1: Reservekraftaggregater dekker 100% av belastningen. Dette gir
en forsterket normalkraft. Vedlegg 1, Figur 2.

›

Alternativ 2: Nødkraftaggregater med delvis redundans i høyspente aggregattavler. Vedlegg 2, Figur 3.

›

Alternativ 3: Nødkraftaggregater med redundante høyspente aggregattavler.
Vedlegg 3, Figur 4.

For alternativ 2 og 3 forutsettes det at ca. 60% av den totale belastningen dekkes
av nødkraftaggregater med ulik grad av redundans. Alternativ 2 og 3 kan løses
prinsipielt på to ulike måter. Ett alternativ er en belastet nødkraftring i normal drift,
mens det andre alternativet er en spenningssatt, men ikke belastet nødkraftsring i
normal drift. En ubelastet nødkraftring vil si at nødkraftforsyningen i hvert bygg forsynes fra nettstasjon normalkraft ved normal drift. Ved bortfall av normalkraftforsyningen vil nødaggregatene forsyne nødkraftringen. Dette betyr at det er en transformator i nettstasjon normalkraft og en transformator i nettstasjon nødkraft som er
dedikert nødkraftsforsyningen i hvert bygg. Dette gir en stor grad av sikkerhet i
strømforsyningen med redundans fra normalkraftforsyningen til nødkraftforsyningen i hvert bygg, men det har en ulempe med at 2 stk. transformatorer må avsettes
til samme formål.
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En belastet nødkraftring ved normal drift vil kun gi en transformator i nødkraftforsyningen i hvert bygg. Dette gir mindre redundans i strømforsyningen på byggnivå og
følgelig en redusert sikkerhet. Skal man opprettholde samme redundans og sikkerhetsnivå ved en belastet nødkraftring må man legge strømskinner mellom hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling nødkraft. Transformatorene i normalkraftforsyningen må dimensjoneres for å kunne dekke både normalkraftforsyningen og
nødkraftforsyningen. Dette vil gi et mer uoversiktlig system som vil kreve mer automatikk for å styre enn når man har en dedikert transformator i normalkraftforsyningen til nødkraftforsyningen.
Sammenligner man de to systemløsningene med belastet eller ubelastet nødkraftring i normal drift, økonomisk og arealmessig, vil de være likeverdige når man har
samme sikkerhet og redundans i de to systemløsningene.
Vi er kjent med at begge disse prinsippene benyttes ved sykehus i Norge. Vår vurdering for det nye sykehuset på Ullandhaug er at prinsippet med ubelastet nødkraftring ved normal drift vil gi den beste sikkerheten i strømforsyningen og være
den mest hensiktsmessige selv om man må avsette 2 stk transformatorer til samme formål. Dette legges til grunn i den videre vurderingen.
For alle alternativene er den høyspente normalkraftforsyningen identisk.

3.1

Alternativ 1
Reservekraftaggregater dekker 100% av belastningen
Alternativ 1 er skjematisk framstilt i vedlegg 1, Figur 2.
Høyspent innmating av normalkraft etableres fra Lyse Elnett til to separate nettstasjoner i byggetrinn 1. Spenningsnivå på høyspent tilførsel er 22 kV. I byggetrinn 1
er det forutsatt fem nettstasjoner. En nettstasjon i henholdsvis; teknisk sentral, behandlingsbygg E, akuttbygg CD, sengebygg A og sengebygg B. Det etableres en
høyspent forsyningsring mellom alle nettstasjonene. Høyspent normalkraft etableres og driftes i sin helhet av nettleverandøren, Lyse Elnett.
For reservekraft etableres det en samlet reservekraftpark med (n+1)-løsning som
dekker all belastning på sykehuset ved bortfall av den normale høyspentforsyningen. Dette innebærer at aggregatparken skal kunne levere full ytelse selv om ett av
aggregatene ikke starter (feil/vedlikehold).
Reservekraftaggregatene forsyner inn på samme 22kV høyspentring som normalforsyningen (forsterket normalkraft). Det kreves ingen egen nettstasjon i hvert forsyningspunkt.
Tilsvarende løsning med 100% reservekraftdekning er installert ved SIV Tønsberg
og NLSH Bodø. Ved NLSH i Bodø har de i tillegg lavspente nødaggregater for dedikerte forbrukere.
Løsningen tilfredsstiller ikke etter vår vurdering redundansen som kreves for å
klassifisere dette som en nødkraftforsyning. Dette vil være en reservekraftforsyning
som medfører at avbruddsfri nødkraftforsyningen må etableres med 3 timers driftstid på batterier.
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Momenter som må vurderes for alternativ 1:

3.2

›

Løsningene gjennomføres med 22kV systemspenning. Dette betyr at anlegget
er underlagt områdekonsesjon for høyspent noe som stiller spesielle krav til
driftspersonell. Alternativt kan det inngås en driftsavtale med nettselskapet eller en annen ekstern aktør. Dette behandles i notat "NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg".

›

Løsningen har flere aggregat enn andre alternativer og krever mer areal i teknisk sentral, men trenger mindre areal i hvert forsyningspunkt fordi normalforsyningen og reservekraftforsyningen har felles nettstasjon og hovedfordeling.
Det er vurdert at denne systemløsningen på elektrisk infrastruktur har størst
arealbehov av de tre vurderte alternativene.

›

Løsningen vil gi ett distribusjonsnett mindre i lavspentforsyningen i og med at
alt er forsynt med reservekraft ved bortfall av den normale strømforsyningen.

›

Alle forbrukere får tilbake strømmen ved bortfall av normalforsyningen innen
25 sekunder.

›

Løsningen krever et stort bunkerstankanlegg. I størrelsesorden 85m 3 for 24
timers drift.

›

Løsningen vil være den dyreste løsningen for den totale strømforsyning.

›

Løsningen vil gi den minst tilfredsstillende sikkerheten i strømforsyningen.

Alternativ 2
Nødkraftaggregater med delvis redundans i høyspente
aggregattavler
Alternativ 2 er skjematisk framstilt i vedlegg 2, Figur 3.
Høyspent innmating av normalkraft etableres fra Lyse Elnett og er tilsvarende som
alternativ 1.
For nødkraft etableres det en samlet nødkraftaggregatpark med (n+1)-løsning. Dette innebærer at aggregatparken skal kunne levere full ytelse selv om ett av aggregatene ikke starter (feil/vedlikehold).
Ut fra nødkraftaggregatene etableres det en egen 22 kV høyspent nødkraftring
som i normal drift ikke er belastet, men spenningssatt for å detektere eventuelle
feil. Dette krever etablering av egne nettstasjoner for nødkraftforsyningen.
Samleskinnen nødkraftaggregatene forsyner til etableres med mulighet for å skille
ut deler av samleskinnen.
Løsningen tilfredsstiller etter vår vurdering det som kreves av redundans for å
klassifisere dette som en nødkraftforsyning. Dette medfører at avbruddsfri strømsforsyning kan etableres med 1 times driftstid på batterier.
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Momenter som må vurderes for alternativ 2:

3.3

›

Løsningene gjennomføres med 22kV systemspenning for både nødkraft- og
normalforsyningsringen. Dette betyr at anlegget er underlagt områdekonsesjon for høyspent noe som stiller spesielle krav til driftspersonell. Alternativt
kan det inngås en driftsavtale med nettselskapet eller en annen ekstern aktør.
Dette behandles i notat "NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg".

›

Løsningen vil ha ett distribusjonsnett normalkraft og nødkraft i lavspentforsyningen i tillegg til distribusjonsnettet for avbruddsfri kraft.

›

Løsningen er optimalisert med tanke på antall av aggregater for å drifte et sykehus ved bortfall av normalforsyningen. I størrelsesorden 50-60% av alle forbrukere får tilbake strømmen ved bortfall av normalforsyningen innen 25 sekunder.

›

Løsningen har ikke full, men delvis redundans ved feil på samleskinne for
nødkraftaggregater. Løsningen er derimot enkel og oversiktlig som kan løses
med et lite komplisert styresystem.

›

Løsningen vil gi meget tilfredsstillende sikkerheten i strømforsyningen

Alternativ 3
Nødkraftaggregater med redundante høyspente aggregattavler
Alternativ 3 er skjematisk framstilt i vedlegg 3, Figur 4.
Høyspent innmating av normalkraft etableres fra Lyse Elnett og er tilsvarende som
alternativ 1.
For nødkraft etableres det en samlet nødkraftaggregatpark med (n+1)-løsning. Dette innebærer at aggregatparken skal kunne levere full ytelse selv om ett av aggregatene ikke starter (feil/vedlikehold).
Ut fra nødkraftaggregatene etableres det en egen 22 kV høyspent nødkraftring
som i alternativ 2.
Løsningen har full redundans med to uavhengige samleskinner nødkraftaggregatene kan forsyne til. Bryterne på samleskinnen etter hvert aggregat og transformator betjenes manuelt.
Løsningen tilfredsstiller etter vår vurdering det som kreves av redundans for å
klassifisere dette som en nødkraftforsyning. Dette medfører at avbruddsfri strømforsyning kan etableres med 1 times driftstid på batterier.
Momenter som må vurderes for alternativ 3:

›

Løsningene gjennomføres med 22kV systemspenning for både nødkraft- og
normalforsyningsringen. Dette betyr at anlegget er underlagt områdekonsesjon for høyspent noe som stiller spesielle krav til driftspersonell. Alternativt
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kan det inngås en driftsavtale med nettselskapet eller en annen ekstern aktør.
Dette behandles i notat "NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg".

3.4

›

Løsningen vil ha ett distribusjonsnett normalkraft og nødkraft i lavspentforsyningen i tillegg til distribusjonsnettet for avbruddsfri kraft.

›

Løsningen er optimalisert med tanke på antall av aggregater for å drifte et sykehus ved bortfall av normalforsyningen. I størrelsesorden 50-60% av alle forbrukere får tilbake strømmen ved bortfall av normalforsyningen etter 25 sekunder.

›

Løsningen har full redundans ved feil på en samleskinne for nødkraftaggregater. Omkopling mellom samleskinnene er manuell.

›

Komplisert styresystem for nødkraftforsyningen.

›

Løsningen vil gi meget tilfredsstillende sikkerheten i strømforsyningen

Vurdering overordnet nødkraft
Alternativ 1 med 100% reservekraftdekning har en enkel infrastruktur og er oversiktlig og lett å drifte. Bortsett fra aggregatparken som har redundans (n+1) har
forsyningslinjene ut til forsyningspunktene begrenset med redundans. Etter vår
vurdering oppfyller ikke alternativ 1 kriteriene for nødkraftforsyning på grunn av
manglende redundans i forsyningslinjene ut til hvert forsyningspunkt. Dette alternativet vil være en reservekraftforsyning som i praksis vil si at nødkraftforsyningen må
opprettes i den avbruddsfrie kraftforsyningen med driftstid 3 timer. I motsetning til
alternativ 2 og 3 hvor den avbruddsfrie kraftforsyningen kan installeres med 1 times driftstid må alternativ 1 ha 3 timers driftstid. En stor fordel med dette alternativ
ved siden av full reservekraftdekning er at man kun får et forsyningssystem for forsterket normalkraft og ett for avbruddsfri kraft. For brukerne som skal plugge sitt
utstyr i en stikkontakt vil dette være oversiktlig og lett å administrere. Erfaringer fra
driftspersonell ved NLSH i Bodø og SIV Tønsberg som har tilsvarende systemløsning er at mangelen på redundans i forsyningslinjer gjør anlegget sårbart og det er
satt inn ulike kompenserende tiltak. Alternativ 1 er i utgangspunktet den mest
arealkrevende og dyreste løsningen og hensyntar man erfaringene fra nevnte prosjekter, hvor man innfører kompenserende tiltak, vil kostnadene for dette alternativet øke ytterligere. Selv om dette alternativet har sine klare fordeler, er noe dyrere
enn andre alternativ er det den manglende redundansen i forsyningslinjene som er
hovedbegrunnelsen for at dette alternativet ikke anbefales.
Alternativ 2 og 3 har samme struktur på høyspente forsyningslinjer. Begge alternativer har en separat forsyningslinje for normalkraftforsyningen og en annen forsyningslinje for nødkraftforsyningen. Begge alternativer kan løses med en belastet
eller ubelastet nødkraftring ved normal drift. Ubelastet nødkraftring ved normal drift
er anbefalt løsning grunnet bedre redundans. Alternativene har samme antall aggregat, men redundansen i aggregattavlen(-e) er forskjellige i de to alternativene.
For alternativ 3 er det to uavhengige høyspente aggregattavler som man ved manuell omkopling kan skifte mellom. Dette gir en meget god redundans og en sikker
strømforsyning hvor aggregatparken kan forsyne nødkraftringen fra to uavhengige
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aggregattavler. For alternativ 2 er det to høyspente aggregattavler som er sammenkoplet i normalsituasjon, men som manuelt kan splittes i to tavler ved behov.
Splittes aggregattavlen til to uavhengige aggregattavler er det ikke full kapasitet i
hver aggregattavle til å dekke hele nødkraftbehovet slik det er i alternativ 3. Skulle
en slik situasjon oppstå hvor en av aggregattavlene må frakoples må det gjøres
tiltak i bygningsavsnittene for å redusere effektbehovet. Alternativ 2 har derfor ikke
full, men delvis redundans på nødaggregatforsyningen.
For driften av sykehuset er det svært viktig å ha en sikker strømforsyning med god
redundans. I tillegg må den overordnede strømforsyningen tilfredsstille de krav forskrift og norm setter for å definere strømforsyningen som en nødkraftforsyning. For
den overordnede strømforsyningen vil dette være at nødkraftforsyningen skal være
automatisk tilgjengelig innen 25 sekunder. Ved bortfall av normalkraftforsyningen
vil aggregatene i begge alternativene starte opp og levere effekt innen 25 sekunder. Ved en feil med utkopling i en av aggregattavlene når normalkraftforsyningen
ikke er tilstede vil for begge alternativene medføre at de ikke kan levere effekt innen 25 sekunder fordi omkopling til annen aggregattavle er manuell og tiden for å
utføre en slik omkopling vil kunne dreie seg om timer og ikke sekunder. For definisjonen av en automatisk tilgjengelig nødkraftforsyning innen 25 sekunder er alternativ 2 og 3 likeverdige selv om alternativ 3 innehar mer redundans.
Ser man på andre aspekter som styringssystemer og drifting av de to alternativene
så vil alternativ 2 klart være å foretrekke. Alternativ 2 har en enkel og oversiktlig
struktur det vil være enkelt å styre og drifte. Alternativ 3 er mer komplekst med
mange bryter og må nødvendigvis ha et mer komplekst styresystem for å ivareta
omkoplingsmulighetene.
Alternativ 2 og 3 tilfredsstiller etter vår vurdering krav i forskrift og norm om automatisk tilgjengelig nødkraftforsyning innen 25 sekunder. Alternativ 3 har full kapasitet i begge aggregattavlene og med dette den beste redundansen. Alternativ 3 har
en kompleks struktur for å ivareta ovennevnte redundans som medfører større utfordringer ved drifting av anlegget. Alternativ 2 har enklere struktur, er enklere å
drifte og har en lavere kostnad enn alternativ 3. Redundansen er noe redusert i
forhold til alternativ 3 i og med at hver aggregattavle ikke har 100% kapasitet for å
dekke hele nødkraftforsyningen. Ved normal drift er de to aggregattavlene sammenkoplet og de erfaringene vi har med høyspente aggregattavler som i alternativ
2 så er risikoen for en feil i disse så marginal at man tilnærmet kan se bort fra denne.
Ut fra ovennevnte vurdering er alternativ 2 med god sikkerhet i strømforsyningen
og en oversiktlig og enkel struktur å drifte, teknisk sett den løsningen som er å foretrekke for det nye sykehuset på Ullandhaug. I tillegg vil alternativ 2 være den
mest økonomisk gunstige løsningen.
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AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING, UPS
I henhold til gjeldende forskrifter og normer er det krav om at medisinske områder
gruppe 2 skal ha automatisk tilgjengelig strømforsyning innen 0,5 sekunder (klasse
0,5) ved nettutfall eller en annen feiltilstand. Dette krever at det installeres en avbruddsfri strømforsyning (UPS). I tillegg vil det være behov for avbruddsfri kraft til
spesielle ventilasjonssystemer (kritiske systemer), IKT-drift (datarom) samt enkelte
brukerspesifiserte behov.
For større IKT-rom (serverrom) med krav om store effekter etableres normalt egne
avbruddsfrie strømforsyninger. Dette er da reservekraftforsyning med andre krav til
utførelse og varighet. Det er planlagt to serverrom, ett i sengebygg A og ett i akuttbygg CD. Hvert serverrom er planlagt med to redundante UPSer. Systemoppbygging av strømforsyningen til serverrom vurderes ikke nærmere her.
I "NO-RIE-46-02 Avbruddsfri strømforsyning" er det vurdert ulike teknologier for
avbruddsfri strømforsyning. Anbefalingen i dette notatet er tradisjonelle statiske
UPSer med batterier som energilager. Dette legges til grunn i den videre vurderingen.
Forskriftskrav med tilhørende normkrav til medisinske områder vil være dimensjonerende i forhold til driftstid på den generelle avbruddsfrie strømforsyningen. Krav
til dimensjonerende driftstid er i utgangspunktet 3 timer, men denne kan reduseres
til 1 time forutsatt en bakenforliggende nødkraftkilde (nødkraftaggregat) med driftstid på 24 timer er installert. Vår vurdering av driftstiden for den avbruddsfrie strømforsyningen er at ved redundante enheter som forsyner et felles distribusjonsnett
kan man hensynta normalsituasjonen for den avbruddsfrie strømforsyningene. Et
eksempel på dette vil være to UPSer i en 2n-løsning som forsyner et felles distribusjonsnett. I normalsituasjon skal aldri de to UPSene belastes mer enn 50% hver.
Ved bortfall av den ene UPSen skal den andre dekke 100% av belastningen. Ved å
dimensjonere for normalsituasjonen kan hver energikilde/ batteribank dimensjoneres for 50% belastning i for eksempel 1 time. Dette tilsvarer tilnærmet 0,5 timer ved
100% belastning. Vår anbefaling er å legge den normale driftsituasjonen til grunn
for ovennevnte eksempel som blir behandlet som alternativ A nedenfor. I alternativ
B nedenfor, med to UPSer og to separate distribusjonsnett må hver UPS utstyres
med en batteribank som er dimensjonert for 100% belastning.
Den generelle avbruddsfrie strømforsyningen etableres separat for hvert bygningsavsnitt (sengebygg A, behandlingsbygg E, akuttbygg CD og sengebygg B). For å
ivareta krav til redundans og sikker forsyning ved service/ vedlikehold forutsettes
den avbruddsfrie strømforsyningen etablert med to redundante UPSer. UPSene
plasseres i nær tilknytning til nettstasjon og andre hovedfordelinger.
Oppbygging av system for avbruddsfri strømforsyning kan gjøres på ulike måter.
Her er følgende alternativer vurdert:

›

Alternativ A: To UPSer mot felles distribusjonsnett. Vedlegg 4, Figur 5.

›

Alternativ B: To UPSer med hvert sitt distribusjonsnett. Vedlegg 5, Figur 6.

Valg av batteritid på 3 eller 1 time vil være avhengig av hvordan det overliggende
forsyningssystemet er bygget opp.
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4.1

Alternativ A
To UPSer mot felles distribusjonsnett
Dette alternativet er skjematisk framstilt i vedlegg 4, Figur 5.
I hvert forsyningsområde, behandlingsbygg E, akuttbygg CD, sengebygg A og
sengebygg B etableres to uavhengige UPSer med hver sin batterienhet. Hver UPS
dimensjoneres for full ytelse (2n-løsning). UPSene sammenkobles i felles hovedfordeling før distribusjon ut i et felles forsyningsnett. Hovedfordeling har manuell
bypass fra normalkraftforsyningen. Med denne løsningen vil UPSene stå i parallell
og samlet batteriytelse kan vurderes redusert slik at de to batterienhetene til sammen innehar en varighet på inntil 3 eller 1 times drift avhengig av overliggende forsyningssystem.
Ulempen med denne løsningen er at hovedfordeling UPS blir et felles punkt som vil
være kritisk i forhold til feil/ utkobling. Sannsynligheten for feil i hovedfordeling er
imidlertid svært liten da fordelingen vil bli utført som Form 4.
Den store fordelen med denne løsningen er at alle forbrukere av avbruddsfri kraft
er tilknyttet et distribusjonssystem med to redundante UPSer. Service/ vedlikehold
på en av UPSene vil ikke påvirke det avbruddsfrie distribusjonssystemet. I tillegg
kan batterikostnaden reduseres med i størrelsesorden 50% dersom man velger å
dimensjonere hver batteribank for 50% belastning som anbefalt innledningsvis.

4.2

Alternativ B
To UPSer med hvert sitt distribusjonsnett
Dette alternativet er skjematisk framstilt i vedlegg 5, Figur 6.
Her etableres to uavhengige UPSer med hver sin batterienhet som i alternativ A,
men her forsyner UPSene hver sin hovedfordeling som igjen distribueres ut i separate forsyningsnett. Hovedfordelinger har manuell bypass fra normalkraftforsyningen. Med denne løsningen oppnås det full redundans med avbruddsfri kraft ut til det
enkelte forbrukssted hvor dette er aktuelt. (Spesielt for medisinske områder gruppe
2).
Ulempen med denne løsningen er at kreves ekstra areal for hovedfordelinger samt
et ekstra distribusjonsnett. I tillegg vil det være utfordrende å sikre lik lastfordeling
på UPSene fordi de har hvert sitt distribusjonsnett.
Den store fordelen er graden av redundans som oppnås helt ut til det enkelte forbrukssted der hvor det er installert en omkoplingsautomatikk. Det vil si medisinske
områder gruppe 2.
For å ivareta krav om sikker forsyning ved periodisk vedlikehold/ service etableres
det mulighet for sammenkobling mellom hovedfordelinger UPS.

4.3

Vurdering UPS alternativer
Uavhengig av systemløsning oppstrøms den avbruddsfrie strømforsyningen vil den
avbruddsfri strømforsyningen være et sentralt element i den generelle strømforsy-
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ningen og nødkraftforsyningen som kreves, spesielt for medisinske områder gruppe 2 (klasse 0,5). Ved normal drift vil den avbruddsfrie strømforsyningen i alternativ
A være den som har best tilgjengelighet for alle forbrukere inkludert medisinske
områder gruppe 2. Det er utført flere pålitelighetsanalyser i andre prosjekt med tilsvarende løsninger i COWI og av Sintef som viser dette. Forskriftskravet til medisinske områder gruppe 2 er ikke at strømforsyningen skal være helt avbruddsfri,
men skal være tilgjengelig innen 0,5 sekunder ved bortfall av den ordinære forsyningen. I et scenario hvor den ordinære forsyningen har falt ut samtidig som det
oppstår en feil som fører til utkopling av hovedfordeling avbruddsfri kraft i alternativ
A vil kravet om automatisk omkopling innen 0,5 sekunder ikke være oppfylt. For
alternativ B vil dette kravet derimot være oppfylt fordi man har en avbruddsfri kraftforsyningen i hver av de to forsyningene frem til det medisinske område gruppe 2.
Ser man isolert på denne feilsituasjonen hvor normalforsyningen ikke er tilstede og
nødkraftaggregatene ikke har begynt å levere effekt (innen 25 sekunder) så er alternativ B den eneste løsningen som fungerer for automatisk strømforsyning innen
0,5 sekunder. Ser man derimot på hvordan man vurderer pålitelighet/ tilgjengelighet i en strømforsyning så er det sannsynligheter for at ulike situasjoner skal inntreffe som settes i sammenheng. Man vet at den normale høyspentforsyningen fra
nettleverandør en eller annen gang vil svikte og man kan derfor ikke regne det som
en feilsituasjon at normalkraftforsyningen forsvinner. Det finnes statistikk på hvor
ofte man kan forvente en svikt i normalforsyningen og hvor lang tid det tar før forsyningen kommer tilbake. Man kan grovt regne med at normalforsyningen svikter i
snitt 1 gang per år. Når man hensyntar at normalforsyningen har en gitt sviktintensitet vil en pålitelighetsanalyse vise at det er marginale forskjeller i tilgjengeligheten
i strømforsyningen for alternativ A og B.
Vår vurdering er derfor når man hensyntar alle forhold så vil både alternativ A og B
tilfredsstille automatisk tilgjengelig strømforsyning innen 0,5 sekunder. Valg av
struktur for avbruddsfri kraftforsyning bør derfor velges ut fra hva som totalt sett er
best for driften av sykehuset og ikke helt spesielle enkelthendelser med svært lav
sannsynlighet for at de skal inntreffe samtidig.
Vår vurdering er at alternativ A, med to redundante UPSer inn på ett felles distribusjonsnett, teknisk sett er den mest egnede og gunstige systemløsningen for den
avbruddsfrie kraftforsyningen. I tillegg vil alternativ A være den mest økonomisk
gunstige løsningen.
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5

VURDERING

5.1

Økonomi
Endelige kostnader vil bli påvirket av mange forhold som bygningstekniske løsninger, plassering av funksjoner og teknisk krav. Disse forhold vil bli nærmere belyst gjennom forprosjektet. I dette notatet er det gjort en overordnet vurdering av de
enkelte kostnadselementer, med hovedvekt på å identifisere differansekostnadene
mellom de ulike alternativene. Det er lagt til grunn følgende forutsetninger:

›

Det er en nettstasjon normalkraft og nødkraft i behandlingsbygg E, akuttbygg
CD, sengebygg A, sengebygg B og teknisk sentral.

›

Avbruddsfri kraftforsyning etableres for hvert forsyningsområde. Antatt ytelse
400kVA. Antatt ytelse for batteribankene er 5 W/m² for sengebygg og 10 W/m²
for behandlingsbygg.

Under disse forutsetningene har vi estimert følgende kostnadsbilde på investeringskostnadene for de ulike alternativene. I Tabell 1 er kostnaden for de tre alternativene for overordnet strømforsyning i kap. 3 vist i kombinasjon med de to alternativene for avbruddsfri strømforsyning i kap. 4.
Nr Anleggsdel
UPS alternativ

Alt. 1
A

Alt. 2

Alt. 3

B

A

B

A

B

1 Aggregater

26,4

15,9

15,9

16,9

16,9

2 Kopl.anlegg tek.sentral

2,8

3,1

3,1

4,3

4,3

3 Høyspent normalkraft

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

3,9

3,9

3,9

3,9

5,0

5,0

5,0

5,0

2,8

2,8

2,8

2,8

4 Høyspent nødkraftkraft
5 Nettstasjon normalkraft

5,0

6 Nettstasjon nødkraft
41,7

40,8

45,8

41,7

46,7

8 UPS inkl. batterier

13,2

6,0

8,0

6,0

8,0

93,7

82,1

89,0

85,2

92,2

125

125

125

125

130

210
30
365

130

210
30
365

Sum kostnad

Økt arealbehov i
forhold til gunstigste
løsning (m²)
Nettstasjon
Aggregatrom
Hovedfordelinger
Batterirom
Sum arealøkning (m²)

Ikke relevant

7 Lavspent distribusjon

280
80
70
430

255

255

Tabell 1 Kostnader og areal

Alle kostnader er angitt i MNOK som entreprisekostnad eks mva. Kostnader for
arealkonsekvens er ikke medtatt.
Forskriftene krever at energilageret til den avbruddsfrie kraftforsyningen må være 3
timer. Dette kan reduseres til 1 time hvis strømforsyningen oppstrøms er en nød-
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kraftforsyning som automatisk er tilgjengelig innen 25 sekunder. Alternativ 2 og 3
tilfredsstiller dette kriteriet, mens alternativ 1 er en reservestrømsforsyning og må
følgelig ha batteribanker for 3 timers drift. Av Tabell 1 anleggsnummer 8 og kolonne B ser man at tilleggskostnaden for å gå fra batteritid på 1 time til 3 timer er estimert til ca. 5,2 MNOK. I tillegg vil driftskostnader påløpe i og med man må forutsette å skifte batteribanker med 10-12 års sykluser. I tillegg krever løsningen større
arealbruk. Dette synliggjør konsekvensene hvis man ikke velger en nødkraftforsyning oppstrøms den avbruddsfrie kraftforsyningen.
Driftstiden til den avbruddsfrie kraftforsyningen må som nevnt tidligere være 3 timer
eller 1 time. Som beskrevet i kapitel 4 kan man etter vår vurdering dimensjonere
effekten til energilageret ut fra den systemløsningen man velger. Det vil si at man
kan dimensjonere energilageret i en avbruddsfri kraftforsyning med to redundante
UPSer som forsyner et felles distribusjonsnett (kap. 4.1 alternativ A) med 50% effektbehov for hver UPS. I tillegg vil man med denne løsningen få ett distribusjonsnett for avbruddsfri kraftforsyning i motsetning til alternativ B (kap. 4.2) som får to
distribusjonssystem for avbruddsfri kraft. I Tabell 1 anleggsnummer 7 "Lavspent
distribusjon" og anleggsnummer 8 "UPS inkl. batterier" angir kostnadskonsekvensen med å benytte alternativ A eller B for den avbruddsfrie kraftforsyningen. Velger
man alternativ A for den avbruddsfrie kraftforsyningen kan batterikapasiteten reduseres og en forsyningslinje utgår. Alternativ A vil gi en potensiell besparelse på i
størrelsesorden 7 MNOK for alternativ 2 (kap. 3.2) og alternativ 3 (kap. 3.3). For
alternativ 1 (kap. 3.1) er det ikke relevant å vurdere alternativ A for den avbruddsfrie strømforsyningen fordi overordnet strømforsyning er en reservestrømsforsyning
og ikke en nødkraftforsyning.
Anbefalt systemløsning er alternativ 2 (kap. 3.2) for den overordnede forsyningen
med alternativ A (kap. 4.1) for den avbruddsfrie kraftforsyning.
I tabellen er tilleggsareal for de ulike alternativene vurdert som følger:

›

Alternativ 1: Ekstra areal til aggregater i teknisk sentral og batterirom i sykehusareal

›

Alternativ 2: Ekstra areal til nettstasjoner, hovedfordelinger og batterirom i sykehusareal

›

Alternativ 3: Ekstra areal til nettstasjoner, hovedfordelinger og batterirom i sykehusareal

Av tabellen fremkommer det at arealbehovet til alternativ 2 og 3 er identisk, mens
alternativ 1 krever noe mer areal. For alternativ 2 og 3 vil man redusere arealbehovet med i størrelsesorden 100 m² hvis man velger avbruddsfri kraftforsyning i alternativ A kontra alternativ B.
De økonomiske betraktninger og arealbruk støtter opp under de anbefalte tekniske
løsninger.
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5.2

Teknisk løsning
Ved store sykehusutbygginger benyttes det normalt høyspent distribusjon av normalkraft og reservekraft/nødkraft internt i bygningsmassen. Dette fordi denne løsningen gir mulighet for sentraliserte løsninger med lave belastningsstrømmer og
stor grad av fleksibilitet når nettene først er etablert. Høyspent forsyningssystem
medfører krav om områdekonsesjon. For normalkraft ivaretas dette av nettselskapet. For nødkraft/reservekraft må dette ivaretas av sykehuset med eget driftspersonell med godkjent driftskompetanse eller at tjenesten kjøpes eksternt gjennom
en egen avtale (kan være nettselskapet). Denne problemstillingen behandles i notat "NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg" og har ingen direkte konsekvens for anbefalinger som gis i dette notatet.
Forskrifter og tilsynsmyndigheter stiller strenge krav til sikker nødkraftforsyning i
sykehus, der tilsynsmyndighetene har særlig fokus på at en sikker nødkraftforsyning må sees på som en helhet fra generatorer til sluttbruker og ikke som delanlegg. Sikker nødkraftforsyning oppnås best med en god og sikker redundans i distribusjonsnettet. På et eller annet tidspunkt må imidlertid de separate forsyningslinjene kobles sammen i et felles forsyningspunkt. Dess lenger ut i nettet dette skjer
dess mindre vil konsekvensene ved en feil/utkobling være da det kun vil være et
mindre område/funksjon som blir berørt. Full redundans helt ut til tilkoblet utstyr lar
seg ikke realisere all den tid tilkoblet utstyr har kun en tilkobling av strømforsyningen.
Anbefalt løsning med overordnet strømforsyning i alternativ 2 kombinert med den
avbruddsfrie strømforsyningen i alternativ A gir etter vår vurdering den sikreste
nødkraftforsyningen vurdert opp mot tekniske og økonomiske forhold. Anbefalt
løsning har en svært god redundans i forsyningslinjene helt fra generatoranlegget
og ut til den enkelte forbruker. Selv med den svært gode redundansen i forsyningslinjene er der tre punkter i denne systemløsningen som bør ha ekstra oppmerksomhet under en ROS-analyse. Dette er den høyspente generatortavlen, lavspent
hovedfordeling nødkraft og hovedfordeling avbruddsfri kraft.
Høyspent aggregattavle: Vår erfaring med høyspent aggregattavle av denne typen
er at feil på brytere og samleskinner bortimot er fraværende hvis anlegget blir testet regelmessig og får anbefalt vedlikehold. Vår erfaring er også at et system som
skal virke i en nødsituasjon bør være enkelt og oversiktlig uten alt for komplekse
styresystemer. I anbefalt løsning er det valgt å legge inn en mulighet for å splitte
fordelingen hvis det av en eller annen grunn skulle oppstå et behov for å kople fra
deler av generatortavlen. En har da fortsatt mulighet til å forsyne nødkraftringen,
men med begrenset kapasitet. I en slik spesiell situasjon må det iverksettes organisatoriske tiltak for å redusere effektbehovet i nødkraftforsyningen.
Hovedfordeling nødkraft (400V): Hovedfordelingen er planlagt utført med formfaktor 4. Fordelinger utført som form 4 er de sikreste fordelingene i henhold til tavlenormen, med best kapsling og skal blant forhindre at et eventuelt havari på en bryter
skal smitte over på andre brytere i fordelingen. Vår kjennskap til denne type hovedfordeling er at den er svært driftssikker og sannsynligheten for at det skal oppstå
feil i fordelingen er svært liten. Vår erfaring med driftsforstyrrelser fra sentrale hovedfordelinger av denne typen, er driftsforstyrrelser ved senere utvidelser når anlegget er tatt i bruk. Det er derfor planlagt at denne type sentrale hovedfordelinger
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skal utformes slik at senere utvidelser kan utføres uten at eksisterende kursavganger må legges spenningsløse.
Hovedfordeling avbruddsfri kraft: Denne hovedfordelingen er på lik linje med hovedfordeling nødkraft svært sentral i den avbruddsfrie kraftforsyningen og er planlagt utført på tilsvarende måte. Hovedfordelingen er normalt forsynt fra nødkraftforsyningen via UPSene. I en situasjon hvor nødkraftforsyningen av en eller annen
grunn skulle være utilgjengelig er det vurdert som fornuftig å ha en manuell omkoplingsmulighet til normalforsyningen. Dette vil gjøre det mulig å forsyne den avbruddsfri kraftforsyningen fra normalkraftnettet hvis dette er tilstede.

6

ANBEFALT SYSTEMLØSNING
Anbefalt systemløsning for overordnet strømforsyning er vist i vedlegg 2: Figur 3
med tilhørende forsyningsstruktur i hvert bygningsavsnitt vist i vedlegg 4: i Figur 5.
Anbefalt systemløsning for strømforsyningen til det nye sykehuset på Ullandhaug
er basert på en tradisjonell løsning for høyspent normalkraftforsyning. Det er lagt til
grunn at høyspentforsyningen frem til det nye sykehuset skal komme fra to uavhengige nettstasjoner i Lyse Elnett sin høyspentforsyning.
Nødkraftforsyningen er basert på en separat høyspentring med samme spenningsnivå som normalkraftforsyningen. Nødkraftringen er ved normal drift ikke belastet, men spenningssatt for å kunne detektere eventuelle feil på ringen.
Den avbruddsfrie kraftforsyningen er basert på to redundante UPSer som forsyner
inn på en hovedfordeling med tilhørende distribusjonsnett. Kapasiteten til batteribankene dimensjoneres for at hver UPS normalt belastes maksimalt 50% hver.
Dette vil gi en driftstid på 1 time når begge UPSene leverer 50% effekt hver, eller
0,5 time hvis en UPS alene skal levere 100% effekt.
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7

VEDLEGG

7.1

Vedlegg 1: Reservekraftaggregater dekker 100% av belastningen
RESERVEKRAFT AGGREGAT (n+1)
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G
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M
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LYS E NETT
HØYSP ENTFORSY NING 2

Figur 2 100% reservekraftdekning
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Vedlegg 2: Nødkraftaggregater med delvis redundans i høyspente
aggregattavler.

Figur 3 Nødkraftaggregat delvis redundante aggregattavler
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7.3

Veldegg 3: Nødkraftaggregater med redundante høyspente
aggregattavler.

Figur 4 Nødkraftaggregat med redundante aggregattavler
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Vedlegg 4: To UPSer mot felles distribusjonsnett

Figur 5 To UPSer mot felles distribusjonsnett
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7.5

Vedlegg 5: To UPSer med hvert sitt distribusjonsnett

Figur 6 To UPSer med hvert sitt distribusjonsnett
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INNLEDNING
Jording er en svært viktig del av en elektrisk installasjon. Jordingen skal ivareta
personsikkerhet og funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget, samt bidra til
gode EMC-forhold.
Innen jordingsteorien vil man ofte bli stilt overfor problemstillinger hvor det ikke finnes noen eksakte svar fordi antall variabler er uendelige. Derfor er jording et område hvor man i stor grad baserer anlegget på erfaringer og bransjestandarder når
man velger systemløsninger og for eksempel tverrsnitt på separate opplagte jordledere. I dette notatet beskrives de krav og den utførelse som skal legges til grunn
for å få et sikkert og funksjonelt jordingsanlegg ved det nye sykehuset på Ullandhaug.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:

›
›
›
›
›

3

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL
Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner"
(NEK 400)
Overordnet Teknisk Program - OTP
Notat NO-RIE-41-02 Lynvern
Erfaringer fra tilsvarende sykehusprosjekter

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Jordingsanleggets hovedfunksjon er å ivareta personbeskyttelse (beskyttelsesjording) og sikre lavspenningssystemets funksjonsdyktighet (systemjording). I tillegg skal jordingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved overspenninger og feil i anleggene.
For det nye sykehuset på Ullandhaug er det anbefalt et ytre lynvernanlegg i notat
"NO-RIE-41-02 Lynvern". Utforming av jordingsanlegget for et ytre lynvernanlegg
("impulsjord") og tradisjonell 50 Hz jording (beskyttelsesjording) har divergerende
interesser. En "impulsjord" skal ha kortest mulig vei til jordsmonn, mens en 50 Hz
jord for beskyttelsesformål må ha en viss utstrekning. På grunn av den høyfrekvente karakteren til en lynstrøm vil den møte en stor impedans hvis den skal følge en
jordelektrode med lang utstrekning. Derfor må lynstrømmen føres korteste vei til
jordsmonn. Dette kan utføres med en "kråkefot" av jordspyd som tilknyttes byggets
jordelektrode.
Byggets jordelektrode kan utføres som fundamentjord eller ringjord. De nye sykehusbyggene vil høyst sannsynlig ha gulv på grunn godt isolert fra jordsmonnet og
følgelig vil en fundamentelektrode være lite egnet. Derfor anbefales det en ringjord
med tverrforbindelser og jordspyd som danner et maskenett under og rundt hvert
bygg som skissert i Figur 1.
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Figur 1 Prinsippskisse jordelektrode for hvert bygg

Jordingsprinsippet i Figur 1 er tilpasset anbefalt ytre lynvernanlegg med aktiv oppfanger med en nedleder for hver oppfanger. Velges et tradisjonelt lynvernanlegg,
med anbefalte lynvernklasse IV, skal nedledere korrespondere med tverrforbindelsene i ringjorden. Det vil si at det ikke skal være mer enn 20 m mellom hver nedleder/ tverrforbindelse med anbefalte lynvernklasse hvis man velger tradisjonelt
lynvernanlegg.
Det finnes ikke tallfestede krav til overgangsmotstand mellom jordingssystemet og
jordsmonnet for TN-systemer. Det er ønskelig at overgangsmotstanden til jord er
så lav som mulig, men det anbefales at den ikke overstiger 100Ω hvis bygningene
er uten lynvernanlegg. Med lynvernanlegg i bygningene anbefales at overgangsmotstanden til jord ikke overstiger 10Ω. Det er anbefalt lynvernanlegg på bygningene og følgelig bør overgangsmotstand til jordsmonnet ikke overstige 10Ω.
Bruk av jordspyd vil være et viktig element for å så lav overgangsmotstand som
mulig.
For andre jordingsinstallasjoner anses det ikke aktuelt med alternative løsninger.
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ANBEFALT LØSNING
Jordelektrode
Overgangsmotstanden til jord bør ikke overstiger 10Ω. Med grunnforholdene som
er angitt ved det nye sykehuset på Ullandhaug vil dette medfører en kombinasjon
av ringjord og spyd som jordelektrode.
For hvert bygg etableres det en jordelektrode som utføres som ringjord supplert
med tverrforbindelser og jordspyd/ jordliner for å bedre de transiente egenskaper til
jordelektroden. I tillegg etableres det en egen jordingsanordning med fire jordspyd
for hver nedleder til det ytre lynvernanlegget som tilknyttes ringjorden. Jordelektroden som etableres for hvert bygg tilknyttes jordelektroden for tilstøtende bygg slik
at det dannes ett felles jordelektrodesystem for hele utbyggingsområdet.
Systemjording
Alle lavspente fordelingssystemer utføres som rene TN-C-S/ TN-S systemer, hvor
sammenkobling mellom nøytralleder og jord skjer i kun ett punkt for hver fordelingstransformator.
I alle hovedfordelingsrom for normalkraft og nødkraft etableres egne hovedjordskinner. I nettstasjoner, høyspente koplingsrom, nødaggregatrom og UPS-rom
etableres egne jordskinner. Løsning angående jording i nettstasjoner og høyspente
koplingsrom avklares med nettleverandør.
Beskyttelsesjording
Jordingssystemene innenfor hver bygning bygges opp med en kombinasjon av treog maskestruktur ved at underfordelinger jordes via jordleder/ skjerm i stigekabel
og utstyr jordes via jordleder/ skjerm i tilførselskabel. Dette gjelder også for utomhusanlegg.
Utjevningsforbindelse
Utjevningsforbindelser etableres for å utligne eventuelle potensialforskjeller som
kan oppstå på grunn av feilstrømmer. Det etableres utjevningsforbindelser mellom
hovedjordskinner og andre jordskinner, samt til andre metalliske deler som for eksempel utstrakte bygningsdeler med stor utstrekning i henhold til gjeldende regelverk. Utjevningsforbindelser er en viktig del av det indre lynvernanlegget.
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5

GRENSESNITT
Jording er integrert i en rekke systemer og leveranser der det er nødvendig ut fra
forskriftskrav og funksjon.

5.1

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg
Ingen grensesnitt til SD-anlegget.

5.2

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen
RIB: Jordelektrode skal legges under drenering ved siden av og under bygget. Det
skal etableres jordspyd i forbindelse med jordelektroden og lengder på 3-10m må
forventes. Jordspyd må borres ned i berggrunnen. Fra jordelektroden skal 2 stk.
jordledere stikkes opp i utvalgte rom som hovedfordelinger, nettstasjoner, aggregatrom. Det blir spesielt mange oppstikk i teknisk sentral. Ved plasstøpte dekker skal
armering jordes for hver 800 m² eller maksimalt 5 steder per bygg. Bygningskonstruksjoner av stål skal tilknyttes jordingsanlegget.
Spesielle grensesnitt for andre fag

›
›
›
›
›

Lynvernanlegg
Høyspentanlegg
Fordelingssystemer
IKT-rom
Utstyrstilkopling

Videre er det grensesnitt mot bygningsmessige entrepriser vedrørende overgang
jordelektrode og nedledere for lynvernanlegget, og bygningsmessige entreprenør
og elektroentreprenør vedrørende overlevering av jordelektrodesystemet.

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Jordelektrode
Det bygges ut et jordelektrodesystem for hele utbyggingsområdet bestående av
ringjord med tverrforbindelse rundt og under hver bygning og en "jordingsbuss"
som binder sammen alle byggene til ett jordelektrodesystem. Den prinsipielle løsningen for jordelektrodesystemet er vist i Figur 2.
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Figur 2 Prinsippskisse for jordelektrode

Ringjorden utføres med 2×25 mm² Cu-wire og plasseres under dreneringen utenfor
ytterveggene i en ring. De parallelle ringlederne sammenkobles ved alle hjørner og
ved hver tverrforbindelse. Det etableres jordspyd/ jordline ved hver sammenkopling. Tverrforbindelsene utføres med 1x50 mm2 Cu-wire. På denne måten dannes
et maskenett. "Jordingsbussen" som binder sammen byggene utføres med 2x50
mm2 Cu-wire. Jordingsanordningen ("impulsjordingen") for nedlederne fra det ytre
lynvernanlegget utføres med 4 stk. jordspyd på 6-10 m og tilknyttes ringjorden for
hvert bygg. Jordingsanordningen for det ytre lynvernanlegget er beskrevet i "NORIE-41-02 Lynvern".
Skjøter i bakken skal fortrinnsvis termittsveises eller presskjøtes.
Bruk av jordspyd, og antall, vil være avhengig av jordsmonnet, men i all hovedsak
vil det være lynvernanlegget som velges som er dimensjonerende fordi man ønsker en lavest mulig overgangsmotstand mot jordsmonnet. Velges tradisjonelt lynvernanlegg skal det ved alle tverrforbindelser og i hvert hjørne av bygningen være
et jordspyd. Velges aktivt lynvernanlegg er det ikke samme behov for jordspyd ved
hver tverrforbindelse og hjørne av bygget. Ved aktivt lynvernanlegg anbefales det
fire jordspyd ved hver nedleder. Det er ønskelig at avstanden mellom jordspydene,
uavhengig av type lynvernanlegg, ikke er mindre enn ca. 2 ganger lengden på
spydet. I "NO-RIE-41-02 Lynvern" er aktivt lynvernanlegg anbefalt.
Det settes ikke særskilte krav til at jordspydet skal være av kopper, men at det skal
være av egnet materiale for å oppfylle funksjonen til jordspydet. Jordspydene skal
ha en diameter i størrelsesorden 15-20mm og det kan påregnes lengder opp til 610 m for jordspydene tilknyttet nedlederen på lynvernanlegget og 3-5 m på andre
jordspyd. Lengden på jordspydene, og om det må benyttes elektrolytt for å bedre
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overgangsmotstanden mot jordsmonnet, må avklares når de endelige jordingsforholdene er kjent.

6.2

Systemjording
Det er to aktuelle prinsipper for systemjording avhengig av antall fordelingstransformatorer. For begge prinsippene gjelder følgende. TN-C-S systemet for hver fordelingstransformator skal fortrinnsvis opprettes i tilhørende hovedfordeling. Det vil
si PEN-leder fra fordelingstransformator splittes til N- og PE-leder i hovedfordeling.
I første prinsipp har man en transformator til hovedfordeling normalkraft og en
transformator fra normalkraftforsyningen og en transformator fra nødkraftforsyningen direkte til hovedfordeling nødkraft. Dette prinsippet er vist i vedlegg 1, Figur 7.
Her splittes PEN til N og PE i hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling nødkraft. I prinsipp to er det ikke avsatt en dedikert transformator i normalkraftforsyningen til nødkraftforsyningen. Her forsyner hovedfordeling normalkraft og en
transformator fra nødkraftforsyningen hovedfordeling nødkraft. Dette prinsippet er
vist i vedlegg 2, Figur 8. For å unngå sirkulerende strømmer i dette prinsippet kan
man kun ha èn splitt fra PEN til N og PE. Det medfører at man må legge en separat PEN-leder mellom hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling nødkraft. Det
er valgt å legge splitten fra PEN til N og PE i hovedfordeling nødkraft fordi denne
fordelingen anses som den viktigste av de to hovedfordelingene. Denne systemløsningen vil unntaksvis bli benyttet, men er planlagt benyttet til serverrommet i
akuttbygg CD.
UPS forsyningen skal i alle driftsituasjoner ha et TN-S system. For å sikre at man
alltid har et referansepunkt mellom N og PE i UPS forsyningen kan man installere
en transformator før UPSen eller trekke en ubrutt N-leder tilbake til splitten i hovedfordelingen. I "NO-RIE-46-02 Avbruddsfri strømforsyning" er ubrutt N-leder tilbake
til hovedfordelingen nødkraft anbefalt. Her vil det ikke ha noen betydning hvilke av
de to forannevnte forsyningsprinsippene man velger. Løsning med ubrutt N-leder
er lik og er vist i samme figurer som nevnt ovenfor (Figur 7 og Figur 8).

6.3

Hovedjordskinner og utjevningskinner
I store bygningskompleks som det nye sykehuset på Ullandhaug vil det være utfordrende å føre alle hovedutjevningsforbindelser tilbake til èn hovedjordskinne i
hvert bygg. I hvert bygg, med unntak av teknisk sentral, opprettes hovedjordskinne
i hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling nødkraft, med hovedutjevningsskinner i nettstasjoner, UPS-rom og VVS-tekniske rom. Hovedjordskinner og hovedutjevningsskinner i nettstasjoner tilknyttes byggets jordelektrode med 2x50 mm²
PN. I tillegg sammenkoples disse jordskinnene med en PN 95 mm². Hovedutjevningsskinner i UPS-rom og VVS-tekniske rom skal ikke tilknyttes byggets jordelektrode direkte, men sammenkoples med hovedjordskinne i hovedfordeling normalkraft med en PN 50 mm². Denne prinsippløsningen er vist i vedlegg 3, Figur 9.
I teknisk sentral skal man i tillegg til ovennevnte prinsipp også ivareta nødkraftforsyningen med nødkraftaggregater med tilhørende transformatorrom og høyspente
koplingsrom. Sistnevnte utføres med en hovedjordskinne i nødkraftaggregatrom
nummer 1. I resterende aggregatrom med tilhørende transformatorrom og høyspente koplingsrom etablere det hovedutjevningsskinner. Hovedjordskinnen og hovedutjevningsskinnene tilknyttes byggets jordelektrode med 2x50 mm² PN og
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sammenkoples med en PN 95 mm². I tillegg skal hovedjordskinne i nøkraftaggregatrom nummer 1 og hovedjordskinne i hovedfordeling normalkraft sammenkoples
med en PN 95 mm². Denne prinsippløsningen er vist i vedlegg 3, Figur 10.
Hovedjordskinner og utjevningsskinner monteres isolert fra vegg. Hovedjordskinner
monteres fortrinnsvis i eget jordingsfelt i hovedfordelinger. Det monteres en separat PE-skinne (jordskinne) i hver hovedfordeling hvor PE-leder til utgående kurskabler tilknyttes. PE-skinnen tilknyttes hovedjordskinnen med PN 95 mm².

Utjevningsforbindelser
Det vil være aktuelt å etablere utjevningsforbindelser til hovedjordskinne og utjevningsskinner som beskrevet ovenfor. I tillegg vil det være aktuelt å etablere utjevningsforbindelser på etasjenivå til PE-skinne i underfordeling normalkraft.
Følgende anleggsdeler er aktuelle for etablering av utjevningsforbindelse mot hovedjordskinne eller utjevningsskinne:

›

Armering i plasstøpte dekker. Det skal være 1 tilknytning til armeringen for
hver 800 m² eller maksimalt 5 tilknytninger. PN 25 mm².

›

Innføringsskap for EKOM-kabler. PN 25 mm².

›

Stålkonstruksjoner som bjelker, søyler, føringsskinner for heis etc. PN 25
mm².

›

Vannrør, sprinklerrør, varmerør, kjølerør og hovedavløpsrør i rørtekniske rom.
PN 25 mm², PN 16 mm² til hovedavløpsrør. Gassrør i kulvert/ korridor utenfor
rørtekniske rom. PN 16 mm². Se Figur 3.

Figur 3 Prinsipp jording i rørtekniske rom

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-41-01 Jording.docx

10/18 JORDING

›

Ventilasjonsanlegget tilknyttes utjevningsskinnen i ventilasjonsteknisk rom på
tak. PN 16 mm². Se Figur 4.

Figur 4 Prinsipp jording i ventilasjonstekniske rom på tak

På etasjenivå vil følgende anleggsdeler være aktuelle for tilknytning til PE-skinne i
underfordeling normalkraft, se vedlegg 4, Figur 11:

›

Jordleder i kurskabel. Tverrsnitt vil variere med effektbehovet til kursen.

›

Jordingsbuss, uisolert 25 mm² Cu-wire, etableres på kabelbru innenfor hvert
forsyningsområde per etasje, for tilknytning av metalliske bæresystemer som
kabelbroer, kabelstiger, kanaler, ESD-gulv etc. Kabelbroer og stiger tilknyttes
jordingbuss med PN 16 mm². Kabelkanaler og ESD-gulv tilknyttes jordingsbuss med PN 6 mm². Kabelbroer og kabelkanaler kan seriejordes innenfor et
forsyningsområde. Det er fortrinnsvis horisontale kabelkanaler med en viss utstrekning som jordes, mens vertikale kanaler i rom jordes i fortrinnsvis ikke.

›

Utjevningsforbindelser mellom PE-skinnene i underfordelingene for de ulike
krafttypene. PN 25 mm².

›

Jordleder i tilførselskabel. Tverrsnitt på jordleder vil variere avhengig av tverrsnitt på faseledere.

Tilleggsutjevningsforbindelser
Hvis betingelsene for automatisk utkobling av strømtilførsel ikke kan oppfylles, skal
det benyttes lokal tilleggsutjevningsforbindelse. Dette for å ivareta beskyttelse mot
elektrisk sjokk ved feil i anlegget.
Vanligvis vil betingelsene for automatisk utkobling ved første jordfeil være oppfylt i
et TN-S nett. Dette betyr at det normalt ikke vil være behov for tilleggsutjevnings-
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forbindelser. Unntak kan være ved lave kortslutningsytelser (eks. etter en liten
UPS), lange kurskabler i forhold til vernstørrelse etc.

Tilleggsutjevningsforbindelser i medisinske områder
I vedlegg 4, Figur 11, er prinsippet med jording og tilleggsutjevningsforbindelser for
medisinske områder gruppe 1 og 2 skissert. I hvert medisinsk område av gruppe 1
og gruppe 2 skal det installeres tilleggsutjevningsforbindelser som skal kobles til en
utjevningsskinne for å utjevne potensialforskjeller mellom følgende deler plassert i
pasientomgivelsene:

›

beskyttelsesledere

›

andre ledende deler

›

skjerm mot interfererende elektriske felter, hvis dette er installert

›

ledende nett i gulv, hvis dette er installert

Pasientomgivelsen er definert i NEK400 og har en utstrekning på 1,5m i lengderetning rundt en liggende pasient og 2,5m i høyderetning fra gulv. Det vil si at i rom
med medisinske områder gruppe 1 og 2 så er det ikke et krav om å tilleggsutjevne
en annen ledende del utenfor pasientomgivelsen. Definisjonen for en annen ledende del er 10.000Ω. Er motstanden til en ledende del målt mot jordingssystemet
mindre enn 10.000Ω er det en annen ledende del. Er motstanden mer enn
10.000Ω er det ikke en annen ledende del som følgelig ikke må tilleggsutjevnes
selv om denne delen er montert i pasientomgivelsen. Denne definisjonen er grei å
forholde seg til i teorien, men er svært vanskelig å forholde seg til i praksis. For å
finne ut om en ledende del oppfyller kriteriene nevnt over må det utføres målinger
når anlegget står ferdig. Ettermontasje av tilleggsutjevningsforbindelser når anlegget står ferdig, er erfaringsmessig hverken estetisk pent eller økonomisk gunstig.
Det legges derfor til grunn at alle ledende deler i pasientomgivelsen skal tilleggsutjevnes. Normalt er himlingshøyden i denne type rom mer enn 2,5m og det legges
til grunn at installasjoner i og over himling ikke tilleggsutjevnes.
I medisinske områder gruppe 1 skal ledningsmotstanden, inklusive overgangsmotstander i koblinger, mellom klemme for beskyttelsesleder i stikkontakter eller permanent utstyr eller andre ledende deler og utjevningsskinnen ikke være høyere
enn 0,7Ω. For medisinske områder gruppe 2 er kravet ytterlig skjerpet til 0,2Ω. I
praksis vil dette bety at for kurskabler (2x2,5mm 2+j) som er kortere enn 90m for
gruppe 1 rom og 20m for gruppe 2 rom vil kravet til overgangsmotstand være oppfylt uten tilleggsutjevningsforbindelser til for eksempel stikkontakter. Er kurskablene
lenger må man legge til grunn at for eksempel stikkontakter må ha tilleggsutjevningsforbindelser. Andre detaljer om medisinske områder gruppe 1 og 2 er behandlet i notat "NO-RIE-43-01 Lavspent forsyning"

Jording IKT-rom
I dette notatet skilles det på to typer IKT-rom med tanke på hvilket jordingsanlegg
som velges. I Figur 5 vises prinsippet for et serverrom og i Figur 6 vises prinsippet
for andre mindre IKT-rom.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-41-01 Jording.docx

12/18 JORDING

1. Jordleder i stigekabel. Jordleder skal ha tverrsnitt større enn
25 mm².
2. Hver andre eller tredje pidestall (støtteben for datagulv) i
hver retning tilknyttes jordingsnettet med PN 16 mm².
3. Jordleder i tilførselskabel til
utstyr
4. Jordleder til utjevningsskinne,
PN 50 mm².
5. Utjevningsforbindelser PN 16
mm². (Det er kun installasjoner
inne i serverrommet som skal
tilknyttes).

Figur 5 Jording serverrom

6. Jordleder til jordingsnett, PN
25 mm².

7. Tilknytning av utstyr som står på datagulvet til jordingsnettet, PN 16 mm².
8. Jordingsnett med maskevidde maksimalt 2x2 meter forlagt på kabelbru under
datagulv. Utføres med PN 25 mm².

1. Jordleder i stigekabel. Jordleder
skal ha tverrsnitt større enn 25 mm².
Hvis mindre skal separat PN 25 mm²
legges sammen med stigekabel.
2. Jordingsnett forlagt på kabelbru
over rack. Utføres med PN 25 mm².
Er det flere rader med rack skal jordingsnettet utføres som maskenett
med maskevidde 2x2 meter.
3. Jordleder i tilførselskabel til utstyr.
4. Jordleder til utjevningsskinne, PN
25 mm².

Figur 6 Jording av generelle IKT-rom

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-41-01 Jording.docx

JORDING 13/18

5. Utjevningsforbindelser PN 16 mm². (Det er kun installasjoner inne i IKT-rommet
som skal tilknyttes).
6. Jordleder til jordingsnett, PN 25 mm².
7. Tilknytning av rack til jordingsnettet, PN 16 mm².

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Spesielle forhold knyttet til SHA vil være:

›

Sikring av personell ved arbeid i dype grøfter.
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8

VEDLEGG

8.1

Vedlegg 1: Prinsipp forsyningspunkt med 2 trafoer til nødkraft

Figur 7 Prinsipp forsyningspunkt med 2 trafoer til nødkraft

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-41-01 Jording.docx

JORDING 15/18

8.2

Vedlegg 2: Prinsipp forsyningspunkt med 1 trafo til nødkraft

Figur 8 Prinsipp forsyningspunkt hvor hovedfordeling nødkraft forsynes fra hovedfordeling
normalkraft
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8.3

Vedlegg 3: Prinsipp hovedjordskinner og utjevningsskinner

Figur 9 Prinsipp hovedjordskinner og utjevningsskinner i generelle bygg
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Figur 10 Prinsipp hovedjordskinner og utjevningsskinner i teknisk sentral
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8.4

Vedlegg 4: Prinsipp jording på etasjeplan

Figur 11 Prinsipp jording på etasjeplan
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for lynvernanlegget,
ved det nye sykehuset på Ullandhaug.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:

3

›

Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

›

Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsanlegg, installasjoner (NEK
400:2014)

›

Erfaring fra andre tilsvarende prosjekter

›

NEK EN 62305 Lightning protection.

›

Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz VdS 2010: 2010-09 (04)

›

Lynvernanlegg for bygninger IEC 1024-1

›

Sintef rapport TR A5503 – Sammenstilling lyndata for perioden 1996-2001

›

Lynstudien – Klimaendringenes betydning for forekomsten av lyn tilpasningsbehov i kraftforsyningen. Av Meteorologisk institutt (Met.no) for NVE 6/2011.

›

Skisseprosjekt

›

Fra OTP: Lynvernanlegg, oppfangernett og nedledere skal vurderes ut fra
lynstatistikk og nærliggende bebyggelse.

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Lynvernanlegg
Tradisjonelt forstås et lynvernanlegg som et utvendig oppfanger- og nedledersystem som skal sikre bygninger mot direkte nedslag, NEK 400 Tabell 51A – AQ3. Det
er ikke noe forskriftskrav å sikre bygninger mot direkte nedslag. Det kan derimot
være et forskriftskrav at bygninger sikres mot indirekte nedslag, NEK 400 Tabell
51A – AQ2, AQ1. I dette notatet behandles lynvernanlegget som et tiltak som skal
beskytte bygninger mot indirekte- og/eller direkte nedslag i henhold til Figur 1 Prinsippskisse for vurdering av lynvernanlegg.
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Figur 1 Prinsippskisse for vurdering av lynvernanlegg

Av prinsippskissen fremkommer det at man må innhente lynvernstatistikk for område man skal vurdere. Deretter må man gjøre en risikoanalyse hvor man vurderer
sannsynligheten for at bygningen skal bli truffet av lynet og hvilke konsekvenser
dette har for bygningskonstruksjonen og om det er fare for mennesker. Dette legges til grunn for om man vil anbefale et utvendig lynvernanlegg. I tillegg må man
vurdere hvor godt man ønsker å sikre elkrafttekniske og datatekniske installasjoner. Dette gjøres med et innvendig lynvernanlegg som består av overspenningsvern og utjevningsforbindelser.

3.1

Lynintensitet og sannsynlighet for direkte nedslag
Nedslagshyppigheten er satt ut fra Sintef rapport TR A5503 som baserer seg på
målinger av lynnedslag i Norge i perioden 1996-2001. Fra TR A5503, «Kart nr. 2
og 4», settes nedslagshyppigheten til 0,3-0,4 nedslag per km² per år. Stavanger
ligger i et område hvor nedslagshyppigheten er moderat og nedslagshyppigheten
settes til 0,4 nedslag per km² per år og dette legges til grunn i den videre vurderingen.
I rapport som Meteorologisk Institutt har utarbeidet for NVE om lynintensitet som
følge av klimaendringer konkluderes det med at man kan forvente en økning i lynaktiviteten på 25% frem til 2100. For å ivareta fremtidig økning av lynaktiviteten
forutsettes nedslagshyppigheten å være 0,5 nedslag per km² per år på Ullandhaug.
Slik de nye byggene er utformet med stor variasjon i høyde og utstrekning er det
valgt en grafisk modellering i henhold til NEK EN 62305 for å finne oppfangerarealet til hele bygningskomplekset. Oppfangerarealet er skissert i Figur 2 og har et
areal på 105.280 m². Dette er et stort oppfangerareal i lynvernsammenheng. Selv
med en moderat lynintesitet i området vil sannsynligheten for et direkte treff være
relativt stor. Med relativt stor menes her at man kan forvente et direkte treff i løpet
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av byggets levetid som settes til 50-60 år. Det vil si en årlig sannsynlighet på 1,52%. For dette bygningskomplekset er forventet tid til direkte lynnedslag:
𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓 =

1
= 19 å𝑟
105.280 𝑚2 × 0,5 × 10−6 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 × å𝑟

Forventet tid til treff på 19 år tilsier 5% årlig sannsynlighet for at et lynnedslag skal
treffe det nye sykehuskomplekset. Etter vår vurdering tilsier dette at det bør installeres et utvendig lynvernanlegg for å sikre bygningskomplekset mot direkte lynnedslag.

Figur 2 Oppfangerareal for lynvernanlegg
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3.2

Beskyttelse mot direkte og indirekte nedslag

Figur 3 Komplett lynvernanlegg

I Figur 3 er det vist en skisse for lynvernbeskyttelse som består av et ytre og indre
lynvernanlegg. Lilla farge angir det ytre lynvernanlegget, oppfanger, nedleder og
jordelektrode som skal beskytte bygningen, tekniske installasjoner som er montert
utvendig og mennesker som oppholder seg i bygningen. Rød og grønn farge angir
henholdsvis elkrafttekniske- og teletekniske installasjoner hvor det er benyttet
overspenningsvern (OSV) sammen med utjevningsforbindelser (ikke angitt på
skisse) for å danne det indre lynvernanlegget.
Lynvernsoner (LPZ – Lightning Protection Zone)

›

LPZ 0A - Ubeskyttet område utenfor bygningen. Direkte lynpåvirkning, ingen
skjerming mot elektromagnetiske interferensimpulser (LEMP)

›

LPZ 0B - Område beskyttet av ytre lynvernanlegg. Ingen skjerming mot
LEMP.

›

LPZ 1 - Område inne i bygningen. Små dellynenergier og overspenninger kan
forekomme.

›

LPZ 2 - Område inne i bygningen. Små overspenninger kan forekomme.
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LPZ 3 - Område inne i bygningen (kan også være metallkapslingen til et elektrisk apparat). Ingen interferens pga. LEMP eller overspenninger.

Av figuren og definisjonen av lynvernsoner ser man at ved å installere et utvendig
lynvernanlegg så beskytter man bygningen, teknisk utsyr montert utvendig på bygningen mot strukturell eller mekanisk skade som følge av et direkte lynnedslag.
Man beskytter derimot ikke de elkraft- og teletekniske anleggene inne i bygningen
med et utvendig lynvernanlegg. For å beskytte de elkraft- og teletekniske anleggene inne i bygningen mot overspenninger som følge av direkte nedslag eller indirekte nedslag hvor overspenninger kommer via kabelanlegget benyttes overspenningsvern og utjevningsforbindelser.
Risikovurderingen i kapitel 3.1, basert på lynintensitet og sannsynlighet for direkte
treff, anbefaler et utvendig lynvernanlegg. I den videre vurderingen legges det til
grunn at det installeres et utvendig lynvernanlegg med oppfanger og nedledersystem, og et indre lynvernanlegg med overspenningsvern og utjevningsforbindelser.

3.2.1

Beskyttelsestiltak mot indirekte nedslag

NEK 400 angir at alle lavspenningsinstallasjoner i Norge skal være beskyttet av
overspenningsvern. Overspenningsvern beskytter mot indirekte lynnedslag, koplingsoverspenninger og andre overspenninger i fordelingsnettet. Det er ingen krav
om at det skal være flere enn ett overspenningsvern (LPZ 1). For å få et hensiktsmessig anlegg anbefales det å installere overspenningsvern også i underfordelinger (LPZ 2) når avstanden fra hovedfordeling er mer enn 15 m. Dette for å redusere
overspenninger som kan bygge seg opp etter overspenningsvernet i hovedfordelingen. Finvern (LPZ 3) beregnet for sensitivt utstyr bør ikke plasseres mer enn ca.
5 m før objektet det skal beskytte. Finvern er å anse som brukerutstyr som i all hovedsak er utformet slik at utstyret som skal beskyttes tilkoples et overspenningsvern som plugges rett i nærmeste stikkontakt.

3.2.2

Beskyttelsestiltak mot direkte nedslag

Det finnes ulike måter å utforme et lynvernanlegg i bygninger som skal beskyttes
mot direkte nedslag. Felles for alle løsninger er et ytre og indre lynvernanlegg. Det
ytre lynvernanlegget har et oppfangersystem, et nedledersystem og en jordelektrode som sørger for å fordele energien fra et nedslag og ut i jorden. Det indre lynvernanlegget er å tilknytte alle ledende eller metalliske deler til jord. Indre lynvernanlegg behandles under utjevningsforbindelser i eget notat "NO-RIE-41-01 Jording".
Oppfangersystem
Det foreligger for tiden to ulike løsninger for oppfangersystem. En tradisjonell oppfangerstruktur med et maskenett på tak eller en aktiv lynoppfanger som «tiltrekker»
seg lynet. Den tradisjonelle oppfangerstrukturen er en preakseptert løsning i henhold til NEK EN 62305. Den aktive lynoppfangeren er ikke en preakseptert løsning
i henhold til nevnte norm. I tillegg til den fysiske forskjellen det er på de to oppfangersystemene så benytter de også ulike beregningsmetoder for definere beskyttelsen oppfangersystemet gir uten at dette blir diskutert i dette notatet.
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Ved et tradisjonelt lynvernanlegg vil man benytte en oppfangerstruktur som kan
være et eget maskenett montert på tak. Alternativt en egen oppfangerstruktur
kombinert med ledende materialer i bygningskroppen.

Figur 4 Konvensjonelt lynvernanlegg med oppfangertnett på tak og nedledere på fasade.

Ved aktive lynvernanlegg monteres en lynoppfanger som aktivt skal kunne "tiltrekke" seg lynet og føre lynstrømmen til en egen nedlederkabel til jord. Beskyttelsesområdet for en aktiv oppfanger er avhengig av høyden oppfanger monters over
tak. Typisk vil en oppfanger 6-8 m over tak dekke et område med en radius på ca.
50 m.

Figur 5 Utførelse aktivt lynvernanlegg.

Det aktive lynvernanlegget er produktspesifikk i motsetning til en tradisjonell løsning. Kostnadsmessig vil et aktivt lynvernanlegg normalt være noe rimelige da
antall komponenter og anleggsomfang er vesentlig mindre enn ved en tradisjonell
løsning.
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Vi anser oppfangersystemet for tradisjonelle og aktive lynvernanlegg som teknisk
likeverdige.
Nedledersystem
Nedledersystemet skal føre lynstrømmen fra oppfangersystemet og ned til jordelektroden. Nedledersystemet kan være utvendige nedledere, nedleder skjult bak
ytterkledning eller nedlederne kan være en del av bygningskonstruksjonen. En
kombinasjon av disse prinsippene har ofte vært benyttet der forholdene har lagt til
rette for det.
For tradisjonelle lynvernanlegg skal det være nedledere, med avstand mellom nedlederne, i henhold til lynvernklassen. Det anbefales at nedlederne monters utvendig på fasaden fra oppfangersystemet og ned til jordelektroden. Utvendig montasje
vil etter vår vurdering være den løsningen som gir en viss kontroll på at leverandørenes anbefalinger om bøyeradius og bøyevinkel kan følges. For å opprettholde
beskyttelsesnivået fra valgt lynvernklasse er det essensielt at leverandørenes anbefalinger for utførelse av anlegget følges.
Utvendige nedledere er ofte en lite ønsket arkitektonisk løsning. Nedlederne ønskes mest mulig skjult. Ofte legges nedledere skjult i bygningskroppen og/ eller at
bygningsstrukturen benyttes som nedleder. Det anbefales fortrinnsvis at nedledere
føres utvendig på bygningskroppen, men en kombinasjon av skjulte nedledere og
bruk av bygningskroppen kan vurderes når den endelige bygningskonstruksjonen
er avklart.
Aktive lynvernanlegg har kun en nedleder for hver oppfanger. For ny bygningsmasse på Ullandhaug vil det i byggetrinn 1 kunne bli i størrelsesorden 8 lynfangere
med tilhørende nedledere. (AVKLARES: Antallet er et overslag og må verifiseres
når stanglengden eller høyden oppfangeren kan monteres over tak er klarlagt. Desto høyere man kan montere oppfangeren jo færre oppfangere blir det). Nedlederne kan ikke gå skjult i for eksempel rør i bygningskonstruksjonen. På grunn av de
spesielle egenskapene til nedlederne må de festes til bygningskonstruksjonen,
men de kan likevel festes bak ytterfasaden eller føres i sjakter hvis det er tilkomst
for inspeksjon.
Aktivt lynvernanlegg gir klart færre nedledere enn et tradisjonelt lynvernanlegg.
Dette øker sannsynligheten for at lynvernanlegget kan utføres etter leverandørenes anvisninger med hensyn på bøyeradius og bøyevinkel slik at valgt beskyttelsesnivå opprettholdes.
Vi anser det tradisjonelle og det aktive lynvernanlegget som likeverdig til å oppfylle
det valgte beskyttelsesnivået når leverandørenes montasjehenvisninger følges.
Færre komponenter i det aktive lynvernanlegget vil gi størst sannsynlighet for å få
et lynvernanlegg som oppfyller beskyttelsesnivået og følgelig er vår primære anbefaling.
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Jordingssystem
Jordelektroden skal fordele energien fra lynstrømmen ut til jord. Jordelektroden må
tilpasses det lynvernanlegget og lynvernklassen som velges. Jordelektroden er
behandlet i eget notat "NO-RIE-41-01 Jording".

3.2.3

Lynvernklasse

Beskyttelsesnivået til et lynvernanlegg for direkte nedslag er delt inn i fire klasser,
fra I-IV. Klasse I gir det høyeste beskyttelsesnivå (98%), mens klasse IV gir det
laveste beskyttelsesnivå (78%). Å finne rett beskyttelsesnivå for lynvernanlegget er
svært viktig uansett om man har et tradisjonelt lynvernanlegg med maskenett, eller
en aktiv oppfanger. Høyere beskyttelsesnivå vil gi flere aktive oppfangere eller et
mer finmasket oppfangernett i et tradisjonelt lynvernanlegg.
Klassifisering av lynvernklasse er en omfattende vurdering ut fra en risikoanalyse.
En slik risikoanalyse er ikke utført i dette prosjektet. Erfaringer fra andre prosjekt
hvor en slik risikoanalyse er utført er i overensstemmelse med veiledningen i det
tyske direktivet VdS 2010. I offentlige bygninger og sykehus anbefales lynvernklasse III. I Norge derimot, er lynvernklasse IV den vanlige praksisen for lynvernanlegg på offentlige bygninger og sykehus. Vår vurdering er at den vanlige praksisen
i Norge med lynvernklasse IV for sykehus vil gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og
dette anbefales lagt til grunn.
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4

ANBEFALT LØSNING
Beskyttelse mot direkte nedslag
Det etableres et lynvernanlegg som tilknyttes bygningens jordelektrode. Lynvernanlegget skal bestå av et oppfanger- og nedledersystem som skal lede eventuelle
lynstrømmer kontrollert til jord. Det er primært anbefalt et aktivt oppfangersystem
med lynvernklasse IV som beskyttelsesnivå.
Som oppfangersystem benyttes en aktiv oppfanger utført som flere halvkuler montert på master over tak. Nedledersystemet består av en spesiell kabel til hver halvkule. Det vil bli 1-3 oppfangere per bygg avhengig av høyde og utstrekning på byggene og hvilken høyde oppfangeren kan monteres over tak.
Nedlederkabelen kan på grunn av sin konstruksjon og tekniske egenskaper ikke
legges i rør. Kabelen må festes med tilpasset festeutstyr til bygningskroppen, men
kan ligge skjult bak fasaden eller i sjakt hvis det er inspeksjonsmulighet.
I tillegg til byggets jordelektrode må det være en jordingsanordning med fire spyd til
hver nedleder. Spydene må ha lengde i størrelsesorden 6-10m avhengig av grunnforholdene. Jordingsanordningen for hver nedleder tilknyttes byggets jordelektrode.
Beskyttelse mot indirekte nedslag
Det monteres overspenningsvern i alle hovedfordelinger og underfordelinger. I hovedfordelinger og første fordeling i hver bygning monteres det overspenningsvern
tilpasset at det er utvendig lynvernanlegg. Det monteres klasse I overspenningsvern (grovvern), i første fordeling. I alle underfordelinger monteres det klasse II
overspenningsvern.
Behov for klasse III overspenningsvern (finvern) vurderes for enkeltkurser som er
spesielt utsatt for skader som følge av overspenninger (lav holdfasthet). Dette vil
være å anse som brukerutstyr.
Klassene til overspenningsvernene skal koordineres i henhold til leverandørenes
anbefalinger for å sikre rett tennspenning for nedstrøms overspenningsvern.
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5

GRENSESNITT
Lynvernanlegget er integrert i jordingsanlegg og fordelingssystemer.

5.1

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg
Det skal overføres feilsignal fra overspenningsvern i hver hovedfordeling til SDanlegget.

5.2

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen
›

ARK: Oppfangere monteres på en stang og plasseres på tak på hvert bygg.
Nedledere fra hver oppfanger føres i en mest mulig rett linje ned til jordelektroden i bakken. Koordinering av plassering og føringstrase er svært viktig for
å få et funksjonelt anlegg.

›

RIB: Jordingsanordning for hver nedleder vil bestå av inntil fire jordspyd med
en lengde på 6-10 m.

›

RIE: Jordingsanlegget for nedlederne skal tilknyttes byggets jordelektrode. I
tillegg skal det monteres overspenningsvern i hoved- og underfordelinger.

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Utvendig lynvernanlegg
Det monteres 1-3 oppfangere på tak til hvert bygg. Mulig omfang av oppfangere
kan være:

›
›
›
›

Sengebygg A: 3 stk
Behandlingsbygg E: 2 stk
Akuttbygg CD: 2 stk
Sengebygg B: 1 stk

Oppfangerne har en diameter på ca. 30 cm og en høyde på ca. 25 cm og monteres
på master som stikker mer enn 4 m over det takplan oppfangeren er montert. Endelig høyde på mast må avklares i detaljprosjektet.
Oppfangerne monteres fortrinnsvis i nærheten av gjennomgående VVS-sjakt eller
helt ut mot fasaden. Kabel fra oppfanger til jordelektrode føres vertikalt i VVS-sjakt,
alternativt utvendig på eller bak fasade bekledning.
Nedlederkabelen til et aktivt lynvernanlegg er en svært viktig del av lynvernanlegget. Kabelens spesielle egenskaper krever noen forholdsregler:

›

Kabel skal festes direkte til underlaget med tilpassede klammer.

›

Kabel må ikke isoleres fra underlaget, ved f. eks føring i rør, mer enn maks
2,4m for hver isolering fra underlaget.
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›

Bøyeradius på kabel skal ikke være mindre enn 500 mm.

›

Avstand til parallellførende elkraft og tele-/datakabler bør være minst 2 m.
Ved kryssing av andre kabler bør vinkelen være nærmest mulig 90 grader.

›

Tilkoplingspunkt mellom nedlederkabel og jordingsanordningen med fire spyd
skal være tilgjengelig for inspeksjon. Tilkoplingen fortas fortrinnsvis under terrengnivå. Figur 6 viser prinsipp for jordingsanordning.

Figur 6 Prinsippskisse jordingsanordning med jordspyd

6.2

Overspenningsvern
Det er ingen spesielle tekniske krav til overspenningsvern ut over det som er beskrevet i kapitel 4.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Spesielle forhold knyttet til SHA-vurderinger vil være:

›
›
›

Sikring av personer ved arbeid på tak.
Sikring av materiell fra nedfall fra tak
Stillaser ved montasje i vertikale sjakter
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav, utførelse og drift som skal legges til grunn for høyspentforsyningen til SUS 2023 og høyspentnettene på sykehusets område. Høyspentanleggene som beskrives og vurderes her er 22 kV nett med koblingsanlegg for normalkraft og 22 kV nett med koblingsanlegg for nødkraft som også forsynes fra aggregatstasjonen ved bortfall av forsyningen fra Lyse Elnett.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3

Forskrift for elektriske forsyningsanlegg med veiledning, FEF 2006
Norsk Elektroteknisk norm, "Stasjonsanlegg over 1 kV" NEK 440:2015
Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL
Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner (NEK
400)
Aktuelle REN-blad
Overordnet Teknisk Program – OTP, med spesifikke krav til:
- to uavhengige høyspent forsyninger fra nettselskapet
- utforming og dimensjonering av nettstasjoner ut fra tilkomst, rømning osv.
- vurdering om sykehuset skal drifte og eie høyspentnettene eller kjøpe
tjenesten av nettselskapet ut fra kostnader og leveringssikkerhet
Notat NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft
Notat NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning
Notat NO-RIE-46-01 Nødkraftforsyning
Skisseprosjekt
Erfaringer fra tilsvarende sykehusprosjekter

ALTERNATIVE UTFØRELSER
I henhold til anbefaling i skisseprosjektet så skal sykehuset forsynes med ekstern
høyspentforsyning fra nettleverandør. Det etableres dublert matinger inn til området. Høyspentforsyningen for normalkraft på sykehusområdet forutsettes lagt i ring
slik at det oppnås gode omkoblingsmuligheter ved feil og revisjoner som anbefalt i
NO-RIE-40-02 "Systemløsning strømforsyning".
I tillegg etableres intern høyspentring for nødkraftforsyning i henhold til anbefaling i
notat NO-RIE-40-02 "Systemløsning strømforsyning" og NO-RIE-46-01 "Nødkraftanlegg". Her vurderes diverse alternativer for dublert forsyning, nettstasjonsplassering, alternative løsninger og kostander for eie og drifte høyspentanleggene for både normalkraft og nødkraft.

3.1

Høyspent normalkraft

Det er Lyse Elnett som har områdekonsesjon i området og dermed er pålagt ansvaret for elforsyning til sykehuset. Om forsyningen skal være dublert eller ikke og
hvordan dubleringen skal utføres vil være avhengig av sykehusets krav. OTP krever at forsyningen fra nettselskapet skal skje via to uavhengige forsyninger. Alternative løsninger for denne dublerte forsyningen inn til sykehusområdet er vurdert
nedenfor. Her er også vurdert alternative måter for å drifte dette nettet.
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Notatet "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft" forutsetter for 1. byggetrinn (106.000
m²) et totalt effektbehov på 6,2 MW og effektbehov på 7,4 MW når 20 % arealutvidelse skal inkluderes. Ved full utbygging (204.000 m²) er det et effektbehov på 10,6
MW som øker til 12,7 MW når 20% arealutvidelse skal inkluderes.
Ut fra erfaringer fra tilsvarende anlegg antas reaktiv belasting ved sykehuset å
være lav, cosø = 0,93. Dette gir en maks effekt på 11,4 MVA for fullt utbygd sykehus og 13,6 MVA når 20 % arealutvidelse skal inkluderes.
Tilførslene fra nettselskapet anbefales dimensjonert for full utbygging allerede i
1.byggeterinn etter som det er grøftekostander og arbeidstid som er de største
kostnadspostene og disse er uavhengig av overføringskapasitet, dvs materialpris
på kabel.
Effektbehovet ved full utbygging er så høy at det kreves egne separat kabelavganger til sykehuset fra aktuell transformatorstasjon.

3.1.1

Alternativer for dublert forsyning fra Nettselskapet

Alternativ 1: To separate forsyninger fra Ullandhaug transformatorstasjon
Ullandhaug tr.st. er den nærmeste transformatorstasjonen, ca. 2,2 km fra nytt sykehus. Stasjonen er tilknyttet et dublert 132 kV nett som går inn til kraftstasjonene i
Lysebotn og forsyner det meste av Stavanger by via et 50 kV nett. 132 kV nettet er
like sør for Sandnes også tilknyttet Statnett sitt 300 kV nett som går fra kraftstasjonene i Tonstad og frem til Stavanger.
To separate forsyninger fra denne stasjonen bør være to nye kabelavgang direkte
til hver sin nettstasjon på sykehusområdet. Det forutsettes at disse avgangene går
fra hver sin samleskinne i Ullandhaug og kan forsynes fra hver sin transformator.
Begge forbindelsene må ha kapasitet til å forsyne sykehuset ved full utbygging.
Alternativ 2: En forsyning fra Ullandhaug og en fra Jåttå transformatorstasjon.
Jåttå tr.st. ligger ca. 4,5 km sør for sykehusområdet. Stasjonen er tilknyttet 50 kV
nettet som går ut fra 300 kV stasjonen Bærheim. Dvs Jåttå er ikke avhengig av 132
kV nettet som forsyner Ullandhaug. En kabelavgang (radial) fra hver av disse
transformatorstasjonene der begge dekker hele effektbehovet ved sykehuset vil
dermed gi en noe sikrere strømforsyning. Grunnet lang avstand fra Jåttå til sykehusområdet, blir grøftekostandene i dette alternativet noe større.
Vurdering og anbefaling:
Ved feil på begge 132 kV forsyninger på den siste strekningen inn til Ullandhaug
transformatorstasjon vil sykehuset miste nettforsyningen. Ifølge statistikk inntrer
dette meget sjeldent, men det har skjedd og da er konsekvensen stor.
I avklaringsmøte med Lyse Elnett kom det frem at det er meget vanskelig å få
etablert en ekstra kabelføring i en separat trase inn til Ullandhaug transformatorstasjon. (Medfører lite ønskelig sprenging i en bratt skråning nært transformatorstasjonen.) Statens vegvesen planlegger en ny sykkelvei forbi Jåttå transformatorstasjon og videre inn mot Stavanger forbi sykehusområdet. Lyse Elnett har fått tillatelse til å legge nye kabler i denne traseen. Det vil forkorte kabellengden fra Jåttå
til sykehusområdet. Forskjell i grøftekostander mellom alternativ 1 og 2 blir derfor
ikke avgjørende.
Etter som forsyning fra to forskjellige transformatorstasjoner gir den sikreste forsyningen, anbefales løsning som beskrevet i skisseprosjekt med en forsyning fra Ul-
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landhaug og en fra Jåttå transformatorstasjon. Hver forsyning med kapasitet til å
forsyne planlagt full utbygging.

3.1.2

Høyspent normalkraftnett med nettstasjoner på sykehusområdet

Det må etableres flere nettstasjoner på sykehusområdet for å forsyne hele bygningsmassen. En nettstasjon pr bygg. Mellom nettstasjonene anbefales etablert en
ringforbindelse for å oppnå tosidig mating inn til hver av nettstasjonene. I første
byggetrinn er det aktuelt med 5 stk nettstasjoner fordelt på byggene: Teknisk sentral, Sengebygg A, Sengebygg B, Akuttbygg C/D og Behandlingsbygg E. Høyspentringen må kunne utvides med flere nettstasjoner ved senere utvidelser av sykehuset.
I henhold til anbefalinger i NO-RIE-40-02 "Systemløsning strømforsyning" så anbefales at høyspentringen og nettstasjoner for normalkraft er dimensjonert for å dekke effektbehovet for både normalkraft og nødkraft. Videre anbefales at den dublerte innmating fra nettselskapet føres inn til to forskjellige nettstasjoner i denne høyspentringen for å opprettholde dubleringen ved en eventuell feil i en nettstasjon.
Foreløpig er det antatt at dette skjer i nettstasjon i teknisk sentral og i behandlingsbygg E.
Kabelring for normalkraft anbefales dimensjonert for å dekke normalkraft og nødkraft ved full utbygging (204.000 m²) der det er beregnet et effektbehov på 10,6
MW som øker til 12,7 MW når 20% arealutvidelse skal inkluderes. Ut fra erfaringer
fra tilsvarende anlegg antas reaktiv belasting ved sykehuset å være lav, cosø =
0,93. Dette gir en maks effekt på 11,4 MVA for fullt utbygd sykehus og 13,6 MVA
når 20 % arealutvidelse skal inkluderes, dvs. maksimalt ca 355 A pr fase ved 22 kV
som vil være dimensjonerende for kabel i høyspentring for normalkraft. Snodd enlederkabel TSLF (3x1) med tverrsnitt 240 mm² Al vil ha tilstrekkelig kapasitet når
den er forlagt i jord (445 A), men forlagt i rør i jord beskriver kabelleverandøren
(Nexans kabelbok for høyspentkabler) en reduksjonsfaktor på 0,8 dvs 356 A. Hvis
den forlegges i rør/kanal i bygning beskrives en korreksjonsfaktor på 0,72 dvs 320
A. Legges den i rør ved siden av andre rør med belastede kabler kommer ytterligere en reduksjonsfaktor på 0,87 til 0,7 avhengig av antall rør. Ved forlegning i OPIkanal eller tilsvarende må normalkraftringen derfor bestå av 2 stk kabler med
snodde enledere 3x1x240 mm² Al eller 3 stk enledere med tverrsnitt 400 mm² Al.
Kabeldimmensjonen er også avhenging av hvordan høyspentringen bygges opp.
Hvis høspentforsyning av bygg i fase 2 blir en egen ytre høyspentring så er det
ikke behov for at hele høyspentringen dimensjoneres for full belastning.
REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) er eid av nettselskapene i Norge og utarbeider retningslinjer for tekniske løsninger i forbindelse nettvirksomhet. For plassering av nettstasjoner i bygg beskriver REN blad 6002 i hovedsak 3 alternative løsninger A, B og C som vist på figur nedenfor. I tillegg kommer alternativet med en
frittstående kiosk. REN blad 6002 beskriver at det er kun unntaksvis at nettselskapet kan akseptere en plassering i første etasje under bakkeplan, alternativ C.
Alternativ A beslaglegger kostbare areal. I tillegg til areal for selve nettstasjonen,
så begrenses også bruk av tilstøtende rom pga magnetfelt fra transformatorene.
Alternativ B er lite ønskelig ut fra et arkitektonisk synspunkt og sikkerhet (Noe større fare for sabotasje). Alternativ A eller B er imidlertid et krav i reguleringsbestem-
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melsene for dette området og gir enkel tilkomst og god rømningsmulighet til det fri
for nettselskapets mannskaper.

Alternativ C er gjennomført med gode erfaringer ved St. Olav Hospital med naturlig
kjøling og er ut fra arealbruk ønskelig også ved SUS, men alternativ C vil kreve
avvik fra reguleringsbestemmelsene for området. Alternativ C vil også kreve etablering av innendørs rømningsmulighet for nettselskapets personell.
Konklusjon:
Det er avholdt avklaringsmøte med Lyse Elnett. De holder fast på sitt krav om nettstasjon i første etasje/bakkenivå (alternativ A eller B) som vedtatt i reguleringsbestemmelser og Lyse Elnett sine standardkrav. Nettstasjoner blir derfor plassert på
bakkenivå mot yttervegg, alternativ A. (Det vil være på plan 1. etasje for bygg A og
E og på underetasje 01 for bygg B, C/D og teknisk sentral.)
Tekniske løsninger i den enkelte nettstasjon er behandlet nærmere i kapittel 6.

3.2

Høyspentnett for nødkraftforsyning

Notatet "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft" forutsetter for 1. byggetrinn (106.000
m²) et totalt effektbehov for nødkraftforsyning på 3,2 MW og 3,9 MW hvis 20 %
arealutvidelse skal inkluderes. Ved full utbygging (204.000 m²) er det anslått et
nødkraftbehov på 5,7 MW som øker til 6,8 MW når 20% arealutvidelse skal inkluderes. Effektbehovet ved full utbygging er så stort at det er nødvendig med høys-
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pent distribusjon fra aggregatstasjon til nettstasjoner i det enkelte bygg for å oppnå
håndterbare strømmer som det finnes bryteranlegg for. I henhold til krav i OTP og
anbefalt i Notat "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning" så skal det da etableres separate nettstasjoner for nødkraftforsyningen i det enkelte bygg.
Ut fra forskriftskrav for nødkraft-løsning og erfaringer og avklaringer med DSB i
tilsvarende prosjekter, anbefales i Notat "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning" etablert en egen 22 kV høyspentring uavhengig av høyspentring for normalkraft som forsyner disse nettstasjonene. Nødkraftringen er ikke belastet i normalsituasjon. Dvs nødkraftforsyningen (400 V) i hvert bygg forsynes fra nettstasjon
normalkraft i normalsituasjon. Ved bortfall av normalforsyningen vil nødaggregatene forsyne nødkraftringen. Dette betyr at det er en transformator i nettstasjon normalkraft og en transformator i nettstasjon nødkraft som er dedikert nødkraftforsyningen i hvert bygg. Dette gir en stor grad av sikkerhet med redundans i nødkraftforsyningen i hvert bygg. I tillegg til dubleringen, vil en slik løsning gi betydelige
fordeler i forbindelse med testing og utvidelser av nødkraftinstallasjonene (aggregater og koblingsanlegg) uten å forstyrre normalkraftforsyningen og driften ved sykehuset.
Kabelringen må dimensjoneres ut fra beregnet maksimal ytelse ved full utbygging
som gjengitt over. Reaktiv belasting ved sykehuset antas å være lav, cosø = 0,93.
Dette gir en maks effekt ved full utbygging på 5,9 MVA og 7,3 MVA når 20 %
arealutvidelse skal inkluderes, dvs ca 190 Ampere pr fase ved 22 kV som vil være
dimensjonerende for kabel i høyspentring for nødkraft. Kabel med tverrsnitt på 240
mm² Al vil ha ønsket overføringskapasitet med god margin selv om de legges i
OPI-kanaler sammen med andre kabler.
NO-RIE-46-01 "Nødkraftanlegg" beskriver anbefalt løsning for aggregatinstallasjonene der det etableres en felles aggregatstasjon for hele sykehuset og en reserve i
form av et ekstra aggregat ut over beregnet effektbehov (n+1). Alle aggregatene
må via motorstyrte effektbrytere fases inn på samme samleskinne vha en såkalt
"hurtigstart" for å greie kravet om levering av kraft innen 25 sek. etter nettbortfall.
Ved eventuell feil på denne samleskinnen/ koblingsanlegget (lav sannsynlighet)
eller når det skal gjøres endringer/utvidelser som medfører utkobling, så mister en
all nødkraft. Det er derfor anbefalt en løsning med mulighet for å dele samleskinnen som gjør det mulig å koble ut deler av anlegget ved feil eller ombygging, men
fortsatt beholde en oversiktlig løsning for driftspersonell og et oversiktlig kontrollanlegg. De to delene av koblingsanlegget plasseres i hver sin brannselle med en kabelforbindelse mellom samleskinnene og er normalt sammenkoblet som en felles
samleskinne.
Nettstasjoner for høyspent nødkraftnett bygges opp etter samme mønster som
nettstasjoner for normalkraft og med plassering nær nettstasjoner for normalkraft
og med eget hovedfordelingsrom for 400 V nødkraft.
Tekniske detaljer i den enkelte nettstasjon er behandlet nærmere i kapittel 6.
Figur 1 på neste side viser systemskjema for høyspentforsyning normalkraft og
nødkraft i (turkis og rødt) for full utbygging.
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Figur 1 Systemskjema for 22 kV høyspentforsyning normalkraft (turkis) og nødkraftnettet med aggregater (rødt), full utbygging.
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Eie og drift av høyspentnettet på sykehusområdet

OTP krever at det skal gjennomføres en grundig vurdering i forhold til eierskap og
på hvilket nivå sykehuset skal kjøpe kraft. Skal sykehuset:

›

Eie og drifte nettstasjoner og høyspentnettet for normalkraft på sykehusområdet eller la nettselskapet eie og drifte dette?

›

Eie og drifte nettstasjoner, høyspentnettet og reservekraftstasjonen for nødkraft og reservekraft eller la nettselskapet eie og drifte dette?

›

Vurderingen skal fokusere på økonomi (investeringskostnader, nettleie, driftsog vedlikeholdskostnader) og leveringssikkerhet

Fordelen med at sykehuset eier og drifter høyspentnettet på sykehusområdet er
lavere nettleiekostander. Ulempen er at det må ansettes eller leies høyspentkompetanse for sakkyndig driftsleder som skal besørge all årlig opplæring av eget personell og pålagt rapportering til NVE, ansettes eller leies døgnkontinuerlig beredskap for utrykning og reparasjon ved feil og bekoste all reparasjon, preventiv vedlikehold og oppgraderinger av anlegget.
Drift av begge nettene nevnt i OTP må vurderes samlet. Vedtas det å bygge opp
en egen organisasjon som kan drifte høyspentnettet, så må denne ordningen gjelde begge høyspentnettene da det meste av kostnadene er knyttet opp mot organisasjon og beredskap uavhengig av antall nettstasjoner. Videre bør det være en
ansvarlig drifter av alle høyspentnett for å unngå diskusjon om ansvar i en feilsituasjon.
Forskjell i kostnader for anleggsbidrag og nettleie:
Lyse Elnett AS plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet. Utbygger /kunde må
betale anleggsbidrag for å dekke sin del av kostnaden med å bygge nytt eller forsterke strømnettet. Anleggsbidraget er likt den faktiske kostnaden.
Anleggsbidraget skal synliggjøre kostnadene slik at kunden kan vurdere tilknytning
eller forsterkning opp mot alternative tiltak. I tillegg skal anleggsbidraget fordele
kostnadene mellom kunde som utløser investering og nettselskapet sine øvrige
kunder. Anleggsbidrag og regningsarbeid gjennomføres i henhold til gjeldende
standard tilknytningsvilkår og NVEs forskrift nr. 302 "Forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer".
Alle nettanlegg fram til grenseskillet mellom kundens installasjon og Lyse Elnetts
strømnett (tilknytningspunkt) er eid av Lyse selv om strømnettet er helt eller delvis
finansiert gjennom anleggsbidrag kunde har betalt.
Det vil si det er tilnærmet ingen forskjell i investeringskostnad mellom alternativene.
Selv om det avtales lavspent måling (Lyse Elnett eier og drifter anlegget) så må det
betales anleggsbidrag for høyspentnettet tilnærmet samme pris som om sykehuset
skulle hatt en entreprenør til å bygge dette.
Nettleiekostnadene pr år er bygd opp av et fastledd kr/år, et energiledd øre/kWh for
det totale forbruket pr år og et effektledd kr/kW for makseffekt målt pr måned i vinterhalvåret, dvs i 6 måneder (fra oktober til og med mars). Tabell nedenfor viser
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kostnadsforskjellen (2016 priser) mellom høyspent og lavspent målt nettleie. Forskjellen er 1 øre pr kWh for energileddet og 10 kr pr kW for effektleddet.

Fastledd
Kundetype

kr/år

Energiledd vanlig forbruksavg.
Sommer Vinter
øre/kWh øre/kWh

Effektledd
(6 vintermåneder)
Aktiv
Reaktiv
kr/kW
kr/kW

19,50

20,50

70

40

18,50

19,50

60

30

Lavspenning
med måneds 18 800
effektmåling
Høyspenning
med måneds 18 800
effektmåling
Nettleiekostnader eks mva pr januar 2016.
For første byggetrinn er det stipulert en maksimaleffekt på ca 6,2 MW for hele sykehuset (normalkraft pluss nødkraft). Erfaringstall fra tilsvarende anlegg viser at
gjennomsnittlig forbruk pr time ligger mellom 66 og 70 % av maks. Et grovt overslag over forskjell i nettleie for lavspent målt (driftet av Lyse Elnett) og høyspent
målt nettleie (nettet eid og driftet av sykehuset) består da av et energiledd og et
effektledd. For energileddet er antall kWh det samme uansett lavspent eller høyspent måling, men der prisen er 1 øre lavere for høyspent måling.
- Forskjell Energiledd: 6200 kW * 68%* 8760 timer * 0,01kr/kWh = 370.000 kr/år
For effektleddet som måles 6 måneder i året (vinterhalvåret), så antas maksimalverdien i en time å være på 6200 kW for lavspent måling der det måles en maksimal pr nettstasjon til forskjellig tid og summeres. For en felles høyspent måling vil
maksimalen være lavere fordi maksverdiene i det enkelte bygg ikke kommer samtidig. Samtidighetsfaktoren antas å være ca 0,85. Forskjellen blir da:
- Effektledd lavspent: 6200kW * 70 kr/kW * 6 (mnd)
- Effektledd høyspent 6200kW*0,85 * 60 kr/kW * 6 mnd
Forskjell effektledd:
+ Forskjell Energiledd (se over):
Sum forskjell nettleie pr år.
ca

= 2.604.000 kr/år
= 1.897.200 kr/år
= 706.800 kr/år
= 370.000 kr/år
= 1. 076.800 kr/år

I avklaringsmøte med Lyse Elnett beskrives at Lyse kan tilby alternative løsninger
for måling av effekt. De kan blant annet tilby lavspent måling der maksimal summeres for hele sykehuset. Det vil medføre at forskjell for effektleddet kan bli mindre
enn antydet over. Ut fra dette så kan nettleien maksimalt reduseres med ca
1.1076.800 kr pr år hvis sykehuset drifter høyspentnettet selv. Det er for lite til å
dekke de forpliktelser beskrevet nedenfor som sykehuset da påtar seg hvis de skal
drifte selv.
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Forskjell i forpliktelser:
Hvis Lyse Elnett eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for strømnettet, så skal
de da dekke alle framtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader i høyspentnettet og nettstasjoner.
Skal Sykehuset eie og drifte 22 kV anlegget på sykehusområdet og utføre drift,
beredskap og vedlikehold, så må det først søkes om konsesjon til NVE i henhold til
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi
m.m. (energiloven) LOV-1990-06-29-50
Når en ny bedrift søker om konsesjon, så er NVE opptatt av at det presiseres
hvordan man har planlagt å organisere sin virksomhet som konsesjonær innenfor
de angitte formelle og reelle krav til utøvelsen av konsesjonen og de viser bl.a. til
krav i " Forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer" (kompetanseforskriften) FOR-2011-03-10-263.
Forskriftene trådte i kraft 01.07.2011 og var mye diskutert før den ble innført. NVE
har presset igjennom denne for å få slutt på Nettselskapenes nedbygging av egen
kompetanse og innleie av kompetanse fra entreprenører. NVE mener dette reduserer beredskapen i nettet. Her er det mange krav, og noen (bla krav til måling, avregning og fakturering) vil ikke være aktuell for Sykehuset sitt anlegg, men bl.a.
krav i § 3 må svares ut:

›

Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver knyttet til nettforvaltning.

›

Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av driftskontrollfunksjonen.

›

Nettselskaper skal ha egen bemanning med kompetanse til selv å utføre hoveddelen av oppgaver innen tilstandskontroll, feilanalyse og fastsettelse av tiltaksbehov. Nettselskapet skal ha et fagmiljø innen feilretting og praktisk vedlikehold tilpasset virksomhetens omfang.

Og merknad til § 3 (side 4):
Med nettforvaltning forstås: Daglig ledelse, kriseledelse, sikkerhet og beredskap,
kapitalforvaltning, økonomisk og teknisk rapportering til NVE, kraftsystem- og
energiplanlegging, nivå på leveringskvalitet, investeringsomfang, utredningsansvar
mv. Innen nettforvaltning må nettselskapet ha personer med reell kompetanse innen alle de oppgavetyper som er nevnt i definisjonen. Hoveddelen betyr at nettselskapet bør ha minst 2/3 av det samlede antall årsverk innen de oppgaver som omfattes her.
I forbindelse sikkerhet og beredskap må det beskrives hvordan sykehuset skal organisere sakkyndig driftsleder, leder for sikkerhet, beredskapsordning, reservedeler, kursing i henhold til driftsforskriften etc.
I følge § 6 så har NVE i særlige tilfeller anledning til å dispensere fra kravene.
Nettselskapet som har områdekonsesjon i aktuelt området er høringsinstans ved
en konsesjonssøknad. Lyse Elnett sin praksis med hensyn på anleggskonsesjon vil
ha stor innvirkning på om NVE innvilger konsesjon eller ikke.
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Nettpartner Drift AS er en entreprenører som kan tilby tjenester som sakkyndig
driftsleder, kurs, administrasjon og døgnkontinuerlig beredskapsvakt med beredskapslager for materiell på østlandsområdet. Nettpartner Drift sin avdeling i Rogaland (Sandnes) har imidlertid ikke etablert noe døgnkontinuerlig vaktsystem i Stavanger-området da de ikke har noe kundegrunnlag for dette. På forespørsel om en
budsjettpris for å tilby en slik tjeneste, så har de antydet 1,2 mill kr/år for døgnkontinuerlig beredskapsvakt (24/7), kr 0,13 mill kr/år for sakkyndig driftsleder og reservedelslager. Dette tilsvarer omtrent den sum i tilsvarende kontrakt mellom NTNU i
Trondheim og Bravida på 1,4 mill kr/år. I tillegg kom time og materialkost ved eventuelle utrykninger/reparasjoner, samt reinvesteringer som kommer ved utgått levetid. Den store kostnaden for beredskapsvakt vil kunne reduseres ved flere kunder,
men Nettpartner Drift har pr i dag ingen andre i Rogaland.
Drift av nødkraftnettet med nettstasjoner og koblingsanlegg er tatt opp med Lyse
Elnett. Etter som dette nettet er i reserve til normalkraftnettet, er det ikke/lite belastet i normalsituasjon og dermed ingen nettleieinntekter for nettselskapet. Det er
derfor sannsynlig at Lyse Elnett krever en tilleggsavgift for årlig drift og vedlikehold
for dette nettet med sine koblingsanlegg. Det er spesielt koblingsanlegg med 22 kV
motorstyrte effektbrytere og vern i forbindelse med aggregatstasjonen som kan
krever noe test og vedlikehold ut over det som er normalt i et distribusjonsnett. Det
bør arbeides for at nettselskapet Lyse eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for
alle høyspentnett. Ansvaret og kostnader for drift av høyspentnett for nødkraft er
ennå ikke endelig avklart med Lyse Elnett.
Anbefaling:
Ut fra betraktningene over mener vi det er klart beste løsning at nettselskapet drifter høyspentnettet både for normalkraft og reservekraft. De har en organisasjon
som er beregnet for nettdrift og døgnkontinuerlig beredskap og de er forpliktet til å
prioritere sykehus og andre kunder som har viktige samfunnsoppgaver. Nye sykehus bygd de siste 20 år i Norge har valgt anbefalt løsning. Ennå ikke avklart.
Når det gjelder drift, vedlikehold og testing av reservekraftaggregater så er det ingen nettselskaper som har vært villig til å ta på seg dette tidligere, så her må sykehuset selv forutsette å inneha denne kompetansen. (Maskinistkompetanse og
kunnskap om kontrollanlegg finnes vel i dagens driftsorganisasjon.)
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4

ANBEFALT LØSNING
De anbefales etablert to uavhengige høyspentforsyninger fra nettselskapet Lyse
Elnett og frem til to nettstasjoner på sykehusområdet. Den ene forsyningen er en
egen kabelavgang fra transformatorstasjonen Ullandhaug og den andre fra transformatorstasjonen Jåttå. Begge forsyninger har kapasitet til å forsyne hele sykehuset ved full utbygging.
Med aktuelle ytelser og avstander må det plasseres en nettstasjon for normalkraft i
hvert bygg. I første byggetrinn er det aktuelt med 5 stk nettstasjoner fordelt på
byggene: Teknisk sentral, Sengebygg A, Sengebygg B, Akuttbygg C/D og Behandlingsbygg E. Nettstasjonene er plassert ved yttervegg i første etasje etter krav i
reguleringsbestemmelsene, krav fra Lyse Elnett og som anbefalt i forskrift. Dette
gir god tilkomst og rømningsmulighet for driftspersonell og det er enkelt å etablere
naturlig ventilasjon mot friluft gjennom innstikksikre rister.
Mellom nettstasjonene anbefales etablert en 22 kV høyspent ringforbindelse for å
oppnå tosidig mating inn til hver av nettstasjonene for normalkraft.
Effektbehov for nødkraft i hvert bygg er så stort at det kreves høyspent overføring
fra aggregatstasjonen. Det etableres derfor også en nettstasjon i hvert bygg for
nødkraft og en egen høyspentring fra nødkraftstasjonen i teknisk sentral og frem til
disse nettstasjonene.
Begge høyspentringene (kabler) forlegges i rør i grøft eller innstøpte rør (OPIkanaler) og må kunne utvides til å omfatte flere nettstasjoner ved byggetrinn 2.
Kabler og transformatorer i normalkraftnettet dimensjoneres for å dekke ytelsen for
både normalkraft og nødkraft. Nødkraftforsyningen har da en høy tilgjengelighet
med dublert høyspentnett og transformatorer. Løsningen gir i tillegg stor fleksibilitet
under testing og utvidelser av nødkraftanlegget uten å forstyrre drift.
I nettstasjoner anbefales benyttet epoxyisolerte transformatorer i stedet for oljeisolerte. Dette for å redusere branneffekten ved en eventuell brann og for å forenkle dekkeløsningen mellom nettstasjon i første etasje og hovedfordelinger i underetasje. En slipper da oljegruber i henhold til Lyse Elnett sin standard som medfører
en dekketykkelse på ca 800 mm. Det skal ikke monteres sprinkler i nettstasjoner.
Det bør arbeides for at nettselskapet Lyse Elnett eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for høyspentnettet. Dette gjelder både normalkraft og nødkraft. Lyse
Elnett har en organisasjon som er bygd opp med en beredskapsorganisasjon og
reservedelslager og er pålagt å prioritere viktige kunder som sykehus. Kostnadene
vil bli større hvis en skal bygge opp egen driftsorganisasjon eller leie denne tjenesten av en entreprenør som tilfredsstiller NVE sine krav.
Ansvar for drift av høyspent nødkraftnett er ikke endelig avklart med Lyse Elnett.
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5

GRENSESNITT
5.1
•
•
•
•
•

5.2

Grensesnitt mot netteier Lyse Elnett
Avklare endelig kabeltrase inne på sykehusområdet og løsning/styring for to
uavhengige 22k V tilførsler fra Lyse Elnett.
Avklare/diskutere endelig løsning for transformatorer (tørrisolert/olje) for ulike
formål (nettstasjon, aggregattransformator), reservetransformatorer, omkoblingsmuligheter).
Avklare mer i detalj kostander for investeringer og drift inklusive nødkraftnettet
og hvem som leverer koblingsanlegg for nødkraft (entreprenør eller Lyse Elnett)
Grensesnitt mellom koblingsanlegg nødkraft og aggregatleverandør angående
styring og signaler. Avklare nødvendige målinger og signaler, protokoll eller
hardwiring, ytelser på måleveriomformere etc.
Fysisk grensesnitt mellom aggregattransformatorer levert av Lyse Elnett og
strømskinner levert av aggregatleverandør og med nødvendige mål, tilkobling
på faner på transformator etc

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg

Avklare hva som skal overføres til SD-anlegget fra høyspentanlegget (transformatorer og brytere.)

5.3
•
•
•
•
•
•
•

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen
Akustikk:
Støyberegninger og krav til maks støy målt 1 meter fra rist i yttervegg for nettstasjoner. Styrende for støykrav til transformatorer
Brann:
Brannsikring av nettstasjoner, brannmotstand vegger. Aggregatrom, brannseller med store åpninger for luft
Arkitekt:
Areal, rister og porter i yttervegg for nettstasjoner. Krav til dører i forbindelse
med rømming. Panikkbeslag. Overflatebehandling gulv og vegger.
Bygg:
Avklare løsning for eventuelle oljegruber for aggregattransformatorer.
VA og vei:
Grensesnitt mellom OPI-kanaler og vei, bunnledninger og eventuelle energibrønner med tilhørende rør i grunn.
RIE: Grensesnitt mellom hovedfordeling og transformator.
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6

TEKNISK LØSNING
6.1

Høyspentanlegg for normalkraft

De to anbefalte uavhengige høyspentforsyninger fra nettselskapet Lyse Elnett
etableres med en egen kabelavgang fra Ullandhaug transformatorstasjon, ca 2,2
km og en kabelavgang fra Jåttå transformatorstasjon forlagt i ny sykkelvei (ca 4,5
km). Begge tilførsler og høyspentringen på sykehusområdet dimensjoneres for full
utbygging inklusive 20% arealutvidelse anslått til 12,7 MW (13,6 MVA ved cosø=
0,93) for normalkraft pluss nødkraft. Dette tilsvarer ca 355 Ampere pr fase ved 22
kV som vil være dimensjonerende for kabel. Snodd enlederkabel TSLF (3x1) med
tverrsnitt 240 mm² Al vil ha tilstrekkelig kapasitet når kabel forlagt i jord (445 A),
men forlagt i rør/kanal i bygning reduseres overføringsevnen til under 70%. Ved
forlegning i OPI-kanal eller tilsvarende må normalkraftringen derfor bestå av 2 stk
kabler med snodde enledere 3x1x240 mm² Al eller 3 stk enledere med tverrsnitt
400 mm² Al. Hvis bygg i fase 2 blir forsynt via en egen ytre høyspentring pga beliggenhet og fremkommelighet, så trenger ikke alle deler av høyspentringen å dimensjoneres for all last ved full utbygging.
Det plasseres en nettstasjon for normalkraft i hvert bygg. I første byggetrinn er det
aktuelt med 5 stk nettstasjoner fordelt på byggene: Sengebygg A, Sengebygg B,
Akuttbygg C/D, Behandlingsbygg E og Teknisk sentral. Tilførslene fra nettselskapet legges frem til nettstasjon i Teknisk sentral og i Behandlingsbygg E. Mellom
nettstasjonene legges kablene i innstøpte rør/OPI-kanaler og på bru i rom/sjakter.
Nettstasjonene plasseres ved yttervegg på bakkenivå etter krav i reguleringsbestemmelsene, krav fra Lyse Elnett og som anbefalt i forskrift. Dette gir god tilkomst
og rømningsmulighet for driftspersonell og det er enkelt å etablere naturlig ventilasjon mot friluft gjennom innstikksikre rister. Frem til alle nettstasjoner må det etablere vei for lastebil med avlastningsmulighet for transformatorer. Dekke og transportvei utenfor nettstasjon skal være dimensjonert for brukerklasse 10, (BK10).
Minimum fri kjørehøyde 3,5 meter og fri høyde utenfor nettstasjon skal være 5 meter for lossing. Fritt areal for lastebil og lossing skal være 10 x 7 meter ifølge Lyse
Elnett sine "Krav til nettstasjon i bygg".
I henhold til anbefalinger i NO-RIE-40-02 "Systemløsning strømforsyning" så skal
nettstasjon for normalkraft inneholde transformatorer for både normalkraft og nødkraft og i NO-RIE-40-02 "Effektbehov elkraft" er effektbehovet pr bygg beregnet.
Det gir 2 eller 3 stk transformatorer for normalkraft og 1 eller 2 stk transformator for
nødkraft pr nettstasjon. For alle nettstasjoner unntatt Teknisk sentral så er det ca
50 % eller mer reservekapasitet i ytelse på transformatorer for normalkraft fra 36%
og oppover for nødkraft. En ser derfor ikke behov for å sette av reserveplass for
ekstra transformator i disse nettstasjonene.
Det standardiseres på 3 - 4 ytelser for transformatorer: 1600 kVA, 1250 kVA, 1000
kVA og 800 kVA. Omsetning 22000/415 V, +/- 2x2,5%. 2-viklingstransformator 50
Hz. Koblingsgruppe Dyn11, naturlig kjøling mot luft.
Lyse Elnett krever i sin standard oljegruber med 600 mm dybde under alle oljeisolerte fordelingstransformatorer selv om de inneholder mindre enn 1000 liter. Når
nettstasjonen kommer i plan første etasje med hovedfordelinger i etasjen under så
medfører dette ca 800 mm tykt dekke som stjeler takhøyde for føringsveier i hoved-
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tavlerom. For å unngå dette så anbefales benyttet epoxyisolerte transformatorer
plassert på glatt gulv med dekketykkelse på ca 30 cm. Det gir fleksibilitet ved møblering av rommet og sammenføyning av transformator og strømskinner. Epoxyisolerte transformatorer i stedet for olje-isolerte, reduserer også branneffekten i rommet og konsekvens ved en eventuell antennelse av oljedamp med påfølgende
eksplosjon. Transformatorene plasseres ved lufterister nede og oppe på yttervegg.
Bruk av epoxyisolerte transformatorer gir også mulighet til et lavspentuttak plassert
lavest mulig ned på transformator for å øke avstand til etasjen over og dermed redusere magnetfeltet i rom over nettstasjon hvis det skulle være et behov.
Lyse Elnett krever at et transformatorrom med to transformatorer skal minimum ha
et areal på 30 m², transformatorene skal plasseres mot yttervegg og høyspentfelt
mot innervegg. Hvis tre transformatorer i samme rom så finnes ingen standard tegning fra Lyse Elnett og rommet må prosjekteres i samarbeid med nettselskapet.
Brannmotstand EI 60 for vegger og tak mot andre rom er tilstrekkelig i henhold til
forskrifter. Det er ikke behov for og skal ikke monteres sprinkler i nettstasjoner.
Figur 2 nedenfor viser typisk planløsning for en nettstasjon med 2 transformatorer
for normalkraft og 1 for nødkraft. (Bygg A, B og E)
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Fra lavspentuttak føres kapslede skinner gjennom dekket eller vegg frem til hovedfordeling. Det plasseres et 22 kV koblingsanlegg i hver nettstasjon. Koblingsanlegg
plasseres på et installasjonsgulv med høyde minimum 600 mm i innerste del av
nettstasjonen. Manuelle lastskillebrytere for kabelavganger (kabelring inn og ut) og
effektbryter for hver transformatoravgang. I tillegg anbefales montert kortslutningsindikatorer for kabler inn og ut for raskere å kunne finne feil-stedet ved eventuell
kortslutning i kabelringen. Indikering vises i nettstasjon. I tillegg vurderes om denne
skal føres frem til SD eller netteier ønske å innhente disse signalene til sin nettsentral.
Koblingsanlegg bør fortrinnsvis være av de typer som netteier benytter og er kjent
med både ut fra sikker betjening og reservedeler. Normalt benytter nettselskapene
"kompaktanlegg" med SF6 isolerte samleskinner da disse krever liten plass og lite
vedlikehold.

6.2

Høyspentnett for nødkraftforsyning

Som anbefalt i NO-RIE-40-2 "Systemløsning strømforsyning" og diskutert i kap. 3.2
skal det etableres en egen 22kV høyspentring for nødkraft som via egne nettstasjoner for nødkraft forsyner nødkraft fra aggregatstasjonen og frem til det enkelte
bygg når det er feil i normalkraftnettet. Dvs i normalsituasjon er nødkraftforsyningen (400 V) i hvert bygg forsynt fra nettstasjon for normalkraft og nødkraftringen er
ubelastet, kun spenningsatt for overvåking. Denne dubleringen av høyspentnett og
transformator gir en stor grad av sikkerhet for nødkraft med testing og utvidelser av
nødkraftinstallasjonene (aggregater og koblingsanlegg) uten å forstyrre normalkraftforsyningen og driften ved sykehuset.
Notatet "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft" forutsetter for 1. byggetrinn (106.000
m²) et totalt effektbehov for nødkraftforsyning på 3,2 MW og 3,9 MW hvis 20 %
arealutvidelse skal inkluderes. Ved full utbygging (204.000 m²) er det anslått et
nødkraftbehov på 5,7 MW som øker til 6,8 MW når 20% arealutvidelse skal inkluderes. Kabelringen må dimensjoneres ut fra beregnet maksimal ytelse ved full utbygging som gjengitt over. Reaktiv belasting ved sykehuset antas å være lav, cosø
= 0,93. Dette gir en maks effekt ved full utbygging på 5,9 MVA og 7,3 MVA når 20
% arealutvidelse skal inkluderes, dvs ca 190 Ampere pr fase ved 22 kV som vil
være dimensjonerende for kabel i høyspentring for nødkraft. Kabel med tverrsnitt
på 240 mm² Al vil ha ønsket overføringskapasitet med god margin.
Nettstasjonene for nødkraft plasseres ved nettstasjoner for normalkraft i det enkelte bygg. Hver nettstasjon dimensjoneres for en 1600 kV transformator og et koblingsanlegg. I bygg C/D må nettstasjonen dimensjoneres for 2 stk transformatorer.
For øvrig utføres nettstasjon, transformatortype og koblingsanlegg som beskrevet
for normalkraft.

6.3

22 kV koblingsanlegg i aggregatstasjon

Aggregatstasjonen som skal forsyne nødkraftringen er beskrevet i NO-RIE-46-01
"Nødkraftanlegg" og plasseres i teknisk sentral. Alle aggregatene (3 stk i 1. byggetrinn og 5 stk på 5 MW ved full utbygging) må via motorstyrte effektbrytere fases
inn på samme 22 kV samleskinne vha en såkalt "hurtigstart" for å greie kravet om
levering av kraft innen 25 sek. etter nettbortfall. Det må derfor etableres et høyspent koblingsanlegg med motorstyrte effektbrytere som styrer forsyning av nød-
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kraftringen enten forsynt fra netteier Lyse Elnett eller fra aggregatene ved feil i nettet. Ved eventuell feil på denne samleskinnen/ koblingsanlegget (lav sannsynlighet)
eller når det skal gjøres endringer/utvidelser som medfører utkobling, så mister en
all nødkraft. Det er derfor anbefalt en løsning med mulighet for å dele samleskinnen som gjør det mulig å koble ut deler av anlegget ved feil eller ombygging, men
fortsatt beholde en oversiktlig løsning for driftspersonell og et oversiktlig kontrollanlegg. Det er viktig at alle forsyningssystemet bygges opp på en slik måte at det
framstår oversiktlig og håndterbart for sykehusets driftspersonell. I en kritisk situasjon vil et komplisert koblingsbilde kunne være en stor sikkerhetsrisiko som følge
av feilbetjening
De to delene av koblingsanlegget plasseres i hver sin brannselle/rom med en kabelforbindelse mellom samleskinnene og er normalt sammenkoblet som en felles
samleskinne.

6.4

Aggregattransformatorer

NO-RIE-46-01 "Nødkraftanlegg" vurderer generatortype og konkluderer med at
spenningen uansett må transformeres opp til 22 kV som er Lyse Elnett sin nettspenning. Det må derfor installeres en transformator på ca 2,5 MVA pr aggregat.
Disse transformatorene vil bare være spenningsatt når aggregatene går, dvs i 99%
av tiden er transformatorene kalde/utetemperatur. Ved oppstart og full last på aggregatet vil transformatoren få en rask oppvarming og tilsvarende en rask avkjøling
når aggregatet stopper, spesielt i vinterhalvåret. Oljeisolerte transformatorer er mer
robust for raske temperaturendringer enn epoxyisolerte transformatorer. Det anbefales derfor benyttet oljeisolerte transformatorer med standard ytelse 2500 kVA.
22000 / 690 V. +/- 2x2,5 %. Koblingsgruppe Ynd. (Delta mot 690 V generator.
Nullpunkt på høyspentside jordes ikke.)
Hver av disse transformatorene har en oljemengde på over 1000 liter (ca 1600 liter) og det kreves oljegrube i hvert av transformator-rommene. Over oljegrube
monteres flammerist av stål fra PcP Sicherheirroste GmbH eller type Stephuit-FH
av Maiser i Tykland eller tilsvarende løsninger anbefalt av REN. Hver rist skal ha
inspeksjonsluke.
Fra generator og inn på lavspentside av transformator legges strømskinner (3-fase
uten N) som må tilpasses lavspentuttak på transformator. Fra høyspentside av
transformator legges 22 kV kabel i rør frem til effektbryter i 22 kV koblingsanlegg
beskrevet over.

6.5

Utførelse nettstasjon
Nettstasjoner er høyspentrom og skal utføres i henhold til retningslinjer gitt av nettselskapet (REN BLAD). Spesielt påpekes følgende forhold:
•

•

Nettstasjonene må ligge mot yttervegg for naturlig ventilering mot det fri.
Dette gir også avlastningsareal for trykkstigning ved eventuell lysbuekortslutning i luft og eventuell påfølgende eksplosjon i gass (olje).
Plassering mest mulig sentralt i bygningsmassen er energimessig gunstig.
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•
•

•
•
•
•
•
•

7

I henhold til retningslinjer fra nettselskapet skal rommet ligge på bakkenivå.
Adkomst utenfra må være tilgjengelig med lastebil frem til nettstasjon.
Vegger anbefales utført i betong, på grunn av sikkerhet ved eventuell kortslutning/eksplosjon. Nettstasjonens omsluttende konstruksjoner skal minimum ha brannmotstand REI 6-M A2-s1, d0.
Vegger og tak skal hvitmales i to strøk med støvbindende murmaling.
Gulv skal påføres betongolje eller oljefast maling i to strøk.
Nettstasjon vil bli kaldt rom og må ha tilfredsstillende isolasjon mot omkringliggende funksjonsarealer.
Det skal ikke være installasjoner med vann eller gass i rommene.
Belysningsnivået skal være minimum 200 lux for betjente anlegg i stasjonen. LED-belysning er ikke tillatt. Styres med bevegelsesføler.
Elektromagnetiske felt omkring nettstasjon/hovedfordeling gjør at det bør
være god avstand til bruksrom som behandlingsrom, kontorer, tele- og
datarom. Dette gjelder også for etasjen over.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Transformatorene krever en del plass og veier 4 – 5 tonn. Spesielle forhold som
bør påaktes i forhold til SJA:
• Transportvei frem til nettstasjoner for lastebil og kran for inntransport av
transformatorer. Solide innstøpte kroker for trekking av transformator inn i
rommet.
• Rømningsveier for personell som er i nettstasjon eller bryterrom under installasjon/idriftsettelse av brytere og transformatorer
• Test av styring av høyspentbrytere fra aggregatautomatikk krever at leder
for kobling og leder for sikkerhet hos nettselskapet er tilstede.
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LAVSPENT FORSYNING

1
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for det lavspente forsyningssystemet ved Stavanger Universitetssjukehus.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:

›
›
›
›
›

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL
Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner"
(NEK 400)
Overordnet Teknisk Program - OTP
Notat NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning
Erfaringer fra tilsvarende sykehusprosjekter

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

3.1

Spenningsfall og lengde kurskabler
Det er alltid en diskusjon på plassering av underfordelinger og hvor grensen går for
hvor lange kurskabler man kan akseptere. Det er to momenter som avgjør lengden
på kurskabler. Momentan utkopling av vern og spenningsfall, der momentan utkoplingskriteriet er relativt greit å forholde seg til, mens kriteriene for spenningsfall er
mer diffuse og svært vanskelig om ikke umulig å angi eksakt. Kriteriet for spenningsfall må derfor baseres på erfaring og skjønn.
Forholder man seg til tabell 52F-1 i NEK 400 skal man ikke ha et større spenningsfall enn 6% til belysning, det vil si fra hovedfordeling til armatur. For tekniske kurser
gjelder 8% som maksimum spenningsfall. Dette gjelder for installasjoner som har
egen transformator i bygget.
Videre vurdering omhandler kun 400/230V TN-C-S eller TN-S system. 230V IT blir
ikke vurdert. Om kursavganger utstyres med jordfeilbryter eller ei har ingen betydning for videre vurdering i et 400/230V TN-C-S eller TN-S system.
Her vurderes kun kursavganger som er enfase 16A med C-karakteristikk for vernet,
den desidert mest benyttede kursavgangen på et sykehus. Velger man Bkarakteristikk kan man grovt doble lengden på kurskabel med tanke på momentan
utkopling. B-karakteristikk velges unntaksvis for lange kurskabler med liten belastning til for eksempel belysning. Generelt ønsker man å unngå B-karakteristikk til
generelle uttak fordi de løser ut hurtigere enn en C-karakteristikk ved for eksempel
en høy startstrøm uten at det nødvendigvis er en feilsituasjon. I bygg hvor man har
egen transformator fra i størrelsesorden 800 kVA og oppover vil generelt kurskabler opptil 65-75m gi momentan utkopling av 16A-C vern. Det vil avhenge av tverrsnittet og lengde på stigekabler, men for større bygg som sykehus vil 65m kurskabel være en fornuftig grense å sette for hvor lang en kurskabel maksimalt bør være
med tanke på momentan utkopling for 16A-C vern.
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Tabell 1 viser hvilke lengder man kan ha på kurskabler (2x2,5mm2+j) med forskjellig spenningsfall frem til underfordeling i et TN-system. Spenningsfall på 2%, 3%
og 4% på stigekabler eller strømskinner frem til en underfordeling kan illustreres
med følgende eksempel. En 70% belastet 4x150mm2+j Al-kabel vil kunne ha en
lengde på 75m, 115m eller 150m for henholdsvis 2%, 3% eller 4% spenningsfall. Å
belaste en stigekabel mer enn 70% av kabelens kapasitet vil være lite aktuelt fordi
man blant annet må bruke reduksjonsfaktor for forlegningsmåte. I tillegg har man
det økonomiske kabeltverrsnittet for aluminiumskabler der ca. 1A/mm² vil gi det
optimale forholdet mellom investeringskostnader og tapskostnader i kablene. Det
økonomiske tverrsnittet oppnår man når en kabel belastes i størrelsesorden 5060% av kabelens kapasitet. Spenningsfall i stigekabler/ strømskinner frem til underfordelinger større enn 4% vil derfor være lite aktuelt. Man kan forvente et spenningsfall på 2% til 4% avhengig av hvor lang føringstraseen er. Det er her lagt til
grunn at spenningsfallet i stigekabler/ strømskinner frem til underfordelinger er 4%.
Ved 4% spenningsfall frem til underfordeling er det 2% spenningsfall igjen til kurskabler for lys og 4% igjen til kurskabler for generelt forbruk. Lyskurser vil generelt
ha en lav belastning fordi det er begrensninger på hvor mange armaturer man kan
ha på en 16A kursavgang. De vil unntaksvis bli belastet mer enn 0,8-1,0 kW der
belastningen er fordelt jevnt over hele lengden. For lyskurser vil det være kriteriet
for momentan utkopling som er styrende for lengden på kurskablene. For tekniske
kurser er det lagt til grunn en belastning på 2,1 kW. Det kan for eksempel være 7
stk. bærbare PCer. Av Tabell 1 ser man at dette gir en kurskabel på 57m.
Det anbefales derfor at underfordelinger bør plasseres slik at kurskabler i et forsyningsområde ikke overstiger 57m, eller for praktiske formål 55-60m. Dette er benyttet som dimensjoneringskriterier.
De grå feltene i Tabell 1 indikerer at ved slike kabellengder så er det momentan
utkoplingskriteriet for en 16A-C (65m) som er dimensjonerende for kurskablene.
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Totalt spenningsfall DU = 6 %

Spenningsfall til lys
DU - stigekabler frem til underfordeling

DU = 2 %

DU = 3 % DU = 4 %

DU - kurskabler frem til forbruker

DU = 4 %

DU = 3 % DU = 2 %

Kurskabel
2x2,5 mm²+j

16 A

3,3 kW

35 m

27 m

18 m

14 A

2,9 kW

41 m

30 m

20 m

12 A

2,5 kW

47 m

35 m

24 m

10 A

2,1 kW

57 m

43 m

28 m

8A

1,7 kW

71 m

53 m

35 m

6A

1,2 kW

95 m

71 m

47 m

4A

0,8 kW

142 m

106 m

71 m

2A

0,4 kW

284 m

213 m

142 m

Spenningsfall til annet bruk (stikkontakter)
DU - stigekabler frem til underfordeling
DU - kurskabler frem til forbruker

Kurskabel
2x2,5 mm²+j

Totalt spenningsfall DU = 8 %
DU = 2 %

DU = 3 % DU = 4 %
DU = 5 % DU = 4 %
44 m
35 m

16 A

3,3 kW

DU = 6 %
53 m

14 A

2,9 kW

61 m

51 m

41 m

12 A

2,5 kW

71 m

59 m

47 m

10 A

2,1 kW

85 m

71 m

57 m

8A

1,7 kW

106 m

89 m

71 m

6A

1,2 kW

142 m

118 m

95 m

4A

0,8 kW

213 m

177 m

142 m

2A

0,4 kW

426 m

355 m

284 m

Tabell 1 Spenningsfall og kabellengder for kurskabler

3.2

Stigekabler vs strømskinner
Det finnes ikke entydige svar på hva som er mest hensiktsmessig å bruke av
strømskinner eller kabler ved overføring av strøm. I lokaler hvor man ønsker stor
fleksibilitet på antall og størrelse av uttak, typisk produksjonslokaler, er fleksibiliteten en strømskinne gir uovertruffen, uansett kapasitet på strømskinnen. Ved overføring av effekter eller strømmer fra A til B opp til 200-300A, tilsvarende opp til
240mm2 Al-kabel, er kabel uovertruffen. For det nye sykehuset er det overføring fra
A til B, for eksempel fra transformator til hovedfordeling aktuelt å benytte strømskinne. I tillegg er det aktuelt å benytte strømskinner for overføring av effekt til underfordelinger, der underfordelingen tilknyttes med avgangsboks på strømskinnen
og kabel til underfordelingen i underfordelingsrommet.
Ovennevnte scenarier, hvor det er en klar favør i den ene aller andre retningen, er
kun en bit av den totale strømforsyningen i en større bygningsmasse. I en ny eller
eksisterende bygningsmasse er tilgjengelig etasjehøyde sammen med andre installasjoner den viktigste faktoren, foruten økonomi, ved valg av løsning.
Strømskinner er kompakte og det er liten forskjell i fysisk utforming om strømskinnen overfører små eller store effekter/strømmer. Strømskinner kan overføre effekter/strømmer på flere tusen ampere i en og samme enhet. For kabler begrenser
overføringsevnen seg til noen hundre ampere per kabel. For å overføre større ef-
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fekter/strømmer med kabel kreves det mange parallellkoblede kabler som krever
mer plass. Ser man isolert på plassbehov for overføring av større effekter/ strømmer er strømskinner å foretrekke.
Det å danne seg et riktig prisbilde av en strømskinnetrase kontra en kabeltrase i en
tidlig fase er utfordrende. Kostnader ved bruk av kabler har man god erfaring og
oversikt over. Kostnader ved bruk av strømskinner vil variere fra prosjekt til prosjekt
avhengig av hvor mange retningsendringer en strømskinne har. Kostnaden per
løpemeter er kjent, men hver retningsendring kan ha en kostnad på mange ganger
av løpemeter prisen. For å kunne danne seg et best mulig prisbilde av en strømskinnetrase trenger man å ha større detaljkunnskap om traseen enn hva man trenger for en kabeltrase. Av den grunn blir ofte kabler valgt for horisontal føring og
strømskinner for vertikal føring opp gjennom sjaktene i større bygninger.
For et sykehus med en størrelse som de fire nye sykehusbyggene får vil det være
lite aktuelt og kun benytte kabler i strømforsyningens infrastruktur. Aktuelle løsninger er kabler horisontalt og strømskinner vertikalt eller strømskinner både horisontalt og vertikalt.
Benyttes strømskinner kun vertikalt vil det bli en stor mengde med stigekabler som
skal føres horisontalt. Dette er plasskrevende og krever kabelbruer i mange høyder. Alternativt kan deler av kablene føres i rør under gulv frem til vertikal sjakt
Benyttes strømskinner både horisontalt og vertikalt vil det bli mange strømskinner
horisontalt hvis hver forsyningskategori og elsjakt skal ha hver sin strømskinne.
Velger man derimot en strømskinne for hver forsyningskategori som forsyner flere
elsjakter vil ytelsen på strømskinnen øke, men antallet vil gå ned. Ulempen er hvis
strømskinnen gjøres spenningsløs, da blir alle underfordelinger og utstyr tilknyttet
strømskinnen spenningsløse i flere elsjakter. Et slikt scenarie antas å skje sjeldent
og man har i tillegg to andre forsyningskategorier i samme område. Fordelen vil
være færre avganger i hovedfordelingen og at man får utnyttet samtidigheten
bedre. Man får derfor et mer fleksibelt anlegg med tanke på hvor man henter effekt
til utstyr.
Vurdering
Isolert sett vil en elektrisk infrastruktur med bruk av strømskinner horisontalt og
vertikalt kontra stigekabel horisontalt og strømskinner vertikalt trolig være en noe
mer kostnadskrevende løsning. Derimot sparer man plass og det er det utfordrende å sette en kostnad på. En fullstendig lik løsning for de fire nye sykehusbyggene
vil trolig ikke være gjennomførbart med den ulike utformingen og funksjonen byggene har. Det anbefales at det velges en enhetlig løsning med vertikal strømskinner for hver forsyningskategori i elsjakter, men at den horisontale løsningen tilpasses i hvert bygg. På denne måten får man fleksibiliteten strømskinner gir med avgangsbokser og man kan velge den horisontale løsningen som er mest egnet for
hvert bygg.
Dette legges til grunn i den videre prosjektering.
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Formfaktor fordelinger
Formfaktor på fordelinger beskriver hvordan den indre oppdelingen er utført. Det
finnes fire formfaktorer fra 1 til 4, der form 1 ikke har indre oppdeling til form 4 som
har mest indre oppdeling. Form 1, som i praksis er en fordeling med åpne skinneføringer er uaktuell å benytte på det nye sykehuset. Form 3 er en mellomløsning
mellom form 2 og 4 og blir lite benyttet. Form 2 og 4 står for henholdsvis ca. 75 og
25% av markedet i dag og det er kun disse som blir diskutert videre.
Form 2
I form 2 fordelinger er samleskinner adskilt fra funksjonelle enheter som effektbrytere, automatsikringer etc. Form 2 kan deles i underkategorien a) og b). Form 2a
har ikke adskilte koplingsklemmer fra samleskinne, mens form 2b har adskilte koplingsklemmer fra samleskinne. Standard samleskinner i bunn på automatsikringer
oppfyller kravet til form 2b. For effektbrytere med tilkoplingsklemmer montert på en
plate adskilt fra samleskinnen oppfyller også form 2b. Tilnærmet alle hoved- og
underfordelinger som leveres i dag etter form 2 er i realiteten form 2b.
Form 4
I form 4 fordelinger er samleskinner adskilt fra funksjonelle enheter som effektbrytere, automatsikringer etc. som igjen er innbyrdes adskilt fra hverandre. Form 4 kan
deles i underkategorien a) og b). Form 4a har ikke adskilte tilkoplingsklemmer fra
effektbryteren, mens form 4b har adskilte tilkoplingsklemmer fra effektbryteren.
Form 4a er den mest benyttede form 4 fordelingen i dag. Form 4 er plasskrevende
og relativt kostbar i forhold til form 2.
Vurdering
Form 4 fordelinger har et høyere sikkerhetsnivå enn form 2 fordelinger i og med
hver bryter er adskilt fra hverandre. Et havari på en bryter skal ikke skade nabobryterne. Form 4 bør kun benyttes på hovedfordelinger eller spesielle underfordelinger
der man ønsker et høyt sikkerhetsnivå. Form 2 fordelinger kan benyttes både som
hoved- og underfordeling. Form 2 er plassbesparende da man kan montere flere
brytere på samme areal enn ved form 4. Et havari på en bryter kan imidlertid skade
nabobryteren da de ikke er fysisk adskilt.
Det anbefales å benytte form 4a på alle hovedfordelinger normalkraft, nødkraft og
UPS. Hovedfordeling normalkraft kan være etter form 2b da ingen vitale systemer
skal være forsynt med normalkraft, men for å få en helhetlig utforming av hovedfordelinger anbefales det form 4a også for hovedfordeling normalkraft. Det er ikke
identifisert andre fordelinger som har behov for form 4 og det anbefales derfor at
alle andre fordelinger utformes etter form 2b.

3.4

Pluggbare vern
Ved bruk av pluggbare vern kan man skifte defekte vern eller skifte vern til annen
karakteristikk uten å gjøre fordelingen spenningsløs. Fordelene med pluggbare
vern får man først i driftsperioden.
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Det skilles på pluggbare vern i hovedfordelinger og underfordelinger. I hovedfordelinger er det i all hovedsak effektbrytere med sitt pluggbare system, mens det i underfordelinger er automatsikringer med et annet system for pluggbarhet. I hovedfordelinger er det et begrenset antall effektbrytere. Kostnadskonsekvensen vil være
liten på grunn av begrenset antall, og fordelen vil være stor i driftsperioden.
På underfordelingsnivå er det flere system for pluggbare vern avhengig av produsent. Alle produsentene som leverer pluggbare vern oppfyller definisjonen for
pluggbarhet, men det er kun en produsent som har et system for pluggbarhet som
oppfyller den allmenne oppfattelsen av hva pluggbarhet er med tilhørende fleksibilitet.
Det vil være et betydelig antall underfordelinger og automatsikringer i hver underfordeling. Kostnadskonsekvensen av å benytte pluggbare vern på underfordelingsnivå vil være i størrelsesorden 15-20% tillegg på materialkostnad.
Vurdering
Ved å benytte pluggbare vern kan man skifte vern uten å gjøre fordelingen spenningsløs. Dette er en fordel i driftsfasen.
I hovedfordelinger anbefales det benyttet pluggbare effektbrytere.
For automatsikringer finnes det flere pluggbare system, men kun ett system som
gir en fleksibilitet ved utskifting av vern som går utover den rene definisjonen på
pluggbarhet. I sistnevnte system kan man skifte størrelse og antall poler på automaten uten å gjøre spesielle tilpasninger. Dette er et tilnærmet «plug and play»
system. Et slik system vil man først og fremst få glede av i driftsperioden og spesielt ved ombygginger. I andre pluggbare system vil man oppnå at man kan skifte
vern uten å gjøre fordelingen spenningsløs, men man vil ikke oppnå noen spesiell
gevinst ved ombyggingsarbeider. Det pluggbare systemet som gir en fleksibilitet
utover den pluggbare definisjonen og som kan gi en gevinst under driftsperioden
ved ombygginger er det for tiden kun en produsent som har.
I vurderingen er det ikke tatt hensyn til denne tilleggsfleksibiliteten fordi det kun er
en produsent. Det er kun vurdert kostnadskonsekvensen og fordelene det kan
være med å skifte vern uten å gjøre fordelingen spenningsløs. Erfaring fra andre
sykehusprosjekt hvor man har pluggbare vern eller en kombinasjon av pluggbare
og vanlige faste vern eller bare faste vern er at dette ikke er noe som engasjerer
driftsavdelinger spesielt mye. Det er sjeldent en automatsikring går i stykker og ved
ombygginger er det gjerne gjenbruk av eksisterende kursavganger med eventuelt
supplement av noen få nye kursavganger. Et pluggbart system på underfordelingsnivå kan anbefales for utvalgte underfordelinger som anses å ha en kritisk
funksjon for strømforsyning. For generelle underfordelinger anses kostnadskonsekvensen større enn nytteverdien. Det anbefales at det generelt ikke benyttes
pluggbare vern på underfordelingsnivå med følgende unntak:

›

Underfordelinger til medisinske områder gruppe 2

›

Underfordeling i IKT-rom for kommunikasjonsanlegg
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Jordfeilautomater eller automatsikringer
I det nye sykehuset vil det generelle strømforsyningssystemet være 400/230V TNC-S/ TN-S system. I et TN-C-S/ TN-S system er det brukerne og bruken av det
elektriske anlegget som definerer om det er krav til jordfeilautomater eller ei. Er
brukerne av det elektriske anlegget ikke sakkyndige eller allmenheten har tilgang til
det elektriske anlegget skal det installeres jordfeilautomater på stikkontaktkurser til
og med 20A. I våtrom og utendørs skal det generelt, uansett brukere, installeres
jordfeilautomater.
I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk HMS arbeid som
blant annet legger føringer for nødvendig opplæring av arbeidstakere. I en slik
sammenheng anses de ansatte i virksomheten til ikke å gå under definisjonen
"allmenheten" eller "ikke sakkyndig". Dette betyr at de ansatte ved sykehuset kan
benytte stikkontakter uten at det er jordfeilautomater på stikkontaktkursen. Områder som publikum har fri tilgang til i bygningen anses som tilgjengelig for allmenheten og skal følgelig ha jordfeilautomater på stikkontaktkurser til og med 20A.
Jordfeilautomater på alle kurser, unntatt medisinske områder gruppe 2, vil i utgangspunktet gi et enhetlig anlegg. Imidlertid er det ikke ønskelig å bestykke kurser for belysning med jordfeilautomater fordi en da vil få en begrensning av antall
armarmaturer per kurs. Dette fører til at man uansett vil få en blanding av kurser
med automatsikringer og jordfeilautomater.
I tillegg har en jordfeilautomat en høyere pris enn vanlige automatsikringer. Prosjekteres anlegget riktig vil personsikkerheten være like god om man bruker automatsikring eller jordfeilautomat.
Vurdering
Benyttes jordfeilautomater på alle kursavganger til og med 32A, unntatt i medisinske områder gruppe 2, trenger man ikke å gjøre vurderinger om hvor det er krav til
jordfeilautomat eller hvor man kan unnlate jordfeilautomat og erstatte den med automatsikring. En slik løsning vil gi et enhetlig anlegg. Benyttes jordfeilautomat på
lyskurser kan driftssikkerheten på lysanlegget forringes noe. Flere utkoplinger som
nødvendigvis ikke er en feilsituasjon som krever utkopling og man vil bruke flere
kursavganger til lysanlegget. Det anbefales, selv om dette har en liten kostnadskonsekvens, at det generelt benyttes jordfeilautomat med unntak av medisinske
områder gruppe 2 og til kurser som utelukkende forsyner belysningsanlegg.

3.6

Selektivitet og sikker utkobling av vern
I dette kapittelet vurderes ulike prinsipper for å sikre vernselektivitet og sikker utkobling av effektbrytere ved feil.
Effektbrytere med tradisjonelle overstrømsvern
Selektivitet:
Effektbrytere med elektroniske overstrømsvern er normalt benyttet i tilsvarende
anlegg. For å gi selektivitet mellom bryternivåene baserer løsningen seg hovedsakelig på energiselektivitet. Energiselektivitet, eller dynamisk selektivitet betyr at
nedstrøms vern begrenser gjennomsluppet energi slik at den ikke overstiger ener-
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gien oppstrøms vern trenger for å løse ut bryteren. Dette kan, med omtanke i valg
av vern og leverandør, gi selektivitet opp til det maksimale kortslutningsnivået i anlegget (total selektivitet) dersom det ikke har for mange vern-nivåer.
Ved meget høye kortslutningsnivåer eller mange vern-nivåer kan det imidlertid
være vanskelig å oppnå total selektivitet. Det kan også være nødvendig å velge
større effektbrytere oppstrøms enn absolutt nødvendig. Det kan igjen føre til at
man må benytte større kabeltverrsnitt enn nødvendig på stigekablene, men dette
kan som regel unngås ved at man benytter justerbare vern.
I installasjoner med varierende kortslutningsytelse kan det være problematisk å
sikre en hurtig nok utkobling ved feil med lav kortslutningsytelse samtidig som vernene skal være selektive ved høy kortslutningsytelse. I større installasjoner gjelder
dette spesielt på avbruddsfri strømforsyning når forsyningen kan komme via vekselretteren i en statisk UPS eller via statisk bypass og manuell bypass. Det er da
vanskelig å stille inn flere vern i serie slik at man både har sikker utkobling ved de
lave kortslutningsnivåene fra UPSens vekselretter, og samtidig har selektivitet ved
de høye kortslutningsnivåene når man har bypass tilgjengelig. I tillegg skal man
beskytte bypasskretsen i UPSen slik at den ikke havarerer. Det skal tilstrebes å
oppnå selektivitet i alle driftsmoduser for UPS forsyningen.

Effektbrytere med kommunikasjon
Selektivitet:
Ved å innføre kommunikasjon mellom effektbryterne kan man legge inn logikk som
sikrer at oppstrøms vern ikke løser ut ved kortslutning dersom nedstrøms vern
også detekterer denne. Man kan dermed benytte effektbrytere med liten forskjell i
utløsestrøm og ofte samme type brytere.
Bruk av kommunikasjon representerer en ekstra kostnad som går til kommunikasjonsløsningen og mer avanserte utløseenheter enn tradisjonelle vern. Det kan
også være nødvendig å velge større bryterstørrelser enn nødvendig siden det ofte
er en minstestørrelse for muligheten til å utstyre bryteren med kommuniserende
vern. Ekstrakostnaden kan i noen tilfeller begrenses ved at man kan redusere størrelsen på oppstrøms vern og dimensjoner på tilhørende stigeledninger.
Begrense antall vernnivå
Alternativt til tiltakene over kan man begrense antall vern-nivåer. Etter UPSen kan
man på generelle stigere ha inntil tre vernenivåer. Dette er forutsatt at UPSen er av
en viss størrelse, gjerne 400 kVA eller større.
Før valg av vern må det dokumenteres en oppstilling eller et strøm-tid diagram der
alle relevante parametere er tegnet inn slik at leverandørene kan tilpasse utløsekurver i diagrammet og dermed bevise at vernene som tilbys tilfredsstiller selektivitetskravene og er tilstrekkelig hurtige slik at de ikke slipper igjennom for mye energi
til bypass kretsen i UPSene.
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Vurdering
Nedenstående tabell viser sammenligning av alternative løsninger for å sikre vernselektivitet.
Tradisjonelle effektbrytere
Fordeler
Kostnadseffektivt ved
optimal struktur

Ulemper
Begrenset
mulighet
for bruk av
mange
vernnivå

Kommunikasjon mellom effektbrytere
Fordeler
Ulemper
Lett å oppnå
Kostnad/ (relaselektivitet
tivt lang leveringstid)

For å oppnå
selektivitet
må anlegget
overdimensjoneres
(behov for
å øke bryter-størrelse
for å oppnå
selektivitet)

Dersom kommunikasjonen
svikter vil bryterne fungere
iht. individuelt
innstilt utløsekurver

Fin oppdeling av stigestruktur
Fordeler
Ulemper
Sikker løsMange stining siden
gekabler er
en enkelt
plassfeil får bekrevende i
grenset omhovedford.
fang
og på føringsveier.
Lite praktisk løsning.
Kostbar
løsning

All innstilling
av bryter må
gjøres ved bruk
av PC
Tabell 2 Sammenligning av alternativer

Det anbefales i hovedsak at koordinering av vern løses gjennom bruk av tradisjonelle effektbrytere. Dette legges også til grunn i den videre prosjektering.
Erfaringer tilsier imidlertid at dette i noen tilfeller kan være utfordrende. Oppdeling
av stigeledningsstrukturen vil være kostnadsdrivende og er lite hensiktsmessig hvis
omfanget er stort. Kommunikasjon kan da være hensiktsmessig mellom store effektbrytere og der man har mange effektbrytere i serie.
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Figur 1 Vernnivå strømforsyning til medisinske områder gruppe 2

I Figur 1 er utfordringen med mange vern i serie illustrert, spesielt for UPSforsyningen til medisinske områder gruppe 2 som har ett vernnivå mer enn den
redundante forsyningslinjen.

3.7

Kabling til heiser
I bygninger som inneholder heis(er) er det ofte en diskusjon om heisen skal forsynes direkte fra hovedfordeling eller fra nærmeste underfordeling.
Her behandles kun akutt-, person- og vareheiser som ikke har annen funksjon under brann enn å gå til en forhåndsprogrammert etasje og stanse der. For brannheis
er det spesielle krav som må følges.
I byggeforskriften er det krav om at utstyr som har en funksjon under brann skal ha
funksjonsikring i nødvendig tid. Ved brannalarm skal heisen(e) gå til forhåndsprogrammert etasje. Dette kan ta noen titalls sekunder eller maksimalt ett minutt eller
to. Det må opprettholdes funksjonssikringen av strømforsyningen i nevnte tidsrom.
Dette kan utføres på flere måter, men det er innarbeidet i bransjen at man bruker
funksjonssikker kabel til dette formålet.
Benyttes funksjonsikker kabel fra hovedfordeling til heismaskinrom har man funksjonssikring i hele strømforsyningen til heisen. Benyttes funksjonssikker kabel kun
til nærmeste underfordeling bør strømforsyningen fram til underfordelingen ha
funksjonssikring i nødvendig tid. Strømforsyningen frem til underfordelinger vil i
hovedsak være utført med strømskinner, men kan i enkelte tilfeller være utført med
kabel. Kabler/ strømskinner frem til underfordelinger vil gå i sprinklet område og vil
dermed ha forskriftsmessig funksjonssikring i nødvendig tid.
Vurdering:
Det er planlagt 4-7 heiser i hvert bygg. Skal heisene forsynes direkte fra hovedfordeling tilsvarer det 1 meter hovedfordeling når den er utført som form 4a, samt relativt lange kabellengder. Alternativt kan heisene forsynes med en avgang direkte
fra strømskinnene i elrom på etasjenivå. Dette vil gi relativt korte kabellengder og
besparelse i hovedfordelingen. Ulempen med en slik løsning vil være når strømskinnen gjøres spenningsløs for eksempel ved vedlikeholdsarbeid. Da vil strømforsyningen til heisen(e) tilkoplet denne strømskinnen bli satt ut. Forsynes heisene
direkte fra hovedfordeling unngår man denne problemstillingen.
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Det vil være svært sjeldent at strømskinnen(e) som forsyner blant annet heiser gjøres spenningsløse og det anbefales derfor at heisene forsynes med funksjonssikker kabel fra nærmeste underfordelingsrom/ strømskinne. En slik løsning oppfyller
byggeforskriftens krav om funksjonssikring i nødvendig tid og det vil være den
mest hensiktsmessige og økonomiske løsningen etter vår vurdering.

3.8

Ytelse og omsetningsforhold isolertransformator (medisinsk ITsystem)
Isolertransformator eller skilletransformator for medisinske IT-system skal være
ènfaset og ha en ytelse mellom 0,5 til 10 kVA. Ytelsen på skilletransformatoren har
betydning for hvor lange kurskabler kan være med hensyn på momentan utkopling
av vern. Mindre ytelse gir kortere kurskabler som igjen fører til at skilletransformatoren må være plassert i umiddelbar nærhet av det medisinske gruppe 2 rommet.
For operasjonsstuer vil dette trolig ikke være noen utfordring. For andre gruppe 2
rom, der flere rom er forsynt fra samme skilletransformator kan dette bli en utfordring. I ytterste konsekvens må man ha en skilletransformator med tilhørende gruppe 2 fordeling for hvert gruppe 2 rom selv om effektbehovet i rommet skulle tilsi at
flere gruppe 2 rom kunne vært tilknyttet samme skilletransformator. Ut fra erfaring
anbefales det at ytelsen på skilletransformatoren standardiseres på 8 kVA.
Skilletransformatoren skal være ènfaset og kan ha omsetningsforhold 400/230V
eller 230/230V. Velges 400V på primærsiden får man redusert størrelse på kabeltverrsnitt og kursavgang kontra 230V på primærsiden. Ulempen med 400V på primærsiden er at man ikke kan tilknytte last etter omkoplingsautomatikken, men før
skilletransformatoren. Har man 230V på primærsiden har man mulighet for å tilknytte annet utstyr etter omkoplingsautomatikken, men før skilletransformatoren.
Det anbefales å legge til grunn 230/230V skilltransformator slik at man har ovennevnte fleksibilitet.

3.9

Strømforsyning medisinske områder gruppe 1
Medisinske områder gruppe 1, som typisk vil være sengerom og undersøkelses-/
behandlingsrom, skal som et minimum ha en lysarmatur tilknyttet nødkraftforsyningen. Hvilken forsyningskategori annet utstyr skal tilknyttes bestemmes ut fra
brukerbehov, men tradisjonell løsning er at annet utstyr til pasientbehandling tilknyttes nødkraft, mens resterende utstyr utenfor pasientbehandling tilknyttes normalkraftforsyningen. Grunnlaget for å tilknytte utstyr til pasientbehandling til nødkraftforsyningen er prinsippet om at man kan drifte sykehuset selv om den normale
strømforsyningen skulle forsvinne i en periode.
Det er to prinsipper som anses aktuelle for strømforsyning av medisinske områder
gruppe 1. De to prinsippene er skissert i Figur 2.
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Figur 2 Alternative strømforsyningsprinsipper til medisinske områder gruppe 1

I alternativ 2 i Figur 2 legges det til grunn at uttak for pasientbehandling monteres i
en prefabrikkert pasientkanal sammen med nødvendige datauttak, pasientsignal
og gassuttak for å nevne de mest vanlige komponentene. I alternativ 1 kan uttakene for pasientbehandling monteres frittstående eller i en pasientkanal som i alternativ 2.
Alternativ 1:
I dette alternativet er alle sikringer for rommet plassert i forsyningsområdets underfordeling. En slik løsning vil gi en stor fleksibilitet med tanke på hvilken forsyningskategori man ønsker i pasientkanelen. Det vil være enkelt å tilpasse brukerspesifikke behov med en kurs fra nødkraft og en kurs fra UPS forsyningen for eksempel.
Denne løsningen har ikke tilgang til sikringene for pasientbehandling, flere kursavganger krever større plass i underfordeling og det blir flere kurskabler på kabelbru.
Alternativ 2:
I dette alternativet er sikringer for pasientbehandling plassert i pasientkanalen,
mens resterende sikringer for rommet er plassert i forsyningsområdets underfordeling. En slik løsning vil gi umiddelbar tilgang til sikringer for pasientbehandling hvis
det skulle oppstå behov for å betjene disse. Denne løsningen kan dekke inntil 9
rom, men man får i utgangspunktet kun en forsyningskategori i pasientkanalen og
løsningen er marginalt dyrere.
Vurdering:
Alternativ 1 og 2 anses som likeverdige for å oppfylle funksjonen for pasientbehandling. Alternativ 1 har fleksibiliteten til å ha forskjellige forsyningskategorier i
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pasientkanalen eller ved pasientbehandlingen, men vil kreve mer plass i underfordelinger og på kabelbruer. Alternativ 2 er marginalt dyrere, man får kun en forsyningskategori i pasientkanalen, men tar mindre plass i underfordelinger og på kabelbru samt at man har tilgang til sikringer for pasientbehandlingen. Uansett hvilken løsning man velger bør løsningen være ensartet etter vår vurdering. Erfaring
med alternativ 2 fra andre større sykehusprosjekt er god og alternativ 2 anbefales
som løsning.
I løpet av forprosjektet ble det utviklet et nytt konsept for sengerom som i dette
prosjektet er det store volum av rom som normalt har en pasientkanal. I sengerom
er det valgt en installasjonsvegg i stedet for en pasientkanal for å plassere uttak til
pasientbehandling. Installasjonsveggen er ikke egnet til å plassere sikringer i og
alternativ 1 er derfor den foretrukne løsningen på sengerom. Vår vurdering om en
ensartet løsning tilsier derfor at alternativ 1 er den anbefalte løsningen for forsyning
av medisinske områder gruppe 1.

3.10

Strømforsyning medisinske områder gruppe 2
Medisinske områder gruppe 2, som typisk vil være operasjonsstuer, intensiv og
tung overvåking, skal uttak til pasientbehandling forsynes fra et medisinsk ITsystem. Spesielle uttak eller uttak utenfor pasientomgivelsen kan forsynes fra den
generelle TN-S forsyningen.
Det er to prinsipper som anses aktuelle for strømforsyning av medisinske områder
gruppe 2. De to prinsippene er skissert i Figur 3.
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Figur 3 Alternative strømforsyningsprinsipper til medisinske områder gruppe 2

Hovedforskjellen på de to alternativene er forsyningen av TN-S systemet for gruppe 2 fordelingen. Forsyningen til det medisinske IT-systemet er identisk i begge
alternativer. Omkoplingsautomatikken før det medisinske IT-systemet får forsyning
fra to uavhengige el-rom på etasjen. UPS-forsyning fra det ene el-rommet og
nøkraftforsyning fra det andre elrommet.
Alternativ 1:
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I dette alternativet har man felles forsyning til det medisinske IT-systemet og TN-S
systemet frem til og med omkoplingsautomatikken. Det vil si at det medisinske ITsystemet og TN-S systemet ved normal drift forsynes fra den avbruddsfrie kraftforsyningen og kan ved behov kople om til nødkraftforsyningen innen 0,5 sekunder.
Fordelen med dette alternativet er at den generelle belysningen i rommet kan tilknyttes TN-S forsyningen slik at den medisinske IT-transformatoren blir belastet
minst mulig av annet utstyr enn utstyr til pasientbehandling. I tillegg vil utstyr tilknyttet TN-S forsyningen ved normal drift være tilknyttet den avbruddsfrie strømforsyningen.
Ulempen med denne løsningen er at en feil på samleskinnene i TN-S fordelingen
fører også til at det medisinske IT-systemet blir påvirket. Det er ikke stor sannsynlighet for at en slik feil inntreffer, men konsekvensen er stor hvis så skulle skje. I
tillegg vil utstyr som for eksempel varmeskap som er tilknyttet TN-S systemet belaste UPSene ved normal drift. I tillegg vil man få et avbrudd på inntil 0,5 sekunder
i både TN-S systemet og det medisinske IT-systemet når omkoplingsautomatikken
kopler om til annen forsyningskategori.
Alternativ 2:
I dette alternativet er det en separat avgang fra underfordeling nødkraft til TN-S
systemet i gruppe 2 fordelingen. Denne avgangen kan forsyne flere gruppe 2 fordelinger. Det medisinske IT-systemet vil ved normal drift være forsynt fra den avbruddsfrie kraftforsyningen, mens TN-S systemet er tilknyttet nødkraftforsyningen
med forankoplede nødkraftaggregater. Fordelen med dette alternativet er at TN-S
forsyningen er uavhengig av det medisinske IT-systemet.
Ulempen med denne løsningen er at minst halvparten av den generelle belysningen må tilknyttes det medisinske IT-systemet. I praksis blir hele den generelle belysningen tilknyttes det medisinske IT-systemet ved denne løsningen og belaster
IT-transformatoren. TN-S systemet er tilknyttet nødkraft og ved svikt i den ordinære
forsyningen vil TN-S systemet være spenningsløst frem til nødkraftaggregatene har
startet opp og leverer effekt etter 15-25 sekunder.
Vurdering:
Noen av de fordelene man oppnår i alternativ 1 når TN-S systemet er tilknyttet
samme omkoplingsautomatikk som det medisinske IT-systemet er også noen av
de ulempene man har ved denne løsningen. En feil i på samleskinnen til TN-S systemet vil kunne påvirke det medisinske IT-systemet, samt at all forsyning tilknyttet
en gruppe 2 fordeling vil belaste UPSene i normalsituasjon. Etter vår vurdering er
fordelene man får ved alternativ 1 flere enn ulempene, men konsekvensene av en
feil i alternativ 1 er større enn i alternativ 2. Selv om man får flyttet belysningen bort
fra IT-transformatoren og en god redundans i TN-S systemet i alternativ 1, anbefales likevel alternativ 2. Det er sjeldent et problem med kapasiteten til den medisinske IT-transformatoren, noe som ikke medfører spesielle utfordringer med å tilknytte
belysning til det medisinske IT-system. I tillegg vil ikke en feil i TN-S systemet i
gruppe 2 fordelingen påvirke det medisinske IT-systemet i alternativ 2. Dette er
hovedargumentene for å anbefale alternativ 2.
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4

ANBEFALT LØSNING
Hovedfordeling
Lavspent fordelingssystem for normalkraft og nødkraft vil være 400/230V TN-C-S.
For avbruddsfri kraft (UPS) vil fordelingssystemet være 400/230V TN-S. Det etableres egne hovedfordelinger med separate rom for hovedfordeling for normalkraft,
nødkraft og UPS. Rom for hovedfordeling og avbruddsfri kraft skal avlåses med
bruk av kortleser tilknyttet det sentrale adgangskontrollsystemet.
Hovedfordelingen utføres som frittstående fordeling med adkomst fra begge sider
og minimum 70 cm fra bakvegg. Fordelingene skal være fabrikkbygget og dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske påkjenninger som den kan bli utsatt for. Hovedfordelingene konstrueres med hensikt å minimere lavfrekvente
magnetiske felt. Fordelingene planlegges med ca. 30% reserveplass inkludert ca.
10% reservebrytere.
Alle avganger skal ha rikelig med plass slik at det kan arbeides i fordelingen uten
fare og slik at alle avganger er tilgjengelige for strømmåling og jordfeilsøking med
tang.
Effektbrytere opptil 630 A skal kunne fjernes helt fra fordelingen og skiftes ut, selv
om strømkretsen den er tilkoblet er spenningsførende. Det skal være mulig å sette
inn nye avganger på inntil 630 A mens fordelingen er i drift.
Inntaksbrytere for normalkraft og nødkraft skal være uttrekkbare. Dette for å gi et
synlig brudd ved utkobling/service, da bryterne er automatisk styrte (motorbetjent).
Brytere skal kunne betjenes uten å åpne dør.
Hovedfordelingen utstyres med kontinuerlig overvåking av jordfeil for alle ledere,
inkludert nøytralledere.
Energimåling etableres i henhold til "NO-RIE-56-03 Energiregistrering" slik at ulike
kategorier kan skilles ut med eget forbruk.

Underfordeling
Fordelingssystemene vil ha en hierarkisk oppbygging, hvor hovedfordeling mater
underfordelingene plassert på etasjenivå. Underfordelinger plasseres i egne el-rom
felles for normalkraft, nødkraft og avbruddsfri kraft. Det etableres separate stålplateskap for hver av forsyningskategoriene.
Fra underfordelingene vil det videre avgrenes til lokale gruppefordelinger for medisinske områder gruppe 2. Gruppefordelinger søkes plassert i egne nisjer eller innfelt i vegg for små gruppefordelinger.
Underfordelingene skal være fabrikkbygget og dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske påkjenninger som de kan bli utsatt for.
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Underfordelinger planlegges med ca. 30% reserveplass, og det medtas ca 10%
reserve kurssikringer i hver fordeling.
Det monteres hovedbryter i alle fordelinger, slik at fordelingen kan gjøres spenningsløs ved service/vedlikehold. Effektbryter for fordelingen plasseres fortrinnsvis i
avgreningsboksen på strømskinnen der dette benyttes, med lastskillebryter som
hovedbryter i underfordelingen. I fordelingsskap der kabel benyttes som tilførsel
skal hovedbryter være effektbryter.
Det skal benyttes sikringsløse vern i alle fordelingene, det vil si effektbrytere og
automatsikringer. Generelt benyttes automatsikringer med integrert jordfeilbryter
(jordfeilautomat). Generelt benyttes ikke pluggbare vern i underfordelinger.
Alle vern tilpasses foranliggende og etterfølgende vern med hensyn på selektivitet.
Det skal som hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis
dette er umulig eller er svært kostnadskrevende bør delvis selektivitet aksepteres
etter en individuell vurdering av hvert avvik.
Rom for underfordeling skal avlåses og nøkkelsystem må koordineres mot overordnet nøkkelplan for sykehuset.
I VVS-teknisk rom i kjeller etableres egne underfordelinger, med avgrening til separate underfordelinger for automatikk tilhørende hvert hovedsystem av ventilasjon
og andre VVS-anlegg. Underfordeling med tilhørende automatikk for hvert hovedsystem av ventilasjon i VVS-teknisk rom på tak forsynes med egen avgang fra
nærmeste vertikale strømskinne eller fra egen underfordeling i VVS-teknisk rom på
tak.
Underfordeling heis forsynes med egen avgang fra nærmeste vertikale strømskinne.
Underfordelinger for drift
Underfordelinger for automatikk leveres av automatiseringsentreprenør.

Medisinske områder gruppe 1
Typiske areal klassifisert som medisinsk område gruppe 1 er undersøkelses-/ behandlingsrom, lettere oppvåking og sengerom.
Rom i medisinsk område gruppe 1 forsynes fra TN-S systemet. Uttak, med tilhørende vern, til pasientbehandling (pasientomgivelser), plasseres i tilhørende underfordeling, alternativt i pasientkanal, og forsynes med nødkraft. Generelle uttak forsynes med normalkraft. Belysning skal forsynes med både nødkraft og normalkraft
hvor minimum 1 lysarmatur skal være tilknyttet nødkraftforsyningen.
Det plasseres EC-skinne for tilkopling av utjevningsforbindelser i rommet, fortrinnsvis i pasientkanalen eller over himling ved dør. Utsatte anleggsdeler forbindes til
EC-skinnen. Ledningsmotstander, inklusive overgangsmotstandene i koblinger,
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mellom skinnen for utjevningsforbindelsene og andre ledende deler skal være lavere enn 0,7 ohm.
Medisinske områder gruppe 2
Typiske areal klassifisert som medisinsk område gruppe 2 kan være operasjonsstuer, tyngre undersøkelses-/ behandlingsrom, rom for intensiv overvåking og pleie
etc.
Medisinsk område gruppe 2 strømforsynes med både nødkraftforsyning og avbruddsfri kraftforsyning (UPS) via omkoblingsautomatikk og enfaset lokal skilletransformator, det vil si et lokalt medisinsk IT-system. I normal drift vil rommet med
medisinske områder gruppe 2 være forsynt fra avbruddsfri kraftforsyning. Ved
strømbrudd vil forsyning skje fra anleggets batterireserve. Når nødkraftaggregatene har startet vil den avbruddsfrie kraftforsyning bli forsynt nødkraftforsyningens nett og vil lade batteriene samtidig som den forsyner det medisinske ITsystemet.
Ved feil i den avbruddsfri kraftforsyningen kobles forsyningen automatisk over til
nødkraftforsyning innen 0,5 sekunder.
Det etableres en egen gruppefordeling for rom med medisinsk område gruppe 2.
Gruppefordeling etableres i nær tilknytning til rom med medisinsk område gruppe 2
der vern og alt nødvendig utstyr plasseres.
TN-S system kan anvendes inne på rom med medisinsk område gruppe 2 for kurser til arbeidsplass, røntgenutstyr og annet utstyr som ikke brukes for pasientbehandling. For å hindre at uttak tilknyttet TN-S system benyttes til pasientbehandling
i normaldrift plasseres disse uttakene utenfor pasientomgivelser i tillegg til at de gis
en tydelig merking.
Uttak tilknyttet det medisinske IT-systemet skal være utstyrt med indikator som
viser at spenning er tilgjengelig.
Det plasseres EC-skinne for tilkopling av utjevningsforbindelser innenfor eller nær
det medisinske området. Utsatte anleggsdeler og andre ledende deler forbindes til
EC-skinnen. Ledningsmotstander, inklusive overgangsmotstandene i koblinger,
mellom skinnen for utjevningsforbindelsene og andre ledende deler skal være lavere enn 0,2 ohm.
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5

GRENSESNITT
De ulike elementene i lavspent forsyningsanlegg har ulike tekniske grensesnitt mot
andre systemer.

5.1

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg
Det skal overføres feil-/ alarmsignal fra alle hovedfordelinger, utvalgte underfordelinger og alle gruppe 2 fordelinger.

5.2

5.3

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen
›

RIBr: Premissgiver for brannsikring og eventuelle krav om automatiske slukkeanlegg i fordelingsrom.

›

ARK: Krav til dører i forbindelse med rømming. Overflatebehandling vegger og
tak samt datagulv.

›

RIB: I hvert underfordelingsrom over nederste plan vil det være behov for 3
stk. utsparinger på ca. 300x300mm til strømskinner og 1 stk. 600x150mm til
kabelbru.

›

RIV: Alle hovedfordelingsrom skal ha kjøling, i størrelsesorden 1,5-2kW per
rom. I underfordelingsrom og gruppe 2 fordelinger er ventilering tilstrekkelig.

Grensesnitt mot nettselskap
Nettselskap installerer energimålere i hovedfordelinger normalkraft og nødkraft.

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Fordelinger
6.1.1

Hovedfordeling

Hovedfordelingene skal tilfredsstille norm for tavler NEK EN 439, form 4a, sakkyndig/instruert betjening.
Effektbrytere skal dimensjoneres i henhold til de påkjenninger fordelingen kan bli
utsatt for. Det skal kun benyttes effektbrytere med større servicebryteevne (Ics) enn
maksimal kortslutningsstrøm. Backupbeskyttelse benyttes i utgangspunktet ikke.
Effektbryternes koblingsevne skal tilfredsstille kravene i NEK EN 60947.
Hovedfordeling skal ha kapsling minimum IP2XC frem til og med tilkobling på hovedbryter i fordelingen. Resten av fordelingen skal minimum ha kapslingsgrad
IP2X.
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Inntaksbrytere for normalkraft og nødkraft skal være uttrekkbare. Dette for å gi et
synlig brudd ved utkobling/service, da bryterne er automatisk styrte (motorbetjent).
Brytere skal kunne betjenes uten å åpne dør. Inntaksbrytere skal dimensjoneres
for en forankoplet 1600 kVA transformator.
Det skal benyttes effektbrytere med elektroniske vern (LSI), Både S og I funksjonen i vernet skal kunne velges samtidig. Det skal velges vern som gir full selektivitet. Effektbrytere skal leveres med 100% vern i alle poler/ faser.
Effektbrytere i hovedfordeling for nødkraftsom forsyner UPS og effektbrytere i hovedfordeling for avbruddsfri kraft skal kunne utstyres med kommunikasjon mot
nedstrøms effektbrytere dersom dette er nødvendig for å opprettholde spesifisert
vernenivå.
Alle effektbrytere skal være installert med modul for måling av effekt og energi.
Hovedfordeling skal ha nettanalysator. Denne skal være av typen trefase multiinstrument med energianalysator og skal knyttes opp imot sentralt driftskontrollanlegg med busskommunikasjon. Multiinstrumentet skal kunne måle spenning og
strøm i alle faser inkl. N, samt effekt, effektfaktor, THD og enkelte harmoniske av
strøm og spenning, energi (kWh), max/min strøm og spenning. Instrumentet skal
baseres på ”True RMS” strøm- og spenningsmåling.
Energimåling mot nettselskap skjer i hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling
nødkraft. Det medtas plass for innmontering av energimåler fra nettselskap, samt
mellomkobler med strøm og spenning fremlagt.
Omkoblingsautomatikk mellom normalkraftforsyning og nødkraftforsyning medtas i
hovedfordeling for nødkraft. Automatikken skal ivareta styring av hovedbrytere for
blinkfri tilbakekopling fra nødkraftforsyning til normalkraftforsyning.
Hovedfordeling normalkraft og nødkraft utføres med eget felt avsatt for jording,
med hovedjordskinne for utjevningsforbindelser.
Jordfeilovervåking medtas på alle avganger i alle hovedfordelinger. Dette for å
hindre at jordfeil (høyohmig) og sammenkoblinger mellom N og PE skal bli stående
over lengre tid. Jordfeilrele skal være klasse B og minimum ha mulighet for innstilling av følgende beskyttelsesområder; personer, brann og frekvensomformere
(bortfiltrering av frekvenser over 50-60 Hz). Måletransformatorer til jordfeilovervåking på stigere som forsyner frekvensomformere skal kunne måle rene DCstrømmer. Jordfeil skal gi visuell alarm i tavlefront, med indikering av feilsted. Jordfeilovervåkingsanlegget skal leveres med buss-kommunikasjon med overliggende
driftskontrollanlegg.
Overspenningsvern skal medtas i alle hovedfordelinger. Avlederne skal være med
indikator som viser om avlederen er defekt.
Materiell og utstyr i hovedfordelingen skal være av enhetlig fabrikat og type.
Følgende signaler skal overføres fra hovedfordelinger til SD-anlegg.
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›
›
›
›
›
›

Nettanalysator i hver hovedfordeling, busskommunikasjon
Effekt og energimåling fra aktuelle effektbrytere.
Jordfeilovervåking i hver hovedfordeling, busskommunikasjon
Overspenningsvern utløst
Spenningsovervåking av lavspent reservekraftmating
Stillingsvisning for effektbrytere (3 signal: ute, inne og vern utløst). Medtas for:
›
Inntaksbryter i hver hovedfordeling
› Alle avganger til UPS (UPS, UPS bypass og manuell bypass)
› Alle avganger ut fra UPS hovedfordeling

I tillegg skal temperatur i hovedfordelingsrommet overføres til SD-anlegget, samt
eventuell vanndetektor.
Lys i hovedfordeling skal være tilkoblet avbruddsfri kraft.

6.1.2

Vertikale strømskinner

Strømskinne for hver forsyningskategori medtas vertikalt opp igjennom elrom, med
mulighet for tilkobling av en eller flere underfordelinger. Strømskinnene vil normalt
ha mulighet for 4 tilkoblinger gjennom en etasje, men de øverste vil komme utenfor
normal betjeningshøyde. I hvert elrom vil generelt en underfordeling bli tilkoblet
strømskinnen, men i øverste plan vil det i tillegg kunne bli tilkoblet heis og VVSfordelinger. På øverste plan i hver elsjakt medtas derfor en ekstra avgrening på
strømskinnene, for å ivareta flere tilkoblingsmuligheter.
Effektbrytere montert på vertikale strømskinner skal oppfylle samme kriterier som
effektbrytere i hovedfordeling.

6.1.3

Underfordeling

Fordelinger for sakkyndig betjening og instruert personale skal tilfredsstille norm for
tavler NEK EN 439, form 2b. Fordelinger for usakkyndig betjening skal tilfredsstille
norm for tavler NEK EN 439.
Fordelingene skal stå mot vegg, og all tilkobling og vedlikehold skal derfor kunne
foretas fra front. Effektbryter plasseres i avgreningsboks på strømskinne der dette
benyttes.
Det skal benyttes sikringsløse vern i alle fordelingene, det vil si effektbrytere og
automatsikringer med eller uten integrert jordfeilbryter (jordfeilautomat).
Utgående effektbrytere i underfordeling skal være av slik utførelse at man oppnår
full selektivitet mot nedstrøms automatsikringer/ jordfeilautomater og oppstrøms
effektbrytere i alle driftssituasjoner.
I fordelinger for sakkyndig betjening og instruert personale skal effektbryternes
koblingsevne/bryteevne tilfredsstille kravene i NEK EN 60947, såfremt ikke annet
er spesifisert. Effektbryternes servicebryteevne (Ics) skal være høyere enn maksimal kortslutningsstrøm på montasjestedet. For automatsikringer tillates backupbeskyttelse ved maksimale kortslutningsstrømmer over 15 kA.
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I fordelinger for usakkyndig betjening skal effektbryternes koblingsevne/bryteevne
tilfredsstille kravene i NEK EN 60898, og være forankoblet maks 250A vern. Største utgående vern er 125A. Effektbryternes servicebryteevne (Ics) skal være høyere
enn maksimal kortslutningsstrøm på montasjestedet. For automatsikringer tillates
backupbeskyttelse ved maksimale kortslutningsstrømmer over 10 kA.
Effektbrytere/automatsikringer leveres med 100% vern i alle faser/ poler.
Vern i hovedfordelinger og underfordelinger skal være av samme fabrikat for å
kunne dokumentere selektivitet.
Automatsikringer skal ha C-karakteristikk. Der det benyttes jordfeilbryter skal denne være integrert i automatsikringen (jordfeilautomat). Jordfeilautomaten skal ha
utløsestrøm 30 mA.
Overspenningsvern skal medtas i alle underfordelinger. Avlederne skal være med
indikator som viser om avlederen er defekt.
Underfordeling skal ha kapsling minimum IP2XC frem til og med tilkobling på hovedbryter i fordelingen. Resten av fordelingen skal minimum ha kapslingsgrad
IP2X.
Fordelinger for usakkyndig betjening skal ha kapsling minimum IP2XC i hele tavlen.
Fordelinger for usakkyndig betjening skal være typetestet.
Tabellen under oppsummerer anbefalte krav til personellkvalifikasjoner og utførelse med hensyn til avdekning og kapslingsgrad av de ulike fordelingene.
Tabell 3: Anbefalte krav til fordelinger

Fordelingstype

Personell-

Avdekning og kapslingsgrad

kvalifikasjoner
Hovedfordelinger

Sakkyndig

Skap, IP2X
Frem til og med tilkobling inntaksbryter IP2XC

Underfordeling i el-rom

Instruert

Skap, IP2X
Frem til og med tilkobling inntaksbryter IP2XC

Gruppefordeling i nisje for
gruppe 2 rom

Instruert

Skap/ stativ, IP2X
Frem til og med tilkobling inntaksbryter IP2XC

Fordelinger i IKT-rom for
kommunikasjonsanlegg

Instruert

Skap, IP2X
Frem til og med tilkobling inntaksbryter IP2XC

VVS fordelinger

Instruert

Skap, IP2X
Frem til og med tilkobling inntaksbryter IP2XC
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6.2

Medisinske områder gruppe 1
Det etableres ikke egne fordelingsrom for forsyning av rom med medisinske områder gruppe 1.
Forsyning etableres ut fra de generelle underfordelingene innen det aktuelle forsyningsområdet.
Områder klassifisert som medisinsk gruppe 1 skal generelt ikke ha forsyning av
avbruddsfri kraftforsyning. Unntatt er rom hvor dette er programmert i romfunksjonsprogrammet.
All forsyning til rom med medisinske områder gruppe 1 utføres med TN-S systemet. Uttak til pasientbehandling plasseres i installasjonsvegg eller egne pasient- /
undersøkelseskanaler. Alle kurssikringer som forsyner uttak til pasientbehandling
skal være jordfeilautomater for å unngå fare for strømgjennomgang i pasient ved
feil. For å sikre alternativ strømtilførsel ved jordfeil i utstyr, skal det være minst to
separate kurser til pasientbehandling. Kurssikringer for generelle uttak, belysning
og pasientbehandling plasseres i områdets generelle underfordeling som skissert i
Figur 4.
Belysning forsynes fra 2 separate kurser hvor den ene er tilknyttet nødkraftforsyningen. Lyskurser utstyres ikke med jordfeilautomat.
Prinsipper for jording i rom med medisinsk område gruppe 1 er beskrevet i notat
"NO-RIE-41-01 Jording".
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Figur 4 Prinsipp strømforsyning medisinske områder gruppe 1

6.3

Medisinske områder gruppe 2
Gruppe 2 fordelinger til medisinske områder gruppe 2 plasseres i egen nisje i tilknytning til aktuelle rom. Gruppe 2 fordelingen består av omkoplingsautomatikk,
medisinsk IT-transformator, nødvendige sikringer, overvåkning og styreutrustninger. Gruppe 2 fordelingen kan utføres som et prefabrikkert skap eller som et
stativ i nisjen.
Det er to typer gruppe 2 fordelinger til medisinske områder gruppe 2. Den ene type
gruppe 2 fordeling er for operasjonsstuer der ett medisinsk IT-system forsyner ett
rom. Den andre type gruppe 2 fordeling er der ett medisinsk IT-system forsyner
flere rom med medisinske områder gruppe 2. Forsyningsprinsippet frem til gruppe
2 fordelingen er identisk for begge typer gruppe 2 fordeling. Forskjellen ligger i
konseptet man velger på utgående kurser fra det medisinske IT-systemet. Dette
blir behandlet i underkapitler, mens her beskrives det felles forsyningsprinsippet
frem til gruppe 2 fordelingen.
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Omkoplingsautomatikk og medisinsk IT-system
Det legges en stigekabel (2x16mm2+j) fra underfordeling nødkraft og en stigekabel
(2x16mm2+j) fra underfordeling UPS frem til omkoplingsautomatikk. Stigekabler fra
nødkraft og UPS skal komme fra underfordelinger i to separate el-rom.
Fra omkoplingsautomatikk til medisinsk IT-transformator benyttes dobbelisolert
kabel (2x16mm2+j). Fra IT-transformator til samleskinner benyttes samme type
kabel som stigekabler frem til omkoplingsautomatikk. Stigekabler frem til omkoplingsautomatikk skal ha nødvendig funksjonssikring. Stigekabler går gjennom områder med automatisk slukkeanlegg og de kommer fra to uavhengige el-rom og
man kan da fortrinnsvis benytte kabeltype IFSI eller tilsvarende.
Medisinsk IT-transformator skal være ènfaset med ytelse 8 kVA og omsetningsforhold 230/230V. Stigekabler og samleskinner skal være dimensjonert for at ITtransformatoren skal kunne overbelastes 100% i 1 time.
TN-S system
I rom med medisinsk område gruppe 2 skal det være et TN-S system i tillegg til det
medisinske IT-systemet. Det legges en stigekabel (4x10mm2+j) til TN-S systemet
fra underfordeling nødkraft. Samme stigekabel kan forsyne inntil 3 stk. gruppe 2
fordelinger. Velges et større tverrsnitt kan flere gruppe 2 fordelinger forsynes fra
samme stiger, men her er det valgt å sette grensen på 3 stk. fordelinger for å redusere konsekvensen av en utkopling.
Prinsipper for jording i rom med medisinsk område gruppe 2 er beskrevet i notat
"NO-RIE-41-01 Jording".

6.3.1

Generelle rom med medisinsk område gruppe 2

Generelle rom med medisinske områder gruppe 2 vil typisk være tyngre undersøkelses og behandlingsrom, intensiv, tung overvåking og utvalgte radiologi rom. Effektbehovet for denne type rom er begrenset og derfor forsynes flere rom fra en
gruppe 2 fordeling. Typisk vil 2-3 rom forsynes fra samme gruppe 2 fordeling. Effektmessig kan flere rom forsynes fra samme gruppe 2 fordeling, men det vil være
uheldig å overskride 2-3 rom fordi konsekvensen ved feil eller service vil påvirke
mange rom.
Medisinskteknisk utstyr til pasientbehandling skal alltid strømforsynes fra det medisinske IT-systemet i tilhørende gruppe 2 fordeling. Det medisinske IT-systemet skal
ha isolasjonsovervåking med varslingssystem inne på hvert rom som er tilknyttet
samme gruppe 2 fordeling, som skissert i Figur 5.
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Figur 5 Prinsipp strømforsyning til generelle rom med medisinsk område gruppe 2

6.3.2

Operasjonsstuer

For operasjonsstuer vil det være ett medisinsk IT-system for hvert rom. Intern
alarmering fra medisinsk IT-system skal overføres til touchscreen i operasjonsstuen. Figur 6 viser den prinsipielle løsningen for operasjonsstuer der det medisinske IT-systemet og TN-S systemet typisk vil bli benyttet i henhold til nedenstående.
IT-systemet

›
›
›

Alle uttak for bruk til pasientbehandling
Allmenlys i operasjonsrom
OP-lamper, til strømforsyningsenhet

TN-S system
I operasjonsrom skal det være et TN-S system i tillegg til det medisinske IT system.
Det er forutsatt at TN-S systemet anvendes på følgende utstyr:

›
›
›

Utstyr med merkeeffekt høyere enn 5kVA
Utstyr som ikke skal brukes direkte på pasienten.
Røntgenutstyr
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›
›
›
›
›

Laser
OP-bord
Diverse varme-/kjøleskap
Dør-, persienne- og blendingsmotorer
PC arbeidsplass

Figur 6 Prinsipp strømforsyning til operasjonsstuer med medisinsk område gruppe 2
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7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (SHA)
Spesielle forhold knyttet til SHA vil være:
Lavspent forsyningssystem har HMS-utfordringer både i forhold til utstyrsstørrelse
ved montasje og berøringsfare ved installasjon og drift. Spesielle forhold som bør
påaktes:

›

Inntransportveier av utstyr, spesielt hovedfordelinger. Transportrute bør kartlegges.

›

Rømningsveier for personell som er i rommene under installasjon og idriftsetting.

›

Betjeningsforhold ved installasjon; tilstrekkelig plassforhold og god belysning.

›

Forskriftsmessig beskyttelsesnivå (kapslingsgrad) på alle komponenter i forsyningsanlegget

›

Avlåsing av de enkelte rom i byggefasen etter at spenning er påsatt.

I driftsfasen vil fordelinger og andre komponenter i den lavspente strømforsyningen
være spenningssatt og man må følge de rutinene som sykehuset til enhver tid har
ved inspeksjon, drift og vedlikehold av spenningssatte anlegg.
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1

3/14

INNLEDNING
Regelverket krever både nødbelysning og ledesystem. Krav til ledesystem og nødlys er hjemlet i flere ulike forskrifter som igjen er fastsatt på grunnlag av forskjellige
lover. Mer detaljerte anvisninger for utførelse finnes i veiledninger til disse forskriftene. Videre finnes det selvstendige norske, europeiske og internasjonale standarder innen dette feltet. Veiledningene og standardene kan i enkelte tilfeller oppfattes
å være motstridende.
Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinje og nødbelysning
for å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. I tillegg vil det i en del tilfeller være krav om nødbelysning ut fra andre behov og ønsker.
Nødbelysning omfatter belysningsanlegg med alternativ nødkraftkilde som skal
sikre at kritiske og nødvendige funksjoner kan opprettholdes i tilfelle svikt i den
normale forsyningen.
I notatet redegjøres det for aktuelle forskriftskrav, veiledninger og prosjektspesifikke krav. Videre vurderes aktuelle løsninger basert på en teknisk og økonomisk betraktning. Anbefalt løsning for prosjektet beskrives.

2

FORUTSETNINGER
Grunnlag for vurderinger er krav stilt i følgende dokumenter:

›
›
›
›
›
2.1

TEK 10 (FOR-2010-03-26 nr. 489)
Arbeidsmiljøloven m/veiledning (LOV-2005-06-17-62)
Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FOR-1998-11-06-1060)
m/Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner
(NEK 400)
Overordnet Teknisk Program
Brannteknisk rapport for prosjektet.

Krav i lov og forskrift
Prosjektet er pålagt å følge alle krav gitt i forskrift. Kravene i forskrifter er ofte ytelsesbaserte og kan tilfredsstilles på flere ulike måter.
Teknisk forskrift til Plan og bygningslov
I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være
lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være
merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og
byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
Arbeidsplasser der arbeidstakerne er utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysning skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke.
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Rømningsvei fra arbeidsplass til det fri skal være merket. Rømningsvei skal være
utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Formålet med forskriften (FEL) er å oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering,
utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk
av utstyr tilkoplet slike anlegg.
Forskriften stiller krav om at installasjonen skal være sikker og egnet for formålet.

2.2

Veiledninger
Veiledninger tolker krav i forskriftene og beskriver eksempler på tekniske løsninger
som skal tilfredsstille forskriftskravene (preaksepterte løsninger). Prosjektet er ikke
forpliktet til følge krav og løsninger gitt i veiledninger, men må da sørge for å ha
andre løsninger som er minst likeverdige med de preaksepterte løsningene. De
viktigste punkter i de ulike veiledninger er angitt under.
Veiledning til TEK
"Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder seg i bygget i følgende
enkeltscenarier eller en kombinasjon av disse:

›
›
›

Ved evakuering som følge av en utløst brannalarm der det ikke er tegn til
brann eller røykutvikling i bygget
Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning
Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann–
og røykutvikling

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som
skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan
være elektriske, belyste eller etterlysende.
Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem.
Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking
skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av skiltstørrelse og kontrastforhold.
Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for
fare ved svikt i den kunstige belysningen, og krav om at rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i
den ordinære belysningen. For prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til
NS-EN 1838 Anvendt belysning-Nødbelysning.
Ved prosjektering av byggverk der arbeidsplassforskriften gjelder, bør kravene i de
to forskriftene ses i sammenheng. Ledelys og nødbelysning bør prosjekteres slik at
disse installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv
rømning."
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Veiledning til arbeidsmiljøloven
«Når kunstig belysning svikter og det av den grunn kan oppstå farlige situasjoner,
er det krav om nødbelysning. Arbeidsgiver må selv vurdere risikoen for at slik fare
kan oppstå. «

2.3

Standarder
Standarder beskriver detaljerte tekniske løsninger som forslag til å tilfredsstille krav
gitt i forskrifter og veiledning. Aktuelle normer og standarder:
NEK 400:2014
Kravene til nødlys er angitt i NEK 400:2014.
NEK 400-5-56 Nødsystemer
Her omhandles generelle krav til nødkraftsystemer, valg og montasje av elektriske
strømforsyningssystemer og elektriske nødkraftkilder.
Eget underpunkt (560.9) omhandler spesifikt nødbelysning for rømningsveier. Her
beskrives detaljerte krav til utførelse av selve installasjonen nødbelysning. Når det
gjelder omfang, responstid og driftstid henvises det til krav gitt i Teknisk forskrift til
Plan og bygningslov.

NS 3926-1: 2009
NS 3926-1: 2009 er en standard som i hovedsak er basert på ISO 16069: 2004.
Standarden beskriver ledesystemer i hovedsak basert på lavtsittende ledelinjer og
markering av dørpartier og trappeløp i flukt og rømningsveier.
Følgende endringer er spesielt foretatt i NS 3926-1:2009 i forhold til ISO
16069:2004:
- økt luminansnivå for etterlysende komponenter;
- prinsipp om likeverdige rømningsalternativer;
- endret utforming av symbol for lavtsittende armaturer brukt som ledelinje.
- krav om at det ikke kan benyttes både elektrisk og etterlysende systemer i samme område
NS 3926's økte krav til luminansnivå stiller strenge krav til omfang og nivå på ladelys.

NS EN 1838:2013/NEK EN 50172:2004
NS EN 1838:2013 er en europeisk standard som beskriver et nødlysanlegg basert
på elektrisk belysning montert i flukt og rømningsveier. Hensikten med rømningsbelysningen er å sørge for at en trygt kan komme ut fra et område hvis det oppstår
svikt i den normale strømforsyningen.
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NEK EN 50172:2004 gir en del føringer for tekniske krav og utførelse, men henviser til NS 1838 når det gjelder omfang og ytelse.

Lyskultur Publikasjon nr. 7, Nødlys/Ledesystemer:2013
Denne publikasjonen er ment å være en veileder i prosjektering og utførelse av
landbaserte, visuelle ledesystemer.
Normen angir under pkt 3.5 Alternative utførelser:
Prosjektering av de enkelte løsninger vil bli å gjennomføre på grunnlag av de forskjellige normer og standarder som gjelder i Norge til enhver tid. 7..
Eksempler kan være:

›
›
›

Etterlysende ledesystemer basert på NS 3926
Elektriske ledesystemer basert på NEK EN 50172/NS- 1838
Andre ledesystemer som ikke omfattes av overnevnte

Veilederen beskriver detaljerte løsninger både i forhold til NS 3926 og NS 1838/EN
50172.

2.4

Prosjektspesifikke dokumenter
Overordnet Teknisk Program
Ledesystemet består av nødlys (markeringslys og ledelys) og fysiske ledesystemer, som etterlysende ledestriper, håndlist etc. Nødlysanlegget bør bygges opp
som et sentralisert, adresserbart og overvåket system. Ledelyset bør utføres som
en del av normalbelysningen og som også kan fungere som nattlys. Alternative og
supplerende ledesystem bør vurderes, eksempelvis etterlysende markeringsskilt,
etterlysende striper på/langs gulv, ledende håndlist etc. I tekniske rom skal det
etableres etterlysende striper på/langs gulv som leder ut til nærmeste rømningsvei.
Prosjektets brannrapport (foreløpig utgave)
Det skal installeres nødlysanlegg.
Det skal installeres ledesystem for rømming.

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER
For SUS vil det være krav om at det etableres et ledesystem og nødbelysning. Aktuelle normer for dette er:

›
›

Ledesystem basert på NS 3926
Elektrisk ledesystem basert på NS-EN 1838
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Ledesystem i henhold til NS 3926
Standarden beskriver to ulike systemoppbygginger:

›
›

Kun bruk av etterlysende komponenter
Kun bruk av elektrisk baserte komponenter.

Det er i henhold til denne standarden ikke anledning til å blande disse to prinsippene i ett og samme anlegg.

Etterlysende system etter NS 3926

Eksempel på etterlysende ledesystem montert i korridor og i trapp
Dette systemet er gjennomgående basert på etterlysende produkter som skal kunne opprettholde tilstrekkelig markering av rømningsveiene i inntil 60min.
Det er ingen elektrisk baserte komponenter i et slikt system, men løsningen krever
kontinuerlig tilfredsstillende ladelys i alle aktuelle områder for å kunne være operativ når en rømningssituasjon inntreffer. Ladelyset vil normalt komme fra byggets
generelle belysningsanlegg.
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Elektrisk basert system etter NS 3926

Eksempel på elektrisk basert ledesystem montert nede ved gulv i korridor.
Elektrisk basert system etter NS 3926 opprettholder samme prinsipp med lavtsittende markering, men har egen elektrisk tilkobling som ivaretar tilfredsstillende lysnivå.
I praksis vil et elektrisk basert ledesystem etter NS 3926 bli uforholdsmessig kostbart med svært mange punktlyskilder og egne strømforsyningssystemer. Vi er ikke
kjent med at denne løsningen er benyttet i noen utstrekning i Norge. Løsningen
anses derfor lite aktuell for SUS og vurderes ikke nærmere.

3.2

Ledesystem i henhold til NS-EN 1838
Disse standardene beskriver anlegg som automatisk skal gi tilfredsstillende belysning i angitte områder når strømforsyningen til den normale belysningen svikter.
Anleggene baserer seg i hovedsak på armaturer montert i tak/på vegg i en høyde
som sikrer tilfredsstillende belysning sammenhengende gjennom hele rømningsveien. Anlegget omfatter en kombinasjon av ledelysarmaturer som skal gi tilfredsstillende belysning gjennom rømningsveien og utgang og retningsskilt som skal
angi rømningsretning.
Også for denne løsningen er det flere ulike alternativer:

›
›

Sentralisert nød og ledelysanlegg
Desentralisert nød og ledelysanlegg

Sentralisert nød og ledelysanlegg
Med et sentralisert anlegg benyttes nødlysarmaturer som forsynes fra en sentral
forsyning. Nødlysanlegget etableres med separate armaturer for ledelysfunksjon
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og markeringslys. For markeringslys kan supplerende merking av rømningsveier
utføres med etterlysende skilt.
Det finnes flere ulike varianter på oppbygging av sentraliserte nødlysanlegg, blant
annet i forhold til overvåking og styring.

Eksempel på oppbygging av et sentralisert nødlysanlegg i henhold til NS 1838

Desentralisert nød og ledelysanlegg
Med desentraliserte anlegg benyttes det nødlysarmaturer med innebygget batteriforsyning i hver enkelt enhet. Det kan også her være flere ulike anleggsoppbygginger avhengig av hvordan overvåking og styring etableres.
Et desentralisert system er enkelt å prosjektere/installere, men er forholdsvis kostbart og har en svært dårlig løsning i forhold til drift og vedlikehold. Med små batterier plassert rundt i hele bygningsmassen i et stort antall vil kontroll og vedlikehold/utskifting av disse være et stort praktisk problem.
Desentralisert nød og ledesystem er en løsning som ikke er egnet som et hovedsystem for nød og ledelys i en bygningsmasse av denne størrelsen.

3.3

Vurdering
På bakgrunn av foregående gjennomgang bør ledesystemet ved SUS etableres
etter et av følgende standarder:

›
›

NS 3926 basert på etterlysende produkter
NS 1838 med sentralisert strømforsyning
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Alternativ 1: Løsning basert på NS 3926 med etterlysende produkter
En slik løsning vil i utgangspunktet kunne gi et anlegg med de laveste investeringskostnadene. Dette fordi anlegget ikke innebærer andre tekniske installasjoner
enn ladelys fra den generelle belysningen.
Imidlertid vil en slik løsning innebære vesentlige ulemper:

›

Anlegget er ikke dekkende for krav til nødbelysningsanlegg. Nødbelysning vil
komme i tillegg.

›

Omfang av ledelinjer/markeringer i henhold til normen vil bli svært omfattende.
Det vil være en estetisk utfordring å få dette implementert på en god måte. Erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter underbygger dette.

›

Etterlysende produkter krever kontinuerlig ladelys. Dette vil hindre mulighet for
behovstyring av lyset i flukt og rømningsveier. Trapper som normalt ikke er i
bruk må ha mer eller mindre kontinuerlig ladelys for de etterlysende produkter.
Dette er lite forenlig med byggets energikonsept.

›

Usikkerhet i forhold til beregning av nødvendig ladelys fra den generelle belysningen. Det er mange typer av selvlysende produkter med ulike krav til ladelys. Lading ved intermitterende belysning kan ikke dokumenteres.

›

Energibesparende lyskilder (eks. LED) kan ha en spektral energifordeling som
er lite gunstig i forhold til lading av etterlysende produkter.

Alternativ 2: Løsning basert på NS 1838 med sentralisert forsyning
Dette er en løsning hvor en vil unngå de utfordringer som NS 3926 gir i forhold til
estetisk utforming og energikonseptet.
Ulempen her er i utgangspunktet kostnadskonsekvensen hvis det skal etableres et
eget sentralisert nødlysanlegg med nødlyssentraler og nødlysarmaturer uavhengig
av den generelle belysningen.
Imidlertid vil bygningsmassen ha både reservekraft og avbruddsfri kraft tilgjengelig.
Ved å benytte disse installasjonene til også å forsyne nødbelysningen vil man kunne få et svært kostnadseffektivt og teknisk godt anlegg.
Nødbelysningsutstyret vil da inngå i den generelle belysningen og vil kunne behovsstyres på lik linje med den øvrige belysning.
Dette alternativet tilfredsstiller forskriftskrav til ledesystem og møter samtidig prosjektets energiambisjon i forhold til behovsstyring. Ved å utnytte allerede tilgjengelige installasjoner for reservekraft og avbruddsfri kraft framstår dette også som et
svært prisgunstig alternativ.
For å imøtekomme kravene i VTEK til ledesystem suppleres kravene i NS EN 1838
med lavtsittende ledelinjer i flukt og rømningsveier der det anses nødvendig.
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Anbefaling
Det anbefales at det for SUS 2023 etableres et nødlysanlegg som beskrevet i alternativ 2 basert på kravene i NS EN 1838. For å imøtekomme kravene til ledesystem i VTEK vil det suppleres med lavtsittende ledelinjer i flukt og rømningsveier.
Omfang av ledelinjer planlegges i samarbeid med brannrådgiver.

4

ANBEFALT LØSNING
Hovedfunksjonen til et nødlysanlegg er å skape en trygg og oversiktlig rømningsvei
ved behov for rømning. Konseptet for nødlys vil bestå av:
•
•

Retnings- og markeringsskilt med etterlysende skilt
Ledelys

Retnings- og markeringsskilt som skal markere rømningsvei og fluktvei, utføres
som belyste, etterlysende skilt. For spesielle arealer som f.eks. auditorium hvor
lyset kan være av i normalsituasjon må det benyttes gjennomlyste markeringsskilt.
Dette utføres som desentralisert system med batteripakke lokalt i hver armatur.
Armatur overvåkes av byggautomatiseringsanlegget.
Ledelys integreres i det generelle lysanlegget og kombineres med en eventuell
nattlysfunksjon. Ledelys forsynes i en kombinasjon fra byggets nødkraftforsyning
og avbruddsfrie strømforsyning. For ytterligere å bedre forsyningssikkerheten, forsynes ledelys i flukt- og rømningsvei fra to ulike underfordelinger.
Ved å koble halvparten av ledelysarmaturene til den avbruddsfri strømforsyning vil
kravet om innkoblingstid på 50 % (NS 1838) av armaturene innen 5 sekunder være
tilfredsstilt.
Det medtas et omfang av ledelyset som vil tilfredsstille NS EN 1838. Alle rom med
ledelys vil også ha lysarmaturer tilknyttet normalkraftforsyningen. Denne redundansen vil sikre et tilfredsstillende lysnivå selv om en enkelt kurs eller armatur kobler ut. Utskifting av defekte lysarmaturer i ledelyset vil gå inn som en del av det
normale vedlikeholdet som følge av at ledelyset også er en del av allmennlyset.
Egne kontrollrutiner for ledelyset vil dermed ikke være nødvendig.
Ved brannalarm vil alt lys i rømningsveier og fluktveier bli automatisk tent.
For å imøtekomme kravene i VTEK suppleres kravene i NS EN 1838 med lavtsittende ledelinjer i flukt og rømningsveier i for eksempel uoversiktlige arealer, kulvert under terreng og arealer og arealer med lang rømningstid. Omfang av ledelinjer planlegges i samarbeid med brannrådgiver.

5

GRENSESNITT
For nødlysanlegget vil det være følgende grensesnitt:

›

For ledelyset vil grensesnitt gå mot byggets romkontrollanlegg. NEK 400 stiller krav til utforming av buss-anlegg for nødlysanlegg slik at det ikke skal kunne påvirkes av feil i det generelle styreanlegget.
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TEKNISK LØSNING
Nødlysanlegget består av:
•
•
•
•

Retnings- og markeringsskilt: Utgangsskilt og retningsskilt utført som etterlysende skilt.
Et fåtall gjennomlyste markeringsskilt med egen batteriforsyning.
Ledelys
Eventuell antipanikkbelysning samt belysning av farlige arbeidsplasser

Retnings og markeringsskilt
Retnings og markeringsskilt består av etterlysende merkeskilt som skal markere
rømningsvei og fluktvei.
I helt spesielle tilfeller hvor ikke etterlysende skilt kan benyttes (f.eks. auditorier)
skal gjennomlyste markeringsskilt benyttes. Gjennomlyste skilt skal være med lysdioder som lyskilder og utføres med egen batteriforsyning og overvåking fra byggautomatiseringsanlegget. Armaturene tilknyttes byggets UPS-forsyning. Omfang av
denne type markeringslys skal begrenses til et minimum.

Markeringskilt planlegges ut fra følgende kriterier:
•

Alle dører som leder ut av branncelle skal merkes med skilt. Dette gjelder allikevel ikke mindre enkeltrom som har direkte utgang til rømningsvei. Herunder:
undersøkelsesrom, kontorer, møterom, grupperom og lignende.

•

Skilt skal benyttes i publikumsarealer samt i flukt – og rømningsveier generelt.

•

Etterlysende markeringsskilt må være tilpasset lading fra LED-belysning.

•

Retnings- og markeringsskilt må koordineres opp mot felles skiltplan for bygget.

•

Ved alle retnings og markeringsskilt skal det monteres ledelysarmatur som
sikrer tilfredsstillende ladelys.

Ledelys
Ledelys utføres som en del av den generelle belysningen, eventuelt kombinert med
nattlys, forsynt via byggets nødkraftforsyning og avbruddsfrie forsyning.
I generelle arealer brukes NS EN 1838 for å dimensjonere ledelyset. Det skal være
ledelys i alle rømningsveier og fluktveier.
Funksjonskrav i kap. 560 i NEK400 har som mål at nødlys skal være tilgjengelig
selv om det oppstår en feil på forsyningen til utstyr/lampe. Med et TN-S-system vil
denne situasjonen være ivaretatt ved redundant forsyning og brannsikring av installasjonen.
Ledelys forsynes fra 2 separate kurser. Arealene vil også ha lysarmaturer tilknyttet
normalkraftforsyningen. Denne redundansen vil sikre et tilfredsstillende lysnivå selv
om en enkelt kurs eller armatur kobler ut.
For å bedre rømningsforholdene, spesielt i røyk, skal det i flukt og rømningsveier
suppleres med linjemerking langs vegg eller gulv. Dette kan for eksempel være
punktmarkeringer i gulv.
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Bruk av etterlysende linjemerking har en del estetiske utfordringer og må bearbeides videre i detaljprosjektet. Omfang av linjemerking av planlegges i samarbeid
med brannrådgiver.

For å ivareta alle overnevnte funksjonskrav skal ledelysanlegget bygges opp som
vist i nedenstående figur.

Følgende prinsipp legges til grunn:

›

Kurs tilknyttet normalkraft (4x16A) styres over aktor og forsyner generell belysning innen det aktuelle forsyningsområde. Forsyner anslagsvis annen hver
armatur i rømningsvei.

›

Kurs 1 for ledelys (4x16A) styres over aktor og forsyner armaturer som skal
tilknyttes nødkraft. Forsyner i tillegg hver 4.armatur i rømningsvei innen det
aktuelle forsyningsområde.

›

Kurs 2 for ledelys (4x16A) skal forsynes med avbruddsfri strømforsyning og
føres direkte over til annet forsyningsområde. Her tilkobles kursen hver 4. ledelysarmatur i rømningsvei. Kursen benyttes ikke til belysning i andre rom enn
rømningsvei. Kurs som føres over til annet forsyningsområde skal være 16A
B-karakteristikk. Det er ikke nødvendig å øke kabeltverrsnittet så lenge total
kabellengde ikke overstiger 140m.

Brannsikring av installasjonen
Det er et krav i TEK 10 at installasjonen for hele nødlysanlegget skal ha en funksjonstid på 60 minutter. VTEK angir følgende preaksepterte måter å ivareta dette
på:
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1. ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller
2. ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller
3. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst
60 minutter for byggverk i brannklasse 2 og 3.
Lokalene for SUS vil bli fullsprinklet. Alle kabelføringsveier hvor flere kurskabler
eller stigekabler er forlagt vil også bli sprinklet. De samme arealer er også overvåket med røkdetektorer. Dette vil sikre en tidlig varsling ved branntilløp samt hindre
spredning ved en eventuell brann. I tillegg er ledelys i rømningvei forsynt fra to separate underfordelinger for å sikre ytterligere redundans. Dette vil ivareta kravene
til brannsikring i henhold til TEK 10.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Spesielle forhold som bør påaktes i forhold til SHA:

›

Montasjehøyder armaturer. Bør vektlegge montasje som ikke krever stillas.

›

Valg av servicevennlige armaturer.
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for nødkraftanlegget
ved SUS 2023. Nødkraftanlegget som beskrives her vil være definert som en nødstrømskilde for aktuelle forbrukere ved bortfall av forsyningen fra Lyse Elnett.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
•
•
•
•
•
•
•

•

3

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL
Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner"
(NEK 400)
Maskinforskriften
Skisseprosjekt
Overordnet Teknisk Program -OTP
Notat NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning
Notat NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg
Erfaringer fra tilsvarende sykehusprosjekter

ALTERNATIVE UTFØRELSER
OTP krever i kap 9.1.3 at minimum følgende skal vurderes i forbindelse med dimensjonering av nødkraftaggregater:

•
•
•
•
•

Ekstern leveringssikkerhet
Avstand til nærmeste energiproduksjon
Antall og størrelse for elkraftaggregater
Redundans i elkraftaggregater
Distribusjonsnett, høyspent eller lavspent, separat eller felles med normalkraft

I tillegg er det vurdert sentralisert eller distribuert løsning, lav- eller høyspent generator, alternative drivstofftyper, kjølemetode for aggregat.

3.1

Ekstern leveringssikkerhet og energiproduksjon

Leveringssikkerheten i strømnettet er høy for de store byene i Norge. Dette gjelder
også for Stavanger, men ingen nettselskaper kan garantere at det ikke vil forekomme lengre utfall. Det er ingen elkraftproduksjon nær Ullandhaug ut over vannkraftverkene som er tilknyttet overføringsnettet i Rogaland fylke. Sykehuset i Stavanger må som alle andre store sykehus og i henhold til forskriftskrav etablere en
egen nødkraftproduksjon som automatisk kobler inn innen 25 sek. etter nettbortfall
for å oppfylle forskriftskrav.

3.2

Sentral eller desentralisert aggregatløsning

SUS Ullandhaug vil ha en stor og spredt bygningsmasse med behov for nødkraft i
alle bygg. Det er helt klart å anbefale at det etableres en sentral nødkraftproduksjon ved sykehuset framfor flere desentraliserte produksjonsanlegg.
En sentralisert løsning gir mer fleksibilitet med hensyn på kapasitetsutnyttelse, felles reservekapasitet, utvidelser og vedlikehold/testing. Videre vil en felles nødkraft-
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stasjon gi mulighet til å flytte det store problemet med støy og eksos bort fra områder med pasientbehandling.
En felles nødkraftstasjon for hele sykehuset (byggetrinn 1 og 2) er anbefalt og forutsatt i valgt systemløsning på lik linje med valgt løsning ved andre tilsvarende nye
sykehus.

3.3

Lav- eller høyspennings generator

Ved SUS Ullandhaug skal nødkraftaggregatene forsyne flere 400 V hovedfordelinger med store ytelser. Hovedfordelingene vil være lokalisert på forskjellige steder
i bygningsmassen til sykehuset. Avstander fra nødkraftstasjonen til de fleste av
hovedfordelingene vil være så stor at aktuelle ytelser må overføres via et høyspentnett for å oppnå håndterbare strømmer. Ved å installere høyspent generatorer
med samme spenningsnivå som høyspentanlegget, ville man unngått transformatorer. Dette har gitt arealbesparelser selv om generatorer for høyspenning er noe
større og dyrere enn generatorer for lavspenning.
Maksimal høyspenning på en generator er imidlertid 11 kV. Høyspent distribusjonsnett i Lyse nett sitt område er 22 kV. Høyspentnett for normalkraft fra Lyse
nett og høyspentnett for nødkraftforsyning anbefales å ha samme systemspenning
og dermed samme utstyrsløsninger ut fra drift, reservedeler og personsikkerhet. En
slipper dermed uansett ikke unna en transformator pr generator selv om en velger
en høyspent generator.
Med en høyspent generator innføres høyspentutstyr i aggregathallen som medfører ekstra krav til kompetanse for personell som skal gjøre arbeider i anlegget. Krav
kan reduseres til «instruert personell» hvis generator leveres med høy IP-klasse
(min IP46).
En løsning med lavspent generator og transformator er mer robust med hensyn på
koblingsoverspenninger i høyspentnettet da en transformator tåler langt høyere
koblingsoverspenninger enn en generator.
Transformator mellom last og generator gir også mer dempning av spenningsdipp
ved lastpåslag. Videre er en løsning med transformator mer fleksibel i forhold til
trinning av spenning.
Ut fra disse vurderinger anbefales derfor bruk av lavspent generator fortrinnsvis
690 V når ytelsen pr aggregat blir større enn 2000 kVA.

3.4

Alternative drivstofftyper

Ut fra kostnader og utprøvde løsninger for så store ytelser, anbefales benyttet
standard industritype dieselmotorer. Disse kan imidlertid driftes på diesel og biodiesel samt naturgass forutsatt en del ombygging/tilpasning.
Diesel
Det stilles ingen spesielle krav til dieselkvalitet ut over at den må tilfredsstille den
europeiske standarden for dieselolje EN 590 samt at det må benyttes såkalt "vinter"-diesel pga lang lagring over en vinter selv om påfylling skjer om sommeren.
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Biodiesel
Dieselaggregater med denne ytelsen kan kjøres på biodiesel (50 % diesel, 50 %
biodiesel dvs samme type som selges på bensinstasjoner), men erfaringen med
biodiesel er at den gror under lagring. Med så store lagringstanker for diesel som vi
har her (lager for 24 timers drift) og kun få timer drift pr år, er biodiesel uegnet når
en krever meget rask start og høy tilgjengelighet. Biodiesel kan maks lagres i 12
mnd. Nye typer biodiesel utvikles kontinuerlig så konklusjonen kan være en annen
om noen år.
Det eneste alternativet med reduserte utslipp som kan anbefales og er prøvd av
aggregatleverandøren Coromatic Sverige og bekreftes å tåle 10 års lagring, er
ECOPAR A som er et patentert drivstoff for dieselmotorer utviklet av EcoPar AB
med ca 30 -50 % mindre utslipp av CO₂ innregnet hele livssyklusen iht ISO14040. I
tillegg reduseres utslipp av sot og NOX, og kreftfremkallende utslipp reduseres med
90% sammenlignet med vanlig dieselolje ifølge leverandøren. ECOPAR A oppfyller
den europeiske standarden for dieselolje EN 590 og den amerikanske standarden
for dieselolje ASDM D975. Dette drivstoffet gir minimum samme virkningsgrad og
ytelse som vanlig diesel, (påstås mer enn 5% redusert forbruk) og medfører ingen
endring av motor og kan blandes med vanlig dieselolje. Leveres i dag med tankbil
fra Sverige (Gøteborg og Østersund) til andre anlegg i Oslo-området og på Vestlandet. Den er dyrere enn vanlig dieselolje. (9,55 SEK/liter pluss norske skatter og
avgifter levert på tankbil til Oslo i 2016)
Naturgass
En del busser og lastebiler benytter naturgass som drivstoff, spesielt i byer for å
redusere utslipp av NOX og sot. Løsningen krever tilpasning/ombygging av motor
og de er benyttet på mindre motorer enn det som er aktuelt her. Under samme
trykk og temp vil 1 m³ gass inneholde lite energi i forhold til dieselolje så den må
komprimeres til minst 200 bar. Allikevel vil en naturgassdrevet motor ha en virkningsgrad som er 15 – 20% lavere enn en som er drevet på diesel. En gassdrevet
motor har også en lengre starttid og mer usikker oppstart som er uheldig her hvor
det kreves full drift på alle generatorer innen 25 sek. Med driftstid på bare noen få
timer i året så er miljøgevinsten med gassdrift liten.
Anbefaling
Det anbefales benyttet standard dieselolje eller spesialdiesel (f.eks. ECOPAR A)
som tilfredsstiller EN590, europeiske standard for dieselolje.

3.5

Kjølemetode

Det er to aktuelle metoder for kjøling av så store aggregater.
Alternativ 1:
Kjølevifte fast montert på motoraksel og radiatorer plassert etter vifte i aggregatrommet. Dette krever meget store luftmengder ført inn og ut av aggregatrommet for
kjøling pluss forbrenningsluft. (Over 140.000 m³/h)
Kjølesystemet monteres her på samme ramme som aggregat og generator. Ingen
separate pumper for transport av kjølevæske enn de som er produsert sammen
med motor og ingen elektriske kjølevifter som skal startes og stoppes. Løsningen
er enkel, robust og driftssikker og den klart mest brukte for dieselaggregater som
leveres i dag. Ulempen er at meget store luftmengder må føres gjennom aggregat-
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rommet og løsningen krever store åpninger for inn- og utluft mot friluft som gir kalde rom spesielt under drift.
Alternativ 2:
Kjølebatteri med kjølevæske fra motor og ladeluft plassert på tak/i friluft, bare kjøleluft for strålingsvarme og forbrenningsluft føres inn i aggregathallen. Løsningen
krever flere sirkulasjonspumper for kjølevæske og mange elektriske vifter på kjølebatteriet. Plassering ute og flere komponenter medfører mer vedlikehold. Mest
brukt på dieselaggregater på skip der det er vanskelig å tilføre store mengder luft.
Alternativ 1 med kjølevifte på motoraksel og radiatorer ved motor er standard løsning hos de fleste leverandører og anbefales for nødkraftaggregater med få driftstimer pr år. Denne løsningen legges til grunn.

3.6

Antall, størrelse og redundans for elkraftaggregater

Notatet "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft" forutsetter for 1. byggetrinn (106.000
m²) et totalt effektbehov for nødkraftforsyning på 3,2 MW og 3,9 MW hvis 20 %
arealutvidelse skal inkluderes. Ved full utbygging (204.000 m²) er det anslått et
nødkraftbehov på 5,7 MW som øker til 6,8 MW hvis 20% arealutvidelse skal inkluderes.
Med så store ytelser ved full utbygging, bør en benytte så store standard dieselmotoraggregater som mulig for å begrense antallet og arealbehovet i nødkraftstasjonen. I dag leveres standard industrimotorer med en netto effekt ut fra generator på
opp mot 2,5 MW. Den mest kostandsoptimale størrelsen (antall kW/kr) i dag er
maskiner med en ytelse på 2,0 MW/2,5 MVA.
Det anbefales installert 2 stk 2,0 MW aggregater for å dekke ytelsen i byggetrinn 1.
I tillegg anbefales installert et ekstra aggregat som felles reserve hvis et aggregat
feiler i oppstarten eller er utkoblet på grunn av service. Dette er en løsning som er
valgt ved alle de nye store sykehusene i Norge. Det vil si totalt 3 stk 2,0 MW aggregater i byggetrinn 1.
Aggregatstasjonen må være utvidbar for installasjon til totalt 5 stk 2,0 MW aggregater ved full utbygging (4 stk for å dekke ytelsen pluss 1 stk i reserve.)

3.7

Distribusjonsnett, høyspent eller lavspent, eget eller felles
med normalkraft

Med så store ytelser som det er behov for ved full utbygging, så må nødkraft distribueres via et høyspentnett for å oppnå håndterbare strømmer som det finnes bryteranlegg for.
Nødkraftanlegget skal være en back-up til normalkraftforsyningen. En feil i normalkraftnettet på sykehusområdet vil da ikke medføre at nødkraftforsyningen svikter.
Det anbefales derfor etablert et eget høyspentnett for nødkraft uavhengig av høyspent normalkraftnett. Begge høyspentnettene bygges for 24 kV systemspenning og
driftes på 22 kV som Lyse Elnett sine anlegg slik at utstyret standardiseres. To separate høyspentnett vil i tillegg gjøre anlegget mer fleksibelt og brukervennlig un-
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der test av nødkraftanlegget. En kan da teste automatisk oppstart av alle aggregater inklusive styring av brytere uten at nomalkraftforsyningen forstyrres. Det etableres egne nettstasjoner for nødkraft for nedtransformering til 400 V. Løsninger for
den enkelte nettstasjon og mer detaljer omkring høyspentnettet er beskrevet i notatet NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg.

4

ANBEFALT LØSNING
Det anbefales etablert en nødkraftstasjon felles for hele sykehuset i forbindelse
med en teknisk sentral. Nødkraftbehov er anslått til ca. 3,2 MW for planlagt bygningsmasse i byggetrinn 1 og ca 5,7 MW ved full utbygging.
Nødkraftstasjonen bestykkes slik at man opprettholder kapasiteten i anlegget selv
om en enhet/aggregat ikke er tilgjengelig på grunn av feil eller service. Ut fra anslått nødkraftbehov og vurderte aggregatytelser, anbefales nødkraftstasjonen bestykket med 3x2,0 MW enheter (2+1 system) som stand-by ytelse i første byggetrinn. Anlegget må forberedes for en bestykning med 5x2,0 MW enheter (4+1 system) ved full utbygging.
Det enkelte aggregat anbefales bygd opp av en standard industritype dieselmotor
med en ytelse på 2,0 MW, 1500 o/min med påkoblet en lavspent generator med
ytelse på minimum 2,5 MVA for å dekke aktiv og reaktiv last. For hver generator
installeres isolerte kompakte strømskinner frem til en transformator for transformering av generatorspenningen til 22 kV før generatorene kobles sammen på felles
samleskinne. Herfra overføres kraften på et eget høyspent kabelnett til nettstasjoner i det enkelte bygg/senter.
Nødkraftstasjonen utgjør en viktig funksjon for sykehuset og det legges særlig vekt
på å sikre operasjonsdyktighet. Det legges opp til en brannstrategi der brann håndteres gjennom solide passive brannskiller med en brannselle for hvert aggregat og
egen brannselle for hver transformator.
Høy effekt og betydelig avstander fra nødkraftstasjonen til de fleste bygg på sykehusområdet medfører at nødkraft må distribueres via et eget høyspentnett. Det
etableres egne nettstasjoner for nødkraft i hvert bygg for nedtransformering til 400
V som anbefalt i NO-RIE-40-02 "Systemløsning strømforsyning". Løsninger for
høyspent koblingsanlegg og den enkelte nettstasjon er beskrevet i notatet NO-RIE42-01 Høyspentanlegg.
Figur 1 neste side viser et utsnitt fra 3D modell for teknisk sentral med rominndeling for aggregatene, transformatorer, 22 kV tavlerom og kontrollrom.
Vedlegg 1 viser enlinjeskjema for aggregater med koblingsanlegg og høyspentring
for nødkraft. Høyspentanlegget er nærmere omtalt i NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg.
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Figur 1 Rominndeling for aggregatstasjon med transformatorom og tavlerom.
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GRENSESNITT
5.1

Grensesnitt mot høyspentanlegg og Lyse Elnett

Aggregatleveransen vil ha følgende grensesnitt mot høyspentanlegget:
•

Kontrollanlegg for nødkraftanlegg skal sende kommandoer for styring av høyspentbrytere og innhente indikeringer og målinger fra høyspentanlegget.
Avklare nødvendige målinger og signaler, protokoll eller signalkabel pr signal
(hardwiring), ytelser på måleverdiomformere etc.

•

Fysisk grensesnitt mellom strømskinner levert av aggregatleverandør og transformatorer levert av Lyse Elnett med nødvendige mål.

•

Grensesnitt mot Lyse Elnett med hensyn på leder for sikkerhet og leder for
kobling ved spenningssetting og lasttesting mot netteier sitt 22 kV distribusjonsnett.

5.2

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg

Aggregatleverandør skal fra sitt kontrollanlegg overføre indikeringer, alarmer og
målinger til SD-anlegg via sykehusets datanett. Avklare grensesnitt og protokoller
samt avklare signalmengder mot driftsorganisasjon.

5.3

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen

•

Akustikk RIAku: Støyberegninger og krav til maks støy målt 1 meter rist for luftinntak og kjøleluft ut fra aggregathall samt ved skorstein. Krav til demping av
vibrasjoner mot dekke.

•

VVS: Luftmengder og areal for kjøleluft Åpninger i vegger og kanaler får å oppfylle krav til maks trykkfall, maks mottrykk, unngå for stort undertrykk i aggregathall så en får åpnet dører når aggregater er i drift etc. Varme i aggregathall
ved stillstand. (Store areal for spjeld til kjøleluft, samt ønske om 15 grader C i
aggregathall slik at motorvarmere greier 40 grader C i motorblokka. Nødvendig
for å greier 25 sek. oppstartstid
Utvendig lagertank for diesel levert av VVS, grensesnitt mot aggregatsystem.

•

Brann: brannsikring aggregatrom, brannseller med store åpninger for luft

•

Arkitekt: Areal, høyder, porter pluss eventuelle akustiske plater på vegger.
overflatebehandling/farge på pipe?

•

Bygg: store utsparinger, dragere for oppheng av eksospotter, gruber med
dørkplater i gulv for fremføring av dieselrør etc.

•

RIE: tilførsel 400 V nødkraft til underfordeling for det enkelte aggregat, føringsveier, lysplassering.
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6

TEKNISK LØSNING
Kap 4 beskriver overordnet anbefalt systemløsning. Her i kap. 6 er mer detaljerte
anbefalinger og krav til tekniske løsninger beskrevet.

6.1

Arrangement og rombehov i teknisk sentral

Som anbefalt i kap 3.6 så må aggregatstasjonen i Teknisk sentral være utvidbar for
installasjon av totalt 5 stk 2,0 MW aggregater for å dekke nødkraftbehovet ved full
utbygging (4 stk for å dekke ytelsen pluss 1 stk i reserve).
Aggregatstasjonen må ha adkomst for inntransportareal for et og et aggregat. Aktuelle mål på et aggregat med motor, kjøler og generatorer er lxhxb = ca 6m x 3,2m
x 2,3m og vekt på over 15 000 kg. For SUS er det planlagt at aggregat heises ned i
sjakt ved siden av piper vha stor kran og transporteres videre inn gjennom aggregatrom 1 til aktuelt aggregatrom gjennom porter i brannvegger. Se figur 1.
For hvert aggregat kommer i tillegg en dagtank for diesel samt plass for lyddemper/eksospotte over aggregat og eksosrør frem til felles skorstein. Det er anbefalt
en brannselle pr aggregat. Bredden på det enkelte aggregatrom bør være ca 6 meter for å ha tilgang til service og demontering på hver side av dieselaggregatet. For
å henge opp lyddempere for eksos over aggregatet, må aggregatrommet minimum
ha en fri høyde på ca 5,6 meter.
Lengden på rommet er gitt av hvordan inntransport av aggregat løses, plassering
av dagtanker og plassering av bafler for lyddemping av kjøleluft inn og ut av rommet. Dagtank for hvert aggregat plasseres i bakkant av rommet der kald kjøleluft
tas inn fra tak og dermed gir gunstig kjøling av diesel. Luft ut går gjennom lydbafler
i eget rom og videre ut i område der skorstein er plassert som vist på figur 1. Lengde på hvert rom blir med et slikt arrangement ca 10 meter.
Figur 1 viser også kontrollrom, rom for transformatorer for hvert aggregat samt rom
for 22 kV koblingsanlegg for sammenkobling av aggregatene i henhold til anbefaling i NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg. Selv om det i dag er muligheter for fjernovervåking av nødkraftanlegg anbefales det allikevel et eget kontrollrom nær aggregatene for bruk under testing og service. Det ideelle hadde vært et rom med utsyn til
alle aggregatene. Plassering av aggregater i egne brannseller gjør dette vanskelig.
Derfor anbefales minimum et kamera i hvert aggregatrom med visning i kontrollrom
for å ha en visuell overvåking under oppstart og drift.

6.2

Tekniske krav til aggregater og kontrollanlegg

I kap. 3 er alternativer for aggregat vurdert og det anbefales aggregater bygd opp
av en standard industritype dieselmotor med en netto ytelse på 2,0 MW, 1500
o/min med påkoblet en lavspent generator med ytelse på minimum 2,5 MVA for å
dekke aktiv og reaktiv last. Kravet skal betraktes som "standby power" og med en
lastkilde som er variabel iht. ISO 8528-12.
(Leverandørene skiller mellom driftsformene "standby power" og "prime power" for
sine maskiner, der 100% ytelse for maskinen reduseres med 10 % hvis maskinen
skal benyttes i en primær kraftstasjon med kontinuerlig drift (prime power). Hvis
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maskinen skal benyttet i en nødkraftstasjon så betraktes dette som "standby power" og maskinen kan belastes med full ytelse i minimum 1-3 døgn.)
Kjølevifte monteres på drivaksel og radiatorer for vannkjøling av motor og ladeluft
plasseres på felles stålramme. Utstyret skal monteres slik at vibrasjoner ikke forplanter seg til bygningskonstruksjonen. Viberasjonsdempere/fjærer som reduserer
vibrasjonene med minst 90%. Det kreves meget store luftmengder ført inn/ut av
hvert aggregatrom for kjøling og forbrenningsluft (over 140.000 m³/h pr maskin).
Netto areal for luft inn og ut må beregnes slik at trykkfallet og undertrykk i aggregatrommet ikke blir for stort. I åpning for både luft inn og ut skal det monteres tette
spjeld som lukker når aggregatet ikke er i drift.
Dieselmotoren på det enkelte aggregat skal kunne komme opp i fullt turtall innen10
sek slik at aggregatene er magnetisert, i fase og klar for belastning innen 25sek.
Turtallsregulatorens karakteristikk skal tilfredsstille et krav på maks stasjonær frekvensvariasjon på +/- 2% ved lastforandring fra 0 – full belastning.
Generatoren med regulering skal dimensjoneres slik at den gir et tilstrekkelig stivt
nett for å gi spenningskvalitet i henhold til EN50160. Generatoren skal ha en maks
stasjonær spenningsvariasjon på +/- 2% ved lastpåslag fra 0 til full last og maks
transiente spenningsvariasjon på +/- 1+ % ved lastpåslag fra 0 til ½ last. Generatoren skal minimum gi 300 % av nominell strøm i 10 sek ved kortslutning på generatorklemmer.
Forskriftene krever at nødkraftforsyningen skal være i drift innen 25 sek etter nettbortfall. Dette krever at kontrollanlegget kontinuerlig overvåke nettspenningen og
ved nettfeil på begge innmatinger automatisk koble ut nettbrytere, starte nødkraftaggregater etter en såkalt "hurtigstartfunksjon" der dieselmotorene startes og kjøres opp i riktig turtall, kobler inn aggregatbrytere mot felles samleskinne, magnetiserer alle generatorene samtidig og kan levere effekt ut på nødkraftringen innen 25
sekunder. I tillegg skal automatikken ha funksjonalitet for innfasing mot nettet når
dette er tilbake og for belastningstesting mot nettet og eventuell levering av effektreserve for nettselskapet.
Det er nødkraftstasjonens automatikk som styrer 22 kV høyspent effektbrytere for
hvert aggregat, nettbrytere og brytere for nødkraftringen. Automatikken overvåker
og kobler om fra normalkraft til nødkraft når nettspenningen er borte mer enn innstilt tid (2 sek). Automatikken skal gi blinkfri innfasing tilbake til normalkraft når
nettspenningen igjen er stabil. Enlinjeskjema for høyspentanlegget er vist og omtalt
i NO-RIE-42-01 Høyspentanlegg og i vedlegg 1 i dette dokument.
Alle indikeringer og målinger skal presenteres på skjermer i kontrollrom og den
viktigste informasjonen skal overføres videre til sykehusets SD-anlegg via datanettet. I tillegg til automatisk oppstart, skal det være mulig å teste og starte aggregater
både fra kontrollrom og lokalt fra tablå på hvert aggregat.

6.3

Tekniske krav til avgassystem
Eksos fra hver aggregat føres via isolerte eksosrør av stål frem til flenskobling på
felles skorstein. På eksosrør skal det monteres lyddemper/eksospotte (over det
enkelte aggregat) slik at støynivå er under ca 85 dBA målt en meter horisontalt ut
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fra åpning/topp på pipe. Skorstein skal ha separate innvendige stålrør for hvert aggregat dvs 5 stk og en utvendig mantel av stål som er overflatebehandlet med
rustbeskyttelse. Skorstein må ha en høyde godt over nærliggende tak slik at krav til
CO₂ og NOX nivå ved bakkenivå oppfylles. Antatt høyde ca. 30m. Videre skal
skorstein ha en utvendig leider med ryggbøyle og markeringslys.

6.4

Tekniske krav til drivstoffanlegg.
Type drivstoff er vurdert i kap. 3.4. Det må montere en dagtank i aggregatrommet
for hvert aggregat. Hver dagtank skal ha volum for ca 8 timers drift ved full belastning (ca 3500 liter). Dagtankene tilknyttes en felles utendørs lagertank som skal ha
kapasitet til å oppfylle kravet om 24 timers drift ved full utbygging, dvs totalt ca
50.000 liter eller to tanker på 25.000 eller 30.000 liter. (Avhengig av belastningsgrad så varierer forbruket fra 0,262 til 0,265 liter pr kWh. Maksimal total belastning
på 7,8 MW i 24 timer medfører et forbruk på ca 50.000 liter.)
Det er ikke avsatt innvendig areal for en lagertank så det er forutsatt at en glassfibertank graves ned i området utenfor teknisk sentral.
Påfylling av dagtanker skal skje automatisk fra lagertank ved hjelp av nivåovervåking og dublerte elektriske pumper med en kapasitet på ca 35 l/min. Manuell tømming av dagtank ved service/feil skal skje med egen tilbakefyllingspumpe til lagertank. Uforbrent diesel fra motor skal returneres til dagtank og om nødvendig kjøles
før den føres til dagtank. Dagtank skal monteres slik at det er mulig å utføre manuell påfylling. Mengdemålig av drivstofforbruk pr kjøring pr maskin lagres og summeres pr mnd. og år.

6.5

Tekniske krav til støydemping
Den beste dempingen av lyd ut av aggregatrommet oppnås hvis luft inn og spesielt
luft ut må gjennom 90 granders retningsendringer i tillegg til lydbafler. Store luftmengder kreves ført inn/ut av hvert aggregatrom for kjøling og for forbrenningsluft.
Støynivået inne i aggregatrommet er på ca 115 dB. Selv om aggregatene normalt
bare er i drift ved testing en gang pr måned, må det etableres lyddemping i åpninger for inn- og utluft og for eksos slik at krav i TEK10 oppfylles. Avstand til kontor, sengeposter eller bolighus vil være styrende for kravet.
Lydfeller for luft ut er foreslått plassert i eget kaldt rom mellom aggregatrom og
skorstein. Luft ut, som støyer mest pga viftestøy, føres ut i sjakt rundt skorstein.
Spjeld plasseres i isolert vegg for lettere å holde temperaturen i aggregatrommet
under stillstand. Luft inn er foreslått ført inn gjennom lydfeller i andre enden av
rommet over kontrollrom og gang. Det må vurderes løsning for omluft for deler av
oppvarmet kjøleluft for å holde temperaturen i rommet under drift på kalde dager.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Nødkraftaggregatene krever mye plass og veier mye. De avgir mye støy ved drift,
men driftstiden er svært begrenset. Spesielle forhold som bør påaktes i forhold til
SJA:
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•
•
•
•

Transportrute og innheising av pipe og aggregater. Transportrute må være
avklart med hensyn på akseltrykk, bredde og underganger. Inntransport
må være planlagt med tilstrekkelig plass for kran.
Heising og montasje av eksospotter i tak ca 5,6 meter over gulv.
Rømningsveier for personell som er i rommet under installasjon/idriftsettelse. Ikke personell i aggregathall ved første oppstart.
Test av styring av høyspentbrytere fra aggregatautomatikk krever at leder
for kobling og leder for sikkerhet hos nettselskapet er tilstede.

Vedlegg 1: Systemskjema, høyspentforsyning normalkraft og nødkraft
full utbygging.
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INNLEDING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for avbruddsfri kraftforsyning, UPS, ved det nye sykehuset på Ullandhaug.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
› Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, FEL
› Norsk Elektroteknisk norm ”Elektriske lavspenningsanlegg, Installasjoner"
(NEK 400)
› Skisseprosjekt
› Overordnet Teknisk Program - OTP
› Notat NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft
› Notat NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning
› Erfaringer fra tilsvarende sykehusprosjekter

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Det vil være behov for avbruddsfri kraft til forskriftsmessig nødkraft, brukerspesifiserte behov og serverrom. Disse installasjonene skal forsynes fra en avbruddsfri
kraftforsyning (UPS). Foreløpige UPS ytelser er tidligere dimensjonert i notat "NORIE 40-01 Effektbehov elkraft". Følgende ytelser er stipulert:
UPS-behov i
[KW]

UPS-behov i
[KVA]

Anbefalt UPSytelse i [kVA]

Anbefalt batteriytelse i [kW]

Sengebygg A

203 kW

212 kVA

400 kVA

203 kW

Sengebygg B

63 kW

66 kVA

400 kVA

63 kW

Akuttbygg CD (1)

321 kW

336 kVA

400 kVA

321 kW

Behandlingsbygg E

175 kW

183 kVA

400 kVA

175 kW

Tabell 1 UPS behov og anbefalt UPS ytelse fra "NO-RIE-40-01 Effektbehov elkraft"
(1)

3.1

Det er forutsatt at UPS forsyningen i akuttbygg CD også dekker teknisk sentral

Statisk eller dynamisk UPS
Dynamiske UPSer har frem til i dag vært uvanlig å benytte i Norge, men vi er kjent
med at flere nye prosjekter er planlagt med dynamiske UPSer. Ingen av disse prosjektene er sykehusprosjekt med tilhørende forskriftskrav til nødkraftforsyning. Vi er
også kjent med at det nye sykehuset i Stockholm, Karolinska instituttet, har basert
hele sin avbruddsfrie strømforsyning på dynamiske UPSer. Sverige har et annet
forskriftsverk enn Norge som gjør at man ikke uten videre kan sammenlikne strømforsyningen til sykehusinstallasjoner mellom Norge og Sverige. Den videre vurderingen baserer seg på det norske regelverket samt fordeler og ulemper for de ulike
UPS teknologiene.
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3.1.1

UPS-løsninger

Begrepet dynamisk UPS, som ofte benyttes, er en unyansert beskrivelse av en
UPS-løsning man bør unngå fordi det ikke er entydig hva en dynamisk UPS er. I
den videre diskusjonen brukes begrepet roterende UPS i stedet for dynamisk UPS.
Det eksisterer mange ulike løsninger for roterende UPSer, mens det er en entydig
definisjon av statiske UPSer. En statisk UPS benytter kraftelektronikk (IGBTer) for
å likerette/ vekselrette. Strøm og spenning til belastningen er "laget" av kraftelektronikk. For roterende UPSer er det som gitt i begrepet en roterende motor/ generator som genererer strøm og spenning til belastningen.
Som det fremkommer her så har man i prinsippet to ulike UPS-teknologier:

›

SUPS – Statisk UPS

›

RUPS – Roterende UPS

For SUPS er det kun en type som beskrevet innledningsvis, men for RUPS er det
flere ulike alternativer hvor teknologien som benyttes er svært forskjellig. For roterende UPSer har man følgende definisjoner:

›

RUPS – Roterende UPS

›

DRUPS – Diesel Roterende UPS

›

DeRUPS – Diesel elektrisk Roterende UPS

Ofte benyttes begrepet "Flywheel" om roterende UPSer. "Flywheel" er ingen egen
UPS-teknologi. "Flywheel" er den roterende massen som lagrer kinetisk energi
som både kan benyttes sammen med roterende og statiske UPSer.
Figur 1-A til D illustrerer hovedforskjellene på de ulike UPS-løsningene.

›

Figur 1-A: SUPS med batterier som energilager

›

Figur 1-B: SUPS med "Flywheel" som energilager

›

Figur 1-C: RUPS med batterier som energilager

›

Figur 1-D: DRUPS med "Flywheel" og dieselmotor som energilager

DeRUPS er en teknisk løsning kun en leverandør har per i dag og blir derfor ikke
behandlet i dette notatet. Hovedforskjellen mellom DeRUPS og DRUPS er at for en
DRUPS er dieselmotor, motor/generator og "Flywheel" montert sammen som en
enhet på felles ramme. DeRUPS har ikke alt montert som en felles enhet på en
ramme, men har elektriske forbindelse i stedet for mekaniske forbindelser til motor/generator.
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Figur 1 Ulike prinsipper for UPS-installasjoner

Figur 1-A illustrerer en tradisjonell statisk UPS-løsning, som er mest vanlig i Norge,
hvor man har et aggregat foran UPS som starter opp og leverer effekt etter noen
10-talls sekunder hvis nettet faller ut. Den statiske UPSen består i hovedsak av en
likeretter, vekselretter, bypass og en batteribank som energilager. Figur 1-B illustrerer en statisk UPS på lik linje med den statiske UPSen i Figur 1-A bortsett fra at
batteriet er erstattet av et roterende energilager "Flywheel". "Flywheel" som energilager til statiske UPSer har store begrensinger i mengden energi som kan lagres.
Energilageret i "Flywheel" konstruksjonen tilsvarer normalt en backup tid på 15-30
sekunder.
Figur 1-C illustrerer en RUPS som består av en motor/ generator og batterier som
energilager. I normal drift forsynes motor/ generator fra normalkraftforsyningen.
Ved bortfall av normalkraftforsyningen, og før aggregatene starter opp, forsyner
batteriene motor/ generator. Denne type roterende UPS har gode elektrisk egenskaper med blant annet høy kortslutningsytelse fordi den består av en motor/ generator og ikke bare kraftelektronikk-komponenter som i en statisk UPS. Løsningen er
først og fremst egnet for anlegg i megawattklassen eller anlegg med dårlig effektfaktor med stort innslag av reaktiv effekt og hvor det er store startstrømmer fra for
eksempel transformatorer. Utstyr som tidligere var en årsak til dårlig effektfaktor i
anlegget har blitt vesentlig forbedret de senere årene og i dagens sykehus er effektfaktoren god og i størrelsesorden 0,9. I tillegg er løsningen i størrelsesorden
30-40% dyrere enn en tradisjonell statisk UPS.
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Figur 1-D illustrerer en DRUPS som består av en motor/ generator og et "Flywheel"
som energilager sammen med en dieselmotor. I denne type løsning er dieselmotor,
motor/ generator og energilageret "Flywheel" levert som en komplett enhet. I normal drift forsynes belastningen fra normalkraftforsyningen og motor/ generator på
DRUPSen fungerer som motor for å drive "Flywheelet" rundt for å lade opp det kinetiske energilageret. Ved bortfall av normalkraftforsyningen er "Flywheelet" som
er koplet til samme aksel som motor/ generator, energilageret frem til aggregatet
starter opp og kopler seg til den samme akselen og driver motor/ generator og
"Flywheel" rundt. De elektriske egenskapene er som for RUPSen i Figur 1-C, mens
kostnadene er i størrelsesorden 50-60% dyrere enn en tradisjonell statisk UPS.

3.1.2

Forskrifter og normer

Etter at det ble kjent at Karolinska hadde valgt en avbruddsfri strømforsyning basert på roterende UPSer med "Flywheel" som energilager, har det spredd seg en
usikkerhet i deler av bransjen om dette også tilfredsstiller norske forskrifter og normer.
Etter vår vurdering er det ingen begrensning til roterende UPSer i FEL98. Det er
først og fremst i NEK400 og kapitel 5-56 Nødstrøm som sier noe om avbruddsfri
strømforsyning. Der benyttes begrepet "omformeren forsynt fra batteriet", mens i 7710 Medisinske områder benyttes kun begrepet "spesiell nødstrømskilde" og hvor
lang tid denne spesielle nødstrømskilden skal opprettholde strømforsyningen. Utgangspunktet i 7-710 er at denne spesielle nødstrømskilden skal opprettholde
strømforsyningen i 3 timer i tilfeller hvor normalkraftforsyningen svikter. Har man
installert nødkraftaggregater som kopler inn innen 25 sekunder etter svikt i normalkraftforsyningen kan kapasiteten til den spesielle nødstrømskilden reduseres til 1
time. Dette er lagt til grunn her.
En statisk UPS (Figur 1-A) med 1 times batteritid og en roterende UPS (Figur 1-C)
med motor/generator, statisk omformer og 1 times batteritid oppfyller kravene gitt i
forskrift og norm etter vår vurdering. En diesel roterende UPS (Figur 1-D) som kun
har et "Flywheel" som energilager oppfyller etter vår vurdering ikke kravene gitt i
forskrift og norm. Energilageret i "Flywheelet" er kun på noen 10-talls sekunder før
dieselmotoren må starte opp. Svikter dieselmotoren i oppstarten mister man den
avbruddsfrie strømforsyningen i en UPS-løsning med dieselroterende UPS
(DRUPS). Gjeldende forskrift og norm innebærer at man skal ha en UPS-løsning
som har et energilager på 1 times drift i tilfeller hvor normalkraftforsyningen og
nødkraftaggregatene svikter. Dette kan man etter vår vurdering ikke oppnå på annen måte enn å ha en UPS-løsning med 1 times batteritid, hvor batteriene er en
energikilde som er uavhengig av alle andre strømkilder.

3.1.3

Vurdering og anbefaling

Vår tolkning av FEL98 og NEK400 tilsier at en nødkraftforsyning på et sykehus
som har medisinske områder gruppe 2 skal ha en spesiell nødstrømskilde med et
energilager på minimum 3 timer eller minimum 1 time hvis det er installert nødkraftaggregater i strømforsyningen. Denne spesielle nødstrømsforsyningen skal
gjenopprette strømforsyning i løpet av 0,5 sekunder og må da i praksis være en
avbruddsfri strømforsyning. Denne avbruddsfrie strømforsyningen eller UPSen skal
ha et energilager på 1 eller 3 timer. Et energilager med så stor kapasitet er for alle
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praktiske formål per i dag batterier i en eller annen utførelse. En roterende masse
("Flywheel") som energilager kan etter vår vurdering sidestilles med batterier som
energilager. Utfordringen for "Flywheelet" er det begrensede omfang energi det
kan lagre. Det normale er 15-30 sekunders energilager og kan maksimalt være i
størrelsesorden 1 minutt. Dette gjør et "Flywheel" uegnet som energikilde for en
avbruddsfri strømforsyning som skal ha kapasitet for 1 eller 3 timer drift. UPSløsninger basert på "Flywheel" som energilager kan derfor ikke benyttes som nødkraftforsyning til medisinske områder gruppe 2. Etter vår vurdering tilfredsstiller
ikke diesel roterende UPSer (DRUPS) med "Flywheel" gjeldende forskrifter og
normer som UPS-løsning.
Med den teknologien som finnes per i dag, vil det for alle praktiske formål være
batterier som er energilagret for den UPS-løsningen som velges. Man kan benytte
batterier som energilager for tradisjonelle statiske UPSer eller roterende UPSer
(RUPS). En roterende UPS har noen elektriske egenskaper som overgår den statiske UPSen. Dette gjelder spesielt for anlegg med dårlig effektfaktor eller anlegg
med utstyr som har store startstrømmer. I sykehusinstallasjoner er det svært begrenset med utstyr som har stor startstrøm og som i tillegg er forsynt fra en UPS.
Det er i hovedsak medisinske IT-transformatorer på maksimalt 10 kVA som er utstyr som kan forårsake en startstrøm som er installert i UPS-forsyningen. Vår erfaring fra andre sykehusprosjekt er at dette ikke har medført noen utfordring for en
statisk UPS. En statisk UPS er rimeligere enn en roterende UPS og den oppfyller
de elektriske egenskapene vi søker for en UPS. Dette vil derfor være vår anbefaling. I tillegg er kostnadskonsekvensen for roterende UPSer høyst usikre fordi man
ikke har noen referanseprosjekter i Norge per i dag.
Vurderer man derimot at radiologiutstyr, som for eksempel CT og MR, skal forsynes med avbruddsfri kraft kan det bli aktuelt å vurdere en løsning med roterende
UPSer på nytt. Alternativt kan det installeres dedikert statiske UPSer for radiologiutstyr. Den generelle UPS forsyningen er ikke dimensjonert for de store momentaneffektene radiologiutstyr forårsaker. Tradisjonelt er radiologiutstyr tilknyttet nødkraftaggregater og det er også lagt til grunn her.

3.2

Sentralisert eller desentral løsning
En stor sentralisert UPS-installasjon for hele sykehuset, tilsvarende nødkraftaggregatene, er ikke aktuelt å vurdere. Fordi en slik løsning må av tekniske og praktiske
årsaker bestå av dieselroterende UPSer som etter vår vurdering ikke tilfredsstiller
gjeldende forskrift og norm for nødkraftforsyning. En sentralisert løsning vil derfor i
denne sammenhengen defineres for hvert forsyningspunkt med tilhørende nettstasjoner og hovedfordelinger. Mens en desentralisert løsning defineres for mindre
områder eller dedikert utstyr innenfor et forsyningspunkt.
I OTP er det angitt at sentralisert UPS-anlegg skal etableres i tilknytning til hovedfordelinger (forsyningspunkt) i hvert bygg. For den generelle avbruddsfrie strømforsyningen vil dette være den foretrukne løsningen.
Velges flere mindre desentrale UPS-enheter vil UPS-kraft være tilgjengelig for deler av byggene selv om en UPS settes ut av drift. Tilgjengeligheten for den enkelte
bruker vil imidlertid ikke bedres så lenge UPS-kraften ikke er dublert. Flere UPSer
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gir mindre rasjonelt vedlikehold og overvåking samt krever mer areal og flere rom
med god kjøling.
Ut fra et vern-synspunkt vil det være en fordel med en stor UPS. Man får da høyere
kortslutningsstrømmer i vekselretterdrift/batteridrift (når bypass ikke er tilgjengelig)
og det er enklere å få til sikker utkobling av vern på stigeledninger. En stor UPSinstallasjon gir også bedre oversikt, enklere vedlikehold og betydelig redusert
arealbehov da fysiske mål på UPS, filter, elfordelinger etc ikke er proporsjonal med
ytelse. Med en felles UPS sentralt vil man få ett forsyningspunkt for UPS kraft for
hvert bygg, dvs samme prinsipp som normalkraftforsyningen og nødkraftforsyningen.
Det anbefales å installere en stor UPS installasjon for den generelle forsyningen
ved hvert bygg. Minste ytelse for UPS installasjonen som legges til grunn i forprosjektet er 400 kVA, fordi denne ytelsen erfaringsmessig gir de elektriske egenskapene man ønsker i et sykehusprosjekt. I detaljprosjektet bør man vurdere om mindre UPS ytelser i noen av byggene kan gi tilfredsstillende elektriske egenskaper.

3.3

Enkel (n), dublert (2n) eller n+1 UPS-installasjon
Det er i OTP angitt at UPS-løsningen skal være slik planlagt at det er mulig å ta ut
en UPS til service uten å skape avbrudd. En slik løsning krever redundante UPSer.
Dette er i overensstemmelse med vår tolkning av gjeldende normverk for nødstrømsforsyning i et sykehus som har kontinuerlig drift døgnet rundt. En enkel UPS
er derfor ikke aktuell å vurdere videre i dette prosjektet for den generelle forsyningen til sykehusareal. Den avbruddsfrie kraftforsyningen kan bygges opp av to like
store UPSer (2n) eller flere mindre UPSer i en n+1 løsning. Vår erfaring fra tidligere
tilgjengelighetsanalyser er at det er marginale forskjeller i tilgjengelighet til den avbruddsfri kraftforsyningen om man velger en 2n løsning eller n+1 løsning. Praktiske
hensyn som arealbehov og kostnader bør hensyntas og derfor anbefales det en
dublert redundant løsning med 2 stk UPSer i hvert forsyningspunkt.

3.4

Separat transformator i UPS installasjon
Det foregår for tiden en betydelig teknologisk utvikling på statiske UPSer. Frem til
for ca 8-10 år siden var generelt alle større UPSer levert med innebygget trafo i
like-/ vekselretterdelen, noe som dannet et galvanisk skille fra overliggende nett.
Den statisk bypasskretsen hadde ikke tilsvarende galvanisk skille. Dette medførte
at man gjerne benyttet skilletransformatorer før bypasskretsen for at hele UPSen
skulle bli galvanisk skilt fra overliggende nett. Nytt "PEN-punkt" for UPS installasjonen ble opprettet ved transformatoren som sikret at man hadde et TN-S system
uansett driftsform på UPS.
Nye UPSer, gjerne kalt "trafoløse" UPSer, er ikke galvanisk skilt fra overliggende
nett i like-/ vekselretterdrift eller statisk bypass drift. N-leder går ubrutt gjennom
UPSen. For å sikre at man har et TN-S system uansett driftsform (batteridrift) kan
en transformator installeres som nevnt ovenfor eller man kan trekke N-leder ubrutt
tilbake til "PEN-punktet" i hovedfordelingen. Velges sistnevnte løsning bør ikke avstanden mellom UPS-installasjonen og "PEN-punktet" i hovedfordelingen være for
stor. Dette for å unngå blant annet sirkulerende tredjeharmoniske strømmer.
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I tillegg til å danne et nytt definert "PEN-punkt" for UPS-installasjonen kan transformatoren benyttes for å redusere den gjennomslupne energien i bypasskretsen.
Som for UPSer forgår det også en teknologisk utvikling på vern og det finnes vern
som er beregnet for å stå foran bypasskretsen for å redusere den gjennomslupne
energien. I tillegg finnes separate bypasskretser med meget høy ytelse for gjennomsluppet energi som kan installeres sammen med UPSen.
"Trafoløse" UPSer leveres i dag i størrelser opp til ca 600 kVA. Velges "trafoløs"
UPS anbefales det at N-leder trekkes ubrutt tilbake til hovedfordeling uten bruk av
transformator. Velges UPS med galvanisk skille anbefales det å installere transformator før bypasskretsen for å sikre et TN-S system uansett driftsform.
UPS teknologien går mer og mer i retning av "trafoløse" UPSer og det anbefales
derfor at "trafoløse" UPSer legges til grunn for prosjektet. I tillegg er "trafoløse"
UPSer fysisk mindre og de har bedre virkningsgrad.

3.5

Modulbaserte UPS system
Vi er kjent med at det modulbaserte UPS systemet er på vei inn i markedet. Et modulbasert UPS system kan bygges ut i trinn, i takt med effektbehovet, ved å sette
inn nye enheter i et rack-system. For den generelle UPS forsyningen stilles det
strenge krav til selektivitet og da ønskes det en så stor kortslutningsytelse som mulig fra UPSen. Det vil derfor, etter vår vurdering, ikke være aktuelt med modulbaserte UPSer for den generelle avbruddsfrie forsyningen, men for dedikerte områder
som for eksempel serverrom/ regionalt datasenter kan det være aktuelt med et
modulbaserte system. I og med teknologien er relativt ny er kostnadene i dag høyere for en modulbasert UPS enn for en standard UPS. I forprosjektet legges det til
grunn at alle UPSer skal være av standard type med en gitt ytelse, men i detaljprosjektet bør det gjøres en ny vurdering om modulbaserte UPSer bør installeres for
serverrom.

3.6

Dimensjonering av batterikapasitet
Det skal bygges opp en nødkraftforsyning for å ivareta norm- og forskriftskrav for
spesielle medisinske områder. Det vil si at den avbruddsfrie strømforsyningen skal
ha et energilager på 1 time. Bakgrunnen for valget av 1 time batteritid er behandlet
i notat "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning". I kapitel 3.2 diskuteres ytelse på UPS som vil kunne være vesentlig større enn det det reelle effektbehovet for
å ivareta ønskelige elektriske egenskaper. Det at ytelsen på UPS installasjonen
ofte er større enn effektbehovet gir to valg med tanke på batterikapasitet. Batterikapasiteten kan dimensjoneres i henhold til UPS ytelsen eller batterikapasiteten
kan dimensjoneres i henhold til beregnet effektbehov. Vår vurdering er at beregnet
effektbehov for UPS installasjonen i notat "NO-RIE-40-01 Effektbehov" elkraft legges til grunn. Dette fordi batteribanken da blir tilpasset effektbehovet og ikke automatisk følger ytelsen på installert UPS. I tillegg har man de senere år erfart at kostnaden for batteribanker tilpasset UPS ytelsen, for aktuelle ytelser i dette prosjektet,
utgjør i størrelsesorden 2/3 av kostnaden for den totale UPS installasjonen. Det
anbefales derfor at batterikapasiteten dimensjoneres for beregnet effektbehov for 1
times drift.
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I notat "NO-RIE-40-02 Systemløsning strømforsyning" er anbefalt systemløsning to
redundante UPSer som driftes i parallell ved normal drift. Det vil si at hver UPS
aldri skal belastes mer enn maksimalt 50% ved normal drift. Ved en feilsituasjon
eller service/ vedlikehold av en UPS skal gjenværende UPS kunne dekke hele belastningen. Dette er ikke den normale driftssituasjonen. En feilsituasjon inntreffer
svært sjeldent, mens service vedlikehold er planlagt og inntreffer som regel en
gang årlig. Vår vurdering og anbefaling er at batterikapasiteten dimensjoneres for
den normale driftssituasjonen og at batterikapasiteten til hver av de to batteribankene dimensjoneres for 50% av beregnet effektbehov i 1 time for UPS installasjonen. I praksis betyr dette at man i en normal driftssituasjon har 1 times batteritid for
beregnet effektbehov, mens man i en feilsituasjon eller service/ vedlikehold hvor
kun en UPS er tilgjengelig har batteritid ca. 0,5 timer ved beregnet effektbehov.

3.7

Batterianlegg
Det kan velges to ulike typer batterianlegg:

›

Frittventilerte batteri (FV)

›

Ventilregulerte batteri (VR)

FV batterier finnes i gitterplate og rørplateutførelse. Rørplater har gjerne en bedre
levetid enn gitterplate, men de er større og mer plasskrevende. FV batteriene er av
typen bly syre med flytende elektrolytt. Det finnes også Ni-Cad batterier som er
gunstige ved lave temperaturer og har svært lang levetid. Men disse er svært dyre
og krever at man lader de helt ut før de lades opp igjen (memory effect).
VR batterier finnes i GEL og AGM type. I GEL batterier er elektrolytten tilsatt silica
slik at den blir en fast masse. I AGM batterier er elektrolytten bundet opp i en absorberende glassfibermatte. I større UPS installasjoner, som i dette prosjektet, er
VR batterier av AGM type det dominerende.
Levetid for batterier, uavhengig av utførelse, klassifiseres i henhold til EUROBAT.
For UPS installasjoner er det normalt å legge til grunn en levetid på 10, 12 eller 15
år. Levetid på 10 år eller 12 år er normalt for VR batterier og levetid på mer enn 12
år er vanlig for FV batterier.
Kostnadsbildet for aktuelle batteriinstallasjoner i dette prosjektet er ut fra tidligere
erfaring i klar favør av VR batterier. Årlige kostnader hvor levetiden blir hensyntatt
har vist at FV batterier er 2-2,5 ganger dyrere enn VR batterier. Det anbefales derfor at VR batterier velges i dette prosjektet. Generelt har den årlige kostnaden for
VR batterier vært høyere desto lenger levetid batteriet har hatt. Innhentede priser i
tilsvarende prosjekt viser at dette ikke er entydig, men kan variere med batteripakkens kapasitet. Det anbefales derfor at valget mellom 10 år og 12 års levetid på
batteriet bearbeides videre i detaljprosjektet.
Anbefalte VR batterier kan fås med terminering av batterikabler i front eller på topp.
Vi er ikke kjent med at det er noen kvalitetsforskjeller mellom fornt- og toppmonterte batterier og det er frontmonterte batterier som er mest benyttet i dag i store UPS
installasjoner på sykehus. Derfor er vår anbefaling at det velges frontmonterte batterier fordi disse kan stables i høyden og er en arealbesparende batteriinstallasjon.
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Batteriene for avbruddsfri kraft bør plasseres i et eget batterirom. Dette fordi:

3.8

›

Ved eventuell lekkasje fra battericeller vil syreskader begrenses (gjelder fritt
ventilerte batteri).

›

Det er en liten, men reell fare for eksplosjon i et batterianlegg. Dette kan oppstå ved gnister rundt batteripolene og hvis man får en kortslutning mellom polene. Det har også forekommet eksplosjoner i ventilregulerte batterier uten at
det har vært en forutgående gnist eller kortslutning, men dette er svært sjelden og muligens knyttet til barnesykdommer med teknologien.

›

Det er enklere å holde kontroll med temperaturen i egne batterirom. Temperaturen i rom med batterier bør ligge på 20 grader. Levetid reduseres betydelig
(halveres) hvis temperaturen stiger opp mot 30 grader. I rom med UPS uten
batterier vil man legge temperaturkravet et sted mellom 25 og 30 grader Celsius. Ved å plassere batteriene i UPS rommet får man dermed økte driftskostnader på grunn av redusert levetid.

›

Dersom batteriene plasseres sammen med UPS og hovedfordeling for UPS vil
dette gi begrensninger på hvem som har tilgang til batteriene i forbindelse
med vedlikehold

Kjøling av batterirom
Det har de siste 2-3 årene blitt stilt spørsmål ved om batterirom må ha egen kjøling
for å ivareta varmeutviklingen fra batteriene når de leverer effekt til UPSen. I en gitt
situasjon hvor overordnet nett faller ut og nødkraftaggregater ikke starter, får UPS
sin forsyning kun fra batterier og batteriene vil i denne driftssituasjonen avgi varme.
I normal drift hvor batteriene kun står i standby og vedlikeholdlades vil det ikke
være behov for egen kjøling. Da vil den ordinære ventileringen av batterirommene
være tilstrekkelig for å holde temperaturen på ønsket nivå.
Kritisk temperatur for batteriene er 50-60 ºC. Overstiges denne grensen kan batteriene havarere. Av erfaring fra nytt Østfoldsykehus, hvor samme problemstilling var
tema, har vi utført en simulering i et batterirom der avgitt effekt fra batteriene ved
full utlading er 10 kW. For at dette scenariet skal inntreffe må overordnet nett fra
Lyse Elnett være ute, nødkraftaggregatene leverer ingen effekt samt at en av de to
redundante UPSene i hvert forsyningspunkt er ute. Da kan batteriene til den ene
UPSen avgi i størrelsesorden 10 kW i den ene timen de er dimensjonert for å levere effekt. Simuleringen viser at man har god margin til kritisk temperatur for batteriene når man tilfører denne effekten i 1 time. Selv om man tilfører denne effekten i
mange timer nås ikke den kritiske temperaturen for batteriene. Det anses derfor
ikke nødvendig å installere mekanisk kjøling i batterirommene.
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ANBEFALT LØSNING
En sentral redundant UPS-løsning for den generelle nødkraftforsyningen i hvert
forsyningspunkt vurderes å gi den beste kost/nytte-løsningen for plassutnyttelse,
vedlikehold og pålitelighet. Det etableres separate anlegg for hvert bygg. Den generelle avbruddsfrie nødkraftforsyningen forsyner også lokale IKT-rom og brukerinstallasjoner som krever avbruddsfri kraft. Denne løsningen vil være best for vernoppbyggingen og kravet til selektivitet i alle driftssituasjoner.
UPSene skal levere 400/230V 3-fase vekselstrøm i et TN-S system.
UPS installasjonen for den generelle forsyning skal bestå av 2 stk UPSer med ytelse 400 kVA for sengebygg A, sengebygg B, akuttbygg CD og behandlingsbygg E.
UPSene skal ha kapasitet til å levere beskrevet ytelse samtidig som den lader UPSens batterier. Hver UPS skal ha batteripakker som i batteridrift gjør UPSene i
stand til å levere beskrevet ytelse i 1 time i batteriets levetid. Batteripakkene skal
ha separat overvåking av batteritilstand.
Videre skal det medtas 2 stk UPSer med ytelse på 500 kVA for hvert av de to serverrommene. Disse UPSene skal ha tilsvarende batteripakker og overvåking, men
hver batteripakke skal ha en batterikapasitet på levering av beskrevet ytelse i 20
minutter i batteriets levetid.
Alle batterier skal ha en levetid på minimum 10 eller 12 år og være av type ventilregulerte (VR).
UPSer skal forsynes direkte fra hovedfordeling nødkraft. En tilførsel for likeretter/vekselretterkrets per UPS og en kurs for bypasskrets per UPS. Hver UPS plasseres i hvert sitt UPS-rom med tilhørende batterirom i nærheten av hovedfordelingsrom for nødkraft. Hovedfordeling for UPS plasseres i eget om. Det må installeres kjøleenheter i UPS-rom for å ta hånd om varmeproduksjon.
Mellom hovedfordeling normalkraft og hovedfordeling UPS skal det i tillegg legges
en direkteforbindelse som skal kunne legges inn manuelt og i parallell med UPS for
å gi en avbruddsfri ekstern omveismating av hovedfordeling UPS hvis UPS må
demonteres/skiftes.
Kontrollenhet for hver UPS og batteripakke skal overføre feilsignal til Sentral Driftskontroll.
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GRENSESNITT
UPS installasjoner har ulike tekniske grensesnitt mot andre systemer.

5.1

Grensesnitt mot IKT og SD-anlegg
Det skal overføres feilsignal fra UPS installasjonen til SD-anlegget.
(Type og antall signal avklares i detaljprosjektet)

5.2

6

Grensesnitt mot andre fag i prosjekteringsgruppen
›

RIAku: UPSer har et støynivå på 70-80 dBA 1 meter fra enheten. Det må vurderes om tiltak må iverksettes.

›

RIBr: Premissgiver for brannsikring.

›

ARK: Krav til dører i forbindelse med rømming. Dører fra batterirom skal ha
panikkbeslag. Overflatebehandling vegger og tak samt datagulv.

›

RIB: Batterianlegg plasseres i stativ og kan ha en vekt på opp mot 15.000 kg
som medfører store punktlaster fra stativene. UPS enheten kan ha en egenvekt på opp mot 2.000 kg og skal plassere oppe på datagulvet.

›

RIV: UPS rommene skal ha kjøling. Avhengig av ytelse vil kjølebehovet variere fra i størrelsesorden 15-30 kW for en UPS installasjon per bygg. Batterirom
må ha ventilering.

›

RIE: UPS leverandør oppgir alle vitale ytelsesdata til el.entreprenør som skal
dimensjonere korrekte vern og kabler til UPSer.

TEKNISK LØSNING
Krav til UPS- leveransen:
Total harmonisk støy (THD) fra UPS skal ikke overstige 5 %. Kortslutningsytelse
ved vekselretterdrift (batteridrift) skal minimum være 3 x merkestrøm. Den innebygde statiske bypass switchen skal være tilpasset den maksimale kortslutningsstrømmen og energien som kan oppstå i bypass switchen. Det kan forventes maksimale kortslutningsstrømmer opp mot 35 kA og bypass switchen må være dimensjonert for dette. Dette kan løses på flere måter, hvor det mest nærliggende vil
være å sette inn hurtige vern tilpasset denne oppgaven eller oppdimensjonere kapasiteten til den statiske bypass switchen. Oppdimensjonering av bypass switchen
er ikke ønskelig da dette gjerne fører til et eget kabinett. Det foregår for tiden en
utvikling på dette området og endelig valg av løsning for å sikre at bypass switchen
tåler den strømmen og energien den kan bli påtrykt avklares i detaljprosjektet. For
øvrige tekniske detaljer stilles det ikke krav utover det som er normalt for hyllevare
hos anerkjente UPS leverandører.
I detaljprosjekteringen må det defineres konkret hvilke feilmeldinger som skal sendes SD og hvilke verdier som skal kunne avleses i front av UPS. I tillegg skal UPS
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være utstyrt med SNMP grensesnitt for seriell overføring av feilsignaler. Batterisikringer, bryter og kabling mellom UPS og batterier samt tilkobling i UPS av hovedkabler, skal inngå i UPS-leveransen.
Krav til hovedfordelinger og kabling:
Hovedfordeling nødkraft skal ha en effektbryteravgang for tilførsel til likeretterdel i
hver UPS og en effektbryteravgang for forsyning av statisk bypass i hver UPS. Til
likeretterdelen i UPSene skal L1- L2 - L3 - N - PE føres frem i tilførselskablene. N
skal føres ubrutt tilbake til hovedfordeling hvor TN-C-S systemet opprettes. Til den
statiske bypassen i UPSene skal L1 - L2 - L3 - PE føres frem i tilførselskablene.
For hovedkabler inn og ut fra UPS anbefales benyttet kobberkabel da det er begrenset med plass til terminering av kabler. For hovedkabler ut fra hovedfordeling
UPS benyttes Al-kabler.
To og to UPSer skal driftes i en parallell konfigurasjon mot en felles hovedfordeling. For å sikre lik belastning på hver UPS må lengden på stigekabler mellom UPSer og hovedfordeling UPS være like lange. Eksakt lik lengde på stigekabler vil
være utfordrende å få til i praksis. Avvik ut over 5 meter bør ikke forekomme på
stigekabler fra UPSene til hovedfordeling UPS.
Ekstern bypass til hovedfordeling UPS forsynes fra hovedfordeling normalkraft.
Denne forbindelsen skal normalt være frakoplet og sikret med låsbar bryter i hovedfordeling normalkraft.
Hovedfordelinger UPS skal ha lastskillebryter på innmatingen fra UPS.
Krav til batterianlegg
Hver UPS skal ha et batterianlegg som i batteridrift gjør hver UPS i stand til å levere beskrevet ytelse i batteriets levetid. Det vil si batterier må overdimensjoneres for
aldring. For den generelle avbruddsfrie strømforsyningen skal hver av de to batteribankene dimensjoneres for 50% av beregnet effektbehov i 1 time. Det vil si at de
to batteribankene tilsammen leverer 100% av beregnet effektbehov i 1 time. For
serverrom legges samme dimensjoneringskriterier til grunn, men batteritiden begrenses til 20 minutter.
Batteriene skal være av type ventilregulerte (VR) med frontmonterte tilkoplingsklemmer med minimum 10 eller 12 års levetid.
EN 50272-2 Safety requirements for secondary batteries and battery installations
Part2: Stationary batteries legges til grunn for prosjektering av batteriinstallasjonene. I tillegg til normene stilles det krav til egne batterirom, dvs ett batterirom per UPS. Det settes ikke krav til det elektriske utstyret utover NEK400, og det
er ikke påkrevd med ex- materiell (brytere, lamper vifter etc.).
Temperaturen i rom med batterier skal dimensjoneres for 20⁰C. Levetiden for batteriene er oppgitt ved denne temperaturen. 10⁰C høyere temperatur i rommet halverer levetiden på batteriene.
Krav til batteriovervåkning
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Batterianlegget skal være utstyrt med batteriovervåkningssystem med følgende
funksjoner som et minimum:

›

Overvåking og kontroll av ladespenning

›

Alarm for sulfaterings problemer

›

Overvåking og logging av batterispenning per batteri, streng og blokk, indre
motstand, temperatur, antall lading og utladningsprosesser

›

Kritiske alarmer og signaler

›

Parameter trending inklusive grafisk fremstilling for parametre som skal overvåkes

Det skal etableres lokal kontrollenhet med skjerm i hvert batterirom. Overvåkning
skal tilknyttes SD-anlegg.

Krav for batterirommene

›

Gulvet skal være dimensjonert for vekten av batteriene.

›

Elektriske installasjoner skal være utført i henhold til NEK400.

›

Adgang til rommet skal være begrenset til autorisert personell. Dør må være
låsbar og ha antipanikk- beslag.

›

Rommene skal være ventilerte, men skal ikke utstyres med eget kjøleanlegg.

UPS- og batterirommene utstyres med datagulv.
Under detaljprosjektering av rombehov for UPSer, batterier, og hovedfordeling
UPS, er det også tatt hensyn til plassbehov for kjøling. Virkningsgrad for en "trafoløs" UPS er i størrelsesorden 93 - 95 % fra ¼ belastningsgrad til full belastningsgrad. Det vil si avgitt varmeeffekt (5 - 7 %) er betydelig. Det er ikke behov for utstyr
for befuktning i tilknytning til kjøleanlegg. UPS kan fungere i en omgivelsestemperatur fra 0 til 40⁰C.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (SHA)
UPSene og batterianleggene er tunge installasjoner som er stabile og representerer liten fare når installasjonen er montert på sin endelige plassering, men det må
vises stor aktsomhet under inntransport av utstyret og montasje av batteriene i stativer. Transportmåte og transportrute bør kartlegges på et tidlig stadium.
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INNLEDNING

Dokumentet redegjør for prinsipper for etablering av IKT infrastruktur ved Stavanger Universitetssykehus. IKT infrastruktur omfatter IKT-rom og kabelinfrastruktur.
Beregning av rombehov er utarbeidet med bakgrunn av foreliggende tegningsunderlag, samt innspill mottatt fra Stavanger Universitetssjukehus og Helse Vest IKT.

2

FORUTSETNINGER

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

›

LOV-2003-07-04-83, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) med
tilhørende normer og forskrifter, inkl. endringer.

›

Styrende dokumenter:

›

Overordnet teknisk program – OTP, rev. 3 datert 11.03.14.

›

IKT-plan for SUS 2023, foreløpig versjon

›

Skisseprosjekt 2016
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3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

3.1

Ett eller flere fysiske nett

Det er ulik praksis ved ulike helseforetak med hensyn til etablering av datanett.
Noen foretak har valgt løsning basert på et fysisk datanett som inndeles i flere logiske datanett, mens andre velger en løsning basert på flere fysiske datanett som
igjen er inndelt i ulike logiske datanett. Eksempelvis vil det kunne være aktuelt å
etablere egne fysiske datanett for:

›

Generell datakommunikasjon (data, video, tale)

›

Teknisk datanett for drift av teknisk infrastruktur (elektro, VVS, adgangskontroll.)

›

Medisinsk datanett (medisinteknisk utstyr)

›

Nett for eksterne brukere (utdannings institusjoner, eksterne foretak, etc.)

Hovedargumentet for etablering av egne fysiske datanett er ønske om å skjerme
viktig virksomhet slik at denne får god kapasitet (båndbredde) med høy oppetid/tilgjengelighet. Videre at eventuelle feil/driftsforstyrrelse i et av de fysiske nettene kun skal berøre brukere/utstyr tilkoplet respektivt nett. Øvrig virksomhet som
benytter andre fysiske nett skal ikke berøres.
Normalt vil "standard" kablingsinfrastruktur med tilhørende IKT-rom (etasjefordelere) muliggjør etablering av flere fysiske datanett. Dette under forutsetning av at
respektive nett av sikkerhetsmessige årsaker kan etableres i samme IKT-rom. Alternativt må det etableres flere IKT-rom. Løsningen vil kreve dedikerte svitsjer og
økt kapasitet for strømforsyning og kjøling. I verste fall vil løsningen kunne medføre flere rack og større IKT-rom.
Etablering av flere fysiske datanett i felles IKT-romstruktur medfører at samtlige
nettverk benytter samme infrastruktur for strømforsyning og kjøling. Ved eventuell
feil på forsyning av strøm/kjøling vil dette berøre alle datanett.
Det er rimelig å anta at det vil være samme driftsorganisasjon som drifter de ulike
fysiske datanettene. Drift av flere datanett antas å vil kreve flere ressurser med
hensyn til kompetanse, reservedeler og timeverk.
Det vil ikke være praktisk mulig å etablere egne trådløse datanett (WiFi) for de ulike fysiske datanettene. Dette grunnet manglende kanalkapasitet og behov for hyppig gjenbruk av kanaler. For å kunne etablere et trådløst datanett med tilstrekkelig
kapasitet/funksjonalitet må dette etableres i tilknytning til ett fysisk datanett.
Enkelte brukere vil ha behov for å kunne kommunisere via flere datanett. For å
unngå at brukere må benytte egne PCer/arbeidsstasjoner for ulike nett, må det
etableres brannmur-/ruterløsning som muliggjør kommunikasjon på tvers av de
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ulke datanettene. Det antas at en slik løsning vil være relativt kompleks å etablere
samt vedlikeholde/drifte.
Med bakgrunn i ovennevnte anbefales at det etableres ett fysisk datanett og som
inndeles i ulike logiske datanett.
I forbindelse med byggeprosjektet er det svært vanskelig å få idriftsatt det permanente datanett tidsnok, slik at dette kan benyttes for test av ulike bygningstekniske
systemer (sentral driftskontroll, adgangskontroll, pasientsignalanlegg, overfallsalarmanlegg, brannalarmanlegg, heisstyring, kameraovervåking, telefoni/taleanlegg, etc.). Dette skyldes i all hovedsak ulik framdrift for ulike bygningsdeler,
fag og systemer. Eksempelvis er det vanlig å ferdigstilles bygg fra toppetasje og til
underetasje. Viktige IKT-rom og rom for strøm/kjøling er i hovedsak plassert i underetasjer og bør være idriftsatt for å kunne understøtte datanettet i egne og overliggende etasjer.
Installasjon og idriftsettelse av permanent nettverkselektronikk før IKT-rom med
permanent infrastruktur er på plass, vil kunne medføre forkortet livslengde for den
permanent nettverkselektronikken. Det anbefales derfor at det etableres et provisorisk datanett for test av bygningstekniske systemer og at dette baseres på den generelle IKT-rom og kablingsinfrastrukturen, samt provisoriske løsninger for
strøm/kjøling der permanent infrastruktur ikke er tilgjengelig. Videre at nettverkselektronikk for test avhendes etter bruk. Bruk av midlertidig datanett for test muliggjør en kontrollert/styrt ferdigstilling av respektive anlegg.

3.2

Nettoppbygging

3.2.1

Tradisjonell nettoppbygging

Tradisjonelt har aksessnett blitt etablert ved å benytte kobberbasert horisontal kabel terminert i etasjefordelere i kommunikasjonsrom (KR) og med RJ45 telekommunikasjonsuttak for tilkopling av terminalutstyr. Antall etasjefordelere/KR bestemmes ut fra maksimal lengde for horisontal kobberkabel, dvs. 90 m. Videre bruk
av aksessvitsjer (kantsvitsjer) som plasseres i respektive etasjefordelere. Det forutsettes benyttet horisontal kabel med minimum 10 Gb/s kapasitet.
For kommunikasjon mellom aksessvitsjer og distribusjon-/kjernesvitsjer plassert i
serverrom benyttes fiber bygningsstamkabler terminert i etasjefordelere og bygg/områdefordelere i serverrom. Videre etableres utjevningskabel (fiber) mellom nærliggende kommunikasjonsrom i samme bygg.
Både etasjefordelere og bygg-/områdefordelere bestykkes med redundant strømforsyning og kjøling.
Tradisjonell løsning tilsier ca. 31 stk. KR ved SUS (fase 1). Videre plasseres
bygg/områdefordeler i SUS Serverrom 1 og Serverrom 2. Ref. figur 3.1. Prinsipp
IKT-rom og kabling. Det avsettes plass i SUS Serverrom 1 og 2 for terminering av
nye bygnings-/områdestamkabler som vil komme i fase 2.
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I tillegg til etablering av stamkabelinfrastruktur mellom etasjefordelere og bygnings/områdefordelere vil det være nødvendig å etablere kablingsinfrastruktur internt i
respektive serverrom, dvs. SUS Serverrom 1 og 2 samt Regionalt Serverrom 1 og
2.
Telekommunikasjonsuttak
1

2

Telekommunikasjonsuttak

n

1

2

Telekommunikasjonsuttak

n

1

2

n

Horisontalkabel

KR 1

Utjevningskabel (rød)

Kommunikasjonsrom
Aksessnett

KR 2

KR n

Kommunikasjonsrom
Aksessnett

Kommunikasjonsrom
Aksessnett

Etasjefordeler

Bygningsstamkabel

Utjevningskabel (rød)

SUS Serverrom 1

SUS Serverrom 2
Distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Bygnings-/områdefordeler

Reg. Serverrom 1

Reg. Serverrom 2

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Områdestamkabel

GR 1

GR 2

Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Områdefordeler

Inntakskabler

Norsk helsenett
ISP/PSTN-operatører

GR 3
Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Våland

Figur 3.1 Prinsipp IKT-rom og kabling

3.2.2

Fiberoptisk nettverk (FTTO)

I den senere tid har enkelte leverandører markedsført "Fiber To The Office" (FTTO)
som et alternativ til den tradisjonelle måten å bygge datanett/aksessnett.
Løsning basert på FTTO medfører bruk av fiber fra bygg-/områdefordeler i serverrom og til FTTO svitsj (kantsvitsj) plassert ved terminalutstyret. FTTO svitsj som
benyttes har 4 stk. ethernetporter (1 Gb/s) og installeres normalt i veggkanaler.
Terminalutstyr tilkobles ved bruk av standard kobberbasert arbeidsområdekabel
med RJ45 kontakter. Hver FTTO svitsj vil kunne ha redundant tilkopling til distribusjon-/kjernesvitsj ved bruk av 2 fiber eller 4 fiber. Bruk av 2 fiber forutsetter bruk av
transciever (SFP) med bølgemultiplexing og som muliggjør Tx og Rx på samme
fiber, dvs. en FTTO svitsj tilbyr 4 stk. ethernetporter ved bruk av 2 fibre i motsetning til en tradisjonell løsning som krever 4 stk. horisontale kobberkabler. Ref. figur. 3.2. Prinsipp IKT-rom og kabling basert på FTTO.
I tillegg til selve FTTO-svitsjen må det i veggkanalen (ved terminalutstyret), installeres boks for terminering av fiber, samt løsning for lokal/sentralisert - 48 V strømfor-
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syning. Svitsj, boks for fiberterminering og lokal strømforsyning krever 0,8 - 1 m
ledig plass i veggkanal.
Hver FTTO svitsj i motsetning til tradisjonelle svitsjer har kun en innebygd strømforsyning. Dersom det ønskes redundans må denne løses ved bruk av ekstern
"strømsvitsj" i kombinasjon med sentralisert strømforsyning. Sentralisert løsning
forsyner et begrenset antall svitsjer.
For etablering av fiberinfrastruktur kan det benyttes tradisjonelle fiberkabler eller
kanalrør og blåsefiber. Bruk av blåsefiber anses å medføre redusert behov for føringsveier i forhold til horisontal fiberkabel og tradisjonell løsning basert på horisontal kobberkabel. For å få en rasjonell fiberstruktur bør det opprettes 2 stk. distribusjonsfordelere per bygg. Distribusjonsfordelere består kun av passivt utstyr og
trenger ikke strømforsyning/kjøling. Det avsettes plass i SUS Serverrom for utvidelse i forbindelse med fase 2.
Hovedargumentet for å benytte FTTO er besparelser ved at man unngår bruk av
etasjefordelere og KR med tilhørende infrastruktur (strømforsyning, kjøling, brannsikring, etc.), samt redusert kabling og føringsveier. Arealbesparelse anses å utgjøre ca. 400 m².
Imidlertid hersker det en del usikkerhet ved løsningen, kort nevnes:

›

FTTO svitsjer er testet (2016) av Helse Vest IKT (HV IKT) i eksisterende datanett og med tilfredsstillende resultat. Svitsjer tilbyr per dato 2 x 1 Gb/s kapasitet til distribusjon-/kjernesvitsj og 4 x 1 Gb/s til sluttbruker/utstyr. Videre PoE
(15 W) og PoE+ (30 W). Erfaring fra Haukeland Universitetssykehus tilsier
økende etterspørsel etter PoE 60 W.

›

Det er kun identifisert to produsenter av FTTO svitsjer. Så langt det har vært
mulig å undersøke er det ingen av de tradisjonelle svitsjprodusentene og som
benyttes av HV IKT, som produserer FTTO svitsjer.

›

Dersom etasjefordelere/kommunikasjonsrom utgår, må det etableres nye rom
for andre systemer som tradisjonelt installeres i kommunikasjonsrom, eks. pasientsignalanlegg, adgangskontrollanlegg, overfallsalarm, etc. Videre må
arealer for serverrom økes i og med at det kreves større plass for fiberterminering og plass for flere distribusjon-/aggregeringssvitsjer. Alternativt at det
etableres 2 egne koplingsrom for terminering av horisontalfiber og fiber fra
serverrom.
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Mikrosvitsj, kantsvitsj

Mikrosvitsj, kantsvitsj

2 x Patchesnor, fiber

2 x Patchesnor, fiber

2 x Patchesnor, fiber

Termineringsboks, fiber

Termineringsboks, fiber

Termineringsboks, fiber

Telefon

Arbeidsstasjon

Horisontalkabel,
SM fiber
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Distribusjonsfordelere for
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nisje.

Bygg 2

Bygg n
Distribusjonsfordeler

Distribusj.fordeler

Distribusj.fordeler

Distribusj.fordeler

Distribusj.fordeler

Distribusj.fordeler

Distribusj.fordeler

Bygningsstamkabel
Fiber

SUS Serverrom 2

Utjevningskabel (rød)

SUS Serverrom 1

Aggregering/Distribusjons-/
kjernenett
Server / SAN

Aggregering/Distribusjons-/
kjernenett
Server / SAN

Reg. Serverrom 1

Reg.Serverrom 2

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Bygnings-/områdefordeler

Områdestamkabel

GR 1

GR 2

Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Områdefordeler

Inntakskabler

Norsk helsenett
ISP/PSTN-operatører

GR 3
Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Våland

Figur 3.2 Prinsipp IKT-rom og kabling basert på FTTO.
Velges det løsning basert på FTTO og dagens produsenter opphører og ingen nye
kommer til, vil SUS kunne oppleve en svært vanskelig situasjon. Det vil bli en meget tung prosess å etablere nye kommunikasjonsrom, samt ny horisontal kabling
med føringsveier i et sykehus i drift. Muligens vil noe av fiberinfrastruktur benyttet
for FTTO kunne gjenbrukes.
Dersom det etableres en tradisjonell infrastruktur vil det kunne være aktuelt å kombinere denne med FTTO. Spesielt for å tilfredsstille redundanskravet til WiFi dekning (KULE-prosjektet), pasientsikkert i gruppe 2 rom og for SD-anlegg i tekniske
rom.
FTTO anses som et svært interessant konsept og utviklingen bør overvåkes fram
mot hovedprosjekt. Dersom HV IKT verifiserer at FTTO svitsjer kan benyttes i eksisterende/framtidig datanettstruktur, at det oppnås trygghet for at svitsjer videreutvikles i takt med framtidig behov og at flere tradisjonell svitsjprodusenter utvikler
produkter bør FTTO vurderes som et alternativ til tradisjonell løsning.
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Anbefaling

Integrert kommunikasjon ved nytt sykehus vil kunne løse på to ulik måter, dvs. med
tradisjonell nettverksløsning med etasjefordelere eller nettverksløsning basert på
FTTO (Fiber To The Office).
Generelt for begge løsninger er etablering av redundante serverrom (SUS Serverrom 1 og 2 og Regionalt Serverrom 1 og 2) som inneholder bygg-/områdefordeler
med svitsjer/rutere for distribusjons-/kjernenett, samt servere og lagringsutstyr. Videre 3 stk. grensesnittrom (Ullandhaug og Våland) for terminering av eksterne kabler/grensesnitt fra ulike operatører/tjenestetilbydere (ISP/PSTN).
Fordelen ved en FTTO basert løsning er i hovedsak arealbesparelser da løsningen
ikke benytter etasjefordelere/kommunikasjonsrom. Det må etableres egne rom for
utstyr som normalt plasseres i kommunikasjonsrom.
Grunnet usikkerhet vedrørende FTTO anbefales for det videre arbeid at det planlegges med etablering av serverrom, grensesnittrom og en tradisjonell datanettløsning basert på etasjefordelere og kantsvitsjer i kommunikasjonsrom. Videre at løsning basert på FTTO observeres og at det tas endelig beslutning om eventuelt bruk
av FTTO på et senere tidspunkt.
Ovennevnte begrunnes med:

›

Før beslutning om bruk av FTTO må HV IKT kunne anbefale løsningen med
hensyn til funksjonalitet og integrasjon i eksisterende og framtidig datanett.

›

Usikkerhet vedrørende få produsenter og framtidig utvikling / produksjon. Ingen av dagens produsenter er leverandører av nettverkselektronikk til HV IKT.

›

Konsekvenser for SUS ved eventuell ombygging fra FTTO til tradisjonell løsning i et sykehus som er i drift.

›

Svitsjer har ikke redundant intern strømforsyning og forsynes fra lokal ekstern
enhet plassert i kanal eller fra sentral strømforsyning med begrenset kapasitet. Per dato mangler PoE kapasitet for effekter over 30 W. Høyere effekter
medfører muligens ny større lokal enhet for strømforsyning.
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ANBEFALT LØSNING

Det skal etableres en IKT-romstruktur med tilhørende kabling som understøtter
Stavanger Universitetssjukehus og Helse Vests behov for dataløsninger. Datanett
etableres som ett fysisk nett med tilhørende logiske datanett.
Det etableres en IKT-romstruktur som består av redundante serverrom for henholdsvis Stavanger Universitetssjukehus (SUS Serverrom 1 og 2) og Helse Vest
(Regionalt Serverrom 1 og 2). SUS Serverrom vil ha en kapasitet på 2 x 30 stk.
utstyrsrack og Regionalt Serverrom vil ha en kapasitet på 2 x 50 stk. utstyrsrack.
For å oppnå en rasjonell utnyttelse av arealer og infrastruktur (strøm, kjøling, etc.)
etableres henholdsvis SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1 i naborom. Tilsvarende for SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2. Videre bestykkes SUS
Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1 med felles infrastruktur for strømforsyning
og kjøling og med kapasitet på henholdsvis 500 kVA og 500 kW. Tilsvarende for
SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2. SUS Serverrom 1 og 2 vil også inneholde bygnings-/områdefordelere for terminering av fiber bygnings/områdestamkabel.
Videre antas etablering av ca. 31 stk. kommunikasjonsrom for plassering av etasjefordelere og kantsvitsjer. Antall kommunikasjonsrom bestemmes ut fra maksimal
kabellengde (90 m) for horisontal kabling. I tillegg etableres 2 stk. grensesnittsrom
for terminering av kabler fra eksterne operatører (Grensesnittsrom nr 3 etableres
på SUS Våland). Alle kommunikasjonsrom og grensesnittsrom bestykkes med redundant strømforsyning og kjøling. Figur 4.1 Prinsipp IKT-rom og kabling, viser
anbefalt løsning.
Telekommunikasjonsuttak
1

2

Telekommunikasjonsuttak
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1
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2
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Kommunikasjonsrom
Aksessnett
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Kommunikasjonsrom
Aksessnett
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Server / SAN
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Reg. Serverrom 2

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
Server / SAN

Aksess-/distribusjons-/kjernenett
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GR 2

Grensesnittsrom
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Grensesnittsrom
ISP / PSTN

Områdefordeler

Inntakskabler

Norsk helsenett
ISP/PSTN-operatører

GR 3
Grensesnittsrom
ISP / PSTN
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Figur 4.1 Prinsipp IKT-rom og kabling
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Spredenett for IKT etableres som et tradisjonelt kobberbasert horisontalt spredenett og med fiberbaserte bygnings-/områdestamkabler. Horisontal kabel skal minimum ha 10 Gb/s overføringskapasitet. Videre ha høy segregasjonsklasse som
medfører gode EMC-egenskaper, samt kunne strømforsyne terminalutstyr (PoE)
med effekter større enn 30 W (eks. 60 W, 100 W). Som bygnings/områdestamkabel benyttes singelmodus (SM) fiberkabel og med overføringskapasitet på minimum 10 Gb/s. Fiberkabler termineres i etasjefordelere i kommunikasjonsrom for tilkopling til kantsvitsjer og i bygnings-/områdefordeler i SUS Serverrom for tilkopling til kjernesvitsjer. Hvert kommunikasjonsrom har redundant tilkopling, dvs. tilkopling til henholdsvis SUS Serverrom 1 og SUS Serverrom 2. I tillegg
etableres utjevningskabel (fiber) mellom nærliggende kommunikasjonsrom.
Det finnes relativ liten er faring med horisontal kabel og PoE med høye effekter
(over 30 W). Høye effekter vil kunne sette krav til kabling og forlegning. Det anbefales derfor at beslutning om type horisontal kabel som skal benyttes utsettes så
lenge som praktisk mulig.
Normalt etableres ikke redundant horisontal kabling til terminalutstyr. Imidlertid vil
det bli etablert redundant kabling for aksesspunkter tilhørende trådløst datanett i
sengeposter (ref. Kule-prosjektet). Videre vil det kablingsmessig legges til rette for
at det kan etableres et trådløst datanett som tillater posisjonering/sporing. Dette
medfører ca. et aksesspunkt per 50 m². Videre vil det bli etablert dekning for nærliggende utomhusområder, atrium, balkonger og luftegårder.
I senere tid har enkelt operatører lansert FTTO (Fiber To The Office) som en alternativ metode for bygging av datanett. Hovedforskjell mellom tradisjonell metode og
FTTO er bruk av fiber fra distribusjons-/kjernenett og ut til sluttbruker, samt bruk av
desentrale kantsvitsjer som installeres i kanal ved sluttbruker/endeutstyr. Største
fordel ved FTTO er besparelse av areal i og med at kommunikasjonsrom utgår.
Imidlertid hersker det en del usikkerhet i forhold til funksjonalitet, PoE, utvikling og
produksjon. Videre konsekvenser for et sykehus i drift, dersom etablert FTTO må
erstattes med tradisjonell løsning. Det anbefales at FTTO observeres og at endelig
beslutning om løsning tas senere i prosjektet.
Det forutsettes at HV IKT anskaffer og installerer utstyrs- og kjølerack, intern kabling og aktivt utstyr (nettverkselektronikk, server, SAN) for Regionale Serverrom.
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5

GRENSESNITT

Integrert kommunikasjon anses for å ha følgende grensesnitt.

›

Helse Vest IKT:
Premissgiver for utforming av IKT-rom med innredning og strukturert kabling.
Leverandør av utstyrsrack, kjølerack, intern serverromskabling, nettverkselektronikk, servere og utstyr for lagring. Premissgiver for radioplanlegging av WiFi.
Det forutsettes at HV IKT ivaretar innredning av SUS Serverrom 1 og 2. HV
IKT leveransen må koordineres med byggeprosjektets behov for rack for terminering av bygnings-/områdestamkabel samt eventuelt behov for tidlig idriftsettelse av SUS-datanett (test av IP-baserte systemer levert av byggeprosjektet).

›

Eksterne operatører (PSTN/ISP):
Etablering av kablingsinfrastruktur og utomhus føringsveier for nettaksess,
fasttelefon, mobiltelefon, nødnett etc. fra flere operatører.

›

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK):
Etablering av innomhus dekning (antenneanlegg (DAS), basestasjon/repeater)
for Nødnett i nytt sykehus. Utvendig dekning ivaretas av DNK. Gjøres oppmerksom på at DNKs oppgaver skal overføres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) per 1. mars 2017.

›

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett (HDO):
Etablering av Nødnett terminaler på akuttmottak (nettbasert).

›

Uninett AS:
Nettaksess for Universitet i Stavanger (sykepleierutdanning).

›

Leverandør energi:
Avregning/styring for energileveranser.

›

Arkitekt/RIB:
Utforming av IKT-rom og føringsveier.

›

RIBr:
Premissgiver for brannsikring.

›

RIV:
Utforming av kjøleløsning, dvs. isvannsproduksjon og distribusjon til IKT-rom,
samt lokale kjølere i grensesnittsrom og kommunikasjonsrom. Kjølerack i serverrom leveres som en del av HV IKT innredning.

›

RIE:
Utforming av strømforsyning for IKT-rom samt føringsveier for strukturert kabling (IKT-kabling).
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6

TEKNISK LØSNING

6.1

IKT-rom

Et viktig parameter for å kunne etablere gode dataløsninger er IKT-rom med tilfredsstillende kvalitet. Det foreligger to ulike metoder for etablering av datanett,
dvs. tradisjonell løsning basert på horisontal kobberkabel med etasjefordelere
(kommunikasjonsrom) og løsning basert på "Fiber To The Office" (FTTO). Se kapittel 3 "Alternativ utførelse".
FTTO anses per dato å være for usikkert og i det etterfølgende er det beskrevet en
løsning basert på bruk av etasjefordelere i kommunikasjonsrom (KR), horisontal
kobberkabel og fiber bygnings-/områdestamkabel.
Figur 4.1 "Prinsipp IKT-rom og kabling" viser de ulike typer IKT-rom som inngår i
framtidig sykehus og kabling mellom disse.
Det gjøres oppmerksom på at "IKT-støtterom", dvs. IKT-kontorer, lager, utpakking,
datalab, samt rom for strømforsyning/kjøling behandles ikke i dette dokumentet. I
det etterfølgende redegjøres det for funksjon/oppbygning av respektive IKT-rom.

6.1.1

Generelle krav til IKT-rom

Et viktig kriterium for utforming/innredning av serverrom er at disse skal være så
energioptimale som mulig eller ha så lav "Power Usage Effectiveness" (PUE) som
mulig. PUE = Total Facility Power / IT Equipment Power
En PUE faktor på 2 viser at det benyttes like mye energi for drift av et serverrom
som benyttes for drift av IT-utstyret. En faktor på 3 viser at det benyttes dobbelt så
mye energi for drift av et servverrom som for drift av IT-utstyret. Det er viktig at
valgte løsninger etterstreber en PUE faktor så nær 1 som mulig.
Det antas at Helse Vest IKT (HV IKT) har avtalefestet kvalitetskrav (SAL – Service
Level Agreement) for sine leveranser. IKT-rom med infrastruktur bør tilfredsstille
disse. Det antas at beskrevet teknisk løsning har en kvalitet som medfører at
respektive SLA-krav tilfredsstilles.
Generelt skal det kun etableres ett fysisk datanett ved sykehuset. Dersom det tillates etablering av egne fysisk datanett skal dette basere seg på sykehusets generelle infrastruktur for kabling og IKT-rom. I utforming av IKT-rom medtas ikke tilleggsareal / rackplass for flere fysiske datanett.
Det stilles følgende generelle krav til IKT-rom:

›

Alle IKT-rom skal ha en trygg plassering i bygningsmassen. Viktige IKT-rom
(serverrom) skal plasseres på en slik måte at rommene får god skallsikring
som vanskeliggjør eventuell beskadigelse/sabotasje fra omliggende arealer eller uteområder. Vinduer skal unngås.
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›

Rommene skal plasseres slik at tilleggs oppvarming fra andre installasjoner,
sol, etc. unngås.

›

Rommene skal plassers i trygg avstand fra installasjoner som avgir elektriske
felter (trafoer, motorer, medisinteknisk utstyr, etc.).

›

Alle IKT-rom skal bygges som egne brannceller. Viktige IKT-rom (serverrom,
grensesnittsrom) skal etableres i ulike brannsoner, dvs. i ulike bygg.

›

Alle vegg- og takflater skal flikkes og males med støvbindende maling. Maling
skal ha pigment slik at det klart framgår at vegger/tak er behandlet.

›

Dører i transportsoner (korridorer, heiser, etc.) til serverrom bør ha en netto
lysåpning på 1800 mm x 2400 mm (B x H). Det skal være mulig å transportere konfigurerte rack med høyde 2200 mm på transportpaller fra utendørs lasterampe til respektive serverrom.

›

Alle IKT-rom skal utrustes med antistatisk eller halvledende gulvmateriale som
jordes for å unngå oppbygning av statisk elektrisitet. Resistans til jord for alle
delene av materiale skal være i størrelsesorden 1 MΩ til 10 MΩ, ref. NEK EN
50174-1.

›

Alle ledende bygningstekniske elementer (kanaler, rør, kabelstiger, etc.) i IKTrom skal ha samme jordpotensial som installert tele-/datamateriell.

›

Rom som antas å kunne ha behov for framtidig arealutvidelse søkes etablert i
tilknytning/nærhet til arealer som enkelt kan omdisponeres.

›

Alle IKT-rom skal utrustes med adgangskontroll og eventuell kameraovervåking.

›

IKT-rom skal ha god arbeidsbelysning og armaturer skal plasseres mellom
rackrader. Serverrom skal ha nødlys. Krav til lysstyrke tilsier 500-800 lux i horisontalplanet og 200 lux i vertikalplanet.

›

Generelt skal det ikke installeres gjennomgående vann-/avløpsrør i IKT-rom
(trykksatt / ikke trykksatt). Dersom ovennevnte ikke kan unngås skal det etableres drypp-panner med overvåking for alle horisontale/vertikale rør.

›

Generelt skal det ikke installeres gjennomgående ventilasjonskanaler som
hindrer etablering av kabelbruer, strømforsyning, rack eller andre tele/data installasjoner.

›

Temperatur i alle IKT-rom skal overvåkes ved at det etableres temperaturfølere på ulike nivå i rommene. For KR og GR er det ønskelig å etablere måling
av temperatur i høyde med svitsjer og i toppen av rackene. For serverrom vil
det kunne være aktuelt å måle temperatur på 3 nivåer dvs. ved datagulv, midt
og topp av rack.
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›

Eventuell vannlekkasje fra kjøleanlegg, sprinkleranlegg og drypp-panner skal
overvåkes av SD-anlegg ved at det etableres vanndetekterende kabel på gulv,
undergulv og i drypp-panner.

›

Serverrom etableres uten sluk i undergulv. Dette under forutsetning av at sikkerhet ivaretas ved hyppig bruk av ventiler for rørsløyfer og ved tilkopling til
kjølere. Videre etablering av system for vanndeteksjon på undergulv. Dersom
større volum av fremmedvann føres gjennom rommene bør innføring av sluk
vurderes. Eventuelle sluk må ha tilbakeslagsventil og "tett" utførelse (No Odor
Drain) for å hindre eventuell luftlekkasje for brannslukkingsanlegg.

6.1.2

Kommunikasjonsrom (KR)

Generelt
Kommunikasjonsrom (KR) benyttes i hovedsak for etablering av etasjefordelere for
terminering av horisontal- og bygningsstamkabel, samt tilhørende nettverkselektronikk (aksessnett/kantsvitsjer). Normalt bestemmes antall rom ut fra bygningsmassens utforming og maksimal kabellengde (90 m) for horisontalkabel.
Dersom det kreves redundans i det horisontale spredenettet dvs. at utstyr eller
arealer skal dekkes fra to eller flere etasjefordelere, vil dette kunne kreve større
tetthet av KR. Eventuelt krav til redundant spredenett bør avgrenses til viktige
arealer eller funksjoner/utstyr, eks. sengeposter (ref. KULE-prosjektet). For å omgå
90 m kravet kan slike uttak etableres ved bruk av FTTO.
Horisontal og vertikal kabel inklusive termineringsmateriell og nettverkselektronikk
skal monteres i rack.
Utstyr som adgangskontroll, pasientsignalanlegg, etc. vil også kunne installeres i
KR, men dette under forutsetning av at utstyret monteres på vegg.
KR er ikke dimensjonert for utstyr som høyttalervarsling for brann, MTU etc..
Dimensjonering KR
Det gjøres oppmerksom på at teknologisk utvikling vil kunne medføre endret behov
for spredenettspunkter. Eksempel på endringer vil kunne være:

›

Bruk av mobiltelefoni i stedet for fasttelefoni.

›

Utstrakt bruk av trådløst datanett.

›

Systemer som tradisjonelt har hatt egen infrastruktur går over til å benytte det
generelle datanett for kommunikasjon, eks. adgangskontroll, SD-anlegg, pasientsignal, etc.

Det er rimelig å anta at innen ferdigstilling av SUS vil det kunne være behov for å
justere antall spredenettspunkter og muligens størrelse på KR.
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Erfaring fra flere sykehusprosjekter viser at antall telekommunikasjonsuttak tilsvarer ca. 0,2 uttak per m². Det er ikke angitt reservekapasitet i OTP, men i tilsvarende
prosjekter er det vanlig å dimensjonere for ca. 30 % reservekapasitet i rack.
Gjennomgang av bygningsmassen viser et antatt behov for 31 KR. Dette gir et
gjennomsnitt på (0,2 pkt./m² x 105.000 m² x 1,3 %) / 31 stk. KR = 880 uttak per KR.
(Det er ikke tatt hensyn til eventuell økning av antall KR som følge av krav om redundans, ref. KULE-prosjektet og dekning for WiFi. Ekstra punkter for WiFi søkes
løst ved bruk av FTTO og terminering av fiberkabel i SUS serverrom.)
HV IKT praksis tilsier installasjon av svitsj (CC 4510) med kapasitet på 384 porter
og terminering av 384 stk. telekommunikasjonsuttak i samme rack. Dette medfører
(880 pkt. / 384 pkt.) = 2,3 rack for terminering av horisontal kabel. dvs. 3 stk. rack
for horisontalkabling og svitsjer. Videre benyttes 1 stk. rack for terminering av vertikale fiberkabler. Ovennevnte viser at et gjennomsnitts KR vil inneholde 4 stk. rack.
Prinsipp for innredning av rack framgår av figur 6.1. Disponering i rack.
Det er rimelig å anta at i enkelte KR vil det være behov for flere telekommunikasjonsuttak, men det bør søkes løsninger som medfører at antall uttak ikke vesentlig
overskrider antall uttak i et gjennomsnitts KR. Dette begrunnes ut fra et ønske om
at et eventuelt utfall ikke skal berøre for stor del av virksomheten. Det anbefales
gjennomført ROS-analyse av respektive KR, dvs. størrelse sett opp mot rommets
funksjon i virksomheten og konsekvenser ved utfall.
Viktig parameter for beregning av størrelse på KR rom er ekomlovens krav til
minste klaring på 1,2 m på alle flater på rack/utstyr hvor det kreves adkomst, ref.
NEK EN 50174-1. Videre setter ekomloven krav til fyllingsgrad på kabelstiger, dvs.
maksimalt 150 mm dersom ikke annet er angitt av kabelprodusenten. Videre kreves minimum 150 mm fri klaring over kabelstiger til andre kabelstiger, tak, bjelker,
ventilasjonskanaler etc. Figurene 6.2 Kommunikasjonsrom 15 m², 6.3 Kommunikasjonsrom 20 m² og 6.4 Snitt kommunikasjonsrom, viser eksempel på innredning av
KR.
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Bygningsstamkabel
Rack 1

Horisontalkabel Svitsj
Rack 2 - n

47 U

47 U

Bygningsstamkabel
Fiberkabel SM

Horisontalkabel

Svitsj

Figur 6.1: Disponering i rack

Bruk av Power over Ethernet (PoE) med høyere effekter anses for å kunne bli utbredt ved nytt sykehus. Effekttap og varme utviklet i kabler vil kunne bli et problem
og spesielt i tilknytning til innføring i KR hvor kabeltettheten er høy. Konsekvens av
varmeutvikling i horisontale kabler vil være økt dempning og redusert rekkevidde
(kabellengde mindre enn 90 m).
PoE 15 W og 30 W har vært i bruk relativt lenge og anses for å fungere tilfredsstillende ved tradisjonell kabelforlegning. Ved bruk av PoE med høyere effekter (60
W, 100 W og høyere) vil bidraget som omsettes som varme i kablingen kunne bli
av en størrelsesorden som kan medføre forringelse av kabelkvaliteten. Dette dersom det ikke tas spesielle hensyn ved kabelforlegning og utforming av føringsveier.
Krav til føringsveier må ses i sammenheng med bruk av ulike typer PoE, type horisontal kabel og produsentens krav til forlegning.
For å unngå eventuelle framtidige problemer ved innføring i kommunikasjonsrom
bør kabler fordeles på flere føringsveier/kabelstiger. Det er rimelig å anta at alle
kommunikasjonsrom må minimum bestykkes med to føringsveier for horisontalkabel. I tilfeller det er behov for flere føringsveier bør disse installeres på samme nivå
som kabelstiger for tele vist på figur 6.5. Dette grunnet begrenset fri plass over
himling i korridorer. I etasjer med lavere takhøyde må bruer legges ved siden av
hverandre. Friplass over rack (400 mm) er ikke et normkrav og vil i spesielle tilfeller
kunne fravikes.
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3200mm
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800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

Fancoil/Kjøler

Fancoil/Kjøler
Fancoil/Kjøler
1,2 m

Veggm. utstyr
300x1200

15 m²

Veggmontert utstyr
300x1200

EL UPS

4500mm

EL Nor

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

800x800
Bygningsstamkabel

1,2 m

Figur 6.2: Kommunikasjonsrom 15 m²

5200mm

EL Nor

Veggmontert utstyr
300x1200

EL UPS

20 m²
1,0 m

1,2 m

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

Fancoil/Kjøler

800x800
Bygningsstamkabel

Fancoil/Kjøler

Fancoil/Kjøler
1,2 m

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj

800x800
Horisontalk.
384 pkt.
Svitsj
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800x800
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Figur 6.3: Kommunikasjonsrom 20 m².
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250 mm
Kabelstige, kraft
300 mm

300 mm

Kabelstige, tele.
Maks forlegningshøyde 150 mm
Fri høyde over kabel 150 mm
Kabelstige, tele.
Maks forlegningshøyde 150 mm
Fri høyde over kabel 150 mm

400 mm
Kurv, patchesnorer
Netto høyde: 3600 mm

Rack:
800x800x2200 mm

Figur 6.4: Snitt kommunikasjonsrom
Krav til rack

›

Strukturertkabling og nettverkselektronikk:

›

Størrelse 800 x 800 x ca. 2200 mm (BxDxH), dvs. 48 HU

›

Bøyler for vertikal føring av patchesnorer.

›

Nyttelast: 500 - 800 kg (krav til nyttelast er viktig parameter for et racks soliditet).

›

Justerbare 19" stativ i for- og bakkant (dvs. 2 stk. stativ).

›

For maksimal luftventilering skal alle rack leveres uten dører og sidevegger.
Dette da rommene kjøles ved bruk av takhengte fancoils uten styrte luftstrømmer. I tilfeller sideventilerte svitsjer blåser varm luft inn i kaldluftinntak på
nabosvitsjer kan det benyttes braketter for styring av luftstrømmer.

›

Egen jordskinne for tilkopling til rommets jordskinne. Alle ledende bestanddeler i rackene skal ha samme potensial.

Krav til strømforsyning
Bruk av PoE i nytt sykehus anses for å kunne bli høyt. For å tilfredsstille framtidig
strømbehov etableres følgende uttak per rack:

›

Normalkraft: 1 stk. kurs 400V/32A, 3-fase, 3P+N+PE

›

Avbruddsfrikraft (UPS): 1 stk. kurs 400V/32A, 3-fase, 3P+N+PE
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Stikk monteres på kabelstige over rack. Videre benyttes PDUer (Power Distribution
Unit) for uttak av 230V/16A 1-fase for tilkopling av svitsjer. Det installeres 2 stk.
PDUer i hvert rack. I forbindelse med gjennomføringsprosjektet bør det vurderes
om det skal benyttes "smarte" PDUer, dvs. PDUer med mulighet for monitorering/overvåking av kurser, fjernstyring, etc. PDUer skal merkes med kursnummer.
I alle KR etableres egne PE jordskinner tilkoplet jordskinne i nærmeste underfordeling. Alle rack tilkoples jord. Videre skal alle ledende utstyrsoverflater og ledende
bygningstekniske installasjoner i rommet skal ha samme jordpotensial.
Det etableres nødvendige 230V/16A 1-fasekurser for adgangskontroll, pasientsignalanlegg, etc. Denne type utstyr benytter ofte fast tilkopling (ikke stikkontakt).
Videre nødvendig antall 230V/16A servicekurser (dobbel stikkontakt) for verktøy,
rengjøring, etc.
Krav til kjøling
Alle kommunikasjonsrom skal kjøles ved bruk av prosesskjøling (redundant isvannsproduksjon), enkel rørledning for distribusjon og redundante romkjølere (n+1
fancoils).
Kjølebehovet vil variere med rommets størrelse og installert utstyr. Med basis i erfaringstall fra tilsvarende prosjekter er det rimelig å anta at et kommunikasjonsrom
med ca. 800 aktive datapunkter, adgangskontroll, pasientsignalanlegg, inkl. reservekapasitet vil utgjøre ca. 11,0 kW. Det vil være ulik samtidighet i respektive KR og
det er rimelig å anta at dimensjonerende effekt vil være ca. 60 % av maksimal belastning.
HV IKT oppgir kjøling til 3,5 kW per svitsjrack. Dette medfører 10,5 kW for et gjennomsnitt KR (ref. figur 6.3) og 17,5 kW for et stort KR (ref. figur 6.4).
I forbindelse med gjennomføringsprosjektet og når punkttetthet, type svitsj, uttak av
PoE for ulike arealer er kjent, bør det foretas kalkulasjon av kjølebehovet for hvert
enkelt rom.
Krav til brannsikring
Alle kommunikasjonsrom utrustes med løsning for brannsikring, dvs.:

›

Høyfølsom punktdetektor for røykdeteksjon (tidlig deteksjon).

›

Vannsprinkling for slukking. Sprinkleranlegg i KR etableres med gruppeutløser
(kontrollventil) som utløses termisk og/eller elektrotermisk (brannsentral) slik
at vann kan strømme inn i lokalt sprinkleranlegg. Sprinklere i KR aktiveres når
lokal glassikring utløses. Gruppeutløser kan plasseres i eller utenfor respektive KR. Sprinklerhoder i KR beskyttes med kurv. Ref. NO-RIV-33-01 Sprinkleranlegg – Systembeskrivelse.
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6.1.3

Serverrom (SUS Serverrom, Regionalt Serverrom)

Generelt
I bygningsmassen skal det etableres serverrom for Stavanger Universitetssjukehus
og regionale serverrom felles for Helse Vest RHF. Krav til redundans tilser at det
etableres to serverrom per institusjon i ulike deler av bygningsmassen, samtidig
som serverrommene i størst mulig grad benytter felles infrastruktur for strøm og
kjøling.
Ovennevnte medfører etablering av følgende serverrom:

›

›

Bygg A, etasje U1 (Sengebygg Nord):

›

SUS Serverrom 1

›

Regionalt Serverrom 1

Bygg C, etasje U3 (Akuttbygg 2):

›

SUS Serverrom 2

›

Regionalt Serverrom 2

SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1 etableres i tilknytning til hverandre for
utnyttelse av felles infrastruktur for strømforsyning og kjøling. Tilsvarende for SUS
Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2.
Grunnet generelle brannkrav vil serverrom i Bygg A bli skilt med brannvegg. Dør
(branndør) vil kunne etableres med dør må stå lukket.
All datatrafikk mellom SUS og regionale serverrom forutsettes å være basert på
/lag-3 trafikk (rutet trafikk).
SUS Serverrom 1 og 2 antas å inneholde følgende funksjoner:

›

Bygnings-/områdefordeler som terminerer kabler fra henholdsvis kommunikasjonsrom, grensesnittsrom, samt intern dataromskabling. Det avsettes plass
for framtidig utvidelser (fase 2).

›

Nettverkselektronikk for sykehusets distribusjons- og kjernenett, samt aksesssvitsjer for tilkopling av servere og lagringsutstyr i eget serverrom.

›

Servere og lagringsutstyr for applikasjoner som talekommunikasjon, pasientsignal, sentral driftskontroll (SD), akuttvarsling, sikringsanlegg (adgangskontroll, kameraovervåking, innbruddsalarm, overfallsalarm), medisinteknisk utstyr, røntgen, etc.

Regionalt Serverrom 1 og 2 antas å inneholde følgende funksjoner:
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›

Etasjefordeler for terminering av interne dataromskabler samt kabler fra grensesnittsrom.

›

Nettverkselektronikk for eget serverrom, dvs. aksess-, distribusjon og kjernenett.

›

Servere/SAN for Helse Vest RHF.

Det er forutsatt at HV IKT anskaffer og innreder respektive serverrom med utstyrsrack, kjølerack, intern dataromskabling, nettverkselektronikk, servere, lagringsutstyr, PDUer, etc. Videre at byggeprosjektet prosjekterer og anskaffer bygningsmessig infrastruktur som strukturert kabling, kjøling, strømforsyning, brannsikring,
adgangskontroll, etc.
Når det gjelder respektive serverrom anbefales det at byggeprosjektet i samarbeid
med HV IKT koordinerer framdrift for ulike anskaffelser. Dette gjelder spesielt rack
(ODF) for terminering av fiber bygnings-/områdestamkabel.
Dimensjonering serverrom
Innredning er basert på varm/kald rackoppstilling (Hot-Aisle / Cold-Aisle cabinet
layout) og der varm eller kald luft fanges mellom rackrader (Hot-Air Containment /
Cold-Air Containment). Videre plassering av rackkjølere mellom utstyrsrack. Løsningen gir god kontroll på luftstrømmer og er ansett for å være en energieffektive
løsningen.
Figur 6.5 og 6.6 viser eksempel på innredning. Det er ikke foretatt kartlegging av
behov og skissene er derfor å anse som illustrasjoner for mulig innredning. Skissen
er basert på "Hot-Air Containment".
I skissene er det benyttet utstyrsrack med størrelse 800x1200x2200 mm (BxDxH).
Kjølerack vil kunne leveres med ulike størrelse/kapasitet og i illustrasjonene er det
valgt å benytte kjølerack med størrelse 300x1200x2200 mm (BxDxH). Liten bredde
gir plass for flere utstyrsrack. Typisk maksimal kapasitet for kjølerack vil kunne
være ca. 50 kW. Det benyttes 1200 mm (2 stk. datagulvplater) avstand mellom
rader. Dette gir god tilkomst til utstyr på både varm/kald rackside og for framføring
av isvann/jording under datagulv. Det gjøres oppmerksom på at areal for SUS serverrom 1 og Regionalt serverrom 1 inneholder søyler. Det må tas hensyn til søylene ved innredning.
Skissene viser jevn fordeling av utstyrs- og kjølerack. Normalt vil rader/kuber grupperes i ulike funksjoner (datanett, bygningstekniske systemer, medisinteknisk utstyr etc.) og ha ulikt kjølebehov. Dette medfører at antall kjølerack per rad/kube vil
variere i henhold til reelt behov.
Varm/kald rackoppstilling med oppfanging av varm luft vil medføre at kald luft vil
fylle resten av serverrommene. Dette vil gi en liten "kaldluftreserve" i tilfelle utfall av
kjøling. Reserven anses for svært så liten at den i praksis ikke kan benyttes som
argument for redusert redundans i kjøleløsning.
Det antas at regionale serverrom vil benytte utstyr som har høyere kjølebehov enn
utstyr i SUS serverrom. Dette vil igjen kunne medføre bruk av ulike kjøleprinsipper,
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dvs. bruk av "Hot-Air Containment" for SUS serverrom og "Cold-Air Containment"
for regionale serverrom. HV IKT som leverandør av innredning beslutter løsning.
Figur 6.6 viser SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1 plassert i Bygg A, etasje U1. Figur 6.7 viser SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2 plassert i Bygg
C etasje U3. Begge lokaliseringer gir plass for ca. 80 utstyrsrack og ca. 30 kjølerack.
Adkomst til serverrom etableres med sluser. Dette for i størst mulig grad hindre
luftlekkasje, samt hindre inntrengning av støv/smuss i byggeperioden.
Det er viktig at det legges til rette for god fleksibilitet med hensyn til innredning av
respektive serverrom. Dette for at byggherren/bruker skal kunne innrede rommene
i henhold til skiftende behov. Beslutning om endelig utforming av serverrom bør tas
så sent som mulig i gjennomføringsprosjektet.
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Figur 6.5. SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1, Bygg A, etasje U1.
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Figur 6.6. SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2, Bygg C, etasje U3.
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Krav til utstyrsrack
Følgende krav stilles til utstyrsrack.

›

Installasjon av servere, telemateriell samt terminering av stigekabler og intern
dataromskabling:

›

Størrelse 800 x 1200 x 2200 mm (BxDxH), dvs. 48 HU

›

Nyttelast: 1500 kg

›

Perforerte front og bakdører

›

Justerbare 19" stativ i for- og bakkant (dvs. 2 stk. stativ).

›

Nødvendig antall horisontale og vertikale blindpaneler (hindre luftlekkasje).

›

Nødvendig antall vertikale føringsbøyler.

›

Egen jordskinne for tilkopling til rommets jordingsgrid. Alle ledende bestanddeler i rackene skal ha samme potensial.

For oppsamling av varm eller kald luft etableres tak mellom rackrader. Tak skal
være transparent og ha luker som muliggjør tilkomst over rack og til eventuelle
strømskinner og kabelstiger.
Utstyr for lagring (SAN) leveres ofte i egne rack og som vil kunne avvike i størrelse
i forhold til utstyrs-/kjølerack. Dersom størrelsene på SAN-rack er kjent ved tidspunktet for anskaffelse av utstyrs-/kjølerack, vil installasjonen kunne tilpasses valgt
SAN-rack. Det vil også være mulig å avsette plass for framtidige SAN-rack og som
blendes for å unngå "luftlekkasje".
Krav til strømforsyning
Alt utstyr i serverrom strømforsynes ved bruk av redundant avbruddsfri strømforsyning (UPS). Følgende UPSer etableres:

›

›

Bygg A: SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1:

›

UPS-A1: Kapasitet 500 kVA.

›

UPS-B1: Kapasitet 500 kVA.

Bygg C: SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2:

›

UPS-A2: Kapasitet 500 kVA.

›

UPS-B2: Kapasitet 500 kVA.
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Respektive UPSer strømforsyner kun serverrom og kapasitet er felles for henholdsvis respektive Serverrom 1 og Serverrom 2. Eventuell fordeling av kapasitet
mellom SUS og regionale serverrom bestemmes av byggherren.
Hver UPS forsynes med normalkraft/nødkraft (dieselaggregater). Ved utfall av
normalkraft vil nødkraftaggregater starte innen ca. 25 sekunder. Alle UPSer bestykkes med batterikapasitet for 20 minutters drift.
Ovennevnte legger til rette for at aktivt utstyr som installeres i serverrom kan ha
redundant intern strømforsyning som tilkoples henholdsvis UPS-A og UPS-B. I en
normalsituasjon strømforsyner UPS-A og UPS-B respektivt utstyr med inntil 50 %.
Dersom en UPS faller ut øker gjenstående UPS forsyning inntil 100 %.
For distribusjon av strømforsyning benyttes strømskinner (UPS-A og UPS-B) med
avtappingsbokser, ref. figur 6.7 Serverrom snitt. Strømskinner vil ha kapasitet på
400 A.

Primære strømskinner
1,4 m
Endetilførselsboks
Avtappingsboks
A
B
Strømskinner

Lysarmatur med
armaturskinne
Kabelstige, 600 mm
reserve

Fleksible strømkabler
for tilkobling av PDUer

0,3 m

0,4 m

Kabelstige, 600 mm
Intern dataromskabling

Takluker for
tilkomst over
rack

Kaldsone

Kjølerack,
isvannskrets A

Varmsone

Kurv, 300 mm
Patchesnorer

Kjølerack,
isvannskrets B

Kaldsone

2,2 m

Datarom

Korridor
Gulv i korridor
(transportsone) skal flukte
med datagulv i Datarom

Datagulv
0,05 m
Kabelstige,
500 mm
Jording

0,6 m
Kjølerør
tur/retur

Figur 6.7. Serverrom snitt.
For hvert rack (utstyrs- og kjølerack) opprettes avtappingsboks for henholdsvis
UPS-A og UPS-B. Avtappingsboks muliggjør uttak av:

›

›

UPS-A:

›

400V / 16A-32A, 3-fase, 3P+N+PE

›

230V / 16A-32A, 1-fase, 2P+PE

UPS-B:
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›

400V / 16A-32A, 3-fase, 3P+N+PE

›

230V / 16A-32A, 1-fase, 2P+PE.

Normalt benyttes 400V/32A for strømforsyning av rack (utstyrs- og kjølerack), men
noen systemer vil kunne ha behov for 230V/32A (eks.: SAN-rack).
Hvert rack bestykkes med 2 stk. PDUer (Power Distribution Unit) tilknyttet henholdsvis UPS-A og UPS-B. Hver PDU er bestykket med 400V/32A inngang og flere
230V uttak sikret med 16A sikringer eller mindre. PDUer bør ha likt antall uttak fordelt mellom respektive faser slik at skjevbelastning unngås.
Alle PDUer skal ha funksjon som muliggjør overvåking og styring av egne avganger/kurser. For å unngå skjevbelastning skal strømforbruk for enkeltrack, rader/kuber og for samlet serverrom kunne overvåkes via PDUene. Alle PDUer skal
merkes med kursnummer. PDUer i serverrom leveres av HV IKT.
Det etableres et jordingsgrid (maks maskestørrelse 2 m x 2 m) under datagulvet og
med oppstikk til hvert rack (utstyr installert på datagulv). Oppstikk termineres i jordskinne i respektive rack. Datagulvets pidestaller jordes til jordingsgrid slik at resistans målt fra topp datagulv (gulvbelegg) til rommets hovedjordskinne er i størrelsesorden 1 MΩ til 10 MΩ, ref. NEK EN 50310.
Krav til kjøling
Kjølebehovet er i samråd med SUS og Helse Vest IKT anslått til 500 kW for henholdsvis SUS Serverrom 1 og Regionalt Serverrom 1. Tilsvarende for SUS Serverrom 2 og Regionalt Serverrom 2. Dette tilsvarer 6,25 kW kjøling per rack (80 stk.)
eller ca. 1,47 kW per m². Kjølekapasitet er noe større enn tilsvarende serverrom
ved andre sykehus, eks.:

›

Sykehuset Østfold: 1,15 kW/m²

›

Haukeland Universitetssykehus, BUS: 1,17 kW/m²

Høy driftstemperatur medfører lavere driftskostnader. Det anbefales at temperaturer/luftfuktighet etableres i henhold til anbefalinger gitt av ASHRAE. Videre anskaffelse av utstyr som medfører en driftstemperatur i øvre del av ASHRAEs anbefaling.
Krav til driftstemperatur og luftfuktighet (ASHRAE):

›

Temperatur: 18 - 27 ºC (innluft utstyr)

›

Maksimal luftfuktighet: 60 % RH

›

Maksimal temperaturendring: 5 ºC per 20 timer.

Det er rimelig å anta at det vil bli anskaffet nytt utstyr (maskinvare) for respektive
serverrom. Videre anbefales at temperaturkrav (innluft) til nytt utstyr tilfredsstiller
ASHRAE Class 3 (Allowable), dvs.:
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›

Temperatur: 10 ºC - 40 ºC

›

Luftfuktighet: 8 % - 85 % RH

Ref. "EU Code of Conduct on Data Center Energy Efficiency – Versjon 7.1.2", (6.
januar 2016). Det gjøres oppmerksom på at EU refererer til ASHRAE og oppgir
laveste temperatur til 10 ºC, mens ASHRAE oppgir laveste temperatur til 5 ºC.
Kjøleløsning etableres med redundant isvannsproduksjon, men med enkel distribusjon til henholdsvis serverrom 1 og serverrom 2. For detaljer vedrørende realisering av produksjon/distribusjon av isvann se dokument: NO-RIV-37-01 Vannkjøleanlegg - Systembeskrivelse.
Innredning av serverrom tilsier bruk av kjølerack i en varm/kald rackoppstilling. AlIe
rackoppstillinger (kuber) skal ha redundans (n+1) med hensyn til kjøling, dvs. minimum 2 stk. kjølerack. I en normal situasjon vil alle kjølerack være aktive med inntil 50 % kapasitet. Ved svikt i et kjølerack skal gjenværende kjølerack automatisk
øke kapasitet inntil 100 %.
Antall kjølerack i ulike varm/kald rackoppstillinger må ses i sammenheng med reelt
kjølebehov. Rør for distribusjon av isvann skal ha kapasitet og tilstrekkelig avganger slik at antall kjølerack per oppstilling enkelt kan tilpasses reelt/skiftende behov.
Rørføringer skal ha ventiler på flere nivå som muliggjør flytting av kjølerack uten at
andre kjølerack må stoppes.
Kjølerack skal være autonome og med bakgrunn i innstilt og målt inn-/utluft temperatur skal kjølerackene regulerer isvannstilførsel og turtall på vifter (elektronisk turtallsstyring). Hvert kjølerack skal ha flere vifter. Enkelt vifter skal kunne skiftes uten
at kjøler stoppes.
Kjøler skal ha redundant strømforsyning fra henholdsvis UPS A og UPS B (innebygd spenningssvitsj).
Datagulv
Serverrom etableres datagulv (systemgulv). Det stilles følgende krav til datagulv:

›

Datagulv skal etableres ved bruk av 600x600 mm gulvplater og skal være dimensjonert for 1500 kg/m² nyttelast.

›

Topp datagulv skal flukte med topp gulv i tilstøtende korridorer (transportsoner).

›

Datagulvet skal tilpasses møbleringsplan for utstyrs-/kjølerack slik at det oppnås 2 hele gulvplater (1200 mm) under/mellom rackrader.

›

For framføring av isvann og jording senkes undergulv slik at avstand fra topp
undergulv til topp datagulv utgjør 600 mm.
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›

Det stilles samme krav til antistatisk/halvledende gulvbelegg som for øvrige
IKT-rom, ref. generelle krav. Datagulv med pidestaller jordes i henhold til krav
gitt i NEK EN 50310.

Brannsikring
Serverrom anbefales utrustes med løsning for brannsikring, dvs.:

›

For deteksjon etableres punktdetektorer under datagulv og aspirasjonsdetektorer (tidlig deteksjon) med sugerør installert over rack. Sugerør vil kunne
etableres over rackrader eller i rack.

›

For brannslukking anbefales benyttet inertluftventilering, dvs. at oksygeninnholdet i lufta senkes til ca. 15 % som medfører at en brann ikke kan underholdes. Rommene vil være i en permanent brannslokkingstilstand. Selv om oksygeninnholdet senkes fra ca. 20 % til ca. 15 % kan personell arbeide i rommene uten bruk av medbrakt pusteluft.

6.1.4

Grensesnittsrom (GR)

Grensesnittsrom benyttes i hovedsak for terminering av kabler fra eksterne operatører (ISP/PSTN). Dette for å hindre eksternt personell tilgang til viktige/kritiske
systemer og/eller begrenset informasjon. I tillegg vil rommene kunne benyttes for
plassering av basestasjoner/repeatere for mobiltelefoni og Nødnett. Det gjøres
oppmerksom på at basestasjoner for mobiltelefoni også vil kunne plasseres i andre
tekniske arealer, eks. VVS-tekniske arealer. Det etableres 2 stk. grensesnittsrom
for SUS Ullandhaug.
Følgende samband/tjenester anses å kunne bli terminert i grensesnittsrommene:

›

Nettaksess til Norsk Helsenett

›

Sort fiber fra Våland

›

Universitetet i Stavanger

›

Betalingsløsninger for kiosk, kantine, bettingselskaper, etc.

›

Fast telefoni

›

Mobiltelefoni

›

Innholdsleverandør Radio/TV

›

Parkeringsløsninger

›

Nødnett, dekning (DNK), fiber eller pickupantenne tak

›

Nødnett terminaler i akuttmottak (HDO)

›

Løsninger for energimåling (fjernvarme etc.)
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En operatør vil kunne benyttes av flere tjenesteleverandører.
Det etableres kabler fra respektive grensesnittsrom og til fordelere (ODF) for henholdsvis SUS Serverrom og Regionalt Serverrom. Videre etableres kabel mellom
grensesnittsrommene slik at ringstrukturer kan etableres både for sykehuset og
eksterne operatører. Alle interne kabler ut fra grensesnittsrommene eies og driftes
av SUS/HV IKT.
I og med at grensesnittsrommene er svært viktig for ekstern kommunikasjon bør
rommen bestykkes med redundant infrastruktur (strøm, kjøling) tilsvarende som for
kommunikasjonsrom, men skalert i forhold til reelt behov.
Inntak av kabler i rommene utføres slik at inntrengning av vann fra ekstern traser
unngås. All hulltaking for eksterne føringer utføres på veggflater som ikke terminerer utstyr.

3800mm

Mobiltelefoni, basestasjon
(terminering fiber, strømforsyning, batterier, antenneanlegg, Remote Radio Units)
600x4000

4200mm

800x800x2200

1,2 m

1,2 m

800x800x2200

800x800x2200

800x800x2200

Figur 6.8. Grensesnittsrom (GR)

6.1.5

Øvrige rom

Teknisk rom sikkerhetsanlegg
Det vil med stor sannsynlighet være behov for et eget teknisk rom for sikkerhetsanlegg. Rommet etableres i umiddelbar tilknytning til vaktrom. Teknisk rom for sikkerhetsanlegg benyttes for plassering av servere, arbeidsstasjoner for adgangskontroll, KVM-svitsjer, kameraovervåking, innbruddsalarm, heisalarmer, kantsvitsjer,
etc.
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Kablingsmessig etableres det en etasjefordeler i rommet og som tilknyttes SUS
Serverrom 1 og 2 tilsvarende som KR. Videre vil rommet terminere horisontal kabel
fra vaktrom.
Rommet bestykkes med rack (800x800x2200) for terminering av horisontalkabel
og bygnings-/områdestamkabler og kantsvitsjer. Videre rack for servere/arbeidsstasjoner (800x1200x2200). Rommet bestykkes med redundant strømforsyning, kjøling, brannsikring, adgangskontroll etc., tilsvarende som for kommunikasjonsrom.
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6.2

STRUKTURERT FELLES KABLINGSSYSTEM

6.2.1

Generelt

All kabling for integrert kommunikasjon skal utføres i henhold til "Lov om elektronisk kommunikasjon" (ekomloven). Loven henviser til en rekke normer og de viktigste for felles strukturert kablingssystem anses å være NEK EN 50173, NEK EN
50174-1, NEK EN 50174-2 og NEK EN 50310 som omhandler tekniske krav til
kabler, spesifikasjon av installasjoner, kvalitetssikring, planlegging, utførelse og
jording.
Figur 6.9 viser referansemodell for strukturert kabling.

Figur 6.9 Prinsipp for strukturert felles kablingssystem
Det bør vurderes om alle kabler skal være halogenfrie (LS0H) og beregnet for innomhus montasje/bruk.

6.2.2

Horisontal kabling

Forutsetning for etablering av strukturert spredenett er at dette skal være i henhold
til gjeldende standarder. Tabell 6.1 viser ulike typer horisontal kabel.
NEK EN 50173

ANSI/EIA/TIA

Bånd-

Maks

(CENELEC)

568-C

bredde

bitrate

ISO/IEC 11801

(USA)

(MHz)

(Gb/s)

Klasse D / kat.5

Category 5e

100

1

Kabeltype

Terminering

UTP, STP *)

RJ45

Klasse E / kat.6

Category 6

250

1

UTP, STP

RJ45

Klasse EA / kat.6A

Category 6A

500

10

UTP, STP

RJ45

Klasse F / kat. 7

na **)

600

10

STP

GG45/TERA/ARJ45

Klasse FA / kat7A

na **)

1000

40

STP

GG45/TERA/ARJ45

Tabell 6.1 Sammenstilling av kabelkvaliteter.
*) UTP = Unshielded Twisted Pair, STP = Shielded Twisted Pair.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-52-01 Integrert kommunikasjon.docx

34/40 INTEGRERT KOMMUNIKASJON

**) ANSI/EIT/TIA 568-C (revidert per 2009) inneholder ikke definisjon av kvaliteter
som tilsvarer Klasse F og Klasse FA
Per dato er det kabel/termineringsmateriell i henhold til Klasse EA / Kategori 6A som
gir høyest overføringskapasitet, dvs. 10 Gb/s. Det gjøres oppmerksom på at det
finnes kabler og termineringsmateriell som gir høyere ytelser, men løsning forutsetter bruk av ikke-standardisert kontaktmateriell. Bruk av ikke standardisert materiell
frarådes.
Horisontal kabel finnes i både skjermet (STP) og uskjermet (UTP) utførelse. Enkelte miljøer foretrekker uskjermet kabel og dette begrunnes ofte med driftsproblemer
som skyldes mangelfull eller feil ved jording. I eldre bygningsmasser kan dårlig jording være et problem, men i nybygg anses ikke jording for å være et problem i forhold til bruk av skjermet horisontal kabel. I nye bygg/sykehus anbefales bruk av
skjermet kabel og dette begrunnes med:

›

Ulike type virksomhet innen samme areal (kontor, laboratorier, MR etc.), dvs.
nærhet til utstyr som vil kunne forårsake elektromagnetisk interferens. Bruk av
skjermet kabel vil reduseres mulighet for at EMC-problemer kan oppstå.

›

Fremmed krysstale (Alien Crosstalk), dvs. overhøring mellom kabler som er
installert på samme kabelstige/føring. Testmetode for fremmed krysstale er ikke definert i standarden, dvs. standarden forutsetter at fremmedkrysstale løses i kabelkonstruksjonen og dette gjøres best ved bruk av skjerm.

›

Segregasjonskrav, NEK EN 50174 angir segregasjonskrav til sterkstrømskabler (230 V). Horisontal kabel deles inn i segregasjonsklasser som igjen er avhengig av kabelkonstruksjonen. Kabler med skjerm har ofte bedre segregasjonsklasse, dvs. enklere å bygge "tilfredsstillende" føringsveier. Det anbefales benyttet kabler med best mulig segregasjonsklasse. Normalt har uskjermet
kabel med høy segregasjonsklasse større kabeldiameter enn skjermet kabel
og tar større plass i føringsveier.

›

Marginene mellom signal og støy blir dårligere desto høyere man kommer i
overføringskapasitet. Eksempelvis er 10GBASE-T mere følsom for støy enn
1000BASE-T. 10GBASE-T er per dato lite benyttet og med bruk av skjermet
kabel er det større sannsynlighet for at kabelkvaliteten opprettholdes over tid
og er tilfredsstillende når 10GBASE-T eventuelt tas i bruk.

›

PoE får stadig større utbredelse. En del av effekten omsettes som varme i
kablene og for høy temperatur gir økt motstand som medføre forringelse av
kabelkvaliteten (redusert maksimal lengde). Produsenter oppgir at skjermet
kabel har bedre evne til å avlede varme enn uskjermet kabel.

Det finnes relativt liten erfaring med bruk av PoE med høyere effekter. Omtale i
fagpresse tyder på at høye effekter kan medføre problemer (varme og lysbue/materialvandring på kontakter ved patching). Videre finnes uavhengige testlaboratorier som tilbyr testing av kabler for ulike effekter (eks.: 100 W, 120 W, 140
W). Det anses som viktig at utviklingen overvåkes og at det ved anskaffelse stilles
krav til kablenes evne til å strømforsyne utstyr.
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Beslutning om type horisontal kabel som skal benyttes bør utsettes til hovedprosjekt. Dette for eventuelt å kunne fange opp utvikling/trender fram mot bygging av
nytt sykehus. Videre sikre at installert horisontal kabel får lengst mulig levetid. Følgende forhold bør vurderes i forbindelse med hovedprosjektet:

›

Krav til overføringskapasitet.

›

Bruk av skjermet kabel.

›

Segregasjonsklasse

›

Kabelens egenskaper ved ulike typer PoE og eventuelle krav til forlegning.

Som grunnlag for budsjett er det forutsatt benyttet horisontal kabel type Klasse EA
/Kategori 6A.
Trådløst datanett (WLAN/WiFi) anses som svært viktig og vil bli benyttet av både
medisinsk/teknisk personell, medisinteknisk utstyr, pasienter og pårørende. Dette
medfører tilnærmet 100 % dekning inklusive tekniske arealer og utomhus nærområder. Viktig premissgivere for utbygging er blant annet KULE-prosjektet som krever redundant dekning, dvs. brukere skal kunne kommunisere med aksesspunkter
(AP) tilknyttet ulike etasjefordelere. Trådløst datanett vil også bli benyttet av ulike
systemer for sikkerhet/sporing og som krever posisjonering.
Dersom det må etableres punkter for trådløst datanett og som medfører horisontal
kabel lengre enn 90 m vil disse punktene bli etablert ved bruk av FTTO og der fiberkabel termineres i SUS Serverrom 1 og 2, dvs. ikke i kommunikasjonsrom.
Leverandør av nettverkselektronikk skal foreta radioplanlegging. Radioplanlegging
gjennomføres med utgangspunkt i kriterier gitt av byggherren (standard, type utstyr, krav til dekning, bruksområde). Det forutsettes etablering av et dobbelt telekommunikasjosuttak per aksesspunkt (AP). Erfaring fra andre sykehusprosjekter
tilsier en AP per 60 – 70 m². Krav til posisjonering vil medføre større tetthet og det
er rimelig å anta en AP per 50 m².
For etablering av utomhus trådløsdekning vil aksesspunkter etableres på fasade
eller gesims. Grunnet krav til maksimal kabellengde for horisontal kabel vil dette
kunne medføre etablering av lokale etasjefordelere og da fortrinnsvis i tekniske
arealer (VVS). Grunnet EMC problematikk (overspenning indusert av lyn i horisontal kobberkabler) er det ikke ønskelig å terminere utomhus horisontale kabler i etasjefordelere i kommunikasjonsrom (KR.
Horisontal kabel termineres i rack ved bruk av 24-porters 1HU patchepanel. For
hvert panel medtas 1 HU panel for føring av patchesnorer, ref. figur 6.2. Alle telekommunikasjonsuttak og patchepaneler skal leveres med støvdeksel.
I medisinske områder der pasienter vil komme i kontakt med elektromedisinsk utstyr ("gruppe-2-rom") installeres horisontalt spredenett med telekommunikasjonsuttak tilsvarende som for øvrig bygningsmasse. Det forutsettes at alt medisinteknisk
utstyr som tilkoples horisontalt spredenett tilfredsstiller krav gitt i "NEK EN 60601
Elektromedisinsk utstyr - Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav, Krav: Sikkerhetskrav til
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elektromekaniske systemer". Dette medfører at medisinteknisk utstyr tilkoples
spredenettet ved bruk av galvanisk skille, enten ved at dette er innebygd i det medisintekniske utstyret eller ved bruk av eksternt galvanisk skille som tilkoples spredenettets telekommunikasjonsuttak og medisinteknisk utstyr ved bruk av arbeidsområdekabling.
Det finnes galvaniske skiller som kan installeres i veggkanalen og som en forlengelse av det horisontale spredenettet. Dette anbefales ikke da en slik løsning ikke
inngår i standard/norm for horisontal kabling. Videre vil dette flytte ansvaret for å
ivareta krav gitt i NEK EN 60601 fra "medisinteknisk avdeling" og til "teknisk avdeling".
Dersom det velges en løsning basert på FTTO (ref. kapittel 3.2.2 "Fiberoptisk nettverk FTTO)" eller etablering av fiberkabel for enkelte utstyrstyper eller brukere skal
denne ha samme kvalitet som benyttet for bygnings-/områdestamkabel (SM, 9/125
µm, IEC/EN60793-2, ITU-T G.652 D). Det benyttes 2 fibre (G2) per fiber telekommunikasjonsuttak (duplex).
Som grunnlag for forprosjekt legges til grunn etablering av et tradisjonelt spredenett med etasjefordelere i kommunikasjonsrom, samt horisontal kabel: Klasse EA /
Kategori 6A, STP.

6.2.3

Bygnings-/områdestamkabel og utjevningskabel

Det etableres redundant fiber bygningsstamkabel fra respektive etasjefordelere
(KR) og til henholdsvis SUS Serverrom 1 og SUS Serverrom 2. Redundante kabler
skal benytte ulike føringsveier fra etasjefordeler og til respektive serverrom.
Mellom etasjefordelere (KR) i samme bygg, etableres fiber utjevningskabler. Kablene skal benyttes dersom det oppstår brudd på bygningsstamkabler eller for midlertidig å avhjelpe mangel på kapasitet. Utjevningskabler skal fortrinnsvis benytte
andre føringsveier enn bygningsstamkabel.
I etasjefordeler termineres bygningsstamkabel og utjevningskabel i standard termineringspanel, dvs. 1 høydeenhet (UH) beregnet for terminering av inntil 48 fibre.
Det termineres en fiberkabel per panel.
I SUS serverrom termineres bygnings-/områdestamkabel fra:
› Fordelere i kommunikasjonsrom

›

Fordelere i grensesnittsrom

›

Motstående serverrom

›

Intern kabling i serverrom

I Regionale serverrom termineres bygnings-/områdestamkabel fra:
› Fordelere i grensesnittsrom

›

Motstående serverrom
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›

Intern kabling i serverrom

For terminering av fiberkabler i serverrom etableres egen ODF (Optical Distribution
Frame), dvs. "spesialrack" for fiberterminering. Dette for å kunne oppnå en rasjonell terminering/patching av et stort antall fiberkabler, samtidig som plass for framtidig utvidelse ivaretas. Fase 2 antas å medføre terminering av tilsvarende antall
fiberkabler som for fase 1. Bruk av tradisjonelt termineringsmateriell tilsvarende
som for etasjefordelere anses ikke egnet. Bygnings-/områdestamkabler skal termineres i SUS serverrom som innredes av HV IKT. Leveranse av rack (ODF) og fiberkabler må koordineres med hensyn valg av materiell og framdrift.
Eksterne kabler fra ISP/PSTN termineres i henholdsvis Grensesnittsrom 1 og 2.
Dersom det benyttes kabler med kappemateriale som ikke tilfredsstiller IEC 603321-2 skal kablene omskjøtes til kabler beregnet for innendørs montasje. Kabler omskjøtes 2 m etter passering av grunnmur (NEK EN 50174-1).
Krav til fiberkabel:

›

Singelmodus (SM) 9/125 µm, IEC/EN60793-2, ITU-T G.652 D.

›

Fiberkabel skal være egnet for bølgemultipleksing (Low Water Peak Fiber).

›

Terminering: LC-konnektor.

HV IKT praksis tilsier 384 horisontale spredenetts punkter og 1 stk. Cisco Catalyst
4510 svitsj per rack i kommunikasjonsrom. Videre antas at svitsjer tilkoples respektive datanettkjerner i SUS Serverrom 1 og 2 hver med 1 stk. 10 Gb/s uplink. Videre
at hver uplink benytte 2 stk. fiber. Ovennevnte gir følgende fiberbehov mellom
bygg-/områdefordelere i SUS Serverrom 1 og 2, og til etasjefordelere i respektive
kommunikasjonsrom:

›

Kommunikasjonsrom, figur 6.2: 6 stk. fiber.

›

Kommunikasjonsrom, figur 6.3: 10 stk. fiber.

Grunnet krav til fleksibilitet anbefales at det etableres fiberkabler mellom bygg/områdefordelere og etasjefordelere med minimum 24 fiber. Tilsvarende for utjevningsfiber mellom etasjefordelere.
Det anses ikke nødvendig å etablere Cu-mangeparskabler. Alle systemer forutsettes å benytte datanettet som bærer. Dersom det anskaffes systemer som må benytte Cu-mangepars (stigekabler) må disse medtas som systemspesifikke kabler.

6.2.4

Intern kabling i serverrom

Intern kabling fra ODF til respektive rack skal tillate hastigheter på 10 Gb/s, 40
Gb/s og 100 Gb/s. Dette vil (delvis) kunne realiseres ved bruk av både horisontal
kobberkabel (STP), multimodus fiberkabel og singelmodus fiberkabel.
For å realisere høyere hastigheter (40 Gb/s, 100 Gb/s) vil det kunne benyttes kabler med 12 eller 24 singelmodus fiber og med MPO terminering. Ved behov vil
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MPO terminerte kabler kunne tilkoples egen enhet (fan-out) som muliggjør patching ved bruk av patchesnorer med duplex LC konnektorer. Det benyttes samme
ODF for terminering av serverrom intern kabel som for bygnings/områdestamkabel.
Intern kabling i serverrom må tilpasses innredning av ulike rack. Dette medfører at
oversikt over type/volum vil ikke være tilgjengelig før etter at byggherren/HV IKT
har detaljplanlagt innredning av serverrommene. Kabler anskaffes av HV IKT.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (SHA)

Etablering av IKT-rom med tilhørende bygningsmessig infrastruktur ivaretas av
øvrige fag, dvs. Ark, RIB, RiBr, RIV, RIE, etc. og eventuelle krav til SHA ivaretas av
disse.
Installasjon av strukturert kabling anses ikke å være av en type virksomhet som
krever skrever spesielle SHA-tiltak. Imidlertid forutsettes det at entreprenør har
gode rutiner for håndtering av fiberavfall i forbindelse med skjøting/terminering av
fiberkabler.
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8

FORKORTINGER

µT

Mikro Tesla

A/m

Ampere per meter

ANSI

American National Standards Institute

AP

AccessPoint

ASHARE

The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning
Engineers

BUS

Barne og Ungdomssykehuset (Haukeland Universitetssykehus)

CC

Cisco Catalyst

CENELEC

European Committee For Electrotechnical Standardization

CISPER

International Special Committee on Radio Interference (CISPR, now
part of the IEC)

DAS

Distributed Antenna System (mobiltelefoni, Nødnett)

DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon

EIA

Electronic Industries Association

EMC

Electromagnetic compatibility

EN

Europa Norm

FTTO

Fiber To The Office

Gb/s

Gigabit per sekund

GR

Grensesnittsrom

HDO

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett

HU

Hight Unit (44,45 mm)

HV IKT

Helse Vest IKT AS

IEC

International Electrotechnical Commission

IKT

Informasjon og kommunikasjonsteknologi

ISO

International Organization for Standardization

ISP

Internet Service Provider

IT

Informasjonsteknologi

ITU-T

International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector

KR

Kommunikasjonsrom

KULE

Elektroniske løsninger for KUrve- og LEgemiddellogistikk

kVA

Kilo Volt Ampere

KVM

Key Video Mouse

kW

Kilo Watt

LC

Lucent Connector (Little Connector)

LS0H

Low Smoke Zero Halon

Lux

Måleenhet for lys

MHz

MegaHertz

MPO

Multi-fiber Push-On, fiber connector

MR

Magnetic Resonance (imaging)

MTU

Medisinteknisk utstyr

MΩ

MegaOhm

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-52-01 Integrert kommunikasjon.docx

40/40 INTEGRERT KOMMUNIKASJON

NEK

Norsk Elektronisk Komité

ODF

Optical Distribution Frame

OTR

Overordnet teknisk program

PDU

Power Distribution Unit

PE

Protective Earth

PG

Prosjekteringsgruppe

PoE

Power over Ethernet

PSTN

Public Switched Telecommunication Network

PUE

Power Usage Effectiveness

RHF

Regionalt Helseforetak

RiBr

Rådgivende ingeniør brann

RIE

Rådgivende ingeniør elektro

RIV

Rådgivende ingeniør VVS (Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk)

ROS-analyse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Rx

Receive (motta)

SAN

Storage Area Network

SD

Sentral Driftskontroll

SFP

Transceiver – Small Form Factor (elektrisk optisk konverter)

SHA

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SLA

Service Level Agreement

SM

Singel Modus

STP

Shielded Twisted Pair

SUS

Stavanger Universitetssjukehus

TIA

Telecommunications Industry Association

Tx

Transmit (sende)

UiS

Universitetet i Stavanger

UPS

Uninterruptible Power Supply

UTP

Unshilded Twisted Pair

W

Watt

WiFi

Wireless Fidelity, trådløst datanett

WLAN

Wireless Local Area Network, trådløst datanett
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INNLEDNING
Et samlet sikkerhetskonsept vil kunne omfatte mange ulike aspekter. Normalt vil
det særlig være knyttet opp mot følgende forhold:

›
›
›
›
›

Plassering av kritiske funksjoner
Forsyningssikkerhet i tekniske systemer
IKT-sikkerhet
Adgangskontroll og innbrudds sikring
Overvåking

Plassering av kritiske funksjoner ivaretas gjennom funksjonsprogrammering og
prosjekteringsprosessen. I tillegg vurderes de valgte planløsninger opp mot byggets sikringsanlegg gjennom soneplaner som utarbeides i forprosjektet.
Forsyningssikkerhet ivaretas gjennom systemutredninger for de ulike tekniske systemene. I tillegg er det gjennomført egne ROS-analyser for å sikre tilfredsstillende
forsyningssikkerhet.
Sikkerhet knyttet til IKT-infrastruktur og IKT-systemer ivaretas gjennom egne IKTprosjekter i regi av Helse Vest IKT.
I dette notatet fokuseres det spesielt på forhold knyttet opp mot bygningsmessige
forhold og elektrotekniske tiltak.
Sikkerhetskonsept for SUS 2023 er ment å være et overordnet dokument som ikke
behandler konkrete enkelthendelser.
Det er i forprosjektet gjennomført en ROS-analyse hvor sikkerheten ved ulike hendelser er vurdert opp mot det valgte sikkerhetskonseptet.

2

FORUTSETNINGER

2.1

Styrende dokumenter
Anleggene skal prosjekteres og utføres i overenstemmelse med:

›

Overordnet Teknisk Program

›

Skisseprosjekt 2016

›

Sykehusets beredskapsplan

›

Erfaring fra andre tilsvarende prosjekter
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2.2

Brukerkrav
2.2.1

Krav i OTP

Det skal gjennomføres trusselvurderinger som grunnlag for videre planlegging av
sikkerhetsanlegg. Trusselbildet omfatter ansatte, pasienter og verdier i tillegg til
vern av personsikkerhet og oppetid for sykehuset. Trusselvurderinger omfatter
sannsynlighet for uønskede hendelser samt vurdering av risiko og hvordan disse
kan minimeres. Med trusselvurderingene skal det følge tegninger som viser soneoppdeling for sykehuset.
Det skal i forprosjektet gjennomføres ROS-analyse som beslutningsgrunnlag for
sikringskonseptet.

2.2.2

Krav i ytelsesbeskrivelse

Følgende inngår i forprosjektfasen:

›

Sikringstekniske (sikkerhet og adgangskontroll) løsninger.

3

SIKKERHETSFILOSOFI OG TILTAK

3.1

Formål
Sikringen ved SUS 2023 skal gi pasienter, ansatte og besøkende trygghet med
hensyn på liv og helse samt personlige verdier som oppbevares i sykehusets lokaler.
Verken pasienter, ansatte eller besøkende skal føle seg overvåket og alle intensjoner og krav i personvernlovgivingen skal tilfredsstilles.
Notatet gjennomgår de sentrale elementene som er vesentlige for å oppnå en tilfredsstillende sikkerhet, med hensyn på å begrense og kontrollere adgang samt
overvåke utsatte områder.
Sentrale begrep er sikringsfilosofi, organisatoriske- og administrative tiltak, fysiske
tiltak og tekniske tiltak. Basert på erfaring vil ofte 80 % av sikkerheten knyttes til
menneskelig adferd som kan påvirkes av holdningsskapende tiltak, motivasjon,
instrukser og rutiner. 20 % av sikkerheten kan relateres til tekniske tiltak som løsninger for logistikk, byggetekniske og elektrotekniske tiltak.

3.2

Sikkerhetsfilosofi
For å kunne få til en enhetlig løsning av sikkerheten er man avhengig av en sikkerhetsfilosofi som er forankret i hele organisasjonen og vedtatt av SUS's ledelse. I
sikkerhetsfilosofien inngår bl.a. målsettingen for arbeidet og de generelle tiltakene
som kan bidra til å nå disse målene.
Det er viktig at en har en balansert sikkerhet, dvs. at de innførte tiltak står i forhold
til både den risiko som en utsettes for, de begrensinger sikkerhetstiltakene legger
på utøvelsen av primæroppgaver og de kostnader som er forbundet med tiltakene
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både av investeringsmessig og driftsmessig art.
Basert på tilsvarende sikkerhetsfilosofier utarbeidet for andre sykehus i Norge, foreslås følgende målsetting for sikkerheten ved SUS 2023 lagt til grunn:




SUS 2023 skal etableres med en kvartalsstruktur som skal framstå med en
åpen bymessig planløsning.
Sykehuset skal være et ”åpent” sykehus hvor pasienter, besøkende, ansatte og studenter skal føle seg trygge og kunne ferdes dit de har behov for å
komme, men ikke lenger.
Sikkerhetstiltak skal forhindre uautorisert tilgang til mennesker, informasjon
og materiell som kan føre til uakseptable tap av liv/helse og av materielle/økonomiske verdier.

For å visualisere behovet for elektroniske sikringstiltak med adgangskontroll er det
utarbeidet soneplaner for de enkelte etasjer/funksjonsområder. Anbefalt sonetilhørighet til noen av rom-/område-typene er gitt i listen nedenfor:

GRØNN SONE
Fri adgang. Områder som er alminnelig åpne for ansatte, studenter, pasienter og
besøkende. Adgang er gjennom ytre skall eller fra andre grønne soner i sykehuset.
Eks: Foajé, Heiser, Trappeløp, Ventesoner i avdeling, Gangforbindelser.
GUL SONE
Kontrollert område. Delvis fri adgang. Fri adgang i kjernetid / åpningstid (som grønn
sone). Kontrollert adgang utenom kjernetid (som blå sone). Eks: Undervisningsarealer, Poliklinikker, Sengeavdelinger i åpen avdeling.
BLÅ SONE
Begrenset adgang. Områder med kontrollert adgang. Linjeledelsen definerer hvem
som skal ha adgang til de ulike områdene. Eks: Sengeavdelinger i lukket avdeling,
Operasjonsområder, Auditorier, Transportkulverter, Laboratorier, Administrasjonskontorer.
RØD SONE
Strengt begrenset adgang. Rom med kontrollert adgang.
Eks: Medisinrom, Tekniske rom, Kommunikasjons-/data-rom og andre viktige infrastrukturrom.

Det bør innenfor den enkelte sonen settes strenge krav til hvilke enkeltrom som
skal ha separat avlåsing. Dette vil minimalisere behovet for romavlåsing. Normalt
vil enkeltromavlåsing være aktuelt for følgende romtyper:
• Medisinrom
• IKT-rom (Serverrom, KR)
• Øvrige tekniske rom
• Auditorier
• Seminarrom
• Funksjonsrom med dør mot grønn sone
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•
•

Rørpoststasjoner i åpent miljø
Avfallsrom

Adgangskontroll vil enten kunne skje ved bruk av mekaniske låser eller ved bruk av
et automatisk adgangskontrollanlegg.

4

SIKKERHETSTILTAK
Den vanligste inndelingen av sikkerhetstiltakene er:


Administrative og organisatoriske tiltak



Bygningstekniske tiltak



Elektrotekniske tiltak

Rekkefølgen avspeiler normalt også viktigheten av sikkerhetstiltakene!

4.1

Administrative- og organisatoriske tiltak
Administrative og organisatoriske tiltak innebærer blant annet plassering av sikkerhetsansvar i organisasjonen, bruken av manuelt vakthold, utarbeidelse av rutiner/prosedyrer med påfølgende opplæring og motivasjon av de ansatte.
Det er vesentlig å fremheve at ulike fysiske og elektrotekniske sikkerhetstiltak ikke
vil ha den tiltenkte funksjon hvis organisasjonen som skal eksistere under disse
vilkårene ikke tilpasser seg og adopterer de retningslinjene som utarbeides. Det er
avgjørende å etablere eierskap til interne regelverk, prosedyrer og instrukser og
forståelse for funksjonene knyttet til fysiske og elektrotekniske sikringstiltak. Det er
menneskene i en organisasjon som er den viktigste kilden til å oppnå høy grad av
sikkerhet.
Det må utarbeides instrukser for hvordan de ansattes ansvar er for å ivareta sikkerheten. Dette må være både generelle instrukser som gjelder alle ansatte, og
spesielle instrukser, som gjelder personer med spesielle ansvarsområder eller arbeidsoppgaver.
Behov for manuelt vakthold bør vurderes. Til å utføre dette bør man ha personell
som har sikkerhet som hovedoppgave.
I forbindelse med alt sikkerhetsarbeid må de administrative sikkerhetstiltakene
være tilpasset de bygningsmessige- og elektrotekniske sikringstiltakene slik at sikkerheten er balansert og ikke har svake ledd i kjeden.

4.2

Bygningstekniske tiltak
Fasader, styrkekrav
I tillegg til de elektroniske sikringssystemene er det viktig å ivareta tilstrekkelig bygningsteknisk robusthet med tanke på innbruddssikring.
Basisbeskyttelse skal omfatte bygningens skall inntil 4 m over terreng. Dersom
bygningen har nivåer som kan nås fra bakkeplan, heves utgangspunktet for beregning av de 4 m fra disse konstruksjonene. Følgende standard anbefales lagt til
grunn:


Glasskvaliteter på bakkenivå inntil 4 m over bakken eller utspring som kan
nås fra bakkeplan, skal tilfredsstille NS EN 356 klasse P5A (hærverkshemmende)
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Øvrige glasskvaliteter over 4 m over bakken eller utspring, NS EN 356
klasse P2A.



Kvalitet på alle dører og vinduer på bakkenivå, NS EN 1627 minimum
klasse 3



Begrense mulighet for å åpne vinduer på bakkenivå. Evt. åpningsvinduer
bør maks kunne åpnes 15 cm.



Vinduer i spesielt utsatte områder/arealer må ikke kunne åpnes uten bruk
av nøkkel eller spesielt verktøy

Standarder som er gjeldende på dette området er:


NS-EN 356 Bygningsglass, Sikkerhetsruter, Prøving og klassifisering av
motstand mot innbrudd og hærverk



NS-EN 1627 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder –
Innbruddsikkerhet – Krav og klassifisering



NS-EN 1628 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder –
Innbruddsikkerhet – Prøvingsmetode statisk belastning



NS-EN 1629 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder –
Innbruddsikkerhet – Prøvingsmetode dynamisk belastning



NS-EN 1630 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder –
Innbruddsikkerhet – Prøvingsmetode manuelle innbruddsforsøk

Inngangspartier
Det bør ikke være mulig å kjøre inn i inngangspartier («crash and carry»), partiet
bør sikres enten ved hjelp av gatemøbler eller pullerter.
Inn- og utkjøring, varelevering
Det etableres bom ved innkjøring til varemottak som kan styres fra kortleser samt
med porttelefon og TV-kamera for fjernstyring.
Parkering
Parkering inn mot bygningskroppen bør unngås. Offentlige parkeringsplasser legges med avstand fra bygningen og eventuelt med bygningsmessige hindringer som
hindrer kjøring inn til bygningen.
Vegetasjon
Vegetasjon som kan skjule personer eller skape skyggeområder ved bygningskroppen bør unngås.

4.3

Elektrotekniske tiltak
Belysning
Det anbefales å benytte belysning i preventiv sammenheng samtidig som gode
videoopptak sikres. Belysningen må ses i sammenheng med miljøet i nærheten
slik at arkitektoniske forhold ivaretas.
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Adgangskontroll og innbruddsalarm
Det installeres et automatisk innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegg. Dette skal
sørge for at de rette personene får tilgang til rett område til rett tid. Dette betyr at
det både er med på å styre trafikken i bygningsmassen i tillegg til at det er et element i sikringen av sykehuset.
Anlegget anbefales å omfatte alle dører i ytre skall samt dører i soneskiller internt i
bygget. Soneskiller mot enkeltrom kan ha en blanding av automatisk adgangskontroll og mekanisk avlåsning avhengig av rommenes funksjon. Automatisk adgangskontroll benyttes for tekniske rom/områder, for eksempel kommunikasjonsrom, som
benyttes av et stort antall personer, mens mekanisk lås benyttes for rom/områder
hvor få personer skal ha tilgang, eksempelvis VVS-rom, elfordelinger etc.
Det er av stor betydning for funksjonalitet og driften av løsningene at de er rasjonelle og enkle. Løsningen må ha et administrasjonsverktøy og IKT grensesnitt som
gjør det enkelt å integrere. Dobbelregistrering må unngås.

Person- og overfallsalarm
For å sikre personer som utfører tjeneste som kan medføre spesiell risiko, for eksempel ved laboratorier, kan det være aktuelt å vurdere trådbundne person- og
overfallsalarmer.
Løsningen må ha svært høy oppetid/tilgjengelighet og kort overføringstid (< 10 sekunder) fra alarmen utløses til melding om assistanse mottas. Det er viktig at det
stilles strenge og konkrete krav til aktuelle tilbydere av slike løsninger, slik at liv og
helse sikres.
TV-overvåking (TVO)
Det installeres et digitalt TVO-anlegg, hvor omfang må avklares nærmere i samråd
med byggherrens endelige sikkerhetsfilosofi, brukernes representanter og aktuelle
lover, forskrifter og veiledninger. Aktuelle dekningsområder for TVO-anlegg anses
å være:


Skallet/fasaden inntil 4m over bakkenivå.



Transportkulverter



Fritt tilgjengelige områder, spesielt områder med stor trafikk - eks. resepsjoner



Innganger og inngangspartier



Porter/dører som skal kunne fjernåpnes



Området rundt viktige tekniske rom

Låsesystemer
Hovedlåssystemet vil være elektronisk avlåsing med bruk av adgangskort og kode.
Det må allikevel påregnes at mekaniske låssystemer vil bli benyttet i noe utstrekning. Disse er vanskelige og kostbare å administrere. Det er viktig å merke seg at
ved tap av nøkkel, skal alle nøkkelsylindre hvor denne kan benyttes, skiftes eller
legges om. Dette er kostnadskrevende.
Det anbefales derfor å begrense avlåsing av enkeltrom innenfor de enkelte sonene, men man bør likevel sørge for fleksibilitet i systemet ved å forberede dører for
montasje av mekanisk låsesylinder. Mekaniske låssystem bør kun benyttes på rom
hvor relativt få personer skal gis tilgang for å begrense utdeling av nøkler.
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KONSEKVENSER FOR DRIFT
Alle sikkerhetstiltak, om de er av administrativ og organisatorisk eller teknisk karakter, vil ha innvirkning på prosesser som utføres ved sykehuset.
Sikkerhetsarbeidet vil ha konsekvenser for:


pasienter og ansatte



besøkende



interne og eksterne samarbeidspartnere – interne prosesser



drift og investeringer

Det er derfor viktig at sikkerhet ses på som en integrert del av de prosessene som
skal legge grunn for hvordan det nye sykehuset skal fungere.
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INNLEDNING
Sikringsanleggene AAK, AIA og TVO er elektrotekniske sikkerhetstiltak som skal
bidra til å oppnå de målene som sikkerhetskonseptet setter opp ved hjelp av de
tiltakene som er overordnet beskrevet i notat NO-RIE-54-01 Sikkerhetskonsept.
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for sikringsanlegget
ved SUS 2023. I sikringsanlegget inngår adgangskontrollanlegg (AAK), innbruddsalarmanlegg (AIA) samt TVO-anlegg (TV overvåkningsanlegg), tidligere ofte omtalt
som ITV-anlegg (Internt TV - overvåkningsanlegg).
Sikkerhet knyttet til IKT infrastruktur og applikasjoner, omhandles ikke i dette notatet.
Det gjøres oppmerksom på at dagens lov og forskrift for personvern i sin helhet vil
utgå og bli erstattet av nytt regelverk fra EU i mai 2018. Hvilke konsekvenser dette
vil kunne få for AAK, AIA og TVO-anlegg er ikke klart på nåværende tidspunkt.
Men det antas inntil videre at dette ikke vil få store konsekvenser for de aktuelle
anleggene. Notatet justeres når nytt regelverket og tolkning av denne er klar.

2

FORUTSETNINGER
Det er viktig at vedtatte prinsipper for sikring forankres på en god måte i hele organisasjonen. I motsatt fall vil det kunne komme krav om utvidelse av installasjonene
gjennom hele bygge og idriftsettelsesfasen. Erfaringsmessig gir dette store tilleggskostnader og dårlige løsninger for ansatte, pasienter og besøkende.

2.1

Styrende dokumenter
Anleggene skal prosjekteres og utføres i overenstemmelse med:

›

Grunnlagsdokumenter

›
›
›
›

Overordnet Teknisk Program
Brannkonsept for SUS 2023
Sikkerhetskonsept for SUS 2023

Forskrifter og regelverk

›

FG's regelverk

›

Alt relevant utstyr skal være CE-merket og godkjent iht.FG og EN-NS-54
serien.

›

Anlegget kreves ikke godkjent etter FG's regelverk. Dog skal FG's regler
følges så langt som mulig ved valg av utstyr, dimensjonering og montering av kursopplegg og plassering av detektorer, kortlesere og andre
komponenter.

›

Skisseprosjekt

›

Erfaring fra andre tilsvarende prosjekter
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ALTERNATIVE UTFØRELSER
Alternative utførelser dreier seg om tilpasning for komponentplassering i dørmiljø,
plassering av heiser og trappeløp i forhold til hverandre og i bygningskroppen, soneskiller og lignende, samt valg av kablingsstruktur.
Avlåsning av dører kan gjøres på flere forskjellige måter:
› Nøkkel, mekanisk (stor risiko i forbindelse med tap av nøkler, stor kostnad ved
tap av nøkkel da alle lås må skiftes)
› Offline kortleser (lavere risiko, men ingen overvåkning av dørene, lav kostnad)
› Adgangskontrollerte dører (lav risiko, da dørene er overvåket, og tapt kort lett
utestenges, men har noe høyere kostnad)
Elektronisk avlåsing av dør gjøres vanligvis med 1 av 2 forskjellige metoder, enten
med adgangskontroll eller offline kortlesere. Med offline kortleser, også kalt kortlås
eller dørbladleser, menes elektronisk kortleser uten noen form for ledningstilknytning i dørmiljøet. Dette er 2 forskjellige sikkerhetsnivåer, og med ulike kostnadsnivåer (der offlineleser er rimeligst).
I dag benyttes normalt systemspesifikt spredenett ut fra undersentraler og ut til periferiutstyr, ikke minst fordi alle koblinger skal skje i overvåkede skap og koblingsbokser. All tilkobling av komponenter skal være med fast tilkobling. Men på sikt vil
man trolig kunne oppleve at kortlesere og annet periferiutstyr vil kunne kommunisere og strømforsynes direkte over det strukturerte datanettet. Dette bør vurderes
nærmere etter hvert som prosjektet skrider frem.
I tillegg til kortlesere finnes biometriske systemer for identifikasjon og opplåsing av
dører. Dette kan være fingeravtrykk, iris-scan (øye), ansiktsgjenkjenning, signatur,
stemme, DNA etc. Dette er komponenter som i dag er vesentlig dyrere enn kortleserteknologi. På sikt vil man trolig kunne se at disse systemene vil falle noe i pris.
Valg av identifikasjonsteknologi berører ikke systemoppbyggingen og kan derfor
tas på et senere tidspunkt.
Alternative kameratyper:

Fast og bevegelig kamera
Det finnes både faste og bevegelige kamera. Med faste kamera oppnår man vanligvis et stabilt og godt bilde, men begrenser muligheten for å kunne se utenfor det
faste synsfeltet. I tillegg til tradisjonelle faste kamera finnes såkalte 360° kamera.
Disse plasseres vanligvis i tak og kan filme et synsfelt på 360° i det horisontale
planet. Slike kamera kan benyttes i sentrale korridorkryss og andre plasser man
kun ønsker å observere på et overordnet nivå. Detaljnivået er noe begrenset og
bildet som fremstilles vil være noe forvrengt.
Bevegelige kamera, omtales også som PTZ-kamera, vil si et kamera med manuell
kontroll over Pan (horisontal synsretning for kamera), Tilt (vertikal synsretning for
kamera) og Zoom (innsnevre synsfeltet). Dette medfører at bruker eller operatør
kan justere kameraene under bruk for få fokusere på et gitt interesseområde. Dette
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er i utgangspunktet en fordel, da en vil kunne justere synsfeltet dit det er nødvendig. Dette fordrer at operatøren ser en hendelse av interesse mens det skjer.
En ulempe er at muligheten for å justere PTZ er at dette da kan settes i feil posisjon og man til enhver tid ikke er sikker på hvilken posisjon kameraene er justert til
å observere. Dette kan løses ved at kameraene settes tilbake til en utgangsposisjon etter endt bruk av en operatør, gjerne etter et visst tidsforløp.
En annen ulempe er at en slik løsning gir mulighet for overvåking av et stort område, selv utenfor selve området som skal overvåkes. Datatilsynet vil i slike tilfeller
kunne kreve sladding av bilder eller tildekking av kamerasoner for å unngå overvåking av tilstøtende områder.
Erfaringsmessig har PTZ-kamera en kortere levetid enn faste kamera grunnet den
mekaniske funksjonen.
Ved SUS vil det være aktuelt med en blanding av både faste og bevegelige kamera.
Infrarøde kamera
Det skal benyttes IR-kamera der kamera befinner seg i mørke omgivelser. For å
sikre gode bilder må kamera leveres enten med innebygd IR-lys eller så må man
etablere eksterne IR-lyskastere. Normalt benyttes integrerte IR-lys, men utendørs
må man vurdere om man trenger eksterne IR-lyskastere.
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ANBEFALT LØSNING
For å kunne etablere en enhetlig og helhetlig løsning for byggets sikringsnivå er en
avhengig av en sikringsfilosofi som er forankret i hele organisasjonen, med spesiell
vekt på ledelsen, de tillitsvalgte og vernetjenesten ved SUS 2023
Soneplaner for byggene utarbeides i forprosjektet, se egne dokumenter (tegninger). Soneplanene kompletteres i funksjonsprosjektet for å visualisere behovet
for adgangskontroll, innbrudds-alarm og TVO.
Anbefalt sonetilhørighet til noen av rom-/område-typene er gitt i listen nedenfor:

GRØNN SONE
Fri adgang. Områder som er alminnelig åpne for ansatte, studenter, pasienter og
besøkende. Adgang er gjennom ytre skall eller fra andre grønne soner i sykehuset.
Eks: Foajé, Heiser, Trappeløp, Ventesoner i avdeling og Gangforbindelser.
GUL SONE
Kontrollert område. Delvis fri adgang. Fri adgang i kjernetid / åpningstid (som
grønn sone). Kontrollert adgang utenom kjernetid (som blå sone).
Eks: Undervisningsarealer, Poliklinikker, Sengeavdelinger i åpen avdeling.
BLÅ SONE
Beskyttet område. Områder med kontrollert adgang. Linjeledelsen definerer
hvem som skal ha adgang til de ulike områdene.
Eks: Sengeavdelinger i lukket avdeling, Operasjonsområder, Auditorier, Transportkulverter, Laboratorier, Administrasjonskontorer.
RØD SONE
Sperret område. Rom med kontrollert adgang.
Eks: Medisinrom, Tekniske rom, Kommunikasjons-/data-rom og andre viktige
infrastrukturrom.

Det bør innenfor den enkelte sonen settes strenge krav til hvilke enkeltrom som
skal ha separat avlåsing med kortleser eller annet låssystem. Dette vil minimalisere
behovet for romavlåsing. Normalt vil enkeltromsavlåsing med automatisk adgangskontroll være aktuelt for følgende romtyper:

›
›
›
›
›
›
›
›

Alle rom med IKT - infrastruktur utstyr (GR, KR og datasentre)
Medisinrom
Tekniske rom som inneholder kritisk infrastruktur (el-fordelinger, UPS-rom
etc.)
Auditoriet
Seminarrom og møterom med dyrt utstyr
Funksjonsrom med dør mot grønn sone
Garderober
Rørpoststasjoner i åpent miljø
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Avfallsrom

Innbruddsalarm og adgangskontrollanlegg

Figur 1: Systemskisse for sikringsanlegg

I tillegg til adgangskontroll skal anlegget også kunne utbygges med detektorer for å
oppdage innbrudd og innbruddsforsøk.
Det forutsettes, grunnet krav til tilgjengelighet og oppetid, en redundant løsning
med dublert hovedserver i hvert datasenter (SUS). Skjermbasert presentasjonssystem etableres i driftsavdelingen.
Det anskaffes også klient /arbeidsstasjon (PC), med kamera og printer for ID-kort
produksjon.
Kortene for adgangskontroll skal også kunne benyttes som ID-kort med bilde og
annen relevant informasjon, chip for pålogging arbeidsstasjon (PC) og PKI. Videre
bør kortet kunne benyttes for "follow me print" løsning og betaling i kantine.
Systemet skal kommunisere i et eget Sikkerhets LAN, SLAN, realisert som et
VLAN i sykehusets datanett.
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Anlegget skal kunne programmeres med en gissel/trussel-funksjon. Med det menes at hvis en autorisert bruker tvinges til å åpne en dør for en ikke autorisert person, kan autorisert bruker taste en egen trusselkode for varsling til vaktrom/innsatspersonell.

Person- og overfallsalarm
For å sikre ansatte må det vurderes om det skal medtas et trådløst overfallsalarmanlegg som muliggjør lokalisering av ansatte som utløser overfallsalarm fra sin
bærbare telefon. En annen løsning av et mindre omfang, kan være å installere
trådbundne person- og overfallsalarmer på bestemte utsatte plasser, som f.eks ved
resepsjon, akuttmottak og lignende. Person- og overfallsalarmsystemet tilknyttes
det automatiske innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegget.
Arbeidet med ROS-vurdering knyttet til ondsinnede handlinger vil kunne avdekke
om det er behov for et person- og overfallsalarm system.
TVO – anlegg
For å sikre ansatte, pasienter og besøkende, installeres et TVO - anlegg i samsvar
med gjeldende personvernlovgiving.
Brukerne skal ikke føle seg overvåket og det er av stor viktighet at intensjoner og
regler i personvernlovgivingen følges opp både under installasjon og drift. For alle
kamerainstallasjonene må en dokumentert behovsprøving gjennomføres.
Dekningsområde for dette anbefales å være:

›
›
›
›
›
›

5

Skallet/fasaden inntil 4m over bakkenivå. Gjelder primært fasader med
vinduer.
Fritt tilgjengelige områder, spesielt områder med stor trafikk - eks. resepsjoner
Inngangspartier og varemottak
Porter/dører som skal kunne fjernåpnes, utomhus og i interne soneskiller
Spesielt viktige infrastrukturrom, for eksempel datasentre, og tekniske rom
som er av vital betydning for virksomheten
Andre steder som steder som påvises gjennom risikoanalyser.

TEKNISK LØSNING
Gjeldende regelverk sier at adgangskontrollanlegget er meldepliktig til datatilsynet
og at ny melding må sendes hvert tredje år. Eier av anlegget er ansvarlig for melding til Datatilsynet og må utarbeide de instrukser lov og forskrift krever. Men kravet om meldeplikt må sjekkes opp mot nytt regelverk i 2018.
I henhold til dagens regelverk gis det kun anledning til å lagre transaksjoner (kortbruk) i 30 dager og det forutsettes bruk av PIN-kode for å lagre transaksjoner. Men
dette blir trolig endret med nytt regelverk.
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Samarbeidet med de ansattes organisasjoner om omfang, bruk og rutiner for uttak
av informasjon fra anlegget er viktig. Det er SUS som må definere og beskrive sitt
sikkerhetsmessige behov knyttet til adgangskontroll.
Anlegget anbefales å omfatte alle dører i ytre skall samt dører i soneskiller internt i
bygget der soneskillene framkommer på soneplanene. I mye brukte innganger må
det vurderes å benytte TVO. Soneskiller som skal inngå, er mellom ulike adkomstnivå (farger), med unntak av enkelte tekniske rom. Mekanisk lås benyttes for
rom/områder hvor få personer skal ha tilgang, eksempelvis VVS-rom, elunderfordelinger etc. On- eller off-line kortlåser (kortlås) kan med fordel vurderes
av prosjektets lås- og beslagsansvarlige for disse romtypene og andre rom som
skal ha avlåsing. Slike kortlåser trenger ikke å falle inn under sikringsanleggene,
men det anbefales at disse administreres fra samme administrasjonsprogramvare
som AAK.

5.1

Adgangskontroll og innbruddsalarm

Basert på vedtatte soneplaner skal det installeres adgangskontrollanlegg med kortlesere - eller tilsvarende terminaler - som deler bygningsmassen inn i soner. Ansatte og studenter som har behov for adgang til områder med adgangskontroll, utstyres med nødvendig identifikasjonshjelpemiddel. Adgangskontrollerte dører alarmbelegges slik at uautorisert adgang blir registrert som innbrudd.
Hovedserver for systemet skal plasseres i datasenter, med redundant server i datasenter nr 2. Det skal benyttes felles serverløsning for adgangskontroll, innbruddsalarm, kortproduksjon og presentasjonssystem.
Applikasjons- og databaseserver skal driftsmessig overvåkes og gi meldinger til
overordnet presentasjonssystem om kritiske driftsforhold. (Servere og aktivt nettverksutstyr i SLAN skal også overvåkes av SUS sitt overvåkningssystem for IKTinfrastruktur. Server skal være for rackmontasje og kunne kjøres på en virtualisert
plattform.
Undersentraler for sikringsanlegget skal plasseres i kommunikasjonsrom (KR) eller
datasenter, hvor de tilknyttes SLAN som realiseres som et VLAN i brukerdatanettet. Grensesnittet mot SLAN'et skal være innebygget og integrert i undersentralene. Der hvor det er behov for flere undersentraler i ett og samme KR er det tilstrekkelig med ett kommunikasjonsgrensesnitt mot SLAN.
Systemet skal være modulært oppbygget og det skal ha innebygget nettverkskort
som gjør systemet i stand til å kommunisere på sentralnivå ved bruk av byggenes
infrastruktur for datanettverk. Implementering/konfigurasjon av nye komponenter
og programvare skal være enkelt. Deler av løsningene må kunne endres eller modifiseres uten at dette får konsekvenser for andre deler. Kapasitet i løsningene må
kunne endres etter behov uten strukturelle endringer.
Undersentralene skal ha prosessorkraft og lagringskapasitet til å fungere som
selvstendige enheter dersom kommunikasjonen med applikasjonsserver svikter. I
et slikt tilfelle skal det fra et brukersynspunkt, ikke være noen endringer i funksjon.
Feil på kommunikasjon med server skal omgående registreres og meldes på arbeidsstasjon med angivelse av lokalisering.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-54-02 Sikringsanleggene AAK, TVO og AIA.docx

10/15 SIKRINGSANLEGGENE AAK, TVO OG AIA

Tid fra bruk av kort i leser til funksjon utføres bør ikke overskride 0,5 sekund.
Undersentraler skal ha kapasitet til å ivareta alle sabotasjealarmer for kabel, skap,
rack, plintbokser, og komponenter som fysisk tilhører den enkelte undersentral, og
med en oppløsning som følger systemets punktadressering.
Undersentraler skal være alarmbelagt, slik at åpning av deksel eller frakopling av
enheter utløser sabotasjealarm.
Ved idriftsettelse skal det på undersentralnivå være en reservekapasitet på gjennomsnittlig minimum 20 prosent. Det skal være mulig å tilby nye tjenester og grensesnitt etter behov, og nye aktuelle standarder som blir anerkjent, basert på den
grunnutrustning og struktur som løsningene allerede har. Det skal være mulig å ta i
bruk ny teknologi i løsningene når brukerbehov krever det.

5.2

Kortleser

Hvilken kortleserteknologi som skal benyttes må avgjøres i samråd med brukergruppene. Det anbefales kort for nærhetsavlesing med sikker teknologi som for
eksempel IClass, Mifare DESfire eller tilsvarende. Det skal benyttes adgangskort i
standardiserte format, med mulighet for grafisk informasjon, minst to magnetstriper,
strekkode og smart kort teknologi (chip) på samme kort.
Både ansatte og studenter vil kunne ha behov for smartkortløsning for pålogging til
sine IKT systemer, uttak av utskrift og eventuelt betaling i kantine og etc.
Universell utforming skal ivaretas ved plassering av kortlesere, utpasseringsknapper og samspill med dører med dørautomatikk.

5.3

Akuttsituasjoner

Ved bruk av spesielle kort i forbindelse med akuttsituasjoner skal undersentral
kunne frigjøre og åpne forhåndsbestemte dører samt styre utvalgte heiser for å gi
fri passasje for personale og pasienter.

5.4

Presentasjonssystem

I døgnbemannet vaktsentral installeres et sentralt Drifts- og Presentasjonssystem
for sikringsanlegget som tilknyttes via infrastruktur for IKT. Systemet skal være basert på grafiske framstillinger av alle de ulike bygningsområdene med grafisk brukergrensesnitt for både alarmbehandling og parametersetting.

5.5

Driftssikkerhet / Effektivitet / Oppetid

Det er en forutsetning for vellykket bruk av sikringsanleggene at de er driftssikre
med stor tilgjengelighet, god pålitelighet og gode funksjoner for å motstå manipulering av databaser (endring av datainnhold).
Den totale planlagte tilgjengeligheten (oppetiden) for innbruddsalarm og adgangskontrollsystemet skal i løpet av en 30 dagers periode ha en effektivitetsprosent på
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99,99 % eller bedre. Dette medfører behov for redundans av applikasjons- og database serverløsningen. Utstyret skal ha pålitelighet både i hver enkelt komponent
og den totale systemløsning. Design av løsningene skal automatisk sikre at feil på
en komponent/utstyr/modul ikke påvirker den kontinuerlige operasjonen til sikringsanleggene. Det skal kunne gjøres endringer på utstyr i løsningene, både i maskinvare og i konfigurasjon av programvare, med et minimum av driftsavbrudd.
Systemet skal opprettholde kontinuerlig drift med alle funksjoner når back-up tas.
Det aksepteres ikke feil i sikringsanlegg uten at de varsles i overordnet presentasjonssystem, med mindre feilen skyldes feil på selve presentasjonssystemet eller
nettverket. Undersentraler skal være autonome og operere uavhengig av server
med hensyn til adgangskontroll.
Løsning for overføring av kritiske alarmer uavhengig av nettverk må utredes videre.

5.6

Programvare

Programvare- og datastruktur som tilbys skal tilfredsstille følgende forutsetninger:

›
›
›
›
›
›
›
›

At systemet er et sanntids datasystem
Klient / serverbasert
Funksjonalitet for tynne klienter
Må kunne betjene et stort antall brukere (kortholdere)
Stort antall parallelle prosesser
Kontinuerlig drift
Feilmeldinger når driftsfeil, sabotasje eller overtredelse / forsøk på uautorisert
adgang
Høye tilgjengelighetskrav

Programvaren skal kunne håndtere installasjon, test, drift og vedlikehold av det
spesifiserte system. Systemet (programvare og maskinvare) skal være slik innrettet
at det opprettholder tilnærmet normal drift ved feil i vitale deler av maskinvaren, og
at programmet lett kan endres og korrigeres uten forstyrrende innvirkning på systemets funksjon og ytelse.

5.7

Lagringsmedia

Systemet skal ha intern lagringskapasitet (harddisk) for:

›
›
›
›
›
›

Operativsystem
Systemdata
Kortholderdatabase
Alarmpunktdata
Informasjonstekster, aksjonstekster, alarmmeldinger og andre brukerdefinerte
tekster
Driftslogger og rapportdata

Systemet skal være utstyrt med lagringskapasitet for driftslogger- og rapportdata
for minst 1 år.
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5.8

Detektorer og manuelle meldere

Innbruddsalarmanlegget skal kunne utbygges med innbruddsdetektorer og manuelle alarmgivere.
Alle detektorer skal være adresserbare i systemet slik at de, når alarm utløses,
presenteres med sin system og geografiske adresse. Dette gjelder også for eventuelle bærbare enheter. Detektorer skal være sabotasjesikret.
Til områder med romovervåking skal kortleser sammen med PIN-kode og evt. koder benyttes for av- og påslag av alarm i forhåndsdefinerte områder.
Det skal benyttes detektorer som er godkjent av Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG).
Eventuelle manuelle overfallsknapper skal være for fast montasje. Fastmonterte
enheter skal være slik at de blir værende aktivert etter alarm og må fristilles/resettes med nøkkel.
Datasentre med tilhørende infrastrukturrom utrustes med passive infrarøde detektorer (PIR) for bevegelsesdeteksjon. Alternativt kan kamera være aktuelt i datasentre.
Enkelte kritiske områder eller rom vil kunne bli utrustet med egne glassbruddeteksjon dersom dette påvises gjennom risikoanalyser.

5.9

TVO-anlegg

TV-overvåking integreres i et felles integrert sikkerhetssystem sammen med Innbruddsalarm og Automatisk adgangskontroll.
Systemet skal kommunisere i et eget SLAN i infrastrukturen for IKT. Kameraene
koples til egne datauttak i spredenettet. Krafttilførsel til kameraene gjøres ved Power over Ethernet – PoE for innendørskamera, og eventuelt med 230V (UPS) for
utvendige kamera, dersom ikke spredenettet blir etablert med støtte for PoE+.
Anlegget bygges ut med tilgjengelighet tilsvarende 99,99%, dette betinger redundant løsning med dublert hovedserver i datasentrene og skjermbasert presentasjonssystem montert i driftsavdeling.
Bildepresentasjon skjer hovedsakelig lokalt i driftsavdeling, men kan også vises
andre steder ved behov, som f.eks i resepsjon for enkelte kamera. I datasentrene
anordnes system for lagring av TVO-bilder. Lagringsmedium er digitalt og skal
oppbevares i låsbart skap / rack. Kamera utstyres med nettverkskort og tilkobles
spesielt sikkerhets LAN, SLAN. Systemet skal være enkelt å utvide/komplettere.
Videoservere skal kunne lagre opptil 30 bilder pr. sekund pr. kamera. Kamera skal
ha en minimums oppløsning på 1080p og skal være spesielt lysfølsomme for utendørs bruk. Utendørskamera etableres med innebygd IR-belysning. Det er viktig at
rekkevidden til IR-lys i kamera dekker fasadene.
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Valg av kamera, fast eller bevegelig, gjøres ut fra en vurdering basert på hvor og
hva man skal oppnå med kameraovervåkingen. Det benyttes derfor en blanding av
faste og bevegelige kamera. Der det er behov for å ha bevegelige kamera, skal
styresignaler overføres via nettverksforbindelsen.
Systemene skal være integrerte slik at bildevalg kan skje automatisk basert på
hendelser i innbrudds- og overfallsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og fra porttelefonanlegg. Integrasjon fra andre systemer kan også være aktuelle.
Kabling dekkes av byggets strukturerte datanett.
Dagens regelverk sier at TVO - anlegg er meldepliktige til Datatilsynet. Ny melding
må sendes hvert tredje år. Eier av anlegget må utarbeide de instrukser som lov og
forskrift krever. Det gis kun adgang til å lagre transaksjoner (opptak) i 7 dager. Men
dette vil trolig endres med nytt regelverk.
Samarbeidet med de ansattes organisasjoner om omfang, bruk og rutiner for uttak
av informasjon fra anlegget er viktig.

5.10

Strømforsyning

Sikringsanleggene anses som høyt prioriterte anlegg med krav til sikker strømforsyning og backup. Anleggene skal ha lokal batteribackup og forsynes med nødkraft
230VAC.

6

GRENSESNITT
Innbruddsalarm og adgangskontrollanlegget er et komplekst system som skal koples opp mot og sende/motta styresignaler til en mengde systemer.
Det skal etableres grensesnitt mot relevante bygningssystemer.

6.1

Brannalarmanlegg

Generelt skal rømning ved brann ivaretas med nødåpner ved dør. Krav om tilbakerømning kan innebære at det må etableres nødåpner på begge sider av rømningsdør, også i adgangskontrollerte soneskiller, men dette avhenger av byggets
brannstrategi.
Enkelte adgangskontrollerte dører i rømningsvei skal ha mulighet til å kunne overstyres ved brannalarm. Signal fra brannalarmanlegget til adgangskontrollanlegget
kan da gis til dører som krever spesial håndtering eller grupper av rømmingsdører.
Slike grupper kan åpne alle dørene i rømningsveiene innenfor den brannseksjon
eller område som er alarmbelagt.
Endelig løsning må gjennomgås i detaljprosjektet.
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6.2

Personaldatabase

Sikkerhetsanlegget skal kunne tilknyttes og kommunisere med personaldatabase,
som f.eks. Active Directory (AD), Azure Active Directory (AAD) og lignende for administrasjon av adgangsrettigheter.

6.3

SD

Det vil bli etablert et overordnet sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for overvåkning og styring av tekniske anlegg. Det skal være mulig å overføre meldinger
og alarmer om strømforsyningsfeil fra sikringsanleggets (hoved)server og undersentraler til sentral driftskontroll.

6.4

Nettverkovervåkingssystem

Sikringsanleggets hovedkomponenter som svitsjer og servere, skal tilknyttes SUS
sitt nettverksovervåkingssystem.

6.5

Heis inkludert akuttstyring

Heiser utrustes normalt med kortleser i heisstol grunnet mulig kryssing mellom avdelinger og soner. Dette for å hindre at alle personer får tilgang til alle etasjer når
man benytter heisen.
Enkelte heiser skal i noen tilfeller ikke kunne tilkalles av uautorisert personell. Dette
betyr at det skal benyttes en kortleser for tilkalling av heis som benyttes i stedet for
det vanlige tilkallingstablået.
For bestemte heiser vil det kunne være aktuelt med akutt-tilkalling av heis. Dette
betyr at man sørger for prioritert tilkalling av heisen i en akuttsituasjon. Dette gjøres
også med en kortleser ved heis eller andre plasser i aktuelle etasje.

6.6

Rørpost

Rørpoststasjoner som ikke er plassert i sikre rom/arealer skal utstyres magnetlås
og kortleser for sikre autorisert tilgang til rørpoststasjonen.

6.7

Porttelefon

Integrasjon med porttelefon innebærer at det skal være mulig å fjernåpne aktuelle
ytterdør fra oppkalt internapparat etter at person er identifisert via bilde fra TVOanlegget. Det forutsettes at porttelefon apparat/system minimum kan levere potensialfritt signal til sikkerhetssystemet. Et slikt porttelefonsystem kan også være en
integrert del av adgangskontrollanlegget.

6.8

Bygning

Detektorer, kortlesere og TVO kamera plasseres tilpasset byggets utforming og vil
framgå av soneplanene.

6.9

Dører, lås og beslag

For elektrotekniske låseanordninger finnes det ulike typer. Type lås må avklares i
videre prosjektering i samråd med byggherre, arkitekt, beslagskonsulent og brannrådgiver.
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Dørtyper, lås og beslag har viktige grensesnitt med det integrerte sikringsanlegget.
Det etableres en matrise for ansvar og oppfølging av grensesnittet mellom de aktuelle entreprisene som kan være involvert samt rådgiverne:

›
›
›
›
›
›
›

Dørentrepriser ((Brann) Ståldører, tredører, dører i fasadesystem etc.)
Lås og beslags entreprise
Elektroentreprise
Innredning
Arkitekt
Lås og beslagsrådgiver (dersom denne ikke er en del av ARKs ansvar
RIE

Se også notat «NO-RIE-40-03 Dørkonsept for styrte dører».

6.10 Universell tid (UTC)
All kommunikasjon mellom tekniske system skal være basert på samstemt tid
(UTC) - basert på NTP-mekanisme i det generelle datanettet.

7

SHA
Sikkerhetsanleggene vi bidra positivt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i driften.
Komponenter knyttet til sikkerhetsanleggene vil bli plassert i kommunikasjonsrom,
og på vegg eller dører. Koplingspunkter og lokale endesentraler vil kunne bli plassert over himling, hvor slike plasseringer gjøres må benyttes demonterbar himling
for å få tilgang.
Kortlesere plasseres på +1100 over dekke, mens kamera og detektorer for romalarm vil bli plassert på vegg og fasade slik at ønsket dekningsområde oppnås.
Det vil bli lagt vekt på å sikre SHA forhold i forbindelse med installasjon og drift slik
at det vil bli mulig å få tilgang via lift til høyt plassert utstyr utendørs. Innendørs må
påregnes bruk av gardintrapp og i arealer med stor takhøyde må det tilrettelegges
for bruk av lift.
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INNLEDNING
Notatet beskriver krav og utførelse som skal legges til grunn for brannalarm- og
talevarslingsanlegget ved SUS 2023.
Brannalarm- og talevarslingsanlegg er tekniske sikkerhetstiltak som skal bidra til å
bedre person- og verdisikkerhet.

2

FORUTSETNINGER

2.1

Styrende dokumenter
Anleggene skal prosjekteres og utføres i overenstemmelse med:

›

Grunnlagsdokumenter

›
›
›
›

Overordnet Teknisk Program
Brannkonsept for SUS 2023
Sykehusets Brannvernstrategi

Forskrifter og regelverk

›
›
›
›

Teknisk forskrift (TEK 10) med tilhørende veiledning (VTEK 10)
NS 3960 – Brannalarmanlegg: Prosjektering, installering, drift og
vedlikehold
NS 3961 – Standard for talevarsling
Alt utstyr skal være CE-merket og godkjent iht. FG og EN-NS-54 serien.

›

Skisseprosjekt

›

Erfaring fra andre tilsvarende prosjekter

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

3.1

Deteksjonsprinsipper
Optisk-/ionedetektor
Optiske røykdetektorer arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, der refleksjon av lys i
et optisk kammer benyttes for å detektere eventuell røykutvikling.
Bruk av radioaktiv kilde i ionedetektorer gjør at ionedetektoren tilnærmet er faset ut
til fordel for optiske røykdetektorer grunnet miljøhensyn. I dag benyttes optiske detektorer, eventuelt sammen med ulike spesialdetektorer, for å detektere røyk. Tester de senere år har vist at dette var en riktig utvikling, grunnet ionedetektorens
manglende evne til rask deteksjon av ulmebrann med stor og helsefarlig røykutvikling.
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Her vil optiske røykdetektorer sammen med ulike spesialdetektorer stå for røykdeteksjon i bygningsmassen.
Multikriteriedetektor
Multikriteriedetektor er en type detektor med innebygd intelligens for å skille ulike
situasjoner som damp, røyk etc. Benytter mønstergjenkjenning for å sammenligne
røykutvikling og temperaturendringer i forhold til hverandre før en eventuell alarm
aktiveres. Er ofte bygd opp av flere typer sensorer.
Benyttes i hovedsak for å unngå alarm i kompliserte driftsmiljøer og der mer presis
deteksjon er ønskelig.
Her vil multikriteredetektorer kunne være aktuelt i sengevask og verksted. Omfanget anses å være lite.
Høyfølsom røykdetektor
Høyfølsom røykdetektor benyttes til tidligrøykdeteksjon (TRD). TRD benyttes ofte
som en betegnelse på systemer som kan detektere en røyktetthet lavere enn 1%
siktreduksjon, ofte fra 0,05% og oppover pr. meter. Til sammenligning ligger en
vanlig røykdetektor som regel mellom 2,5 til 4% siktreduksjon pr. meter.
Her er det forutsatt bruk av høyfølsomme røykdetektorer i el-hovedfordeling, elunderfordelinger, UPS-rom med tilhørende batterirom, kommunikasjonsrom (KR)
og grensesnittrom (GR).
Aspirasjonsdetektor
Et aspirasjonsanlegg består av en detektor tilknyttet et røranlegg. Luft suges fra
det detekterte området via små hull i røranlegget inn til deteksjonskammer. Detektorer kan fås i en rekke ulike følsomhetsgrader avhengig av bruksområde. En vesentlig fordel med et aspirasjonsanlegg er sentral betjening for service og vedlikehold. Typiske bruksområder er i fryselager, landbruksrom, lager, skitne industrilokaler, garasjer og høyfølsomme data-/telekommunikasjonsanlegg. Men også andre
store rom med takhøyder på over 4,5-5m er aktuell.
Her er det forutsatt bruk av høyfølsom aspirasjonsdetektor i to datahaller.
Linjedetektor
En linjedetektor består vanligvis en sender og en mottaker. Detektoren sender IRsignaler til mottaker og detekterer lysdemping og/eller endringer i frekvens ved
varme eller røyk. Benyttes i hovedsak i områder med stor takhøyde og som vanskeliggjør tilkomst for service og vedlikehold ved bruk av vanlige røykdetektorer. Én
detektor kan detektere opptil ca 100m, og kan erstatte en mengde punktrøykdetektorer.
Anses ikke som aktuell i dette prosjektet.
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Selektiv overvåkning
Selektiv overvåking er en form for helovervåking. Deteksjonsprinsippet går ut på at
røyk i små rom raskt vil kunne spre seg til tilliggende korridor eller kontorlandskap,
og detekteres der. For å kunne benytte dette prinsippet er det viktig at ventilasjonsanlegget skaper et overtrykk i rommet. Luftespalte i dør eller vegg gjør at røyk
effektivt vil kunne spre seg til nærliggende røykdetektor.
Selektiv overvåking er kostnadseffektivt, og så fremt at lydkrav til dører/vegger ikke
forringes vil det være en grei løsning.
Ved SUS 2023 vil selektiv overvåkning mest sannsynlig være lite aktuelt grunnet
generelt strenge lydkrav til vegger og dører.

3.2

Alarmering

Alarmering kan gjøres hovedsakelig på tre forskjellige måter. Med klokker, summere eller ved talevarsling i form av høyttalere. Det finnes også andre måter å varsle
på, som via TV, personsøkere og lignende, men dette er ekstra alarmering som da
eventuelt vil komme i tillegg, og som ikke innehar den samme sikkerheten som
brannalarmanleggets alarmeringssystem.

Talevarsling
Talevarsling er varsling av situasjoner til publikum eller
ansatte over et høyttaleranlegg, vanligvis brann. Som
varsling bruker man forhåndsprogrammerte/innspilte talemeldinger istedenfor sirener eller klokker. Dette fører til at
publikum og ansatte får presise meldinger og kan reagere
raskere. Kan i ekstreme situasjoner utgjøre forskjell på liv
og død.
Talevarslingsanlegg er også fleksibelt, da man kan ha
Figur 1: Eksempel på hornhøyttaler
forskjellige meldinger for forskjellige arealer. Evakuering
kan også dirigeres manuelt via brannmanns-mikrofon.
Noe som kan utgjøre en stor forskjell om man ikke evakuerer grunnet brann. Som
ved f.eks terror eller lignende.
Benyttes i bygg der lovverket krever det. Benyttes også gjerne i
store uoversiktlige og viktige bygg der publikum eller ukjente brukere ferdes.

›

Fordeler:
› Både automatiske og manuelle meldinger/beskjeder
› Selektiv informasjon
› Styrt rømning
› Sikker og effektiv evakuering

Figur 2: Eksempel på innfelt høyttaler
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›
›

›

Større respekt for meldinger
Kombinasjon talevarsling/underholdning for hele eller deler av bygg(ene)
› Evakuering
› Informasjonsgiving
› Bakgrunnsmusikk
Ulemper:
› Noe dyrere enn varsling med klokker eller sirener
› Krever plass for sentralutstyr
› Mange høyttalere/komponenter fordelt i korridorer, enkelt- og fellesrom.

Ny norsk standard, NS3961, legges til grunn for utforming av talevarslingsanlegget.

Summer
Mest brukt i dag.
› Fordeler:
› Trenger ikke klokkekurs. Tilkobles detektorsløyfen.
› Adresserbar. Forenkler oppdeling av alarmsoner ifb
alarmorganisering.
› Kan monteres i detektorsokkel, som forenkler kablingen
vesentlig
› "Færre" komponenter estetisk sett.
› Enkelt å supplere en summer i detektorsokkel, om det
Figur 3: Eksempel på detektor
skulle vise seg å være for dårlig lydnivå i et område.
med summer
› Stabilt, lite feil og vedlikehold.

›

Ulemper:
› Mindre dekningsområde enn klokker.

Alarmklokke
Er tradisjonelt mest brukt.
› Fordeler:
› Stabilt, tilnærmet ingen feil og vedlikehold
› Meget god dekning

›

Ulemper:
› Ekstra kabling da egne klokkekurser må
etableres
› Mindre pent estetisk sett

Figur 4: Eksempel på brannklokke

Vurdering alarmering
Forskriftskrav til talevarsling er knyttet opp mot bygg i risikoklasse 5 og 6. Dette
betyr at for SUS 2023 der store deler er klassifisert i risikoklasse 6, vil måtte etableres med talevarslingsanlegg.
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Det legges derfor opp til talevarsling for brannalarmanlegget.
Talevarsling forutsettes å dekke alle fellesområder og rømningsveier med klar og
tydelig lyddekning. I øvrige arealer skal signaler høres men det er ikke krav til at
talen skal være like tydelig. I rom med spesiell støyende aktivitet suppleres det
med egne alarmgivere (summere).
Visuell varsling forutsettes løst i form av lamper i detektor/detektor-sokkel.

4

ANBEFALT LØSNING
Det skal etableres et adresserbart sløyfebasert heldekkende brannalarm- og talevarslingsanlegg i kategori 2 i hvert enkelt bygg. Hvert anlegg skal være frittstående
og autonomt. Det skal monteres betjeningspaneler for brann og tale i brannvesenets angrepsveier. Anleggene skal kobles sammen og presenteres grafisk i et presentasjonssystem i driftsavdelingen og vaktsentral. Fra presentasjonssystemet
skal man kunne se alle feil og alarmer grafisk presentert på tegninger, samt at man
skal kunne gjøre utkoblinger og andre betjeninger av alle sentralene i anlegget.
Det skal benyttes miljøtilpassede detektorer i arealer hvor det er stor sannsynlighet
for uønskede alarmer.
Varsling skal skje via høyttalere og optiske signalgivere. Det etableres primærområder i fellesarealer og korridorer hvor høyttalerne plasseres og hvor tale skal være
klar og tydelig. Sekundærområder er tilstøtende områder uten egne høyttalere,
men hvor alarmsignalet fra høyttalerne allikevel skal høres klart og tydelig. Rom
med høyere krav til lyddemping trenger egne høyttalere. Optisk varsling benyttes i
fellesarealer, HCWC og utvalgte arbeidsplasser som tilleggsvarsling.
Styringer av dører, heiser, adgangskontrollanlegg etc. skal primært skje lokalt og
derfor benyttes I/O-enheter på sløyfene til dette. Noen kraftkrevende styringer kan
allikevel skje direkte fra brannalarmsentralene.
Alarmorganisering og seksjonering av talevarslingsanlegget må sees i sammenheng med føringer som eventuelt vil bli gitt i brannkonseptet.

5

TEKNISK LØSNING

5.1

System
Hvert enkelt bygg skal ha egen brannsentral med eget betjeningspanel, og skal
kunne fungere som frittstående anlegg.
Sentraler for de ulike byggene kan kommunisere med hverandre via det strukturerte datanettet, men sentraler innad i samme bygg og anlegg skal ha egen dedikert
kabling. Det skal i driftsavdeling og i vaktsentral etableres et eget leverandørspesifikt overordnet grafisk presentasjonssystem som omfatter alle brannalarmsentralene i anlegget, og alle bygg.
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Brannalarmsentral plasseres på veggstativ i elrom. Talealarmsentraler plasseres i
hvert sitt 19" rack i tekniske rom for hvert bygg. Anlegget kobles i nettverk.
Sløyfene skal kunne tilkobles detektorer, separate adresseenheter, inn-/utgangsenheter o.l. Styringer skal i hovedsak gjøres av sløyfeenheter.

5.2

Alarmstasjon ved adkomst
Ved brannvesenets angrepspunkt for hvert bygg, plasseres alarmstasjon bestående av:

›
›
›
›
›
5.3

Brannmannstablå
Betjeningspanel for talevarsling, med mikrofon
Orienteringskortkassett
Brytere for styring av røykventilasjon i trapper.
Nøkkelsafe (utvendig i fasade)

Spesielle områder
I Kommunikasjonsrom, Grensesnittrom, el-hovedfordeling, el-underfordelinger og
UPS-rom med tilhørende batterirom skal det benyttes høyfølsomme optiske punktdetektorer. I datahaller benyttes aspirasjonsanlegg. Rom med høyfølsomme optiske punktrøykdetektorer og datahaller skal programmeres med tidligvarsling til teknisk personell.

5.4

Optisk varsling
Grunnet krav til universell utforming, samt krav i NS 3960, må det installeres optiske alarmorganer. Lamper installeres i henhold til TEK10, EN 54-34 og NS 3960.
Det etableres optisk varsling i fellesarealer, HCWC og minimum 10 % av arbeidsarealer for å tilfredsstille kravene til universell utforming. Den optiske varslingen
kobles opp mot brannalarmsentralen, og fortrinnsvis direkte på detektorsløyfene
sammen med detektoren i det gjeldende arealet.
I støyutsatte områder installeres optisk varsling som et supplement til akustisk
alarm.

5.5

Talevarsling
Talealarm baseres på dedikerte alarmhornhøyttalere som skal nå alle områder,
etter retningslinjer i Teknisk Veiledning til Plan- og Bygningsloven og NS3960 regelverk for brannalarm. Krav i NS 3961 legges til grunn for utforming av talevarslingsanlegget.
Det skal for hvert bygg etableres autonome talevarslingsanlegg. Ved angrepspunkt
for hvert bygg etableres et betjeningspanel og mikrofon for talevarslingsanlegget,
plassert sammen med brannalarmpanelet. Anlegget skal primært være et rent tale-
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varslingsanlegg for brannmelding. Det skal i tillegg installeres en mikrofon for talevarslingsanlegget i vaktsentral.
I de fleste arealer benyttes det hornhøyttalere som gir mye lyd per høyttaler, men
har da lavere lydkvalitet. I foaje, kantine og andre fellesarealer benyttes himling-/
eller kabinetthøyttalere for å få en høyere lydkvalitet som blant annet kan benyttes
til bakgrunnsmusikk etc. Det skal i alle områder være lydtrykk som ligger minimum
10 dB over normal bakgrunnsstøy. Det vil derfor være nødvendig med små høyttalere i møterom og andre rom som har dører med forhøyet krav til lyddemping, dette
løses enten med himling- eller kabinetthøyttaler(e). Områdene som dekkes av talevarslingen deles inn i primær- og sekundærområder. Primærområder er alle fellesarealer, publikumsarealer, rømningsveier og fluktveier, mens sekundærområder er
alle tilstøtende rom. Høyttalerne monteres først og fremst i primærområdene. I disse områdene skal talemeldingene være klare og tydelige. I sekundærområder skal
man lett kunne høre alarmsignalet som kommer fra høyttalerne, men det er ikke
krav til at talen skal være tydelig og forståelig.

5.5.1

Høyttaleranlegg

NS 3961 innfører begrepene «forenklet prosjekteringsmetode» og «detaljert prosjekteringsmetode». Disse må forstås å mene det samme som plan og bygningsloven mener med «preaksepterte løsninger». Forenklet prosjekteringsmetode kan
benyttes der høyttalere monteres maks 5 meter over gulv og bakgrunnsstøyen er
lavere enn 65dBA. I praksis vil dette gjelde den største delen av sykehuset. I slike
områder vil standarden oppfylles ved å følge enkle avstandskrav mellom høyttalerne og mellom høyttaler og lytter. I områder der forenklet metode ikke kan benyttes
skal prosjekteringen baseres på lydnivå og taleforståelighet.
Standarden definerer også begrepene primær- og sekundærområder. Områder der
det er viktig at alle hører og forstår alarmer og meldinger regnes som primærområder. I praksis betyr dette at rommet/området må etableres med egne høyttalere.
Dette vil typisk gjelde:

›
›
›
›

Områder åpne for offentligheten
Rømningsveier
Vrimleområder og samlingsrom
Områder og rom ment for å sove i, f.eks soverom/avslappingsrom for ansatte
og pårørende. Sengerom for pasienter etableres ikke med egne høyttalere, da
det forutsettes assistert rømning.

Sekundærområder må ikke etableres med egne høyttalere, og det stilles heller ikke
krav til taleforståeligheten, men det stilles fortsatt krav til lydnivå.

Typiske områder er:
› Hvert aktuelle område er mindre enn 30m2
› Få personer oppholder seg der
› Det er kort vei til primærområde
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I praksis vil dette omfatte små kontorer, mindre lager, små tekniske rom etc, som
hovedsakelig befolkes av få mennesker godt kjent på stedet.

Det anvendes flere ulike høyttalertyper:

›

Små horn brukes generelt i korridorer og rom av en viss størrelse.

Figur 5 - Eksempel Hornhøyttaler

›
›

Tilsvarende horn utendørs.
For små rom benyttes innfellingshøyttalere i himlinger.

Figur 6 - Eksempel innfelt høyttaler

›

Noen få steder kan det benyttes kabinetthøyttalere - normalt montert på vegg
ved dør, men unntaksvis også i tak.

Figur 7 - Eksempel kabinetthøyttaler

Forsterkere installeres i skap eller rack i tekniske rom, og skal ha utvidelsesmargin
på min. 30% for hver forsterker.
Hver undersentral skal ha minimum to separate forsterkere.
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Ingen høyttalerkurs skal gå over mer enn en etasje, heller ikke over flere brannsoner. NS 3961 fjerner det absolutte kravet om maks 20 høyttalere pr kurs og innfører flere alternativer for hvordan høyttalerkurser kan sikres mot feil.
Talevarslingsanlegget skal overvåkes slik at det ikke kan oppstå feil i sentralutstyret uten at det registreres og varsles som "feil" av brannalarmsentralen. Feil på skal
ikke påvirke resten av anlegget.

5.6

Alarmorganisering
Alarmformidling ved brannalarm skal skje på flere nivå:

›

Forvarsel - Betraktes ikke som alarm. Forvarsel gis kun til vaktpersonell.

›

Liten brannalarm - Aktiveres ved at én røykdetektor detekterer røyk.
Kan eventuelt benyttes til å aktivere alarm lokalt på deteksjonsstedet, men
formidles primært bare til eget innsatspersonell.

›

Stor brannalarm - Evakuering iverksettes.
Evakueringsalarm / stor alarm utløses når ett av følgende kriterier er oppfylt:

›
›
›
›
›
›

Manuell alarm
Alarm fra varmedetektor eller sprinkleranlegg
Manuelt verifisert liten alarm
Innlagt tidsforsinkelse overskredet (1-2 minutter)
Samtidig alarm fra to detektorer i samme område
Liten alarm utenom «åpningstid» (kan være aktuelt i noen områder)

Ved stor alarm skal det være automatisk overføring til brannvesen. Om det for
hvert bygg etableres med hver sin alarmsender, eller om en felles alarmsender kan
benyttes avklares med brannvesen.
Anlegget skal kunne benyttes av brannvesenet i forbindelse med evakuering. Fra
mikrofon-/talealarmpanel ved hovedinngang skal følgende være mulig:

›
›
›
›
›
›
›

Se hvilke områder det er iverksatt evakueringsalarm i.
Utvide automatisk evakueringsområde sone for sone.
Iverksette automatisk evakueringsmelding til hele bygget med ett tastetrykk,
inkludert mulighet til å evakuere andre bygg.
Velge samme manuelle talesoner som automatisk evakuering er iverksatt for
med ett tastetrykk.
Velge tale til alle soner med ett tastetrykk.
Sette sammen en gruppe av individuelle soner for talemelding.
Tal-knapp med automatisk retur etter bruk.

Talealarmanlegget skal bygges opp slik at det også er mulig å benytte anlegget for
beskjedgiving i andre krisesituasjoner fra mikrofonenhet i drifts-/vaktrom. Fra den-
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ne skal det være mulig å gjøre følgende sonevalg knyttet mot talealarmanlegg i
sykehuset.

›
›
›

Hele sykehuset, alle bygg
Hele bygg
Samme soner som automatisk evakuering er iverksatt i.

5.6.1

Alarmering i sengeavdelinger

Det legges ikke opp til direkte brannalarmering av pasienter. Til personale formidles brannalarm parallelt på flere måter:
› personsøkere / trådløse telefoner
› høyttalermelding i rene personalrom
› informasjonspanel i resepsjon ved hovedinngang og i arbeidsstasjoner ved
sengeposter.
Selv om det ikke alarmeres direkte til pasienter og besøkende, skal det installeres
alarmhøyttalere i korridorene i sengeavdelingene.

5.6.2

Seksjonering

Seksjonering for distribusjon av talealarm må sees i sammenheng med brannkonseptet. Eventuelle føringer der vil kunne få konsekvenser for talevarslingsanlegget.

Inntil brannkonseptet er klart, kan man på generelt grunnlag si at talevarslingsanlegget skal seksjoneres på en slik måte at hver seksjon kan nås individuelt med
melding. En hvilken som helst seksjon eller flere seksjoner skal kunne adresseres
manuelt og automatisk (forhåndsprogrammert).

Hovedseksjoner eller varslingssoner skal være:

›
›
›
›

Hver brannseksjon
Hver etasje
Trapperom
Høyttalere utendørs

Brannalarmanlegget skal koble ut andre større lydanlegg ved alarm.
Eksempler på talemeldinger ved storm alarm:

›
›
›

Talemelding innad i sone med stor alarm: «Det er brutt ut brann i bygget.
Iverksett evakueringsinstruks og følg anvisning fra personalet»
Talemelding i naboseksjon(er): «Brannalarm i nabosonen. Evakuering er startet»
Talemelding i trapperom: «Brannalarm er utløst. Forlat bygningen gjennom
nærmeste utgang eller nødutgang. Bruk ikke heisene»
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5.6.3

Varsling i naboseksjon

Ved stor alarm skal talevarslingsanlegget aktiveres innad i brannseksjonen, men i
tillegg også naboseksjon(er). Med dette menes tilliggende seksjoner på samme
plan. Dette for å unngå at hele etasjer må evakueres, men samtidig forsikre at personer i naboseksjon gjøres oppmerksom på at det foregår evakuering fra tilliggende seksjon.

5.7

Nøkkelsafe

Bygninger med alarmoverføring til brannvesen skal ha nøkkelsafe. Det skal derfor
installeres nøkkelsafe som tilfredsstiller FG-krav, og innfelles i fasade ved hovedinngang for hvert bygg og med signaloverføring til alarmsender.

5.8

GRENSESNITT
Brannalarmanlegget er et komplekst system som skal koples opp mot og sende/motta styresignaler til en rekke andre systemer. Her beskrives de funksjoner
som kan gjøres gjeldende. En mer nøyaktig og utfyllende beskrivelse av dette gjøres i detaljfasen, og da opprettes det også et årsak-/effektdiagram som legges til
grunn for koblinger og programmeringer av de ulike systemene.
Det vil være aktuelt å utarbeide en egen grensesnittmatrise som skal ivareta forhold mellom ulike systemer og aktører.

5.8.1

Styring / Registrering / Overvåkning

Styringer er hovedsaklig basert på bruk av adresserbare I/O-enheter tilknyttet detektorsløyfene. Eksterne enheter som er en del brannalarmanlegget skal utelukkende strømforsynes fra brannalarmsentralens kraftforsyning.

5.8.2

Adgangskontrollanlegg

På generelt grunnlag skal adgangskontrollerte dører i rømningsvei overstyres ved
brannalarm. Opplåsing av dører skal primært skje lokalt og derfor benyttes I/Oenheter på sløyfene til dette. Det skal være mulig å rømme tilbake samme vei man
kom, men dette gjelder ikke dører ut til det fri.
Unntaksvis vil det for enkelte områder være aktuelt med manuell åpning fremfor
automatisk opplåsing. Enten ved bruk av åpneknapp eller solenoid-vrider. Dette
gjelder først og fremst ut fra arealer med strengt begrenset adgang (rød sone).
Løsning og aktuelle dører må gjennomgås nærmere i detaljprosjekt.

5.8.3

Lukking av dører, porter og branngardiner

Som dørlukker i rømningsvei benyttes generelt dørautomatikk, som er elektromagnetiske dørmotorer. Dører med dørautomatikk som står i røyk eller brannskille skal
lukke ved brannalarm ved hjelp av adresserbare I/O-enheter. Disse dørene skal
allikevel ikke lukkes før det detekteres røyk i nærmeste detektor på en av sidene
av døren. Dette for å sikre best mulig rømming av bygget. Tilsvarende er gjeldende
også for porter og branngardiner.
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5.8.4

Styring av røykluker

For brannventilasjon benyttes røykluker i toppen av trapper og heiser, samt i ventilasjonssjakter der dette er påkrevd. Luker styres manuelt fra brytere integrert i
alarmstasjon ved hovedinngang. Røykluker i ventilasjonssjakter og heissjakter skal
i tillegg styres automatisk ved utløst branndetektor i respektive sjakt.

5.8.5

Brannspjeld

Brannspjeld styres fra brannsentralen via I/O-enheter på detektorsløyfene. Lukking
av brannspjeld skal kun skje ved lokal deteksjon på nærmeste detektorer i forhold
til brannskillet.

5.8.6

›
›
›
›

Registrering/testing av automatisk sprinkleranlegg

Utløst sprinkler registreres som stor alarm
Stengt stengeventil i sprinklersentral registreres som feil på
brannalarmanlegget
Strømningsvakter pr etasje gir brannalarmanlegget en grov stedsangivelse,
samt gir stor alarm.
Fjerntesting av strømningsvakter gjøres fra presentasjonssystem for brannalarmanlegget.

5.8.7

Styring/overvåking av pre-action sprinkleranlegg

Pre-action-anlegg forrigles med brannalarmanlegget. Aktuelle rom kan være operasjonsområder o.l der utilsiktet utløsning eller lekkasje i rørsystemet kan få store
konsekvenser. Stengeventil utføres med dobbel signalgiver, med et signal til
brannalarmanlegget, og et signal til SD.

5.8.8

Ventilasjonsanlegg

Brannalarmanlegget skal styre ventilasjonsanlegg ved utløst brannalarm. Styringen
skal etableres i henhold til valgt brannstrategi for byggenes ventilasjonsanlegg.

5.8.9

AV-anlegg

AV-anlegg stenges ned ved brannalarm i bygget. Dette styres ved at I/O-enhet på
detektorsløyfe gir signal til AV-anlegg ved brann.

5.8.10

Lys og nødlysanlegg

Brannalarmanlegget skal aktivere ledelys og antipanikklys ved utløst brannalarm.
Det kan også være aktuelt å aktivere normalbelysning i rømningsveier ved brannalarm.

5.8.11

SD- og automatiseringsanlegg

Grunnleggende informasjon (brannalarm, forvarsel og teknisk feil) overføres til undersentraler i SD-anlegget via I/O-enheter.
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5.8.12

Heiser

Heiser skal styres ved brann. Disse skal tvangsstyres til utgangsplan og bli stående med åpne dører. Heisene styres direkte fra brannalarmanlegget via I/O-enheter.
Heiser skal ha mulighet for å kunne overstyres med nødnøkkel ved brann.

5.8.13

Solavskjerming

Utendørs solavskjerming styres til åpne ved stor alarm via I/O-enheter fra brann til
SD.

5.8.14

Presentasjonssystem

I driftsavdelingen og i vaktsentral skal det installeres et sentralt Drifts- og Presentasjonssystem som brannalarmanlegget tilknyttes via datanettet.
Det grafiske visningsprogrammet skal
ha minimum tre brukernivåer:

›
›
›

1: Observere
2: Betjene
3: Programmere

På den grafiske visningen skal alle feil
og alarmer vises grafisk med identifisering av bygg, plan og nøyaktig stedsangivelse på planet. Det skal være mulig å
håndtere både alarmbehandling og parametersetting.

Presentasjonssystemet skal ikke betraktes som en hovedsentral, men skal kunne
utføre samme funksjoner som en hovedsentral. Brannalarmanlegget skal være helt
uavhengig av om presentasjonssystemet fungerer eller ikke. Presentasjonssystemet skal i praksis være et driftskontrollsystem for brannalarmanlegget, hvorfra
også alle sentrale driftsparametre for anleggene i sentrene skal kunne fjernbetjenes.
Ut fra ovenstående, er ikke presentasjonssystemets funksjon driftskritisk, men det
skal hjelpe lokalt driftspersonell å holde oversikt i en alarmsituasjon og være et
nyttig verktøy under daglig drift. Arbeidsstasjon for presentasjonssystem plasseres
i driftsavdelingen. Presentasjonssystemet skal realiseres som klient-tjenerløsning,
slik at klienter av systemet kan installeres på arbeidsstasjoner i utvalgte posisjoner.
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1

3/12

INNLEDNING

Notatet beskriver prinsipielle mulige løsninger for automatisering av bygningstekniske installasjoner. Det etableres et selvstendig byggautomatiserings-anlegg,
også kalt SD-anlegg for styring, regulering og overvåkning av driftstekniske anlegg.
I tillegg skal anlegget utveksle informasjon og signaler mot andre anlegg som sikkerhet, brukerutstyr, nødkraft, Energioppfølgingssystem (EOS) og Forvaltning, Drift
& Vedlikeholdssystem (FDVU).
For styring og regulering på romnivå benyttes et bussbasert anlegg, kalt romkontroll. Se eget notat for romkontroll, NO-RIE-56-02 Romkontroll.
Operatørpanel(HMI)
ekstern bruker/drift

EOS:
Termisk energi
Elektrisk energi
Vannforbruk, Gassforbruk

Byggautomatisering:
Hovedsentral for Luftbehandling, Luftkjøling,
Prosseskjøling, Varmeanlegg,
Medisinsk gassanlegg, Trykkluft
Romkontroll, Brukerutstyr, Heis, Nødlys,
Effekt-brytere, Nett-analysatore, UPS,
Reservekraft

2

FDVU:
Drift og Forvaltning

Operatørpanel(HMI)
byggautomatisering

Byggautomatisering:
Fordeling m/undersentral for
Luftbehandling

Meldingstjener

FORUTSETNINGER

De beskrevne forslag til tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
›
›
›
›

3

Overordnet teknisk program, kap 4.20 Automatisering
Overordnet teknisk program, kap 6.4 Forbruksregistrering
Notat for romkontroll NO-RIE-56-02
Notat for energiregistrering NO-RI-56-03

ALTERNATIVE UTFØRELSER

Det er mulighet for alternative løsninger på 3 forskjellige områder.
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3.1

Automasjon

For styring og regulering av luftbehandlings-aggregat kan det benyttes anlegg med
integrert BACnet btl sertifisert automatikk, eventuelt samme type undersentral som
velges for de fri programerbare undersentralene på resterende del anlegget. For et
standard luftbehandlings-aggregat til sengerom, laboratorium, kontor og møterom
vil benyttelse av integrert automatikk være en god løsning. Avtrekksvifter for røykventilasjon forutsettes styrt fra samme undersentral.
Styring og regulering av spesialventilasjon (innesluttningsnivå 2 og 3) til Operasjon,
Luftsmitteisolat, Nukleærlab, Cellelab og I3 lab'r bør benytte tradisjonell automatisering med fri programmebare undersentraler. Dette på bakgrunn av at det er stor
interaksjon mellom rom og aggregat for å utføre nødvendige sikkerhetsfunksjoner.
Det anbefales at Luftehandlingsaggregat til sengerom, laboratorium, kontor og møterom leveres med integrert automatikk.

3.2

Forbruksregistrering (EOS)

I notat for energiregistrering er det angitt 3 alternative metoder for oppkobling mot
SD-anlegg.
1 Energimålere kan overføre data direkte EOS-server, ikke via undersentraler i
SD-anlegg.
2 Energimålere kan overføre data SD-anlegg via undersentraler.
3

Energimålere kan alternativt bestykkes med 2 stk. kommunikasjonsutganger
slik at energidata kan overføres direkte til både EOS-anlegg og undersentral
for SD-anlegg.

Notat for energimålere har anbefalt alternativ nr.2 med direkte tilkobling til undersentral.

3.3

Tilknytning til komponenter

Utstyr og komponenter som skal overvåkes/styres tilknyttes ofte via kommunikasjons protokoll basert på Modbus, BacNet, Lonworks, Canbus etc. Tilkobling kan
være via en serielle buss eller via TCP/IP på datanettverk.
1 Hvis tilkobling utføres via TCP/IP kan tilkobling mot byggautomatiseringsanlegget utføres på ett pkt for alle anlegg, hvilket gjør systemet såbart ved eventuelle feil

2 Kostnadsmessig er det fra et automatiseringssynspunkt rimligst å koble til
3.parts produkter på ett sted.
Tilkobling av komponenter via en kommunikasjonsprotokoll bør oppdeles slik at
tilkoblingsgrensesnitt kan rutes til 2 steder i hvert bygg, for hver type anlegg for å
minimere risiko og tilkoblingskostnader.
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ANBEFALT LØSNING

Det anbefales etablert et desentralt, autonomt byggautomatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåking av driftstekniske anlegg for VVS, Elektro og Bygg.
Anlegget skal være basert på åpne standarder når det gjelder programvare og
kommunikasjon.
Anlegget vil bestå av hovedsentral, undersentral/fordeling og feltkomponenter.
Operatørterminaler for daglig betjening av de tekniske anlegg tilkobles hovedsentralnivået. Autonome undersentraler plasseres i tekniske rom for innsamling av
signaler og styring av komponenter. Det forutsettes benyttet BACnet på administrasjonsnivå (hovedsentral) og automatiseringsnivå (undersentral).
Luftbehandlingsanlegg for "standard" ventilasjon leveres med integrert undersentral inkludert elektriske komponenter og kabling. For styring, regulering og overvåking av andre tekniske anlegg forutsettes at leverandør av byggautomatiseringsanlegget leverer samme type undersentral.
I alle undersentraler skal programvare som tidsstyring, trendkurver, settpunktinnstilling og alarmahåndtering for de ulike tekniske systemer være BACnet btl sertifisert.
Energiovervåkning for nye anlegg tilkobles direkte SD-anlegg, men energioverføring til EOS skal utføres ved hjelp av oBix.

5

GRENSESNITT

Byggautomatiseringsanlegget er direkte tilkoblet de fleste driftstekniske anlegg for
VVS ved at de styres, reguleres og overvåkes av byggautomatiseringsanlegget. I
tillegg har byggautomatiseringsanlegget grensesnitt mot en rekke andre anlegg
som har egen automatikk.

5.1

Grensesnitt mot tekniske anlegg

Byggautomatiseringsanlegget vil ha grensesnitt mot en rekke andre tekniske anlegg. Omfanget av grensnittet (kommandoer og meldinger) vil variere for det enkelte anlegg, og må avklares i detaljfasen. Utstyr og komponenter som overvåkes/styres skal tilknyttes via kommunikasjons protokoll basert på Modbus, BacNet,
Lonworks, Canbus etc. Byggautomatiseringsanlegget får grensesnitt mot flg. anlegg:

›

Romkontrollanlegg
Dette anlegget blir tett integrert med byggautomatiseringsanlegget med 2-veis
kommunikasjon via bussystem KNX eller LON.

› Styring av klima, lys og solavskjerming i rom/soner
› Styring av luftluker
›

Driftstekniske VVS-anlegg med egen automatikk
› Luftbehandlingsanlegg med integrert automatikk
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›
›
›
›
›
›

Sikkerhetsanlegg for styring av avtrekksskap og sonespjeld i laboratorium
Varmepumper, kjølemaskiner
Anlegg for av avløpspumper
Slukkeanlegg som inertluft og inergengass
Kjøle- og fryserom
Medisinsk gass- og trykkluftsanlegg

›

Høyspentanlegg

›

Nødkraftanlegg

›

Driftstekniske anlegg for elkrafttekniske anlegg
› Jordfeilsentral
› Isolasjonsovervåkning
› Nettanalysatorer
› Energimålere
› Effektbrytere
› Elektriske varmeanlegg
› Avbrudsfri strømforsyning (UPS-anlegg)
› Nødlysanlegg

›

Driftstekniske anlegg for teletekniske anlegg
› AV-anlegg
› Brannalarmanlegg m/talevarsling
› Sikkerhetsanlegg
› Alarmer brukerutstyr som kjøleskap, fryseskap og inkubator

›

Driftstekniske anlegg for bygningstekniske anlegg
› Heisanlegg
› Alarmer brukerutstyr som kjøleskap, fryseskap og inkubator
› Heisanlegg
› Rørpostanlegg
› Avfallsanlegg

›

EOS (energioppfølgingssystem)

›

FDVU-anlegg (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling)

›

Meldingstjener for overføring av alarmer på mobil etc.

›

Grensesnitt mot IKT infrastruktur
Kommunikasjonen mellom hovedsentralnivå og undersentraler i byggautomatiseringsanlegget skal foregå over IKT felles kablingssystem. Byggautomatiseringsanlegget får dermed grensesnitt mot IKT felles kablingssystem både på
hovedsentral- og undersentralnivå.
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TEKNISK LØSNING

Det er forutsatt at de lokale automatiseringsanleggene fungerer autonomt, dvs. at
kritiske funksjoner som regulering, sikker-hetsfunksjoner osv. skal ivaretas av de
lokale automatiseringsanleggene ved en evt. kommunikasjonssvikt mot toppsystemet.
Ved strømbortfall, manglede kommunikasjon og lignende skal følgealarmer undertrykkes for å redusere alarmtrafikken.

6.1 Overordnet strategi
Som overordnet strategi bør det stilles krav til styring, teknologi, HMI, Nettverk,
integrasjon og funksjoner. Innenfor disse områdene anbefales det stilt følgende
strategiske krav til byggautomatiseringsanlegget:

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Driftsorganisering:
Driftsgrensesnitt (HMI) for sikkerhetsanlegg og byggautomatiseringsanlegg
skal kunne utføres via et felles overordnet toppsystem.
Integrasjon av driftstekniske anlegg:
Alle driftstekniske anlegg må integreres i byggautomatiseringanlegg i en slik
grad at drift av tekniske anlegg utenfor normal arbeidstid kan gjøres fra en
ekstern driftsorganisasjon/vaktselskap/hjemmevaktsystem.
Styring og regulering skal skje så nærme prosessene som mulig (autonome
system)
Sikkerhetsfunksjoner skal styres direkte og ikke via protokoller
Gateway skal søkes brukt minst mulig. Der hvor det ikke forefinnes systembusser basert på åpne protokoller (eks brannalarmanlegg) kan dette godtas
så sant det er etablert gode gateway's med åpne protokoller.
IP brukes som bærer så langt ut i prosessen som mulig
Terminalserver etableres i tillegg til Web plattform
Nettsikkerhet: Server- og operativsystem overvåkning, heartbeat funksjon,
automatiske oppstart og active Directory.
Funksjonalitet: NS-EN 15 232 legges til grunn for automatisering på romnivå
Utstyr som kobles på Ethernet skal inneholde MAC adresse autentiseringsfunksjonalitet type IEEE802.1x
Det skal kun brukes åpne protokoller og kommunikasjonsarkitekturer på admin-, automasjon og feltnivå.
› Administrasjon: BACnet/IP
› Automasjonsnivå: BACnet, LON
› Feltnivå: KNX, Tentativt LON
› Periferinivå: DALI, M-bus.
Trådløs teknologi vurderes i detaljprosjektet.
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6.2

Administrasjonsnivå

Anlegget vil bestå av en eller flere hovedsentraler med operatørterminaler, dette er
definert som administrasjonsnivå. Det forutsettes benyttet BACnetbtl på administrasjonsnivå og automatiseringsnivå.

›

BACnet/IP. BACnet er en åpen standardisert kommunikasjonsarkitektur som
BAS bransjen er omforent om og som flere og flere leverandører/produkter
støtter. BACnet anbefales av alle leverandørene og er den klart foretrukne
protokollen. BACnet er en ASHRAE/ANSI og ISO standardprotokoll. BACnet
kan kjøres i IP-nett og er foretrukket kommunikasjonsarkitektur på adm.nivå.
Vi anbefaler derfor at prosjektet stiller krav til at denne protokollen benyttes
på dette nivået.

›

Grensesnittet mellom toppsystemet (HMI) for byggautomatiseringsanlegget
og det lokale automasjonssystemet (under-sentraler, buss-systemer, etc.)
skal være basert på etablerte teknologistandarder og ikke være avhengig av
leverandørspesifikke produkter.
Proprietære kommunikasjonsprotokoller mellom toppsystem og automasjonsan-leggene godtas ikke.
Byggautomatiseringsanlegget skal kommunisere via sykehusets generelle
datanett. Ved idriftsettelse skal det benyttes et midlertidig datanett.Det vurders etablert et felles overordnet toppsystem for sikkerhetsanlegg (brann,
adgangskontroll, innbruddsalarm) og byggautomatiseringanlegg.

›
›

6.2.1

›

›
›
›

Krav til BACnet implementering

Hovedsentral og undersentral skal ha en testet og godkjent for BACnetimplementering. Dette skal dokumenteres med BACnet PICS, samt et sertifikat som viser konformitet til gjeldende BIBB's (BACnet Interoperability Building
Blocks).
BACnet-objekter for tidstyring, trendkurver, alarmbehandling etc. skal visualise-res og betjenes via standard funksjoner i toppsystemet.
Det skal benyttes BACnet Schedule and Calender som underlag for tid styring
av objekt.
Protocol Implementation Statement (PICS). Enheten skal minimim tilfredsstille
BIBBs (BACnet Interoperability Building Blocks) i henhold til apparattype B-BC
(BACnet Building Controller).
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6.2.2

›

›
›
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Energioptimalisering

I anbefalte overordnet strategi kap. 6.1er det anbefalt at NS-EN 15232:2012
Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og
bygningsadministrasjon klasse A legges til grunn for å ivareta kravene i energikonsept.
For dokumentasjon krever dette at EOS-systemet (Energioppfølgingssystem –
og forbruksoppfølging) for vannbåren og elektrisk energi/ effekt utstyres med
mulighet til kontinuerlig oppfølging av energi- og forbrukstall.
EOS-systemet skal motta måledata fra byggautomatiseringsanlegget via oBix
(Open Building Information Exchange).

6.2.3

Brukergrensesnitt (HMI)

I overordnet program er det forutsatt at driftspersonell skal kunne betjene anleggene fra operatørstasjoner utenfor sykehuset.

›
›

›
›

Når driftspersonell har hjemmevakt og/eller at anlegg betjenes fra ekstern
driftsorganisasjon skal anlegg kunne tilkobles via en web-klient.
EOS-systemet (Energi– og forbruksoppfølging) integreres med byggautomatiseringsanlegget. Alle energimålinger innhentes av byggautomatiseringsanlegget og overføres EOS-systemet for bearbeiding og presentasjon (rapporter,
trender, måleverdier etc.).
Døgn-verdier av mengder, effekter og energiforbruk skal presenteres i systembilder på bygg automatiseringsanlegg, mens alle rapporter, kurver, målerverdier etc. presen-teres i EOS-system med timesoppløsning.
Omfang og prioritet på alarmer må vurderes i detaljprosjekt.
Utvalgte alarmer fra de tekniske anleggene skal automatisk sendes ut på
SMS/e-post etc. via SD-anlegg

Brukergrensesnittet mot operatør skal være strukturert oppbygget og gi bruker
oversiktlig og enkel tilgang/betjening av de tekniske anleggene. Organisering av
rapporter, alarmer, tilgangsorganisering osv. må samkjøres med drift. Brukergrensesnitt må minimum ha følgende funksjonalitet:

›
›
›
›
›
›
›
6.3

Enhetlig oppbygging av systembilder (disposisjon av skjermbildet og symbolbruk)
Enhetlige betjeningselementer for styring av anlegg og komponenter
Enhetlige betjeningselementer for justering av settpunkt, grenseverdier, etc.
Enhetlig betjening av samtlige tidsstyringer og kalenderfunksjoner
Enhetlig visualisering og håndtering av alarmer
Enhetlig visualisering av historiske data
Enhetlig visualisering av trendlogging

Automasjonsnivå

Anlegget vil bestå av autonome undersentral, fordelinger og feltutstyr. Dette er
definert som automasjonsnivå.

›

BACnet/LON. Alle de store leverandørene i bransjen leverer nå US/PLS og
feltutstyr som kommuniserer via BACnet. En ser også at flere og flere felt-
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›

komponenter også baseres på BACnet. På dette nivået velges også ofte å
benytte LONworks som bærende fysisk protokoll for datalink og nettverksorganisering. På denne måten kan fri topologi benyttes.
MODbus RTU. Er en industriell defacto standard fra slutten av 1970 tallet. Benyttes primært i prosess- og industrianlegg. Innenfor byggautomatisering benyttes den spesielt til kjøleanlegg, måledataoppsamling, nettanalysator og noen ventilasjonsanlegg. Denne protokollen kan benyttes hvis ikke leverandør
støtter en fullverdig BACnet protokoll. For alle system som støtter systemet
BACnet skal BACnet protokollen benyttes.

Følgende funksjonalitet skal være tilgjengelig på undersentralnivå.

›
›
›
›

›
›
›

Kommunikasjonsprotokoller mellom undersentral og sammensatte komponenter skal benytte åpne og standardisert protokoller som for eksempel, BACnet,
Modbus RTU/TCP eller M-bus.
Undersentraler skal kunne settes i manuell-modus (lokal drift), slik at grenseverdier, start/stopp funksjoner, alarmer og andre dynamiske funksjoner ikke
kan utføres fra sentralt hold under lokale tester og vedlikeholdsarbeid.
Hvert tekniske anlegg som tilkobles byggautomatiseringsanlegget skal i utgangspunktet tilkobles en underfordeling med undersentral, ikke deles på flere.
Touch panel benyttes for betjening av undersentral, monteres i front på fordeling. Det monteres i uttgangspunktet 1 stk Touch panel for hver fordeling, alternativ et felles panel når flere fordelinger er plassert i umiddelbar nærhet. Alle undersentraler skal kunne betjenes fra Ipad, Smartphone og/eller bærbar
PC.
Automatiseringsanlegget, dvs. undersentral og feltbusser, skal ha samme
strømforsyning som de anlegg som de styrer og overvåker.
Alarmer fra de tekniske anleggene sendes ut på SMS/e-post direkte fra SDanlegg og via meldningstjener.
Undersentralene skal programmeres i henhold til siste BACnet standard, EN
ISO 16484.

6.3.1

›
›

Melding om utløst alarm/detektor som skal medføre start/stopp eller forsering
av luftbehandlingsaggregat. Overføres automatisk til undersentral via I/Omoduler tilknyttet brannalarmsløyfe.
Melding om utløst alarm/detektor som skal medføre åpning av VAV-er i angitte
sone for forsering av luftmengde i berørte arealer. Overføres automatisk via
I/O-moduler tilknyttet brannalarmsløyfe.

6.3.2

›
›

Brannalarm

Røykdeteksjon

Røykdetektor monteres i tilluftskanal for hvert enkelt luftbehandlingsaggregat.
Detektor tilkobles undersentral (ikke brannalarmsentral) i den respektive fordeling for hvert enkelt aggregat.
Røykdetektor monteres i avtrekkskanal for hvert enkelt luftbehandlingsaggregat. Detektor tilkobles undersentral (ikke brannalarmsentral) i den respektive
fordeling for hvert enkelt aggregat.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIE/NO-RIE-56-01 Byggautomatisering.docx

SUS BYGGAUTOMATISERING 11/12

›

Detaljprosjekt:
I utgangspunktet tilknyttes røykdetektorer for luftbehandling automatiseringsanlegg, ikke brannalarmanlegg. Vurderes nærmere i detaljprosjekt.

6.3.3

›
›

Det skal måles luftmengde og effektforbruk for hvert luftbehandlingsaggregat
for kontinuerlig å kunne beregne SFP-faktor
Det skal måles vannmengde og effektforbruk for hver sirkulasjonspumpe for
kontinuerlig å kunne beregne SPP-faktor

6.3.4

›
›
›

›
›
›

6.4

VAV/Reguleringsventiler

Alle luftmengder og pådrag på VAV-spjeld skal kunne styres av/på fra SDanlegg.
Alle VAV-spjeld skal kunne åpnes til 100 % luftmengde fra SD-anlegg.
Reguleringsventiler rom. Alle reguleringsventiler skal kunne åpnes til 100%
vannmengde fra SD-anlegg.

6.3.5

›
›

Mengdemåling

Fordeling bygningsdrift

Det skal etableres egne fordelinger for hvert ventilasjonsaggregat.
Alle sikkerhetsbrytere til motordrifter skal være låsbare eller det skal benyttes
lås-bare vern i fordeling.
I front av fordeling monteres SW-vender i betjeningspanel (Programmerbar
bry-terfunksjon i Touch panel) for å slå av/på anlegg, samt systemskjema for
hver enkelt system.
Det skal minimum monteres 1 stk undersentral for hverfordeling.
Måling av elektrisk energi for hver fordeling. I fordelinger som leveres integrert
i luftbehandlingsaggregat/utstyr monteres målepunkt på avgang til fordeling.

Feltnivå

Anlegget vil bestå av komponenter og utstyr som både er tilkoblet pkt til pkt og er
tilkoblet via en feltbuss. Dette er defineres som feltnivå.

›

EnOcean
Dette er en trådløs og batterifri teknologi som markedsføres av alle de ledende aktørene i bransjen med hensyn til fleksibilitet, kost og miljø-/energihensyn.
I Norge har vi liten erfaring med denne teknologien, men den tas i bruk i større
og større grad, spesielt i rom som er krevende å komme frem til med kabel,
for eksempel ved rehabilitering og i verneverdige bygg. I tillegg har en mulighet for enkelt å plassere sensorer i ettertid for å få best mulig funksjonalitet
med hensyn til sensorens plassering. Eksempelvis dekningsområde for PIR
detektorer, CO₂-følere, temperaturfølere, brytere osv., alt etter hvordan rommene innredes ved oppstart og ved senere tilpasninger. Dette kan gjøres uten
at anlegget må omkonfigureres. Stabilitet og funksjonalitet er fortsatt usikkert,
men flere anlegg er under igangkjøring så bransjen vil snart få inn-trykk av
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hvor robust teknologien er.

›

M-bus
Dette er en protokoll som er utviklet primært for å innhente måledata fra el/termisk energi og vannforbruk. M-bus er en europeisk standard som har eksistert i mange år.

›

ZigBee
ZigBee Building Automation er en global standard som i tillegg til egne produkter også er godkjent og brukt som trådløst bæresignal for BACnet®.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)

›
›
›

Det er viktig at følgende forhold ivaretas i detaljprosjekt:
Sikkerhets bryter monteres for alle roterende maskiner (motorer)
Autorisert personell benyttes til betjening av fordeling for bygningsdrift
Adkomst til undersentraler og fordelinger for automatisering.
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INNLEDNING
I dag er det vanlig å installere behovstyrte romkontrollsystem for å få god kontroll
og optimalisering av energibruken, og best mulig klima til den enkelte bruker.
Romkontrollsystem behandler signaler fra sensorene og regulerer lys, varme,
ventilasjon og solavskjerming etter bruken.
I dette notatet blir prinsipielle mulige løsninger for romkontroll (styring og overvåking av klima, lys og solavskjerming) av bygningstekniske installasjoner beskrevet,
og anbefalt løsning blir gitt.
I tillegg til romkontrollsystem vil det bli etablert et byggautomatiseringsanlegg for
styring, regulering og overvåking av alle driftstekniske installasjoner, se notat
NO-RIE-56-01.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne forslag til tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:

›
›
›

3

Overordnet teknisk program, kap. 4.20 Automatisering
Energimål, Energikonsept
NS-EN 15232:2012 Bygningers energiytelse

ALTERNATIVE UTFØRELSER
Det er foreligger alternative løsninger innenfor 2 områder:
1

Systemløsning
De mest vanlige løsninger for romkontroll er basert på feltbussløsning med
KNX, LonWorks, Modbus og BACnet.
Alternativt kan det benyttes sonekontrollere tilkoblet en feltbuss som i hovedsak benytter konvensjonelle følere og pådragsorgan (reguleringsventiler og
reléstyring). En sonekontroller vil kunne dekke funksjoner i flere rom, men
løsningen gir større grad av tversgående kabling og mindre fleksibilitet.
Styring av lys kan løses ved enten å benytte romkontroll i interaksjon med
DALI, eller som et rent DALI anlegg. Det har i den senere kommet løsninger
med Power over IP for styring av lys, disse løsningene er imidlertid lite utprøvd.

2

Periferinivå
I bygg og arealer hvor det er krav til stor fleksibilitet med hensyn til plassering/flytting av sensorer, kan det i stedet for kabling være aktuelt å benytte
trådløse teknologier som EnOcean, Zigbee og KNX RF. Erfaringene med utstrakt bruk av trådløsteknologi er fortsatt noe uprøvd i Norge, men vi ser en
klart økende trend til at flere og flere prosjekter velger å benytte seg av fordelene ved bruk av trådløs teknologi. I tillegg markedsføres trådløse løsninger
sterkt av leverandørene og produktutvalget øker. Vi forventer derfor at bruk av
trådløse sensorer vil øke betydelig i årene som kommer. EnOcean er dess-
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uten en trådløs teknologi som ikke krever fremmedspenning, men får all nødvendig energi gjennom fysisk betjening (induksjon av spenning) eller solceller.
Det anbefales å benytte en feltbussløsning i interaksjon med DALI for lysstyring.
Trådløs teknologi og Power over IP vil bli nærmere vurdert i detaljprosjektet

4

ANBEFALT LØSNING
Det anbefales at det etableres et romkontrollsystem som skal ivareta funksjoner for
belysning, klima og solavskjerming/ blending. Videre anbefales å benytte KNX på
feltnivå i interaksjon med DALI for lysstyring. Dette på bakgrunn av at det er den
meste utprøvde løsningen. Trådløs teknologi og Power over IP vil bli nærmere
vurdert i detaljprosjektet.
Romfunksjonene skal være behovsstyrt; belysning styres v.h.a. tilstededetektorer
og lysmålere, varme fra radiatorer styres fra elektroniske ventiler basert på tilstededetektorer og temperatur, luftmengde styres basert på temperatur og CO₂ nivå,
og solavskjerming styres basert på solbelastning. Gulvvarme styres basert på romtemperatur og/eller gulvtemperatur.
Dette for å kunne oppnå et energiforbruk som kreves i bygg med passivhusnivå
samt et godt inneklima.
I sengerom som i utgangspunktet vil være i bruk 24/7, vil det ikke være behov for
samme grad av behovsstyring som nevnt ovenfor. Lys i sengerom styres manuelt
via romkontrollsystem.

5

GRENSESNITT
Romkontrollsystemet er direkte tilkoblet flere driftstekniske anlegg som belysning,
solavskjerming, klima (varme, kjøling, luft) ved at de styres, reguleres og overvåkes.
Romkontrollsystemet har i tillegg grensesnitt mot en rekke andre anlegg som har
egen automatikk. Her nevnes de viktigste:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Byggautomatiseringsanlegg (SD-anlegg)
Adgangskontrollanlegg
Brannalarmanlegg
Lekkasjedeteksjon i teleteknisk rom
Utstyr i elkrafttekniske fordelinger
AV-anlegg (for store rom)
Brukerutstyr
Utelys
Utvendig elektriske varmekabler
Felles datanett. Utstyr (komponenter, servere, PCer, arbeidsstasjoner etc.)
som skal tilkoples felles datanett må tilfredsstille HV IKT krav til utstyr.
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TEKNISK LØSNING
For kommunikasjon mellom nettverksutstyr (linjekoblere og områdekontrollere) skal
sykehusets generelle datanett benyttes.Ved idriftsettelse skal det benyttes et midlertidig datanett.
De forskjellige systemtyper for romkontroll skiller seg fra hverandre når det gjelder
systemløsning (kommunikasjonsløsning), programvare og komponenter.

6.1

Systemløsning
Systemløsningene er forskjellige avhengig av hvilken kommunikasjonsløsning som
benyttes. De mest aktuelle kommunikasjonsløsningene er flg.:
›

KNX.
KNX er den mest brukte feltbussteknologien i Europa, og foretrukket av europeiske firmaer som Siemens, ABB, Schneider m.fl.. En rekke firmaer over hele
verden er medlemmer av KNX Association for felles forskning og utvikling av
KNX. Dette gjenspeiles i at det kommer stadig nye produkter og løsninger innenfor elektro, VVS, klima, sikkerhet, underholdning, registrering, kommunikasjon mot andre system etc. . Det er også utviklet tranceivere for signaloverføring
på andre medium som strømnettet, fiber og IP-nett (trådbasert og trådløst). En
ser derfor at KNX utvider funksjonsområdet til også å håndtere smart metering,
smart grid osv. Teknologien er støttet av alle de største leverandørene av
elektromateriell, og i Norge finnes det meget god kompetanse på KNX. KNX
inngår også i undervisningen ved de fleste høyskoler og universitet i Norge.

›

LON.
LON har tidligere vært den foretrukne feltbussen for leverandørene av de klimaog sikkerhetstekniske systemene. Dette skylles tildels at hele OSI protokollen
tas i bruk, samt at overføringshastigheten har vært noe større enn KNX. ”Politisk” har LON derimot vært mer kontroversiell, gjennom at teknisk utviklingen og
kostnadsutvikling har vært styrt av det amerikanske selskapet Echelon. Dette
selskapet har også invitert leverandørene til å kunne velge å gjøre protokollen
åpen eller proprietær, noe som har medført at flere og flere leverandører nå
velger å benytte KNX i stedet for LON. På den siste store byggautomatiseringsmessen i Frankfurt var LON nesten fraværende. Dette kan ikke tolkes på
annen måte enn at LON er på klar vikende front som foretrukket feltbuss av leverandørene innen byggautomatisering.

›

Modbus.
En del leverandører benytter Modbus for styring/overvåkning av romkontrollutstyr som VAV-spjeld, motorventiler og lys. Løsning basert på Modbus er aktuell
da det finnes gode drivere/GW mot BACnet som er en åpen og standardisert
protokoll som brukes mye. Bruk av Modbus kan gi begrensninger med hensyn
til produkttilgang og funksjonalitet.

›

BACnet
BACnet (Building Automation Control network) er en kommunikasjonsprotokoll
for byggautomatisering. Protokollen ble første gang utviklet i 1987 og tilfredsstiller en rekke ISO-standarder i tillegg til at den er nasjonal standard i mer enn 30
land.
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›

CAN bus
CAN bus (Controller Area Network) er en feltbus som er utviklet for bilindustrien. CAN bus er lite benyttet innen romkontroll.

›

IoT(Internet of Things).
Omfatter systemer og enheter som er drevet av nettverkssvitsjer bruker Power
over Ethernet, inkludert PoEpowered LED-lamper med sensorer som kan bidra
til lavere energikostnader System er utviklet av Cico i samarbeid med aktører
innenfor lys og automasjon. Begrepet "Internet of Things" baserer seg på oppkobling av komponenter via Ethernet.

For spesifikke funksjoner/systemer som lysarmaturer, rørmotorer, trådløse komponenter etc. bruker ofte egne bussløsninger. De mest aktuelle er følgende:
›

DALI.
Dette er en protokoll som er utviklet av leverandører av forkoblingsutstyr for belysning, og som primært brukes til lysstyring. Protokollen kan leveres som
"stand alone", eller integrert mot KNX eller LON. Protokollen er foretrukket valg
for styring av lys fordi den er godt innarbeidet, stabil, fleksibel og gjør det mulig
å hente ut informasjon om blant annet lyskilden.

›

EnOcean.
Dette er en trådløs og batterifri teknologi som markedsføres av alle de ledende
aktørene i bransjen med hensyn til fleksibilitet, kost og miljø-/energihensyn. I
Norge har vi liten erfaring med denne teknologien, men den tas i bruk i større
og større grad, spesielt i rom som er krevende å komme frem til med kabel, for
eksempel ved rehabilitering og i verneverdige bygg. I tillegg har en mulighet for
enkelt å plassere sensorer i ettertid for å få best mulig funksjonalitet med hensyn til sensorens plassering. Eksempelvis dekningsområde for PIR detektorer,
CO₂-følere, temperaturfølere, brytere osv., alt etter hvordan rommene innredes
ved oppstart og ved senere tilpasninger. Dette kan gjøres uten at anlegget må
omkonfigureres. Stabilitet og funksjonalitet er fortsatt usikkert, men flere anlegg
er under igangkjøring så bransjen vil snart få inn-trykk av hvor robust teknologien er.

›

M-bus.
Dette er en protokoll som er utviklet primært for å innhente måledata fra el/termisk energi og vannforbruk. M-bus er en europeisk standard som har eksistert i mange år.

›

ZigBee.
ZigBee Building Automation er en global standard som i tillegg til egne produkter også er godkjent og brukt som trådløst bæresignal for BACnet®.

›

SMI.
Dette er en protokoll utviklet for styring av mindre motorer. Ved at noden er integrert i motoren vil en oppnå mer presis styring, posisjon, diagnostisering og
feilmelding. Standarden er utviklet fra 2001 og drives av 7 hovedpartnere og
støttes av 11 andre som utvikler blant annet drivere mot f.eks. KNX og LON.
Eksempel på anlegg hvor SMI er benyttet er Operaen i Oslo.
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OpenTherm.
Dette er en protokoll for styring og regulering av sentrale varmesystemer. Det er
en leverandørspesifikk protokoll utviklet av Honeywell i 1996 for varmestyring.

Behovsstyring
I dag er det vanlig å installere behovstyrte romkontrollsystem for å få god kontroll
og optimalisering av energibruken, og best mulig klima til den enkelte bruker. Behovsstyring oppnås gjennom tilstedeværelsesdeteksjon, mengde-, nivå- og tidskontroll. Valg av detektorteknologi bestemmes av hva som skal detekteres (person,
objekt/verdi), formål (alarm, klima, lys), last, areal (type/utforming) etc.. Se vedlegg
1 som viser tabell med antatt omfang av de forskjellige styringsprinsipper.
Tilstedeværelse
Det finnes en rekke sensorer for bruk til tilstedeværelse, både aktive og passive
(registrerende).

›

PIR - Mest benyttet er PIR som detekterer en endring i varme, men for å få til
optimal funksjonalitet må det stilles krav til linseprofil og følsomhet slik at objekter kanl detekteres. Dekningsområdet kan være fra noen få meter til opp
mot 100. Dette får føringer for detektorens følsomhet. Valg av detektor er derfor avhengig hvilket areal som skal detekteres og hvilket bevegelsesmønster
det er i arealet. Tetthet på detektorene vil derfor være styrende om det er stort
eller lite bevegelsesmønster (bevegelsesareal eller stillesittende arbeid).

›

Ultralyd (aktiv) – detekterer endring i frekvens (dopplereffekt). Luftbåret signal
begrenser detektorens område til romarealet. På grunn av luftbåren signalbærer kan den være følsom for temperatur - og fuktighetsendringer.

›

Mikrobølge (aktiv) – detekterer endring i frekvens (dopplereffekt). Benytter
mikrobølger som bærefrekvens noe som gjør at den "ser" gjennom vegger/skillevegger i eks landskap. Rekkevidde ca 25 m.

›

Akustisk (passiv/mikrofon) – detekterer på spesifikke frekvenser. Frekvensene
er valgt innenfor både hørbart og ikke hørbart område. Ved å kombinere disse
vil sensoren være mindre følsom for generelt støy, samtidig som den vil håndtere lyd fra eks dør som åpnes, steglyd og S-lyden i samtaler. På den måten
vil den også opprettholde belysningen når noen er tilstede. Aktuelle arealer er
lukkede rom som trappehus, garderober, toaletter, korridorer med mange
vinkler, garasjeanlegg, lager, osv. Dekningsområde pr detektor er opp til
500m3.

›

Barriere – brudd på usynlig lys som sendes mellom sender/mottaker

›

Kamera (VoV/ITV) – gjennkjenningsalgoritmer. Kan brukes for styring av eksempelvis utelys.

›

Kombinasjonsdetektorer (PIR/Ultralyd, PIR/akustisk, osv.). Da ingen detektorer fungerer optimalt for alle funksjoner er ofte en kombinasjon av ulike deteksjonsmetode den beste.
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Temperatur måling
Temperatur måles ikke direkte, men en måler med noe annet som er proporsjonalt
med en viss temperatur. Det benyttes mange metoder som RED1, TC2, Pyrometre,
IR3, DTS4, osv. Basert på disse metodene finnes det en rekke ulike sensorer for
temperaturstyring. Valg at type baseres på system krav til funksjonalitet, følsomhet/nøyaktighet, omgivelse, miljø/fysisk påkjenning, temperaturgrenser, målepunktets tilgjengelighet (omgivelse – rom/ kanal/ute. innstikk, overflate, medie), redundans, prosesstilkobling, pris, osv.
Gassmålinger
Metoder som benyttes for gassmålinger er halvledere sensorer, elektrokjemiske
sensorer, katalysator og IR. De ulike metodene har ulike fordeler og ulemper og
ikke minst pris. For romkontroll benyttes IR for VOC/CO₂ måling. Valg av detektorer og plassering av disse er viktig for å få riktig målerverdi.
Lysmåling
Dagslysføler registrer reflektert og direkte lys i sensoren. Dvs. den reagerer som et
kamera. Innjustering gjøres med at luxnivået (lx) måles på de aktuelle arbeidsflatene, og så ser man da hva sensoren "leser".Funksjoner
For å oppnå krav til ønsket funksjonalitet og energikontroll må det installeres et
felles romkontrollsystem basert på KNX, LON eller BACnet som integreres inn i
SD-anlegget. Romkontrollsystemet skal ivareta funksjoner for belysning, regulering av klima parametere, styring av solavskjerming/blending samt mulighet for
alarmhåndtering
Se forøvrig "NS-EN 15232:2012 Bygningers energiytelse - Innvirkning ved
bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon"
I etterfølgende underkapitler angis hvilke funksjoner som anbefales for romkontrollsystemet.
6.2.1

Solavskjerming

Solbelastning på fasade måles og solavskjerming (innvendig eller utvendig persienner/blendingsgardin) lukker for å "stenge ut solvarme". Dette for å redusere
varmeinnstrålingen og dermed oppnå redusert behov for kjøling.
Dette kan medføre at kunstig belysning slås på og gir noe økt varmebelastning.
Men denne økningen er mye mindre enn besparelsen en oppnår ved redusert behov for kjøling.

1

RTD – Resistance Temperature Divice som NTC og PTC eks PT 100/500/1000
TC – Thermo Couple
3
IR – Infra Red
4
DTS – Distributed Temperature sensing Systems
2
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Solavskjerming styres via felles værstasjon individuelt på hver fasade etter
sol, vind, temperatur, tid og nedbør. Det vil være lokal overstyring på alle
rom med tilbakegang til automatikk to ganger pr. døgn.
Persienne skal styres etter solhorrisont for å oppnå optimal dagslysutnyttelse. Sikkerhet mot vind og service signaler skal også ivaretas.

6.2.2

Belysning

Løsningen for styring av belysning baserer seg på optimal styring for å redusere
både drift og vedlikeholdskostnader
Feil signal, driftstider, logg, sentral innstilling av tid, nivå må tilrettelegges slik at
driften av anlegget blir så fleksibelt og enkel som mulig for optimal drift

Dynamisk belysningsløsning
For styring av lysanleggene foreslås en dynamisk belysningsløsning. Denne løsningen gir mulighet for å justere lysnivået slik at en får jevnest mulig belysningsnivå
– kompensere for refleksjonsendringer, dagslys, samt utnytte energiforbruket gjennom intermitterende drift (behovsstyring) og lysregulering. I tillegg vil omgivelsestemperaturen Tc reduseres og derigjennom gi økt levetid for både lyskilder og forkobling. Dagslysstyring kan være fornuftig i fellesarealer med god tilgang til dagslys. Dette kan være vestibyler, kafeer, kantiner, oppholdsrom og kontorarealer. I
arealer hvor det foregår behandling av pasienter, kan slike endringer av lysforholdene derimot være distraherende og lite ønskelig.
Omfang på dynamisk belysning vil bli nærmere vurdert i detaljprosjektet.
Flg. styringsprinsipper legges til grunn:

›

›
›

For lysarmaturer som skal dimmes benyttes i hovedsak DALI-buss som kommuniserer med hver enkelt armatur, se belysningsnotat som angir funksjoner
for hver type rom.
Lys styres fra bussbaserte lokale betjeningsbrytere og/eller tilstedeværelses
detektorer. I noen rom/arealer styres lys i tillegg fra bussbaserte dagslysdetektorer.
Ved brannalarm skal alt lys i rømningsveier tennes.
I store tekniske rom med ikke varig opphold som VVS-teknisk rom og transportkulvert benyttes manuelle brytere for å tenne / slokke lyset. For å sikre at
lyset ikke blir stående på unødig over lengre tid styres lyset i tillegg av med tilstedeværelsesdetektor. Etter gitt tid (30 -60minutter) etter siste bevegelse,
dimmes lyset ned til 50%. Etter ytterlige (15 -30 minutter) uten bevegelse
slokkes lyset.
Antall detektorer må vurderes i hvert enkelt tilfelle, med tanke på sikkerhet.

›

Utelys styres av luxføler

›
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6.2.3

Klima (varme, kjøling, luft)

Luftmengde

›

›

›
›

CAV – enkleste form for styring gjennom vanligvis å starte/stoppe luftbehandlings-anlegg. Aktuelt anvendelsesområde er areal hvor det er ensartet behov
for ventilasjon samt lav person- og varmebelastning. Eksempel på areal er
kopirom, gangarealer og toaletter. Fordelen er billig installasjon og enkel styring. Ulempen er samme luftmengde i alle rom uavhengig av belastning og økt
energiforbruk.
VAV/DCV – mulighet for å styre luftmengden enten forenklet i to trinn/nivå eller etter målt belastning hvor luftmengden reguleres fra 0-100 % etter temperatur, CO2 og tilstedeværelse.
Luftmengde styres for avslått/stengt, stand by og normal lufttilførsel når arealene benyttes. I oppholdsrom for mange personer styres ventilasjon etter målt
belastning; CO2-nivå, temperatur og tilstedeværelse.
Optimizer funksjon – spjeldmotor tilknyttes feltbuss for avlesing av spjeldposisjon og styring av ventilasjonsviftene.
Det monteres sonespjeld for å stenge av luftmengde i et helt område når arealet ikke er i bruk.

Varme og kjøling

›
›
›

Varme og kjøling i rom - mulighet for å styre varme og kjøling 0-100% etter
temperatur og tilstedeværelse.
Fancoils i oppholdsrom skal styres av romkontroll.
Fancoils i tekniske rom (kommunikasjonsrom, UPS-rom etc.) skal styres av
SD-anlegget.
Radiator og kjølebaffel påmonteres motorventil som styres via romregulator.
Radiator, kjølebaffel og fancoils styres for temperatursenking/økning, stand by
og normal varmetilførsel når arealene er i bruk.

Generelt

›
›
›
›

6.3

Temperatur i det enkelte rom skal kunne endres i et fast intervall på lokal temperaturføler, for eksempel +/- 2 C°.
Alle VAV-enheter skal åpne ved brann i det aktuelle arealet.
Luftbehandlingsaggregat for kontorareal kan starte utenfor normal driftstid ved
manuell, tidsbegrenset overstyring.
Styring av tak og fasadeluker for naturlig ventilasjon basert på innendørs temperatur. Overstyres av utvendig værstasjon.

Operatørnivå
Driftspersonale skal kunne betjene alle anlegg via byggautomatiseringsanlegget.
Når driftspersonell har hjemmevakt skal de kunne få tilgang til byggautomatiseringsanlegget via en web-klient.

›

Driftspersonell skal kunne stille settpunkt og avlese pådrag/status via systembilder/plantegninger for hver enkelt etasje.
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›

7

Driftspersonell skal kunne tvangsåpne alle ventiler og spjeld fra systembilde
vha. en gruppemelding.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Spesielle forhold som bør påaktes i forhold til SHA:
•
•
•

Montasjehøyder og plassering av utstyr bør fortrinnsvis være slik at det ikke krever stillas for service.
Tilstrekkelig adkomst til utstyr.
Valg av servicevennlig utstyr.
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Vedlegg 1
SUS 2023

COWI oppdragsnr. A058179

Styring for ulike romtyper
Romtype

Klimaregulering, lys- og persiennestyring

1

Transportareal
Trafikkareal (korridor,gang)
Trafikkareal (hovedkorridor)
Bru
Trapperom
Transportkulvert (interne trafikkareal)
Krypkjeller (interne trafikkareal)
Personalrom
Garderobe
Dusj (WC m/dusj)
Fitnes
Undervisningsrom
Undervisning
Auditorium
Pasientbehandlingsrom
Sengerom
Bad sengerom
Forrom, omkledning
Forberedelse
CT, MR
Granskning, manøver
Undersøkelse og behandling
Arbeids-stasjon, ekspedisjon
Samtale, konsultasjon
Sengerom luftsmittesolat
Sluse luftsmittesolat
Sengerom Intensiv
Operasjons-stue/rom
Operasjons forberedelse
Sengerom, overvåking, observasjon
Fødestue
Trening
Akutt, ambulanse
Desinfeksjon
Medisinrom
Laboratorierom
Laboratorium
Sluse laboratorium
Kjøl/fryserom
Verksted
Tekniske rom
Underfordeling
Kommunikasjonsrom (KR,GR)
Hovedkommuniaksjon (Serverrom)
Hovedfordeling
UPS/batteri-rom
Gass og trykkluft
VVS-tekniske rom
Sjakt

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
AV

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

Persiennebryter/styring

1
1

1
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av *
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av *
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av *

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

Styring lys ivaretas av AV leverandør

1

Temperatursenking på Ur, Imatis styrer luftmendge
Gulvvarme, føler i gulv (El.gulvarme i en del rom)

1

Temperatursenking på Ur, automatisk lys av, manuell styring undersøkelseselampe
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av
Temperatursenking på Ur, automatisk lys av
Styring luftoppvarming/kjøl, VAV fra SD, Veksling sengerom

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Touch-panel for lys, luftoppvarming/kjøl fra SD.

1

Temperatursenking på Ur, automatisk lys av, lab DCV

1
1
1

1

1

1

Spjeld styres fra bryter
Temperatursenking på Ur, automatisk lys av

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

Styring kjøling SD
Styring kjøling SD
Styring kjøling SD
Styring kjøling SD

1
1
1
1
1

1
1

Armatur leveres med bryter

FORKLARINGER LYS:
BUS av/på:

Tenning/slokking ved betjening av bryter. Scenarioer og slukkepulser mulig

BUS bevegelse :

Tenning, slukking eller begge deler fra bevegelsesføler. Slukking etter innstillbar tid. Om mulig, kombinert sammen med av/på-bryter

BUS dimming :

Dimming ved bruk av trykknapp bussbryter. Kan inngå i scenarioer.

Konvensjonell av/på:

Tenning slokking ved betjening av vanlig bryter, ingen automatikk

Konvensjonell kun bevegelse:

Tenning fra bevegelsesføler direkte i effektkurs, slokker lys etter fast tid i bryteren.

* Tempføler i topp trapperom. Luke i topp åpner hvis over f.eks. 28

RK

Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid - automatisk av

1
1
1

1
1

1
1
1

RK

Temperatursenking på Ur
Temperatursenking på Ur
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid
Lys styres av ur, bryter utenfor driftstid
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Funksjon klima

Temperatursenking på Ur/bevegelse
Temperatursenking på Ur/bevegelse
Temperatursenking på Ur

1

1
1
1

1
1
1
1
1

Funksjon lys

1

1
1
1

1
1
1

Lokal temp.styring

1

1
1

1

Bevegelse

Lysbryter

Spjeld (0/på)

1
1

VAV-spjeld (min/max)

1
1
1
1
1

DCV (min-100%)

1
1
1
1

1
1
1

15.03.2017

Funksjon

Konvensjonell styringMerknad

Persiennemotor

1
1
1

Reg.ventil kjøling

Lysstyring av/på (DALI)

Reg.ventil varme

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

Lysstyring demping (DALI)

1

CO2-føler (VOC?)

1
1
1
1

1
1
1

Trykkføler, posisjon

1
1

1
1
1

Lekkasjeføler

1
1
1

Persiennebryter

Dagslys-sensor

1
1
1

Temperaturføler

Betjeningsbryter, vippe

1
1
1

Styring/regulering ITB

Akustikk

Bevegelse
Personalrom, pauserom (tverrfaglig arbeidsområde)
Stillerom
Vente-rom/område,sone >300m3/h
Ekspedisjon, resepsjon
WC (toalett)
Vaskerom, rengjøring
Avfallsrom
Lager
Sluse lager
Kopi, printerrom (kontormaskiner)

08.11.2016

Revisjon:
Giver/sensor ITB

Generelle rom
Kontor 1 pers <150 m3/h
Arbeidsområde >15m2, = 3pers (kontorlandskap)
Møterom (tverrfaglig arbeidsområde)

Dato:

grader

. Hvis vind/nedbør - lukkes luke.
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INNLEDNING

For å oppnå god kontroll og optimalisering av energibruken i sykehuset er det nødvendig å installere et energioppfølingssystem (EOS). EOS-systemet registrerer
målinger fra elektriske- og termiske energimålere.
I dette notatet beskrives forslag til løsning for design og implementering av energiblokker og energimålere ved SUS 2023. Dette gjelder både termisk- og elektrisk
energi.
Ulike løsninger vurderes med hensyn til tekniske og kostnadsmessige konsekvenser. Angitte kostnader er antatt entreprisesum eks. mva. for beskrevet løsning.
Det er viktig at prinsippene for energimåling besluttes i tidlig fase da valg av løsning vil ha påvirkning på hvordan den tekniske infrastrukturen i prosjektet skal bygges opp.

2

FORUTSETNINGER

De beskrevne forslag til tekniske løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
›

Overordnet teknisk program, kap 6.4 Forbruksregistrering:
Det skal etableres energiregistrering for alle bygg/fløyer både elektrisk og termisk energi. Energiregistrering for elektrisk og termisk energi skal ha sammenfallende soner.

›

Skisseprosjekt

›

Standard for overføring av energidata, kalt oBix

›

Energimål/Energikonsept

›

NS 3031: 2014 Beregning av bygningers energiytelse

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

I forbindelse med energiregistrering er det mulighet for valg av ulike løsninger/omfang på flere områder. I notatet vurderes alternative løsninger for følgende
hovedelementer:

›
›
›

3.1

Valg av prinsipp for oppkobling energimålere
Inndeling av prosjektet i energiblokker
Omfang og utførelse av energiregistrering med undermålinger for henholdsvis
termisk og elektrisk energi

Oppkobling av energimålere

Energimålere kan overføre registrerte målinger til EOS med 3 alternative metoder.
Energimålere kobles direkte til undersentral i byggautomatiseringsanlegg og
overfører energidata ved hjelp av oBix (standard for kommunikasjon), e-post
eller via en SQL-database (standard database) til EOS-anlegg.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/Felles/NO-RI-56-03 Energiregistrering.docx
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Energimålere kobles direkte til EOS-anlegg, ikke via SD-anlegg.
Energimålere utstyres med kommunikasjonsenhet som overfører energidata
direkte til EOS-anlegg via Ethernet. Energidata overfører utvalgte målerverdier
til SD-anlegg ved hjelp av oBix.
Energimålere utstyres med 2 kommunikasjonsutganger som parallelt overfører data direkte til EOS-anlegg og til SD-anlegg.

Anbefalt løsning for oppkobling av energimålere
Vi anbefaler at alternativ 1 velges ved at energimålerne kobles direkte til undersentral i byggautomatiseringsanlegget. Dette for at en da har kontinuerlig overvåking
av energiforbruket. I tillegg fordi det er mest vanlig at EOS-systemet er en integrert
del (programvare) av byggautomatiseringsanlegget.

3.2

Energiblokker

Måling av energiforbruket bør deles opp i flere energiblokker. Energiblokkene deles
opp slik at termisk- og elektrisk forsyning betjener samme energiblokk i den grad
dette praktisk lar seg gjennomføre. Inndeling i energiblokker kan gjøres på flere
ulike måter.

3.2.1

Energiblokker alternativ 1, funksjonsdeling

I dette alternativet etableres det følgende 3 energiblokker:
1
2
3

Sengebygg A og Sengebygg B
Behandlingsbygg E
Akuttbygg C/D inkludert teknisk sentral

3.2.2

Energiblokker alternativ 2, byggdeling

I dette alternativet etableres det følgende 5 energiblokker:
1
2
3
4
5

Sengebygg A
Sengebygg B
Behandlingsbygg E
Akuttbygg C/D uten teknisk sentral
Teknisk sentral

3.2.3

Energiblokker alternativ 3, bygg- og fløydeling

Overordnet teknisk program angir at det skal etableres energiregistrering på hvert
bygg og fløy. En energiblokk for hver fløy innenfor det enkelte bygg vil gi en
mangedobling av antall energimålere i forhold til om en har en energiblokk for hvert
bygg eller en har oppdeling etter funksjon.
Planlagt bygningsmasse er ikke klart inndelt i fløyer innenfor hvert bygg. Funksjonsområder og de tekniske anlegg vil derfor kunne dekke områder som krysser
en eventuell fløyinndeling. Sammenfallende soner for energiregistrering av termisk
og elektrisk energi på fløynivå vil være areal (teknisk rom/sjakter) og kostnadsdrivende. Dette fordi løsningen gir større oppdeling av de tekniske anlegg (flere tek-
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niske anlegg). I tillegg gir løsningen også større kostnader fordi en får mange flere
energimålere.

3.2.4

Anbefalt løsning for energiblokker

For å kunne etablere en tilfredsstillende oppdeling av energiregistreringen anses
det nødvendig å kunne skille ut de enkelte bygninger med separate målinger.
Oppdeling av mange energiblokker ut over de enkelte bygg vil gi større utfordringer
med hensyn til systemløsning for elektro- og VVS-tekniske anlegg. Inndeling i fløyer er dessuten ikke klart avgrenset bygningsmessig og vil dermed være vanskelig
å gjennomføre i praksis.
Det anbefales på bakgrunn av dette at det velges en løsning med separate energiblokker for hvert bygg, totalt 4 energiblokker (alternativ 2). I tillegg anbefales Teknisk sentral utskilt som egen energiblokk. Dette gir totalt 5 energiblokker.
For byggefase 2 suppleres det med nye energiblokker for hvert bygg som etableres.

3.3

Energimålere

Ideelt sett vil et energioppfølgingssystem fungere best med flest mulig målere. I
praksis vil dette bli en komplisert og kostbar løsning i forhold til nytteverdien. Spesielt vil en stor oppdeling av målere bli kostbar på grunn av kompliserte oppdelinger som må gjøres for elektro- og VVS-tekniske anlegg. Ved valg av mange målere
vil i tillegg driften (analysen) av måleregistreringene bli omfattende.
Undermålerne brukes til registrering og oppfølging av energiforbruket til spesifikke
områder og deres registreringer skal ikke summeres opp i noen energiblokker.
Nedenfor beskrives noen alternative løsninger på oppdeling av energimålere.

3.3.1

Måling av termisk energi

For VVS-tekniske anlegg er det planlagt etablert en felles energisentral for varmeog kjøleanlegg for alle byggene. Det etableres i tillegg 1 varme- og kjølesentral i
hvert bygg med tilførsel av varme, kjøling, og varmt- og kaldt forbruksvann
Følgende alternative målinger vurderes:
1

2
3

I felles energisentral måles det totale energiforbruk for alle energiblokkene. I
hver varme- og kjølesentral måles energiforbruk for det totale forbruket til
hvert bygg/energiblokk.
I varme- og kjølesentral for hvert bygg måles energiforbruk for hvert enkelt
temperaturnivå.
Formålstjent energiregistrering basert på energiposter i NS 3031.
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Målere for termisk energi (VVS) alternativ 1
I dette alternativet måles totalt energiforbruk for hovedstokk for alle energiblokker:
1
2
3

6 hovedmålere for varmetilførsel, 1 stk i energisentral og 1 stk i hvert bygg
6 hovedmålere for kjøletilførsel, 1 stk i energisentral og 1 stk i hvert bygg
6 hovedmålere for varmet forbruksvann, 1 stk i energisentral og 1 stk i hvert
bygg

Totalt vil denne løsningen medføre ca. 18 stk. målepunkter for VVS-anleggene.
Antatt entreprisekostnad ca. kr 900.000,- eks mva. Energiforbruket kan med denne
oppdelingen ikke fordeles på de forskjellige temperaturnivåene.
Målere for termisk energi (VVS) alternativ 2
I dette alternativet monteres det i tillegg til hovedmålere som angitt i alternativ 1,
undermålere for hvert temperaturnivå:
1
2
3
4
5

6 hovedmålere for varmetilførsel til hovedstokk varme
6 hovedmålere for kjøletilførsel til hovedstokk kjøling
6 hovedmålere for varmetilførsel til hovedstokk varmt tappevann
12 undermålere for varmetilførsel til radiator, ventilasjonskurs og gatevarme, 3
stk i hvert bygg
12 undermålere for kjøletilførsel for ventilasjonskjøling, komfortkjøling og prosesskjøling, 3 stk i hvert bygg

Totalt vil denne løsningen medføre ca. 42 stk. målere for VVS-anleggene. Antatt
entreprisekostnad ca. kr 2.100.000,- eks mva.
Målere for termisk energi (VVS) alternativ 3
Dette alternativet baserer seg på oppdeling i henhold til energiposter angitt i NS
3031.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

6 hovedmåler for varmetilførsel til hovedstokk varme
6 hovedmåler for kjøletilførsel til hovedstokk kjøling
6 hovedmåler for varmetilførsel til hovedstokk varmt tappevann
12 undermålere for varmetilførsel til radiator, ventilasjonskurs og gatevarme, 3
stk i hvert bygg
12 undermålere for kjøletilførsel for ventilasjonskjøling, komfortkjøling og prosesskjøling, 3 stk i hvert bygg
Ca 6 stk undermåler sjøvannsvekslere, VP-pumper
Ca 6 undermåler for gulvvarme
Ca 6 undermåler til kjøling sterilsentral, sengevaskeri, trykkluftsentraler
Ca 45 undermålere for kjøling av IKT-rom og UPS-rom
Ca 15 undermålere for kjøling av Radiologi, MR og CT
Ca 10 undermålere for kaldt forbruksvann og sirkulert tappevann
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Totalt vil denne løsningen medføre ca. 130 stk. målere for VVS--anleggene. Antatt
entreprisekostnad ca. kr 6.500.000,- eks mva.

3.3.2

Måling av elektrisk energi

For måling av elektrotekniske anlegg vurderes følgende alternative energimålinger:
1

2
3

Målere for det totale energiforbruk til hver enkelt energiblokk. Målere monteres
i hovedfordeling i det enkelte bygg. Hver forsyningskategori; normalkraft, nødkraft og avbruddsfri kraft måles hver for seg. For disse målerne anbefaler vi
brukt nettanalysatorer som gir flere registreringer (strøm, spenning, effekt, frekvens mm.) enn enkle måleuttak som anbefales montert i effektbrytere der en
skal ha undermålere.
Samme som alternativ 1. I tillegg medtas lokale undermålere for store/spesielle brukere, driftstekniske anlegg og utomhusanlegg.
Formålsmålt energiregistrering basert på energiposter i NS 3031.

Plassering av målere sentralt i hovedfordelinger eller lokalt i underfordelinger eller
ved utstyr vil påvirke teknisk løsning og kostnadsbilde. Ulike alternative løsninger
for energimålere er nærmere beskrevet i kap 6 Teknisk løsning. Disse løsningene
er lagt til grunn for kostnadsvurderingene.
Målere for elektrisk energi alternativ 1
I dette alternativet måles alt energiforbruk for hver energiblokk uten å skille på hva
som brukes til de forskjellige anleggstyper; belysning, teknisk utstyr, pumper og
vifter etc. Antall målere blir lik antall forsyningskategorier og energiblokker.
Totalt vil denne løsningen gi ca. 15 energimålepunkter. Antatt entreprisekostnad
for dette måleregimet er ca. kr 300.000,- eks mva.
Teknisk og praktisk vil denne løsningen være enkel å gjennomføre, og en trenger
ikke å ta andre hensyn ved etablering av elektroanleggene enn at alle energiblokkene forsynes fra separate nettstasjoner/stigekabler.
Målere for elektrisk energi alternativ 2
Dette alternativet er lik alternativ 1 med tillegg av undermålere for noen større forbrukere. Endelig omfang av undermålere bestemmes i detaljprosjekteringsfasen.
Typiske anlegg som bør få egne undermålere vil være:
1
2
3
4
5
6
7

Varmepumper (prosess)
Driftstekniske anlegg; hver 434-fordelinger måles
Serverrom 1
Serverrom 2
Sterilsentral
Sengevaskeri
Avfallssug
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8
9

Trykkluftkompressor
Utendørs

Undermålerne brukes til registrering og oppfølging av energiforbruket til disse spesifikke anlegg og områder.
Totalt vil denne løsningen medføre ca.120 stk. målepunkter for elektroanleggene.
Antatt entreprisekostnad for dette måleregimet er ca. kr 1.050.000,- eks mva.
Målere for elektrisk energi alternativ 3
Dette alternativet baserer seg på oppdeling i henhold til energiposter angitt i NS
3031.
NS 3031 er basert på følgende oppdeling av energiposter:

Pkt

Energipost

Kommentar

1a

Romoppvarming

1b

Ventilasjonsvarme

Disse postene slås sammen for elektro. Separate
målere for varmepumpe.

2

Varmtvann

Måler elkolbe i varmtvannsbereder og CO₂ varmepumper for varmtvann.

3a

Vifter

Felles måling av forbruk ventilasjon. Måler komplett elenergi for ventilasjonsanlegg, inklusive små
sirkulasjonspumper i tilknyting til aggregater samt
eventuell varmekabel i luftinntak. Måling av eventuelle takvifter.

3b

Pumper

Måler alle hovedpumpeanlegg i rørteknisk rom.

4

Belysning

All generell belysning, inklusive lys på fasade.
Nødlys betraktes som teknisk utstyr bygg. Bordlamper og løse stålamper måles som teknisk utstyr
bruker

5a

Teknisk utstyr bygg

Her inngår heiser, lukestyringer, dørstyringer, forsyning teknisk sentralutstyr for brannalarm/brannslokkeanlegg, adgangskontroll, nødlyssentral samt eventuelle elvarmeanlegg i garderober.

5b

Teknisk utstyr bruker

Her inngår teknisk forsyning til grensesnittrom,
kommunikasjonsrom, generell UPS-enheter, kjøkken samt forbruksuttak i alle funksjonsarealer. Videre inngår bordlamper og løse stålamper.

6a

Romkjøling

6b

Ventilasjonskjøling

Disse postene slås sammen for elektro. Måler sjøvannsvarmeveksler og kjølemaskin for tilsatskjøling.

7

Utendørs

Måling av utendørs anlegg. Mindre belysning på
fasade/takhager måles på bygget.

Denne løsningen tilfredsstiller kravene om formålsmålt energi i henhold til NS
3031. Det er gjort mindre nødvendige tilpasninger som er beskrevet i kommentarfeltet.
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Alternativ 3 er i prinsippet lik alternativ 2 med tillegg av undermålere for belysning,
teknisk utstyr, brukerutstyr og utendørs. Denne undermålingen må etableres på
underfordelingsnivå for å opprettholde en tilfredsstillende forsyningsstruktur. Dette
vil medføre at elektroanleggene må inndeles i betydelig antall soner. Endelig omfang av undermålerne må bestemmes i detaljprosjekteringsfasen. Totalt er det ca.
90 stk. underfordelinger, hver med 3 forsyningskategorier (normalkraft, nødkraft og
UPS). For hver underfordeling må det påregnes 9 ekstra målepunkter.
Totalt vil denne løsningen medføre ca. 1450 stk. målere for elektroanleggene. Antatt entreprisekostnad ca. kr 21.000.000,- eks mva.

3.3.3

Vurdering og anbefaling av målerløsning

Målere for termisk energi
Alternativ 1 inneholder måling av totalt termisk energiforbruk for hvert
bygg/energiblokk. Løsningen gir en dårlig oppdeling av energiforbruk ut over angitte energiblokker.
Alternativ 2 inneholder separate undermålere for de forskjellige typer termisk energi. Alternativ 2 er relativt enkelt å etablere og samsvarer godt med planlagte
systemløsninger for de VVS-tekniske anlegg.
Alternativ 3 inneholder egne undermålere for måling av termisk energi for forskjellige virksomheter på sykehuset. Alternativ 3 er relativt omfattende å etablere, krever
mange undermålere og et mere omfattende rørnett.
Anbefalt løsning for energimåling termisk energi
På bakgrunn av ovennevnte anbefales alternativ 2 for måling av termisk energi lagt
til grunn for valgt løsning. Denne løsningen legges til grunn for forprosjektet.
Målere for elektrisk energi
Alternativ 1 for måling av elektrisk energi vil være enkel å etablere ved at det gir
relativt lite føringer med hensyn til utforming av systemløsninger for elektroanleggene. Løsningen gir en dårlig oppdeling av energiforbruk ut over angitte energiblokker.
Alternativ 2 for måling av elektrisk energi vil gi en god kontroll med forbruket i hvert
bygg i tillegg til at lokale målere vil gi nyttige data for optimalisering av energiforbruket til utvalgte store forbrukere som for eksempel hvert ventilasjonssystem.
Denne løsningen vil være den mest optimale med hensyn til investeringsnivå og
driftskostnader ved energioppfølging. Antall målepunkter vil også være håndterbart
for driftsfasen.
Alternativ 3 for måling av elektrisk energi tilfredsstiller kravene i NS 3031 til formålsmålt registrering. Løsningen er svært kostnadskrevende og gir et stort antall
målepunkter noe som vil være utfordrende å følge opp i driftsfasen. Vi kan ikke se
at merkostnadene for dette alternativet står i rimelig forhold til nytteeffekten.
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Anbefalt løsning for energimåling elektro
Ut i fra en samlet vurdering av kostnader og nytteeffekt anbefaler vi at måleregime
for energimåling av elektro etableres etter alternativ 2.
Det etableres sentral måling for hver energiblokk og med lokale undermålere for
store-/spesielle brukere og driftstekniske anlegg samt utendørsanlegg. Endelig omfang av undermålere bestemmes i detaljprosjekteringsfasen.
Denne løsningen legges til grunn for forprosjektet.

4

ANBEFALT LØSNING

For at energiregistreringene skal bli et nyttig verktøy for optimalisering av energibruken ved nybygget må de tekniske anlegg (elektro og VVS) prosjekteres og bygges slik at det teknisk blir mulig å etablere energimålere relatert til fornuftige energiblokker og forbrukere av energi.
Hver energiblokk skal ha sitt eget energi- og effektbudsjett med reelle beregninger.
Alle energimålerne må registrere sanntidsverdier.
Alle energimålerne skal overføre sine registreringer til et energioppfølgingssystem
(EOS-system) via byggets SD-anlegg.
For måling av elektrisk og termisk energi deles bygningsmassen opp i følgende 5
energiblokker:
1.
2.
3.
4.
5.

Sengebygg A
Sengebygg B
Behandlingsbygg E
Akuttbygg C/D uten teknisk sentral
Teknisk sentral

Hovedmålere for termisk energi monteres i felles energisentral og i varme- og kjølesentral i hvert enkelt bygg/energiblokk. I tillegg etableres det undermålere for ulike forbrukskategorier i de enkelte bygg/energiblokker.
For elenergiforbruk etableres sentral måling for hver energiblokk og med lokale
undermålere for store-/spesielle brukere og driftstekniske anlegg samt utendørs.
Endelig omfang av undermålere bestemmes i detaljprosjekteringsfasen.

5

GRENSESNITT

Aktuelle grensesnitt som må ivaretas:.

›

Alle energimålerne må koples opp mot et EOS-system (energioppfølgingssystem).
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›
›

Energimålerne vil også få grensesnitt mot elektro- og VVS-tekniske anlegg der
de monteres.
I detaljprosjektet må grensesnittene defineres og det må bestemmes hvilken
entrepriseform som skal brukes ved innkjøp av målerne.

6

TEKNISK LØSNING

6.1

Måling termisk energi

Termisk energimåling løses med kun ett måleprinsipp:
Termisk energimåler i rørnett, kostnad ca. kr. 50.000 inklusive montering for hvert
målepunkt.
Data overføres via Modbus eller M-bus via RS485 eller TCP til nærmeste undersentral på SD-anlegg.
Følgende hovedmålere etableres for hvert bygg og energisentral(undersentral):
1
2
3

6 måler for varmetilførsel til hovedstokk varme (ring) og til hver energiblokk
6 måler for varmt forbruksvann til hovedstokk (ring)
6 måler for kjøletilførsel til hovedstokk kjøling (ring)

Følgende undermålere etableres for hver energiblokk og energisentral (undersentral):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Varmt tappevann
Radiatorvarme
Ventilasjonsvarme (inkl. evt. gatevarme)
Gulvvarme
Gatevarme
Kjøling ventilasjon
Kjøling prosess (kjøling til IKT-rom, UPS-rom, MR, CT etc)
Kjøling SHKR
Gjenvinning varme kjølemaskin (termisk energi)
Frikjøling (termisk energi).

Undermålerne brukes til registrering og oppfølging av energiforbruket til disse spesifikke anlegg og områder.

6.2

Måling elektrisk energi

Energimåling av elektrisk energi løses på ulike måter avhengig av målepunkt:
1
2
3

Montering av nettanalysator i hver hovedfordeling, ca. kr. 20.000 for hver
netttanalysator.
Montering måleutak til planlagte effektbryter, ca. kr. 9 000 pr punkt i merkostnad på effektbryter forberedt for måling.
Montering ny effektbryter (160 A) med målepunkt, ca. kr. 15 000 i merkostnad
pr målepunkt.
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4

Montering av energimåler på inntak i underfordeling. Benyttes i tilknytning til
fordeling for driftsteknikk hvor måling føres direkte til tilhørende undersentral.
Kostnad ca. kr. 6.000 pr system.

Alle disse metodene overfører data via Modbus eller M-bus over RS485 til nærmeste undersentral på SD-anlegg. I angitte kostnader er det medtatt målepunkt,
kabling til undersentral og implementering i SD/EOS.
Hovedmålere for el energi (måler for totalt energiforbruk i hver energiblokk) er forutsatt etablert som nettanalysatorer i hovedfordelinger.
Undermålere etableres hovedsakelig som måleuttak på effektbrytere i underfordeling.
Undermålerne brukes til registrering og oppfølging av energiforbruket til spesifikke
anlegg og områder.

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)

Ikke relevant for dette notatet.
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INNLEDNING
Notatet beskriver teknisk krav og utførelse som anbefales lagt til grunn for heisanlegget ved SUS 2023.

2

FORUTSETNINGER
De beskrevne løsninger bygger i hovedsak på følgende underlag:
› Foreliggende heisanalyse
› Arkitektgrunnlag for prosjektet
› Overordnet teknisk program, OTP
› Skisseprosjekt
I tillegg skal heisanlegget tilfredsstille følgende lover, forskrifter og normer:
› Teknisk forskrift til Plan og bygningslov, TEK 10.
› NS 3801-EN81-1:1998+A3:2009 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av personheis, vare- og personheis. Del1 Elektriske heiser.
› NS-EN 81-70:2003 Universell utforming
› NS-EN 81-28:2003 Alarm
› NS-EN 81-72:2003 Brannheis
› NS-EN 81-73:2005 Brannstyring

3

ALTERNATIVE UTFØRELSER

3.1

Heistyper
Den enerådende heistypen på markedet nå er maskinromsløse heiser (MRL).
Andre teknisk løsninger anses derfor ikke aktuell.
Maskinplassering og deler av styringen plasseres fortrinnsvis i toppen av sjakten
og selve apparatskapet normalt ved siden av sjaktdør i øverste etasje.
Endelig plassering av apparatskap må avklares tidlig i detaljprosjekteringsfasen.

3.2

Styresystem
For et slikt anlegg vil Duplex – full kollektiv styresystem være det aktuelle styresystem.
Dette er et tradisjonelt styringssystem der nærliggende heiser er koblet sammen i
en gruppestyring. Det er felles anropsknapper for heisbatteriet på alle etasjenivåer.
Systemet leveres til ca. 95 % av alle gruppestyringer og er i dag det optimale systemet der det er få heiser, lave løftehøyder (under 10 etasjer) og alle heisene dekker de samme etasjene.
Andre styresystemer som Duplex – Enkel kollektiv eller Controll destination system
anses lite egnet for sykehus og vurderes ikke nærmere.
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3.3

Universell utforming
Det er to standarder som angir nivå i forhold til universell utforming. Elementer beskrevet i Teknisk forskrift (TEK 10) er lovpålagt og derfor ikke nærmere omtalt.
EN81-70
Standarden er frivillig og innebærer at heisen utrustes i henhold til en europeisk
handikapstandard. Standarden er allment akseptert og det er referanser til denne
standarden i TEK10. Standarden gir en rekke føringer på signalisering, knapper
etc. Standarden opererer med andre mål på heisstoler enn for eksempel TEK10.
Universell utforming av byggverk NS11001 – Del 1: Arbeids og publikumsbygninger.
Standarden er utarbeidet av Statens Bygningstekniske etat (BE), undervisningsbygg, funksjonshemmedes landsforbund med flere. Også denne standarden anbefaler andre mål på heisstol enn TEK 10.

Oppsummering
Ettersom TEK10, EN81-70 og NS11001 opererer med forskjellige stolmål har heiser i Norge en tendens til å bli langt større enn i andre land. Skal alle standarder og
TEK 10 tilfredsstilles er det behov for heiser med bxd på 2 x 2,1 meter, tilsvarende
en nyttelast på 2000 kg. Når det allikevel velges mindre heiser løses krav til tilgjengelighet ved at snusonen utenfor heisdører er minimum 1,6 x 1,6 meter.
Ett absolutt krav i TEK 10 er at minst en av heisene har dybde 2,1 meter (båreheis). Dette ivaretas gjennom at alle byggene har sengeheiser.

3.4

Brannheis
I sengebygg A, er det krav at en av heisene i hver del skal utføres som brannheis.
Brannheis skal leveres i henhold til alle harmoniserte heisstandarder samt etter
TEK 10 og EN 81-72: Brannheiser.
I TEK 10 er det lagt følgende krav til grunn:
I byggverk med mer enn 8 etasjer eller øverste gulv med høyde inntil 23 meter er
det krav til brannmannsheis.
I TEK 10 og EN81-72 er det følgende forhold som må forberedes spesielt:

›
›

Brannheisen skal dekke alle etasjer
Heisen må kun ha dør mot sluse som utføres som egen branncelle i alle etasjer.
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›
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Byggetekniske forhold som brannklassifisert heissjakt og drenering av heisgrube.
Krav til dublert strømforsyning.

Heisteknisk vil en brannheis representere en ekstra kostnad på ca. 10 % i forhold
til en konvensjonell heis. Bygningstekniske tilpasninger kommer i tillegg.

3.5

Evakueringheis
Det arbeides med å etablere en ny standard for evakueringsheiser Standard
CEN/TS 81-76: 2011, men denne er ikke ratifisert.
Standarden CEN/TS 81 er basert på at funksjonshemmede på egen hånd skal
kunne evakuere via heis. Styring fra brannalarmanlegg og etablering av sluser forventes å være ett svært viktig element i en fremtidig standard.
Det er i dag ikke noe krav om eller godkjenningsordning for evakueringsheis. Det
finnes heller ikke en godkjent standard for teknisk utførelse.
I TEK10 og EN81 står det klart at heiser ikke skal benyttes i tilfelle brann, eneste
unntak er brannheis EN81-72 som skal benyttes av brannvesenet i tilfelle brann.
Det er derfor ikke forutsatt etablering av evakueringsheiser.

3.6

Energibesparende løsninger
For å imøtekomme prosjektets ambisiøse energimål vil det være aktuelt å vurdere
noen tiltak som kan gi en positiv effekt på energiregnskapet.

3.6.1

Regenerative heiser

Det vil aldri være likevekt mellom heisstol og heisens motvekt. For å ivareta dette
er heisen utstyrt med et elektrisk bremsesystem. Normalt brennes denne overskuddseffekten ut over bremsemoststander som er plassert i sjakt.
Regenerativ drift innebærer at heisens bremseeffekt i stedet leveres tilbake til forsyningsnettet. Overskuddseffekten vil bli benyttet internt i bygningsmassen og bruker vil dermed oppnå en energibesparelse.
Sparepotensialet er avhengig av heisens drift og størrelse. For SUS som har forholdsvis store heiser som ofte vil bli kjørt med liten last vil vi anta energibesparelsen kan bli forholdsvis stor. Leverandører antyder et besparelsespotensiale på 2030% av heisens energiforbruk.
Kostnadene for regenerativ drift varier fra kr. 0 hos enkelte leverandører til kr.
25.000.- pr. heis hos andre.
Det anbefales at alle heiser i prosjektet utstyres med regenerativ drift.
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3.6.2

Andre energitiltak

For å optimalisere energibruken ytterligere vil ulike tiltak være aktuelle:

›

›
›

Energisparemodus. Med energisparemodus vil heisens automatikk tilstrebe og
energioptimalisere driften mest mulig. Det vi si at heisen slår seg av etter kort
tids innaktivitet og at både regulering og styringssystem går i dvalemodus.
Heisen reaktiviseres meget raskt når utvendig knapp betjenes.
Bruk av Led-belysning i heiskupe.
Automatisk retur til hovedetasje kobles ut.

Systemet med energisparemodus har få ulemper, men utvendige etasjevisere vil
gå i svart og slå seg av mens systemet er i sparemodus. Flere leverandører har
startet energimerking av heiser og denne funksjonen er et absolutt krav for å oppnå energimerking A eller B.
Det anbefales at overnevnte tiltak implementeres i leveransen.

3.7

Monitoreringssystem
Et monitoreringssystem gir mulighet for kontinuerlig overvåking av alle heiser fra
en sentral. Her kan det tas ut rapporter om trafikkdata, serviceintervall, feilsituasjoner etc. Videre kan heisanlegget fjernstyres fra overvåkingssystemet.
I store bygningskomplekser med døgnvaktsentral og sentral overvåkning av alle
tekniske anlegg vil et monitoreringssystem for heisene kunne inngå som en naturlig del av overvåkningen.
Det anbefales at et monitoreringssystem for heisene medtas i prosjektet.
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ANBEFALT LØSNING
Følgende heiser er medtatt i prosjektet:

Antall stopp

Hastighet
(m/s)

Dørbredde
(mm)

Kupe
bxd(mm)

Type heis

Betjener
(etasje)

(akse)

Plassering

Heis nr.

Sengebygg A

.01

81Z/8116

U1-E9

Sengeheis*

1500x2700

1300

1,6

10

.02

81Z/8116

U1-E8

Sengeheis

1500x2700

1300

1,6

9

.03

81T/8116

U1-E8

Personheis

1600x1600

1100

1,6

9

.04

81T/8116

U1-E8

Personheis

1600x1600

1100

1,6

9

.05

81R/8127

U1-E7

Sengeheis*

1500x2700

1300

1,6

9

.06

81R/8127

U1-E6

Sengeheis

1500x2700

1300

1,6

8

.07

81R/8122

U1-E6

Personheis

1600x1600

1100

1,6

8

.08

81R/8122

U1-E6

Personheis

1600x1600

1100

1,6

8

* Heis 01 og 05 skal utføres som brannheis.

Antall stopp

Hastighet
(m/s)

Dørbredde
(mm)

Kupe
bxd(mm)

Type heis

Betjener
(etasje)

(akse)

Plassering

Heis nr.

Sengebygg B

.09

71I/7104

U1-E5

Sengeheis

1500x2700

1300

1,0

6

.10

71I/7104

U1-E4

Sengeheis

1500x2700

1300

1,0

5

.11

71K/7104

U1-E4

Personheis

1600x1600

1100

1,0

5

.12

71K/7104

U1-E4

Personheis

1600x1600

1100

1,0

5
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Antall stopp

Hastighet
(m/s)

(mm)

Dørbredde

Kupe
bxd(mm)

Type heis

(etasje)

Betjener

(akse)

Plassering

Heis nr.

Akuttbygg C/D

.13

20I/2017

U1-E7

Sengeheis

1500x2700

1300

1,6

8

.14

20I/2017

U2-E6

Sengeheis

1500x2700

1300

1,6

8

.15

20F/2017

U1-E6

Personheis

1600x1600

1100

1,6

7

.16

20F/2017

U1-E6

Personheis

1600x1600

1100

1,6

7

.17

20N/2002

U1-E4

Akuttheis

2200x3100

1500

1,0

5

.18

20N/2002

U1-E5

Akuttheis

2200x3100

1500

1,0

6

.19

20V/2003

U1-E4

Isolatheis

1500x2700

1300

1,0

2

Antall stopp

Hastighet
(m/s)

(mm)

Dørbredde

Kupe
bxd(mm)

Type heis

(etasje)

Betjener

(akse)

Plassering

Heis nr.

Behandlingsbygg E

.20

11D/1118

U1-E4

Sengeheis

1800x2700

1300

1,0

5

.21

11D/1118

U1-E4

Sengeheis

1800x2700

1300

1,0

5

.22

11I/1118

U1-E4

Sengeheis

1800x2700

1300

1,0

5

.23

11J/1104

U1-E4

Vareheis

1800x2700

1300

1,0

5

.24

11E/1104

U1-E3

Vareheis

1800x2700

1300

1,0

4

.25

11B/1101

U1-E3

Vare/personheis

1800x2700

1300

1,0

4

.26

11B/1101

U1-E4

Vare/person-

1800x2700

1300

1,0

5

heis
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Heisene leveres uten maskinrom og med låsbart styreskap fortrinnsvis plassert i
front eller karm i øverste etasje.
Heisene leveres i god kvalitet beregnet for høy drift og meget effektiv trafikkavvikling. Heisstyringen skal være basert på Duplex Fullkollektiv styring.
Heisene skal ha automatiske dører, "kommer" -lampe, og display med etasjeanvisning og fartsretning på alle plan. For heiser montert i grupper skal det inngå akustisk adkomstsignal.
Heisene skal være dimensjonert for og tilpasset bruk for funksjonshemmede. Betjeningstablåer skal være tilpasset rullestolbrukere og synshemmede. Etasjeangivelse skal gis med talebeskjed.
Alle heisene skal være forberedt for styring av kortlesere slik at de kan inngå i soneinndeling i forbindelse med adgangskontrollanlegget.
Heisene skal ha toveis kommunikasjon mot godkjent vakt/vaktsentral.
For å imøtekomme prosjektets ambisiøse energimål etableres heisene med regenerativ drift. Dette innebærer at bremseeffekten fra heisdriften leveres tilbake til
nettet som ren elenergi. I tillegg utstyres heisene med energisparemodus og lavenergibelysning med LED-armaturer.
To av heisene i bygg A skal leveres som brannheis som skal fungere som innsatsheis i tilfelle brann. I tilfelle aktivert brannvarsling vil øvrige heiser i den aktuelle
brannseksjon bli tatt ut av drift.

5

GRENSESNITT
Heis vil ha en rekke ulike grensesnitt mot andre installasjoner som må ivaretas i
prosjekteringsarbeidet.
Tilførsel elkraft
Det skal installeres separate stigekabler fra byggets hovedfordeling eller strømskinne på etasjenivå. For maskinromsløse heiser vil heismaskin være plassert ved
øverste stopp.
Det nyttes brannsikker kabel type BFSI som stigekabel for heis. Endelig dimensjonering av stigekabel gjøres av heisentreprenør. Inntil dette er avklart nyttes kabel
4x16 mm2 Cu vare/sengeheiser og 4x10 mm2 Cu for personheiser.
For lys og teknisk i heisstol og sjakt skal det legges fram kurser fra nærmeste underfordeling. Det skal medtas separate kurser for heisstol og heissjakt.
Tilførsel tele/data
Til heismaskin skal det føres fram uttak tele/data. Det avsettes tre dobbeluttak ved
hver heismaskin.
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Automatisk Brannalarmanlegg (ABA)
Heissjakter skal ha detektering av brann.
Heisene skal motta brannmeldinger og reagere forskriftsmessig i henhold til disse.
Heisene skal leveres med brannfallkobling. Ved utløst brannalarm går heisene til
hovedetasje og parkeres.
Heisentreprenøren skal levere grensesnitt mot ABA. Grensesnittet etableres ved
bruk av potensialfrie signaler. I leveransen skal det inngå nødvendige I/O porter
mot undersentral i senter.
Automatisk Adgangskontrollanlegg (AAK)
Alle heisene skal være forberedt for kortleser. Kortleserne skal kunne benyttes til å
gi adgang til samt overstyre øvrig bruk av den aktuelle heisen.
AAK ivaretas av egen entreprenør som leverer kortleserne.
AAK skal administrere tilgang til ulike adgangskontrollsoner i tilknytning til heis.
Heisentreprenøren skal levere grensesnitt mot AAK. Fysisk grensesnitt kan bestå
av nødvendige I/O porter mot undersentral i senter.
Sikkerhetsanlegg
Heisene skal være forberedt for kameraovervåkning (TVO). Dette løses med et
eget datauttak i heisstol. Det skal også inngå et uttak for 230V beregnet for ITVkameraet.
Heisentreprenøren skal levere strøm og datakabel fra heisstol til topp av
heissjakten. Kabel skal være Kat6, og tilkoblet det generelle datanettet i toppen av
heissjakten. Endeplugg skal være RJ-45.
Endelig plassering av datakabel og strømuttak må avklares før produksjonstart.
Sentral Driftskontroll (SD) -Automasjon
Kritiske alarmer (tekniske feil, innestengte personer etc.), skal overføres til SDanlegget. Personell skal motta meldinger/alarmer via felles meldingstjener.
Heisentreprenøren skal levere grensesnitt mot SD. Alarmoverføringen kan skje via
I/O signaler/potensialfrie signaler.
IKT Infrastruktur (telefoni)
Heisene skal leveres med innebygd alarm og telefonifunksjon for kommunikasjon
mot alarmsentral.Kabel i heissjakt skal være av samme kvalitet som byggets
datanett og tilkoblet det generelle datanettet i toppen av heissjakten. Endeplugg
som for datanettet.
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IKT Infrastruktur (data)
I heisstolen skal det være minimum tre datauttak (for ITV kamera, Trådløst
datanett, og eventuell IP-telefon) tilknyttet det generelle datanettet. Disse leveres
av heisentreprenøren.
Koblingspunkt for heisleverandørens følgekabel vil være i toppen av heissjakten.

Figur: Skisse for IKT infrastruktur.

6

TEKNISK LØSNING
Basert på veiledende normer kan følgende data benyttes for dimensjoneringskriterier i forbindelse med avsetting av heisjakter:

Kupemål
(bxd)

Dørbredde

HastigHeissjakt (bxd)
het (m/s)
Dør en side Gjennomgang
i kupe

Grubedybde

Topp
høyde

1600x1600

1100

1,6

2400x2000

1650

4200

1500x2700

1300

1,6

2800x3150

1700

4200

1800x2700

1300

1,0

2900x3150

1700

4400

1800x3100

1500

1,0

2900x3650

1700

4400

2800x3150

Alle angitte mål er i mm og gjelder innvendig lysmål. Tykkelse på vegger/dekker
kommer i tillegg.
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Endelig målsetting av heissjakt må koordineres mot valgt heisleverandør før arbeidstegninger utarbeides.
Heissjakter
Samtlige sjakter skal utføres i henhold til heisentreprenørens krav og EN81-1.
Heiskupe
Endelig utforming av heiskupe må bearbeides i samarbeid med arkitekt. Primært
skal det benyttes standardinnredning tilpasset sykehusdrift. Det bør tilstrebes å få
mest mulig lik utførelse i alle heiser. Det forutsettes bruk av LED-belysning.
Det må legges vekt på å velge overflater med gunstige vedlikeholdskostnader.
I heiskupe skal det medtas nøkkelbryter for tvangskjøring samt stikkontakt for serviceformål.
Innvendig stolhøyde skal være 2200mm og dører i heiskupe skal ha høyde på
2100mm.
Heismaskin
Dimensjonerende antall start/stopp settes til 180 pr time. Antall start/stopp skal
kunne avleses på heisfordeling.
Universell Utforming
Heisen konstrueres og utrustes i henhold til NS11001 – Del 1, EN81-70, og krav
gitt i TEK10. Heisene leveres med innredninger i henhold til beskrivelse og nødvendige kontraster.
Knapper og tablåer leveres med tydelig kontrast og kvitteringslyd. Over etasjedørene leveres etasjeviser med innebygd gong.
I heiskupe uten gjennomgang leveres speil på bakvegg og håndløper i rustfritt stål.
I tillegg medtas veggmontert klappsete.
Heisfronter
Heisfronter utføres fortrinnsvis i børstet rustfritt stål. Benyttes muromsluttende karmer gir dette en enklere overgang til heissjaktens betongoverflate. Trykknapptablå
og etasjeanvisning skal integreres i omrammingen. Det skal avsettes plass for kortleser ved alle etasjetablå.
Dørterskler utføres i rustfritt materiale både i heiskupe og heisfront.
Heisalarm
Standard heisalarm i henhold til EN81-28 med overføring til valgfri alarm sentral
med alarmknapp i heisstol og alarmklokke ved hovedetasje skal ivaretas gjennom
heisleveransen.
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Ekstern heisalarm til teknisk drift ivaretas gjennom SD-anlegget. Følgende alarmer
overføres:

›
›

Teknisk feil
Innestengt person

Ventilasjon
Heisstoler ventileres direkte ut til den heissjakten de er montert.
For å minimalisere energitapet i bygget skal heissjakter ventileres mekanisk med
tilluft og avtrekk.
Alle heissjakter skal ha forskriftsmessig brannventilasjon. Brannluker styres manuelt fra brannmannspanel i resepsjonen. Kravet til brannventilasjon er 8 ltr/sek for
hver m² sjaktareal.
Energi
For å redusere energiforbruket skal heisene utstyres for regenerativ drift samt
energisparemodus. Heisene skal ikke ha automatisk retur til hovedetasje.
Miljø
Nødvendig vibrasjonsisolering skal beregnes og medtas av heisleverandør, og
vurderes opp mot stabilitet av heiskupe.
Brannheis
Brannheis skal leveres i henhold til standard EN81-72, og skal i normal drift fungere som en del av det øvrige heisanlegget.
Nøkkeltablå for brannvesen for tilkalling av brannheis plasseres i hovedetasjen.
Brannheis skal betjene alle etasjer.
Byggetekniske arbeider i henhold til gjeldende forskrifter. Heisgrube skal dreneres.
Det skal etableres redundant strømforsyning til brannheis. Tilførselskabler skal ha
brannsikker forlegning og være adskilt fra andre kabelinstallasjoner.
Elektriske lysinstallasjoner i heissjakt skal ha IP-klasse 3X. Eventuelle installasjoner i sjaktbunnen skal ha IP-klasse 67.
Mellom heiskupe og angrepspunkt for brannvesen etableres en forskriftsmessig
toveis kommunikasjonsløsning. (Brannvesenets angrepspunkt vil være hovedinngang plan E1).
All kabelinstallasjon i forbindelse med brannheis skal være i halogenfri utførelse.
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7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (sha)
Heianlegggene er romstor og veier mye. Spesielle forhold som bør påaktes i forhold til SHA:

›
›
›
›

Sikring av heissjakt for annet personell før oppstart av heisanlegg.
Inntransportveier av utstyr. Transportrute bør kartlegges.
Sikring av heissjakt med plattform og stillas.
SHA-analyse ved oppstart arbeid.
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INNLEDNING

Det er gjennomført en heisanalyse for prosjektet basert på foreløpig plangrunnlag.
I heisanalysen er det benyttet programvare Elevate Version 8.14. Forutsetninger
for heisanalysen og resultater av den er gjengitt i dette notatet.
Beregningene viser at det er tilfredsstillende heiskapasitet i alle byggene både i
forhold til persontrafikk og sengetransport.

2

FORUTSETNINGER

2.1

Heisstørrelser

Til grunn for heisanalyse er det benyttet følgende heisstørrelser:

Heistype
Personheis
Sengeheis
Akuttheis

2.2

Kupemål bxd
(m)

Dørbredde
(m)

Hastighet
(m/s)

1,6x1,6
1,5x2,7
2,2x3,1

1,1
1,3
1,5

1,6/1,0
1,6/1,0
1,0

Persontrafikk ansatte

Erfaring fra andre sykehusprosjekter tilsier at den klart største trafikkbelastningen
på heisanleggene er om morgenen mellom nattskift og dagskift. Denne perioden
legges derfor til grunn for heisanalysene i de enkelte bygg. Antall ansatte pr.
avdeling er basert på opplysninger mottatt fra SUS korrigert for riktig antall senger
og arbeidsplasser.
I løpet av dagen vil det være en god del interntrafikk av ansatte mellom de enkelte
etasjer. Denne vil imidlertid være betydelig mindre enn trafikktoppen ved vaktskiftet
og vil følgelig ikke være dimensjonerende for heiskapasiteten. I vaktskifteperioden
på morgenen vil denne interntrafikken være liten.

2.3

Besøkende og dagpasienter

Det vil være en betydelig andel besøkende til sykehuset i løpet av dagen. Dette
omfatter både besøkende til inneliggende pasienter samt personer som skal til
poliklinisk behandling. Det vil også være noe interntrafikk fra inneliggende
pasienter og besøkende ned til kafeteria og kiosker.
Denne persontransporten vil foregå spredt ut over dagen og vil i svært liten grad
belaste heiskapasiteten i den dimensjonerende tiden for vaktskiftet om morgenen.
For avdelinger med avgrenset besøkstider vil tidspunkt for dette ligge utenfor
dimensjonerende vaktskifteperiode.
Besøkende og dagpasienter anses derfor ikke å belaste heiskapasiteten innenfor
den beregnede lastperioden og tas derfor ikke inn i heisberegningen.
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2.4

Senge- og varetransport

All pasienttransport i seng vil forgå i egne sengeheiser. De samme sengeheiser vil
også bli benyttet til varetransport.
Sengetransport av urene senger til sengevaskeri og rene senger opp til sengepost
vil for sengebyggene bli ivaretatt av egne sengelagerheiser.
På samme måte vil en stor del av varetransport opp til sengeavdelingene bli
ivaretatt i egne varelagerheiser.
For trafikkberegning av personheiser forutsettes det at ingen varetransport skjer i
disse heisene.

3

SENGEBYGG A

Bygg A ligger på vestsiden av torget og består av to sammenbygde kvadranter.
Nordre del har 7 bruksetasjer samt underetasje mens søndre del har 6
bruksetasjer samt underetasje. Bygget har i all vesentlighet sengeavdelinger,
fødeavdeling og poliklinikker. I underetasje er det garderober og tekniske arealer.

Heisplassering bygg A
Det er hovedinngang i 1. etasje med adkomst fra torgplass. Gangbro til/fra
nærliggende bygg kommer inn på plan 2 og 3.
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Personheiser

For beregningen er følgende persontrafikk lagt til grunn:
Bygg A
Etasje

Funksjon
9
8
7
6
5
4
3
2
1
U1

Tekniske rom
Sengeetasje
Sengeetasje
Sengeetasje
Sengeetasje
Sengeetasje
Fødeavdeling/Barsel
Fødeavdeling/Barsel
Poliklinikker/Vestilbyle/møterom
Garderober/Teknikk/P-kjeller
SUM

Nattskift

Antall ansatte
Dagskift
Kveldsskift

Antall
sengerom

Antall
besøkende
(2 pr seng ) Kommentar

7
16
16
16
16
12
13
14

46
98
98
98
98
70
81
60

20
41
41
41
41
32
34
25

36
77
77
77
77
59
64
47

72
154
154
154
154
118
128
94

110

649

275

514

1028

Kun mindre rom, en heis opp til denne etasje
Kun nordre del bebygget

Fødestue (13 stk) regnet som sengerom
Fødestue (6 stk) regnet som sengerom
Poliklinikkrom regnet som sengerom
Direkte adgang fra P-kjeller (besøkende) inn til bygget.

Det er i alt 4 personheiser i bygg A. Disse er fordelt på to heisbatterier hver med to
heiser. Ett heisbatteri er plassert i nordre del og ett i søndre del.
Heisanalyse bygg A
Som utgangspunkt for analysen legges det til grunn at trafikken om morgenen er
den mest belastende. Hoveddelen av personell som ankommer arbeidsplassen
benytter heis fra garderober i kjeller.
Det simuleres en jevn fordeling av arbeidstagere som benytter heis mellom nordre
og søndre del av bygget. For å kompensere for eventuell skjevfordeling av trafikk
mellom bygningene simuleres 60 % av den totale belastningen for hver heisgruppe
med 20 % overlappende trafikk fra nattskift.
Fraværsfaktor stipuleres til 5 %. Fraværsfaktor er ansatte som er syke eller på
reise og som ikke erstattes av vikar.
Heisenes utforming:
4 stk. personheiser fordelt på to separate heisbatteri
Nyttelast 1150 kg / 16 personer
Kupebredde 1,6 meter
Kupedybde 1,6 meter
Dørbredde 1,1 m - Sentralåpnende dører
Hastighet 1,6 m / sek
Sjakt B x D = 2400 x 2000 mm.

›
›
›
›
›
›
›

Trappefaktor: Det forutsettes en trappefaktor på 20%.
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Forutsetninger for et heisanlegg av god kvalitet:

Bygningstype

Ankomst i % i løpet
av 5 minutter

Gjennomsnittlig ventetid i
sekunder (AWT) som angitt
under

Sykehus

8 – 10 %

30 – 50

Resultat av heisanalyse:

Passasjertider
Average waiting time (AWT)
Average transit time (ATT)
Average Journy time (AJT)

Mål
< 30 sek
< 60 sek
< 80 sek

Tabell 3.7 ref. (CIBSE Guide D: 2010)

Figur: Gjennomsnittlig ventetid (AWT)
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> 40 sek
> 70 sek
> 90 sek

Resultat
31,2 sek
38,3 sek
69,5 sek
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Figur: Gjennomsnittlig tid i heis (ATW)

Heiskapasiteten for persontrafikk anses som tilfredsstillende for bygg A.

3.2 Sengeheiser
Det er i alt 4 sengeheiser i bygg A. Disse er fordelt på to heisbatterier hver med to
heiser. Ett heisbatteri er plassert i nordre del og ett i søndre del.
Sengeheiser forutsettes nyttet til sengetransport med pasient samt noe
varetransport. Brukte senger transporteres i egne sengelagerheiser.
Vurdering av kapasitet
Sengeheisene er vurdert etter hvor mange senger og varetransporter som kan
utføres i løpet av 1 time. Det er simulert med 30 sekunder for ut og inntransport av
senger og varer.
Simulering viser en kapasitet på 70 senge- / varetransporter pr. time med 4 heiser
med en gjennomsnittlig ventetid på 38 sekunder.
Fra man kaller på heisen til seng eller varetransport er i ønsket etasje stipuleres
det et gjennomsnittlig tidsforbruk på 74 sekunder.

Heiskapasiteten for sengetrafikk anses som tilfredsstillende for bygg A.
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4

SENGEBYGG B

Bygg B ligger også på vestsiden av torget og består av en kvadrant med 4
bruksetasjer samt U1 og U2. Bygget har i all vesentlighet sengeavdelinger og
poliklinikker. I underetasje er det garderober og tekniske arealer.

Det er hovedinngang i 1. etasje med adkomst fra torgplass. Gangbro til/fra
nærliggende bygg kommer inn på plan 2 og 3.

4.1

Personheiser

For beregningen er følgende persontrafikk lagt til grunn:
Bygg B
Etasje

Funksjon
5
4
3
2
1
U1
U2

Tekniske rom
Sengeetasje
Sengeetasje
Sengeetasje
Poliklinikker/Vestilbyle/møterom
Garderober/Teknikk
Tekniske rom
SUM

Nattskift

Antall ansatte
Dagskift
Kveldsskift

7
7
7
7

44
44
44
46

19
19
19
19

28

178

76

Antall
sengerom

35
35
35
36
0
0
141

Antall
besøkende
(2 pr seng ) Kommentar
Kun mindre rom, en heis opp til denne etasje
105
105
105
108 Poliklinikkrom regnet som sengerom
0
0
423

Det er 2 personheiser plassert i et felles heisbatteri i bygg B.
Heisanalyse bygg B
Som utgangspunkt for analysen legges det til grunn at trafikken om morgenen er
den mest belastende. Hoveddelen av personell som ankommer arbeidsplassen
benytter heis fra garderobe. Det simuleres 20 % overlappende trafikk fra nattskift.
Fraværsfaktor stipuleres til 5 %. Fraværsfaktor er ansatte som er syke eller på
reise og som ikke erstattes av vikar.
Heisenes utforming:
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2 stk. personheiser
Nyttelast 1150 kg / 16 personer
Kupebredde 1,6 meter
Kupedybde 1,6 meter
Dørbredde 1,1 m - Sentralåpnende dører
Hastighet 1,0 m / sek
Sjakt B x D = 2400 x 2000 mm.

Det simuleres 20 % trafikk fra nattskift.
Trappefaktor: Det forutsettes en trappefaktor på 20%.

Forutsetninger for et heisanlegg av god kvalitet:

Bygningstype

Ankomst i % i løpet
av 5 minutter

Gjennomsnittlig
ventetid i sekunder (AWT) som
angitt under

Sykehus

8 – 10 %

30 – 50

Resultat av heisanalyse:

Passasjertider
Average waiting time (AWT)
Average transit time (ATT)
Average Journy time (AJT)

Mål
< 30 sek
< 60 sek
< 80 sek

Dårlig
> 40 sek
> 70 sek
> 90 sek

Resultat
22,2 sek
31,4 sek
53,6 sek

Tabell ref. (CIBSE Guide D: 2010)
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Figur: Gjennomsnittlig ventetid (AWT)

Figur: Gjennomsnittlig tid i heis (ATW)
Heiskapasiteten for persontrafikk anses som tilfredsstillende for bygg B.

4.2

Sengeheiser

Det er 2 sengeheiser i bygg B plassert i felles heisbatteri.
Sengeheiser forutsettes nyttet til sengetransport med pasient samt noe varetransport. Brukte senger transporteres i egne sengelagerheiser.
Vurdering av kapasitet
Sengeheisene er vurdert etter hvor mange senger og varetransporter som kan
utføres i løpet av 1 time. Det er simulert med 30 sekunder til ut og inntransport av
senger og varer.
Simulering viser en kapasitet på 40 senge- / varetransporter pr. time med 2 heiser.

C:\Users\og\Documents\NO-RIE-62-02 Heisanalyse.docx

SUS HEISANALYSE 11/17

Fra man kaller på heisen til seng eller varetransport er i ønsket etasje stipuleres
det et gjennomsnittlig tidsforbruk på ca. 55 sekunder.

Figur: Gjennomsnittlig reisetid (AJT)
Heiskapasiteten for sengetrafikk anses som tilfredsstillende for bygg B.
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5

BEHANDLINGSBYGG E

Bygg E er behandlingsbygget og ligger i nord/øst på området. Bygget har en
nordfløy og en sydfløy som er forbundet gjennom tre tverrfløyer og i alt har 3
bruksetasjer samt underetasje. Det er operasjon, billeddiagnostikk og
laboratorievirksomhet. I underetasjen er det garderober og tekniske rom.

Det er hovedinngang i 1. etasje med adkomst fra vei. Gangbro til/fra nærliggende
bygg kommer inn på plan 2 og 3.

5.1

Personheiser

Det er ingen personheiser i bygget. All persontransport forutsettes dekket gjennom
sengeheisene. Persontrafikk vil i all vesentlighet være ansatte.

5.2

Sengeheiser

For beregningen er følgende persontrafikk lagt til grunn:
Bygg E
Etasje

Funksjon
4
3
2
1
U1

Teknisk rom
Operasjonsavdeling
Radiologi/intervensjon
Laboratorier
Garderober/Teknikk
SUM

Nattskift

Antall ansatte
Dagskift
Kveldsskift

Antall
behandlings
rom

Antall
besøkende

Kommentar

20
20
16

102
100
80

50
50
40

24
24

Kun mindre rom i denne etasjen
0 Behandlingsrom er operasjonsrom
0 Behandlingsrom er røntgenrom, intervensjonsstuer
0 Laboratorievirksomhet

56

282

140

48

0 Røde tall er stipulerte anslag

Det er 2 enkle sengeheiser i bygg E sydfløy. I nordfløy er det plassert to
sengeheiser i ett felles heisbatteri. Ut over dette er det 2 vareheiser i nordfløy som
begge er dedikert for godstransport til og fra sterilsentral.
Sengeheisene forutsettes å dekke all persontrafikk samt nødvendig sengetransport
mellom etasjene. Sengetransport fra akuttbygg og sengebygg til
operasjonsavdeling forutsettes i hovedsak å komme direkte inn via bro på plan 3.
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Tilsvarende forutsettes i hovedsak sengetransport til røntgen å komme inn via
brosystem i 2. etasje.

Heisanalyse bygg E
All persontrafikk utføres via sengeheiser. Simuleringen viser svært god kapasitet,
og for persontrafikken vil 1 av sengeheisene være tilstrekkelig.

Figur: Gjennomsnittlig ventetid (AWT)

Sengetrafikk
Kapasiteten for sengetransport er svært stor med en anslått kapasitet på ca. 30-40
senger i timen uten nevneverdig ventetid.

Figur: Gjennomsnittlig ventetid (AWT)
For bygg E er heiskapasiteten svært god for både person- og sengetransport. I
dette bygget vil imidlertid ikke heiskapasiteten være den dimensjonerende faktor,
men sikker tilgjengelighet. Heisene vil i korte perioder være ute av drift grunnet feil
og periodisert service. Det er derfor viktig at det i slike situasjoner er tilgjengelighet
til alternative heiser. Den viste løsning gir en god sikkerhet for tilfredsstillende
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tilgjengelighet da sannsynligheten for at flere av heisene er ute av drift samtidig er
meget liten.

6

AKUTTBYGG C/D

Bygg C/D ligger sør/øst i området. Bygget har 6 bruksetasjer i sørdel (bygg C) og 4
bruksetasjer i norddel (bygg D). I tillegg kommer plan U1 og U2. Bygget har mange
ulike bruksfunksjoner som sengeavdelinger, intensiv, nyfødtintensiv, isolater,
akuttmottak, undervisningsarealer med stor auditorium samt kantine. I U1 er det
garderober og tekniske rom.

Heisplasseringer i bygg C/D.
Det er hovedinngang i 1. etasje med adkomst fra torgplass. Gangbro til/fra
nærliggende bygg kommer inn på plan 2 og 3.
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6.1

Personheiser

For beregningen er følgende persontrafikk lagt til grunn:
ByggC/D
Etasje

Funksjon
7
6
5
4
3
2
1
U1
U2

Tekniske rom
Sengeetasje
Sengeetasje
Sengeetasje/isolat
Nyfødtintensiv, Intensiv/overvåking
Akuttmottak/observasjonspost
Undervisning/Vestilbyle/kantine
Garderober/Teknikk/P-kjeller
Tekniske rom
SUM

Nattskift

Antall ansatte
Dagskift
Kveldsskift

10
10
15
18
20
5
2

52
52
75
120
100
50
30

25
25
35
60
50
25
15

80

479

559

Antall
sengerom

Antall
besøkende
(2 pr seng ) Kommentar

42
42
53
79
35
0
0
0
251

84
84
106
158
70

Kun mindre rom i denne etasjen
Søndre del
Søndre del
Antatt 2 besøkende pr seng
Antatt 2 besøkende pr seng
Kantine vurderes spesielt

502 Røde tall er stipulerte anslag

Det er 2 personheiser plassert i et felles heisbatteri i bygg C.

Heisanalyse bygg C/D
Som utgangspunkt for analysen legges det til grunn at trafikken om morgenen er
den mest belastende. Hoveddelen av personell som ankommer arbeidsplassen
benytter heis fra garderobe og 1. etasje.
Det simuleres ikke samtidig trafikk av personell og besøkende om morgenen kun
20 % overlapping fra nattskift.
Fraværsfaktor stipuleres til 10 %. Fraværsfaktor er ansatte som er syke eller på
reise og som ikke erstattes av vikar.
Heisenes utforming:
2 stk. personheiser
Nyttelast 1150 kg / 16 personer
Kupebredde 1,6 meter
Kupedybde 1,6 meter
Dørbredde 1,1 m – Sentralåpnende dører
Hastighet 1,6 m / sek
Sjakt B x D = 2400 x 2000 mm.

›
›
›
›
›
›
›

Trappefaktor: Det forutsettes en trappefaktor på 20%.
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Forutsetninger for et heisanlegg av god kvalitet:

Bygningstype

Ankomst i % i løpet
av 5 minutter

Sykehus

8 – 10 %

God kapasitet gir gjennomsnittlig
ventetid i sekunder (AWT) som
angitt under
30 – 50

Resultat av heisanalyse:

Passasjertider
Average waiting time (AWT)
Average transit time (ATT)
Average Journy time (AJT)

Mål
< 30 sek
< 60 sek
< 80 sek

Tabell ref. (CIBSE Guide D: 2010)

Figur: Gjennomsnittlig ventetid (AWT)

Figur: 1 Gjennomsnittlig tid i heis (ATW)
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Dårlig
> 40 sek
> 70 sek
> 90 sek

Resultat
29,1 sek
34,0 sek
63,1 sek
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Heiskapasiteten for persontrafikk anses som tilfredsstillende for bygg C/D.

6.2 Sengeheiser
Det er 2 sengeheiser i bygg C plassert i felles heisbatteri.
Sengeheiser forutsettes nyttet til sengetransport med pasient samt noe varetransport. Brukte senger transporteres i egne sengelagerheiser.
I tillegg er det to akuttheiser i felles heisbatteri i bygg D. Utvendig er det også en
egen heis for mulig inntransport av smittepasient til isolatavdelingen.
Vurdering av kapasitet
Sengeheisene er vurdert etter hvor mange senger og varetransporter som kan
utføres i løpet av 1 time. Det er simulert med 30 sekunder for ut og inntransport av
senger og varer
Simulering viser en kapasitet på 70 senge- / varetransporter pr. time med 4 heiser.
Fra man kaller på heisen til seng eller varetransport er i ønsket etasje stipuleres
det et gjennomsnittlig tidsforbruk på 74 sekunder.
Heiskapasiteten for sengetrafikk anses som tilfredsstillende for bygg C/D.
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STØY FRA UTENDØRS KILDER

Sammendrag
Beregninger og vurderinger av støy fra vegtrafikk og helikopter ved etablering
av nytt sykehus ved Ullandhaug i Stavanger viser følgende:

›

Aktuelle uteplasser tilknyttet sykehusområdet er torget, områdene vest for
sykehuset og atriene i bygningene. Bygningenes utforming vil gi god
støyskjerming for vegtrafikk, og til dels støy fra helikoptertrafikk for
områdene vest for sykehuset og atriene. Torgområdet vil mest sannsynlig
få lydnivå over aktuell grenseverdi, men her er det ikke ønskelig å etablere
støyreduserende tiltak. Aktuelle tiltak for å redusere lydnivå ytterligere på
uteplasser vest for sykehuset vil være å bearbeide terrenget mot lokale
adkomstveier slik at disse får en støyskjermende virkning.

›

Beregnet støynivå til nabobebyggelse viser at en kan forvente en økning i
støynivået ved at det etableres nye veier, og trafikkmengden på spesielt
Kristine Bonnevies vei vil øke. Økning av støynivå er likevel ikke av en slik
størrelsesorden at vi anbefaler støyavbøtende tiltak her. Langs ny
adkomstvei til sykehuset anbefales langsgående støyskjerming i form av
støyvoll eller støyskjermer.

›

Beregninger av helikopterstøy viser også at rundt 76 boliger og skoler o.l.
vil ligge i gul støysone, mange av disse vil også ligge i gul sone fra støy fra
vegtrafikk.

›

For at krav til innendørs støynivå ved nabobebyggelse skal overholdes
(spesielt med tanke på helikopterstøy) anbefales det at det prosjekteres og
utføres støyreduserende tiltak for støyfølsom bebyggelse som ligger
innenfor gul støysone.

›

For at krav til innendørs støynivå ved sykehuset skal overholdes tas det
utgangspunkt i utendørs støynivå. For fasader nær landingsplass for
helikopter så bør maksimalnivåer være dimensjonerende
vurderingsparameter.
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1

3

Innledning

COWI har utført støyberegninger og vurderinger av utendørs støy i forbindelse
med utbygging av nytt sykehus ved Ullandhaug i Stavanger. Det gjøres rede for
utendørs støynivåer på fasader og på utearealer. Figur 1 viser aktuelt område.

Figur 1: Illustrasjonsplan for sykehusområdet, fra Stavanger kommune, 17.03.16. Gul
linje angir avgrensing for nye bygninger ved sykehuset.

2

Forskrifter og grenseverdier

2.1

Reguleringsbestemmelser

I forslag til reguleringsbestemmelser (plan 2510, Områdereguleringsplan for
Universitetsområdet, Hinna bydel) datert 25.05.16 er det fastsatt følgende:

4.9 Støy
Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som
skyldes støy fra vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved
uteoppholdsarealer. Dette skal dokumenteres ved detaljregulering.
Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også opprettholdes i bygge- og
anleggsperioden.
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2.2

Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442

Retningslinje T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging fra Klima- og Miljødepartementet angir grenseverdier for støy
på utearealer.

2.2.1 Soneinndeling og grenseverdier
Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i Tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydnivå

Støykilde

Veg
Flyplass (og
helikopterlandingsplass)

Gul sone
Utendørs
Utendørs
støynivå i
støynivå
nattperioden
kl. 23-07
Lden 55 dB
L5AF 70 dB

Rød sone
Utendørs
Utendørs
støynivå i
støynivå
nattperioden
kl. 23-07
Lden 65 dB
L5AF 85 dB

Lden 52 dB

Lden 62 dB

L5AS 80 dB

L5AS 90 dB

Rød sone et område som er ansett som ikke egnet til støyfølsomme bruksformål,
mens gul sone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsom
bruksformål kan oppføres dersom støyavbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
Ved etablering av bygninger med støyfølsom bruksformål er anbefalt
grenseverdi for støy tilsvarende som for gul sone angitt i Tabell 1.

›

Grenseverdi for støynivå gjelder for støyfølsomme bruksformål slik som
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.

›

Grenseverdi gjelder utenfor rom med støyfølsomme bruksformål og på
uteareal som er avsatt og egnet for rekreasjon.

›

Grenseverdi for maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser
i nattperioden og som overskrider grenseverdien.

2.2.2 Flerkildeproblematikk
I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder overlapper, vil det totale
støybelastningen være større enn nivået fra en enkelt kilde. Retningslinjen angir
at dersom det planlegges etablering av støyfølsom bebyggelse i områder som er
utsatt for støy fra flere kilder kan kommunen vurdere å benytte inntil 3 dB
strengere grenseverdier for ekvivalentnivå enn angitt i Tabell 1.

2.3

Lydforhold ved sykehusområdet

Aktuelle krav vil være aktuelle for sykehusområdet.
Byggeteknisk forskrift, TEK10 angir funksjonskrav for lydforhold. VTEK10,
veileder til TEK10, viser til klasse C i NS 8175:2012 for preaksepterte ytelser for
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støyforhold. Aktuelle grenseverdier for støy fra utendørs kilder er gjengitt i
Tabell 2.
Tabell 2: Aktuelle grenseverdier for støy fra NS 8175:2012
Type brukerområde

Målestørrelse

Klasse C
(minstekrav)
Nedre
grenseverdi
for gul sone –
5 dB
30

Lydnivå på uteoppholdsareal
fra utendørs lydkilder

Lden, L5AF, L5AS
(dB)

I senge- eller beboerrom fra
utendørs lydkilder

Lp,A,24h (dB)
Lp,AF,max (dB)
natt, kl. 23-07

45

I undersøkelsesrom,
behandlingsrom,
operasjonsstue fra utendørs
lydkilder
I fellesareal, TV-stue fra
utendørs lydkilder
I kontorer fra utendørs
lydkilder

Lp,A,24h (dB)

30

Lp,A,24h (dB)

35

Lp,A,24h (dB)

35

Kommentar
Aktuell grenseverdi er 5
dB strengere enn
grenseverdier gitt i T1442. Se også Tabell 3.
Forutsetter 10
hendelser eller mer.
Aktuelt krav bør også
etterstrebes i dag- og
kveldsperioden

Aktuelle grenseverdier for støynivå på uteareal for helsebygninger er basert på
NS 8175:2012 og er avhengig av kildetype. Aktuelle grenseverdier er gitt i
Tabell 3.
Tabell 3: Anbefalte grenseverdier for lydnivå på utearealer for helsebygninger etter NS
8175
Kildetype

Grenseverdi for utendørs
støynivå (dB)

Veg
Helikopterlandingsplass

Lden 50
Lden 47

Grenseverdi for utendørs
støynivå i nattperioden,
kl. 23-07 (dB)
L5AF 65
L5AS 75

3

Forutsetninger og metode for beregninger

3.1

Vegtrafikk

Beregninger av vegtrafikkstøy er utført etter Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikkstøy med programvare Cadna/A versjon 4.6. Følgende parametere er
benyttet for beregningene:

›
›
›
›

Beregningshøyde for støysoner: 4 meter over terreng og oppløsning til
støysoner 7x7 meter
Antall refleksjoner: 1 (antall refleksjoner som beregnes fra kilde til
mottaker)
Markabsorpsjon: generelt 1, og 0 for veger og torgsoner (hvor 0 er
reflekterende og 1 er absorberende)
Tunnelstøyberegning etter metode fra DatAkustik (Probst).
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Det er benyttet digitale kartdata som grunnlag for beregningene. Nye bygninger
er modellert manuelt ut i fra illustrasjonsplan datert 17.03.16. Det er valgt å
vise støysoner med fullt utbygd område som situasjonsplan angir.
Trafikkdata som er benyttet som grunnlag for beregningene er hentet fra
Statens vegvesen sin Nasjonale vegdatabank (NVDB), samt foreløpig
trafikkanalyse utført av COWI1 (september 2016). Oppsummering av trafikktall
benyttet for beregningene er gitt i Tabell 4. Trafikktallene er framskrevet til år
2031 med prognoser utarbeidet av Vegdirektoratet og Transportøkonomisk
institutt. Benyttet trafikkfordeling er i henhold til M-128, veileder til T-1442, der
Gruppe I angir typisk riksveier, og Gruppe II veier i by- og bynære områder
(mindre trafikk i nattperioden).
Tabell 4: Trafikktall benyttet for beregninger

Nr
1
2
3

Veg
E39 Motorveien
FV 395 Madlaveien
FV 390 Kristine
Bonnevies veg

4
5
6
7

8
9
10

ÅDT
2031
80500
20300

8700

17900

12

50

5

50

80

50

5

50

20

50

5

30

Adkomst til P-hus

13800

-

1000/
900/
400
1800/
600

Adkomstvei 2

Gruppe I

ÅDT
2015
63900
16200

Kollektivakse gjennom
området

Adkomstvei 1
(vare/akutt)

Benyttet
trafikkfordelin
g
Gruppe I
Gruppe I

Andel
tunge
(%)
8
6

5300/
2600
600/
500

Richard Johnsens gate

Benyttet
hastighet
/ fartsgrense
(km/t)
90
60

Adkomstvei 3 (til torg)

2700

5

30

Adkomstvei 4

800/
700

5

30

Gruppe
II
Gruppe
II
Gruppe
II

Kilde
NVDB
NVDB
NVDB pluss antatt
økning på ÅDT
6000 på grunn av
utbygging (COWI
trafikkanalyse)
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse
COWI
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Geografisk plassering av aktuelle veier er gitt i Figur 2.

1

Trafikkgrunnlag for støyberegninger, foreløpig versjon 0, 02.09.16, COWI
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Figur 2: Angivelse av aktuelle veier gitt i Tabell 4.

3.2

Helikopter

Beregninger av helikopterstøy er utført av SINTEF IKT2.
Det er forutsatt 2386 helikopterbevegelser per år for tiårsprognosen. Dette gir
en gjennomsnittlig mengde på rundt 6,5 bevegelser eller hendelser per døgn.
For det tyngste og antatt mest støyende helikopteret AW101 er det forutsatt
rundt 157 bevegelser per år, og da en gjennomsnittlig mengde på rundt 0,4
bevegelser eller hendelser per døgn.
For ytterligere grunnlag for forutsetninger vises det til denne aktuelle rapporten.

4

Beregninger og vurderinger

Figur 3 viser beregnede støysoner fra helikopter og vegtrafikk (beregnet i 4
meters høyde). Som det kan sees vil støy fra vegtrafikk og helikopter føre til at
fasader på østre side av sykehuset vil ligge i rød støysone. Resten av
sykehusområdet vil ligge innenfor gule soner både fra vegtrafikk og helikopter.

2

Helikopterlandingsplass på nye Stavanger Universitetssykehus, foreløpige

støysoner, versjon 0.3, 20.02.17, SINTEF IKT
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Det er noen mindre områder på skjermet side som vil ligge under gul sone både
fra vegtrafikk og helikopter.

H

Vegtrafikk

... < 45 Lden
45 <= ... < 50 Lden
50 <= ... < 55 Lden
55 <= ... < 60 Lden
60 <= ... < 65 Lden
65 <= ... < 70 Lden
70 <= ... < 75 Lden
75 <= ... < 80 Lden
80 <= ... Lden

Helikopter
Lden 52 dB
Lden 62 dB

Figur 3: Beregnet støy fra vegtrafikk og helikopter. Beregningshøyde 4 meter over
terreng.

4.1

Støy på utearealer

Aktuelt krav til støy på uteplasser i tilknytning til sykehuset er gul støysone for
aktuell støykilde minus 5 dB. Dette vil si Lden 50 dB for vegtrafikk og Lden 47 dB
for helikoptertrafikk. Ekvivalentnivå er som regel dimensjonerende.

4.1.1 Vegtrafikkstøy
Aktuelle utearealer tilknyttet sykehuset er hovedsakelig i torget mellom
bygningene, områder på vestsiden av bygningene og i atriene.
I torget er det forventet at det vil det være en del trafikk fra busser, taxier og
personbiler. Beregnet lydnivå vil ligge over anbefalt grenseverdi for uteplasser.
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Uteplassene på vestsiden av bygningene vil være skjermet for vegtrafikkstøy fra
E39, men det er likevel beregnet lydnivå over aktuell grenseverdi som følge av
andre trafikkerte veier.
Lydnivå i atrier i sykehusbygningene vil være godt skjermet fra vegtrafikkstøy.
Beregnede lydnivå på utearealer i 1,5 meters høyder over terreng samt på
fasader fra vegtrafikk er vist i Figur 4.
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Figur 4: Vegtrafikkstøy uten tiltak: beregnede støynivå Lden 1,5 meter over terreng og
høyeste lydnivå Lden på fasade uavhengig av etasje.

I torget der det er beregnet lydnivå over anbefalt grenseverdi. I utgangspunktet
er det ikke ønskelig med noen støyskjermende tiltak her.
I områdene vest for sykehuset kan aktuelle tiltak for å redusere lydnivå typisk
være støyskjerming. Støyskjerming av lokale veier er ansett som mest
hensiktsmessig, da bygningene skjermer relativt godt mot støy fra E39. Tiltak
som er aktuelle er å bearbeide terrenget slik at det får en støyskjermende
virkning på uteplass.
Figur 5 viser virkningen av støyskjermingstiltak på uteplasser som er ca. 2,5
meter høye relativt til terreng.
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Figur 5: Virkning av støyskjermingstiltak ved aktuelle uteplasser til sykehuset.
(støyskjermer er angitt som blå linjer): beregnede støynivå Lden 1,5 meter
over terreng og høyeste lydnivå Lden på fasade uavhengig av etasje.
Aktuelle skjermer har en høyde på 2,5 meter over terreng.

4.1.2 Helikopterstøy
Beregninger av støy fra helikoptertrafikk viser at hele sykehusområdet vil ligge i
gul eller rød støysone og dermed overskride grenseverdi for lydnivå på uteplass.
Se Figur 3 og Bilag A.
Det er ikke foreslått noen spesielle tiltak som kan være aktuelle, men
plasseringen av rullebanen gir en skjermingseffekt fra bygningene.

4.1.3 Støy fra flere kilder
Gule og røde støysoner fra helikoptertrafikk vil også overlappe gule og røde
støysoner fra vegtrafikk, slik at det kan ventes at en får en ekstra støybelastning
i disse områdene.
Da støy fra helikoptertrafikk generelt vil være vanskelig å skjerme, anbefales
det at det legges større vekt på at lydnivå fra vegtrafikk ligger under støy som
tilsvarer gul sone.

4.2

Støy til nabobebyggelse

Det er også utført en vurdering av lydnivå til eksisterende bebyggelse.

4.2.1 Vegtrafikkstøy
Boligområdet som avgrenses av Kristine Bonnevies vei i vest og Richard
Johnsens gate i øst kan forvente å få økt støynivå fra vegtrafikk på grunn av
trafikkøkning og etablering av en ny vei (hovedadkomst til sykehuset). Se Figur
6 for beregnede støysoner.
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Vegtrafikk
... < 45 Lden
45 <= ... < 50 Lden
50 <= ... < 55 Lden
55 <= ... < 60 Lden
60 <= ... < 65 Lden
65 <= ... < 70 Lden
70 <= ... < 75 Lden
75 <= ... < 80 Lden
80 <= ... Lden

Figur 6: Beregnede støysoner i nabobebyggelse mellom Kristine Bonnevies vei og Richard
Johnsens gate.

For Kristine Bonnevies vei er fremtidig trafikk ventet til å være ÅDT ca. 11 000
uten utbygging. Med utbygging er det ventet en økning på ÅDT rundt ca. 6000
på grunn av trafikk til og fra sykehusområdet. Dette tilsvarer en økning i
støynivå på rundt 2 dB til nærliggende boliger. Det er også beregnet at støy fra
adkomstvei til parkeringshuset vil gi vesentlig økning av støynivå. Beregnet ÅDT
for denne er 13800. Richard Johnsens gate kan også bidra med noe støy,
spesielt for de nærmeste boligene. Det kan også ventes en økning i støynivå i
boligområdet vest for Kristine Bonnevies vei. Forventet økning er ca. 2 dB.
Det er vurdert at trafikkøkningen på Kristine Bonnevies vei ikke vil føre til
merkbar endring av lydnivå, og dermed ikke utløser anbefaling om
støyskjermingstiltak.
Ny adkomstvei til sykehuset vil føre til at boligene lengst sør i området kan ligge
i gul støysone. Det anbefales dermed at det etableres støyskjermingstiltak i form
av voll eller støyskjerm.
Figur 7 viser beregnede lydnivå uten støyskjermingstiltak. Figur 8 viser
beregnede lydnivå med støyskjermingstiltak langs Kristine Bonnevies vei og ny
adkomstveg til sykehuset. Aktuelle støyskjermer er 251 + 328 meter lange, og
har en høyde på 2,5 meter relativt til terreng.
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Figur 7: Vegtrafikkstøy til nabobebyggelse ved sykehuset: beregnede støynivå Lden 1,5
meter over terreng
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Figur 8: Vegtrafikkstøy med støyskjermingstiltak ved uteplasser til nabobebyggelse
(støyskjermer er angitt som blå linjer): beregnede støynivå Lden 1,5 meter
over terreng. Aktuelle skjermer er 206 + 55 + 238 meter lange og har en
høyde på 2,5 meter over terreng.
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4.2.2 Helikopterstøy
SINTEF sine beregninger av støy fra helikoptertrafikk viser følgende oversikt gitt
i Tabell 5 over antall naboboliger som ligger i gul eller rød støysone for
tiårsprognosen (ti år etter åpning).
Tabell 5: Antall boliger med støyfølsom bruksformål i støysoner for helikoptertrafikk for
tiårsprognosen. Kilde: SINTEF IKT
Støysone
Gul
Rød

4.3

Boliger
70
0

Skolebygg o.l.
6
0

Helsebygg
0
0

Fritidsbygg
0
0

Innendørs støy

4.3.1 Sykehusområdet
For å overholde krav til innendørs støynivå må det sørges for tilstrekkelig
lydisolasjon av fasader.
Mest utsatte fasader vil være de nærmeste fasadene til
helikopterlandingsplassen mot E39. En kan vente seg maksimalstøynivåer fra
helikopter på rundt MFNdag 90-96 dB, MFNnatt 86-90 dB og ekvivalente støynivåer
LpA,eq24 ca. 60-65 dB. For vegtrafikkstøy vil ekvivalent støynivå til de mest
utsatte fasadene være på rundt LpA,eq24 ca. 64-67 dB.
Fasader som vender ut mot helikopterlandingsplassen vil dimensjoneres på
bakgrunn av typisk maksimale helikopterstøynivå, men også ekvivalentnivåer
fra helikopter og vegtrafikk.
Om mulig anbefales det at rom som er spesielt støykritiske ikke plasseres ved
støyutsatt fasade. Aktuelle rom som er kritiske med tanke på støy er typisk rom
for intensivovervåkning, sengerom osv.
Beregninger av krav til fasadeisolasjon er utført for å sikre tilfredsstillende
innendørs lydforhold. Se også NOT-RIAKU-00-002 Lydisolasjon i fasader.

4.3.2 Kostnader for støytiltak for helikoptertrafikk
For å sikre at krav til innendørs støynivå fra helikoptertrafikk er overholdt i
nærliggende boliger, anbefales det at det utføres befaringer og beregninger i
hver enkelt boenhet for å vurdere om støynivå er overholdt. Hvis ikke, bør det
utføres støyreduserende tiltak. Typiske aktuelle tiltak er bruk av lydisolerende
ventiler, lydreduserende vinduer og lydisolering av yttervegger og tak.
Det er gjort en vurdering av kostnader for innendørs støytiltak med tanke på
helikopterstøy til boliger og annen støysensitiv bebyggelse. Forutsetningene for
beregningene er følgende:

›
›

Grenseverdi for innendørs støynivå: Leq24 30 dB
Kun støyfølsomme bygninger som ligger innenfor gul støysone er vurdert
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›

Antatt nivåforskjell mellom utendørs og innendørs ekvivalent lydnivå på
støyutsatt bolig: 19 dB (representerer typisk nivåforskjell utendørs og inne
med helikopter og propellfly som dominerende kilde).

›
›
›
›

Nivåforskjell mellom Lden og Leq24 er opplyst til å være 3,8 dB
Enhetskostnad for støytiltak per desibel reduksjon: kr. 60 000
Det er antatt at rundt halvparten av utvalgte boliger vil få støytiltak.
Kostnader for prosjektering er basert på erfaringstall om tidsforbruk fra
tidligere prosjekter av liknende karakter.

Beregningene viser at estimerte kostnader for prosjektering og fasadetiltak kan
være rundt kr. 1 550 000 – 1 850 000.
Dersom aktuell grenseverdi for innendørs støy kan aksepteres å være noe
høyere, er det ventet at kostnadene for tiltak kan reduseres betydelig.
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Bilag A

15

Støysonekart
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Sammendrag
Det er utført beregninger av krav til fasadeisolasjon for nytt sykehus ved
Ullandhaug i Stavanger. Aktuelle støykilder er helikopter og vegtrafikk.
Beregningene viser at maksimalnivå fra helikopter vil stort sett være
dimensjonerende for fasadetiltak.
For dimensjoneringen av fasader er det i tillegg til ekvivalentnivå
(gjennomsnittlig nivå), tatt hensyn til at ingen rom skal få lydnivå over LpAmaks
60 dB, samt at lydnivå i nattperioden i sengerom ikke skal overskride MFNnatt 45
dB.
Beregningene viser at det vil være nødvendig med fasader med høy og moderat
høy lydisolasjon i nærheten av helikopterlandingsplassen. Aktuelle
konstruksjoner kan være betong, lettbetong, mur utforet med doble gipsvegger.
Det må også påregnes vinduer med høy lydisolasjon, dvs. vinduer med
laminerte glass og stor hulromsavstand.
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1

3

Innledning

COWI har utført støyberegninger og vurderinger av fasadeisolasjon av
helikopterstøy og vegtrafikk for nye bygninger ved nytt sykehus ved Ullandhaug
i Stavanger.

2

Forskrifter og grenseverdier

Byggeteknisk forskrift, TEK10 angir funksjonskrav for lydforhold. VTEK10,
veileder til TEK10, viser til klasse C i NS 8175:2012 for preaksepterte ytelser for
støyforhold. Aktuelle grenseverdier for støy fra utendørs kilder er gjengitt i
Tabell 1.
Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for støy fra NS 8175:2012
Type brukerområde

Målestørrelse

I senge- eller
beboerrom fra
utendørs lydkilder

Lp,A,24h (dB)
Lp,AF,max (dB)
natt, kl. 23-07

Klasse C
(minstekrav)
30
45

I undersøkelsesrom,
behandlingsrom,
operasjonsstue fra
utendørs lydkilder
I fellesareal, TV-stue
fra utendørs lydkilder

Lp,A,24h (dB)

30

Lp,A,24h (dB)

35

I kontorer fra utendørs
lydkilder

Lp,A,24h (dB)

35

Kommentar
Maksimalnivå forutsetter 10
hendelser eller mer i
nattperioden. Aktuelt krav bør
også etterstrebes i dag- og
kveldsperioden.
For enkelthendelser anbefales
det at lydnivå Lp,AF,max ikke
overskrider 60 dB
For enkelthendelser anbefales
det at lydnivå Lp,AF,max ikke
overskrider 60 dB
For enkelthendelser anbefales
det at lydnivå Lp,AF,max ikke
overskrider 60 dB
For enkelthendelser anbefales
det at lydnivå Lp,AF,max ikke
overskrider 60 dB
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3

Forutsetninger og metode

3.1

Utendørs støy fra vegtrafikk

3.1.1 Grunnlag og metode
Beregninger av vegtrafikkstøy er utført etter Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikkstøy med programvare Cadna/A versjon 4.6. Følgende parametere er
benyttet for beregningene:

›
›
›

Beregningshøyde for støysoner: 4 meter over terreng

›

Markabsorpsjon: generelt 1, og 0 for veger og torgsoner (hvor 0 er
reflekterende og 1 er absorberende)

Oppløsning til støysoner: 7x7 meter
Antall refleksjoner: 1 (antall refleksjoner som beregnes fra kilde til
mottaker)

›

Tunnelstøyberegning etter metode fra DatAkustik (Probst).

Det er benyttet digitale kartdata som grunnlag for beregningene. Nye bygninger
er modellert manuelt ut i fra illustrasjonsplan datert 17.03.16. Det er valgt å
vise støysoner med fullt utbygd område som situasjonsplan angir.
Trafikkdata som er benyttet som grunnlag for beregningene er hentet fra
Statens vegvesen sin Nasjonale vegdatabank, samt foreløpig trafikkanalyse
utført av COWI1 (september 2016). Oppsummering av trafikktall benyttet for
beregningene er gitt i Tabell 2. Trafikktallene er framskrevet til år 2031 med
prognoser utarbeidet av Vegdirektoratet og Transportøkonomisk institutt.
Benyttet trafikkfordeling er i henhold til M-128, veileder til T-1442, der Gruppe I
angir typisk riksveier, og Gruppe II veier i by- og bynære områder (mindre
trafikk i nattperioden).
Tabell 2: Trafikktall benyttet for beregninger

Nr
1
2
3

Veg
E39 Motorveien
FV 395 Madlaveien
FV 390 Kristine
Bonnevies veg

4
5
6
7

ÅDT
2015
63900
16200

ÅDT
2031
80500
20300

Andel
tunge
kjøret
øy
(%)
8
6

Benyttet
hastighet
/ fartsgrense
(km/t)
90
60

Benyttet
trafikkfordelin
g
Gruppe I
Gruppe I

8700

17900

12

50

Gruppe I

5

50

80

50

Kollektivakse gjennom
området

5300/
2600
600/
500

Adkomst til P-hus

13800

5

50

Adkomstvei 1
(vare/akutt)

1000/
900/

20

50

Richard Johnsens gate

1

-

Gruppe
II
Gruppe
II
Gruppe
II
Gruppe
II

Kilde
NVDB
NVDB
NVDB pluss antatt
økning på ÅDT
6000 på grunn av
utbygging (COWI
trafikkanalyse)
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse

Trafikkgrunnlag for støyberegninger, foreløpig versjon 0, 02.09.16, COWI
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Nr
8
9
10

ÅDT
2015

Veg
Adkomstvei 2

ÅDT
2031
400
1800/
600

Andel
tunge
kjøret
øy
(%)

Benyttet
hastighet
/ fartsgrense
(km/t)

5

30

Adkomstvei 3 (til torg)

2700

5

30

Adkomstvei 4

800/
700

5

30

Benyttet
trafikkfordelin
g
Gruppe
II
Gruppe
II
Gruppe
II

5

Kilde
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse
COWI
trafikkanalyse

Geografisk plassering av aktuelle veier er gitt i Figur 1.

Figur 1: Angivelse av aktuelle veier gitt i Tabell 2.

3.1.2 Beregningsresultater
Figur 2 og Figur 3 viser beregnede ekvivalente lydnivå Lp,A,24h fra vegtrafikk
(høyeste lydnivå er vist uavhengig av etasje) for henholdsvis situasjonen med
byggetrinn 1 og 2 (BT1 og BT2). BT2 består i hovedsak at behandlingsbygget,
bygg E utvides. Lydnivå i dagperioden ligger omtrent 2 dB høyere en
døgnmiddel, og lydnivå i nattperioden ligger omtrent 5-6 dB lavere enn
døgnmiddel.
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Figur 2: BT1. Beregnede innfallende (uten refleksjon fra egen fasade) lydnivå Lp,A,24h på
fasader fra vegtrafikk. Høyeste lydnivå er vist uavhengig av etasje. Det er
også vist lydnivå Lp,A,24h 1,5 meter over terreng i enkelte punkter.
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Figur 3: BT2. Beregnede innfallende (uten refleksjon fra egen fasade) lydnivå Lp,A,24h på
fasader fra vegtrafikk. Høyeste lydnivå er vist uavhengig av etasje. Det er
også vist lydnivå Lp,A,24h 1,5 meter over terreng i enkelte punkter.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAku/NOT-RIAKU-00-002 fasadeisolasjon.docx

STØY FRA UTENDØRS KILDER

3.2

7

Utendørs støy fra helikopter

3.2.1 Grunnlag og metode
Beregninger av helikopterstøy er utført av SINTEF IKT2.
Det er forutsatt 2386 helikopterbevegelser per år for tiårsprognosen. Dette gir
en gjennomsnittlig mengde på rundt 6,5 bevegelser eller hendelser per døgn.
For det tyngste og antatt mest støyende helikopteret AW101 er det forutsatt
rundt 157 bevegelser per år, og da en gjennomsnittlig mengde på rundt 0,4
bevegelser eller hendelser per døgn.
For ytterligere grunnlag for forutsetninger vises det til denne aktuelle rapporten.

3.2.2 Beregningsresultater
Figur 4 og Figur 5 viser beregningspunkter og Tabell 3 og Tabell 4 viser
beregnede lydnivå for henholdsvis BT1 og med BT2 (innfallende lydnivå 2 meter
fra fasade 4 meter over terreng). Frekvensspekter til helikopter er også
beregnet for hver enkelt fasade.

Figur 4: BT1. Beregningspunkter for helikopterstøy. Kilde: SINTEF IKT

2

Helikopterlandingsplass på nye Stavanger Universitetssykehus, foreløpige

støysoner, versjon 0.1, 08.09.16, SINTEF IKT
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Figur 5: BT2. Beregningspunkter for helikopterstøy. Kilde: SINTEF IKT

Tabell 3: BT1 Beregnede lydnivå på fasader fra helikopter. Lydnivå er innfallende 2 meter
fra fasade og 4 meter over terreng. Kilde: SINTEF IKT
Beregningspunkt
1

LpA,24h
(dB)
51,1

Lden (dB)
54,9

MFNdag
(dB)
77,4

MFNnatt
(dB)
75,9

LpAF,max
(dB)
83,9

2

68,2

71,9

94,3

94,3

98,6

3

69,9

73,7

97

96,6

99,8

4

66,7

70,5

95,2

94,2

97,2

5

58,9

62,7

87,8

82,7

89,6

6

51,4

55,2

85

70,4

86,7

7

41,1

44,9

73,6

61,7

86,9

8

48,3

52,1

85,1

74,5

88,3

9

58,5

62,3

88,7

81,3

91,5

10

58

61,8

88,1

84,1

90,7

11

58,3

62,1

88

84,6

90,1

12

53,9

57,6

88,6

67,8

90,5

13

60,8

64,6

89,4

87,2

91,5

14

42,3

46,1

75

61,7

86,6

15

49

52,7

87

75,6

88,6

16

59,1

62,9

88,9

81,6

91
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Beregningspunkt
17

LpA,24h
(dB)
59,5

Lden (dB)
63,3

MFNdag
(dB)
89,6

MFNnatt
(dB)
84,1

LpAF,max
(dB)
90,2

18

50,8

54,6

87

64,3

88,8

19

41,1

44,9

73,8

59

86,6

20

60,4

64,1

90,2

86

90,6

21

44,5

48,3

77,8

66,1

87

22

44,7

48,5

74,2

66,8

87

23

46,8

50,6

81,3

72,1

86,9

24

44,8

48,6

76,2

66,6

86,7

25

44,6

48,4

77,7

54,1

87

26

43,4

47,2

77

55,9

86,6

27

43,6

47,4

77,3

54,2

86,3

28

45,8

49,6

80,5

70,9

87,2

29

42,6

46,4

77,4

67,2

86,7

30

48,5

52,3

82,3

64,4

87,1

31

43,7

47,5

76,4

57,2

85,9

32

45,7

49,5

78,3

67,9

87,1

9

Tabell 4: BT2 Beregnede lydnivå på fasader fra helikopter. Lydnivå er innfallende 2 meter
fra fasade og 4 meter over terreng. Kilde: SINTEF IKT
Beregningspunkt
1

LpA,24h
(dB)
51

Lden (dB)
54,8

MFNdag
(dB)
77,4

MFNnatt
(dB)
75,9

LpAF,max
(dB)
83,9

2

68,1

71,9

94,3

94,3

98,6

3

69,9

73,7

97

96,6

99,8

4

66,7

70,5

95,2

94,2

97,2

5

58,7

62,4

87,8

82,7

89,6

6

51,4

55,2

85

70,4

86,7

7

41,1

44,9

73,6

61,7

86,9

8

48,3

52,1

85,1

74,5

88,3

10

42

45,8

70,2

66,8

81,9

11

43,8

47,6

73,2

68,4

76,3

12

41,8

45,6

69,6

66,5

82,8

14

42,3

46,1

75

61,7

86,6

15

48,6

52,4

87

75,3

88,6

16

59

62,8

88,9

81,6

91

17

59,5

63,3

89,6

84,1

90,2

18

50,8

54,6

87

64,3

88,8

19

41,1

44,9

73,8

59

86,6

20

60,3

64,1

90,2

86

90,6

21

44,5

48,3

77,8

66,1

87

9

13
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Beregningspunkt
22

LpA,24h
(dB)
44,7

Lden (dB)
48,5

MFNdag
(dB)
74,2

MFNnatt
(dB)
66,8

LpAF,max
(dB)
87

23

46,8

50,6

81,3

72,1

86,9

24

44,8

48,6

76,2

66,6

86,7

25

44,6

48,4

77,7

54,1

87

26

43,4

47,2

77

55,9

86,6

27

43,6

47,4

77,3

54,2

86,3

28

45,8

49,6

80,5

70,9

87,2

29

42,6

46,4

77,4

67,2

86,7

30

48,5

52,3

82,3

64,4

87,1

31

43,7

47,5

76,4

57,2

85,9

32

45,7

49,5

78,3

67,9

87,1

33

51,1

54,9

90,3

74,5

94,5

34

64,9

68,6

95,8

89,5

99,5

35

64,7

68,5

93,1

91,2

95,4

36

41

44,8

67,7

65,7

85,3

3.3

Metode og forutsetninger for innendørs beregninger
av støy

Beregninger av innendørs støynivå er gjort på bakgrunn av metoden beskrevet i
Byggforsk håndbok 473 ved hjelp av programvaren Støybygg. For å forenkle
beregningene er det brukt samme parametere for areal, etterklangstid, volum
osv. for alle mottakerrom. Parameterne er som gitt i Tabell 5.
Tabell 5: Parametere benyttet for beregning av innendørs støynivå
Parameter
Volum
Areal mot fasade
Andel vinduer i fasade

Størrelse
44 m³
10 m²
50 %

Etterklangstid
Gjennomføringer i fasade

0,5 sekunder
Ingen

Kommentar
Typisk volum for sengerom
Typisk areal for sengerom
Det er antatt 100 % glass i fasade mot
atrier.

Dimensjonerende parameter (maksimal- eller ekvivalentnivå) for lydisolasjon er
vurdert for hver enkelt fasade. Innendørs støy er beregnet i frekvensområdet
50-5000 Hz. Det er beregnet støyspekter for ekvivalentnivå, for beregninger av
maksimalnivå er det benyttet samme spekter.
Det er ikke gjort utendørs beregninger av helikopterstøy i atriene. For å
estimere støynivå er det dermed benyttet utendørs støynivå fra mest utsatt
fasade på bygning og korrigert denne med -6 dB for skjerming.

3

Isolering mot utendørs støy, Håndbok 47, Norges byggforskningsinstitutt, 1999
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4

Beregninger og vurderinger

4.1

Maksimalstøy fra helikopter

11

MFN er definert som det høyeste A-veide lydnivå som regelmessig forekommer i
et punkt og som kommer fra flybevegelser (helikopter). Regelmessig er definert
til en hyppighet på minimum 3 ganger per uke.
Basert på trafikkgrunnlaget for helikopter er det gjort følgende antakelser av
antall hendelser som gitt i Tabell 6.
Tabell 6: Antall helikopterhendelser fordelt per uke

Antall hendelser per uke
Antall hendelser per uke i dagperioden (kl.
07-19, antatt jevn trafikkfordeling i
døgnet)
Antall hendelser per uke i kveldsperioden
(kl. 19-23, antatt jevn trafikkfordeling i
døgnet)
Antall hendelser per uke i nattperioden
(kl. 23-07, antatt jevn trafikkfordeling i
døgnet)

Helikoptertype
EC 135
43

Helikoptertype
AW 101
3

Totalt

22

2

24

7

1

7

14

1

15

46

Basert på dette trafikkgrunnlaget er følgende vurderinger gjort: Det er ventet at
de høyeste maksimale støynivå LpA,maks gitt i Tabell 3 vil forekomme rundt 3
ganger per uke og rundt 1 gang per uke i nattperioden. Maksimale støynivå
MFNdag vil forekomme rundt 24 ganger per uke, og maksimale støynivå MFNnatt
vil forekomme rundt 15 ganger per uke i nattperioden.

4.2

Beregningsresultater

Beregningsresultater for støy fra helikopter og vegtrafikk med angitt krav til
fasadeisolasjon er gitt i Tabell 7 under. MERK: Beregningsresultatene forutsetter
parametere som gitt i Tabell 5. Dette vil si at ved f.eks. høyere andel vinduer,
redusert volum, økt fasadeareal, så kan krav til fasadeisolasjon øke.
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Tabell 7: Beregninger og krav til fasadeisolasjon. Angivelse av fasadenr. er gitt i Figur 6,
og eksempel på konstruksjoner er gitt i kapittel 4.3.

Kontor

6 E

Kontor

7 E

Kontor

8 E
9, 10, 11,
12, 13
E

Kontor

17, 20

Kontor

14 D

Korri dor

15 D

Pos topera s jon

16 D

Sengerom, i ntens i v

Eksempler på
fasadekonstruksjon
(se kap 4.3)

30

58

53

60

37

36

2 og 4

26

57

43

59

37

35

2 og 4

25

46

34

60

38

36

2 og 4

25

57

46

60

47

37

1 og 4

30

58

56

60

37

34

2 og 5

23

49

36

60

43

37

2 og 4

24

56

45

58

45

43

1 og 3

24

53

45

55

48

46

1 og 3

22

50

45

51

39

36

2 og 4

25

58

36

60

37

34

2 og 5

26

48

33

60

37

35

2 og 5

28

51

39

60

37

35

2 og 5

26

47

40

60

37

35

2 og 5

28

55

45

60

37

35

2 og 5

26

49

40

60

37

35

2 og 5

24

51

27

60

37

34

2 og 5

21

51

30

60

37

34

2 og 5

21

51

28

60

37

35

2 og 5

25

54

44

60

37

35

2 og 5

25

51

40

60

37

35

2 og 5

25

56

38

60

37

34

2 og 5

22

50

31

60

37

35

2 og 5

25

52

41

60

45

40

1 og 4

23

56

40

60

50

46

1 og 3

26

56

50

60

47

41

1 og 3

30

58

43

60

LpAmaks (dB)

2 og 4

MFNnatt (dB)

36

MFNdag (dB)

41

LpA,24h (dB)

Krav til vindu
Rw+Ctr50-5000 (dB)

5 E

Krav til vegg
Rw+Ctr50-5000 (dB)

Romfunksjon

Bygg

Fasade
nr. (se fig 6)

Beregningsresultater med
eksempelkonstruksjon

Justeringer av lydisolasjon
fra gitt
konstruksjonseksempel
Vegg: +4 dB
Vi ndu: 0 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: 0 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: -1 dB
Vegg: +1 dB
Vi ndu: 0 dB
Vegg: -3 dB
Vi ndu: +1 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +2 dB
Vegg: +6 dB
Vi ndu: +1 dB
Vegg: -5 dB
Vi ndu: -5 dB
Vegg: -2 dB
Vi ndu: -2 dB
Vegg: +2 dB
Vi ndu: 0 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +2 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +2 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +2 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +2 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: +3 dB
Vegg: -5 dB
Vi ndu: +4 dB
Vegg: 0 dB
Vi ndu: -2 dB
Vegg: -3 dB
Vi ndu: -7 dB

C

Sengerom

18 C

Sengerom

19 C

Sengerom

21 A

Sengerom

22 A

Tekni s ke områ der

23 A

Sengerom

24 A

Sengerom

25 A

Sengerom

26 A

Sengerom

27 A

Sengerom

28 A

Sengerom

29 B

Sengerom

30 B

Sengerom

31 B

Sengerom

32 B

Sengerom

33 E

Kontor, BT2

34 E

Kontor, BT2

35 E

Kontor, BT2

17 C

Kontorer mot a tri um

33

5

30

60

54

60

Vi ndu: +1 dB

16 D

Kontorer mot a tri um

34

5

29

58

51

60

Vi ndu: +2 dB

30 B

Kontorer mot a tri um

30

5

24

55

37

60

Vi ndu: -2 dB

23 A

Kontorer mot a tri um

30

5

29

54

45

60

Vi ndu: -2 dB

28 A

Kontorer mot a tri um

30

5

23

54

44

60

Vi ndu: -2 dB

11 E

Kontorer mot a tri um

30

5

30

57

52

60

Vi ndu: -2 dB
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Figur 6 gir en oversikt over beregningspunktene / fasader med markerte linjer
for områder med høy/ lav lydisolasjon

FORKLARING

BT2
Høy lydisolasjon / tung
fasade

Vegg: Rw+Ctr50-5000 43-50 dB

Vindu: Rw+Ctr50-5000 38-49 dB

Middels lydisolasjon / lett
fasade

Vegg: Rw+Ctr50-5000 38-43 dB
Vindu: Rw+Ctr50-5000 36-37 dB

Vanlig lydisolasjon / lett
fasade

Vegg: Rw+Ctr50-5000 37 dB
Vindu: Rw+Ctr50-5000 30-35 dB

Figur 6: Beregningspunkter med angitt krav til lydisolasjon til fasade.
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4.3

Eksempler på lydisolerende konstruksjoner

Det er tatt utgangspunkt i følgende konstruksjoner for beregning av
fasadeisolasjon som angitt i Tabell 8. For konstruksjoner generelt er det viktig
med riktig utførelse, og ingen utettheter for å få ønsket lydreduksjonstall.
Tabell 8: Lydisolerende konstruksjoner
Konstruksjon
nr
1

Beskrivelse
VEGG:
150 mm lettbetong, puss på minimum en
side, 100 mm utforing med bindingsverk i
stål, 2x lag gips

Anslått
lydreduksjonstall
Rw 59
Rw+C50-5000 58
Rw+Ctr,50-5000 50
(beregnet i Insul uten
sikkerhetsmargin. )

2

VEGG:

Rw 50

Dagens bindingsverksvegg I-tre 200, >2010,
basisvegg (200 I-tre + utvendig
tilleggsisolasjon med 100 mm Glava, utvendig
12 mm asfaltimpr porøs trefiberplate/AV og
utlektet kledning).

Rw+Ctr,100-3150 43
Rw+Ctr,50-5000 37
(Fra Byggforsk)
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Konstruksjon
nr
3

Beskrivelse
VINDU:
Laminert dobbeltvindu med stort hulrom og
ekstra lag glass. Separat karm for ytre og
indre glass. Det bør være lydabsorberende
rand av mineralull mellom ytre og indre karm.
5/1/5-12-6-220-6 (mm)

4

5

15

Anslått
lydreduksjonstall
Rw 53
Rw+C50-5000 53
Rw+Ctr,50-5000 48
(beregnet i Insul uten
sikkerhetsmargin)

VINDU:

Rw 40

2-lags isolerrute. Laminert glass én side. 820-4 /1/4 (mm). Luft i hulrom. Innadslående.
Ramme/karm i tre. Måling med standard
utførelse fra produsent (primærpakning og
slepelist uten anslag) = god tetting

Rw+Ctr,100-3150 36

VINDU:

Rw 38

2-lags isolerrute. Laminert glass en side. 620-(4/0,76/4) (mm). Argon i hulrom.
Utadslående. Ramme/karm i tre. Måling med
standard utførelse fra produsent
(primærpakning og utvendig pakning) =god
tetting

Rw+Ctr,100-3150 32

Rw+Ctr,50-5000 36
(Fra Byggforsk)

Rw+Ctr,50-5000 32
(Fra Byggforsk)
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Konstruksjon
nr
6

Beskrivelse
VINDU:
2-lags isolerrute. 4-15-4 (mm). Luft i hulrom.
Utadslående. Ramme/karm i tre. Måling med
standard utførelse fra produsent
(primærpakning og utvendig pakning) =god
3tetting

Anslått
lydreduksjonstall
Rw 32
Rw+Ctr,100-3150 27
Rw+Ctr,50-5000 27
(Fra Byggforsk)
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Sammendrag
Det er utført lydteknisk gjennomgang av prosjekt nytt sykehusbygg ved
Stavanger sykehus.
Følgende momenter bør spesielt følges opp (listen er ikke nødvendigvis
uttømmende):

›

Dersom det er aktuelt med laboratorier for bruk med vibrasjonssensitivt
utstyr kan det være aktuelt med spesielle vibrasjonsisolerende og/eller
konstruksjonsmessige tiltak.

›

For å overholde krav til støy fra helikopter anbefales tunge fasadeelementer
og gode lydisolerende vinduer, spesielt i områder nær
helikopterlandingsplassen.

›

I sengerom er det satt lydkrav Rw 33 dB for terskelløse dører. Dersom det
er mulig å øke dette lydkravet (uten at andre funksjonelle krav reduseres)
anbefales dette av hensyn til økt konfidensialitet i sengerom.

›

I rom med spesielt støyende utstyr, som f.eks. MR-maskin, bør det
vurderes ekstra gode lydisolerende løsninger som rom-i-rom løsning med
flytende golv, lydhimling og lydisolerende vegger.

›

Det må gjøres mer detaljerte vurderinger av støynivå i tekniske rom for å
sørge for tilstrekkelig dimensjonering av lydisolasjon. Det kan også være
aktuelt å stille krav til lyddemping av utendørs luftavkast og –inntak.

›

Fra nødstrømsanlegg må det forventes at det stilles krav til både
lydisolasjon, støy fra eksos og inntak/avkast for luft.

›

I undervisningsrom, auditorier og større vestibyler og andre
publikumsområder bør det utføres mer detaljerte beregninger av
romakustikk.

›

I alle henvendelsespunkter som resepsjoner skal det være utstyr for
overføring av lyd til hørselshemmede (teleslynge eller tilsvarende). I
auditorium skal det være utstyr for lydoverføring (taleforsterkning og
teleslynge eller tilsvarende). I undervisnings- og møterom bør det vurderes
om rundt 10% av disse skal ha utstyr for lydoverføring for
hørselshemmede. Mobile løsninger kan også være aktuelt.
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4

SUS BYGNINGSAKUSTIKK

1

Innledning

Dette notatet beskriver aktuelle krav og prinsippløsninger for bygningsakustiske
forhold for Stavanger universitetssykehus ved Ullandhaug.
Notatet er ment som prosjekteringsgrunnlag for arkitekt og andre tekniske
rådgivere som er involvert.

2

Forutsetninger

I tillegg til overordnet teknisk program (OTP) er byggeteknisk forskrift, TEK 101
og dens veileder VTEK102 aktuelle for prosjektet. Preaksepterte ytelser i denne
er gitt i NS 8175:20123, klasse C, og benyttes som basis. Relevante krav som
ivaretar universell utforming er også innarbeidet i denne standarden. Der
standarden ikke er dekkende er det benyttet egnede krav i henhold til funksjon.
Alternativt vil tilfredsstillende lydforhold være dokumentert ut i fra anbefalinger
og analyser.
Andre krav som kan være aktuelle er begrensning for støy på arbeidsplassen.
Grunnlag utarbeidet av arkitekt per november 2016 er også benyttet som
grunnlag for vurderinger.

FOR 2010-03-26 nr. 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk
forskrift), Kommunal og regionaldepartementet, 2010
1

VTEK10, Veiledning og tekniske krav til byggverk, publikasjonsnummer HO2/2011, Direktoratet for byggkvalitet, 2011
2

3NS

8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasse for ulike bygningstyper,
Standard Norge, 2012
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5

Forskrifter og grenseverdier

Forklaring på benyttede målestørrelser er gitt i Bilag A.

3.1

Luftlydisolasjon

TEK 10 § 13-7 punkt 1 gir følgende funksjonskrav for luftlyd:
Skille mellom brukerområder skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer
tilfredsstillende lydforhold med hensyn på luftlyd i brukerområder og på
omliggende arealer.
Aktuelle krav til luftlydisolasjon (laveste lydisolasjon) fra OTP og klasse C i NS
8175:2012 er gitt i Tabell 1 under.
Tabell 1: Aktuelle krav til luftlydisolasjon. Basert på krav gitt i OTP og som klasse C i NS
8175:2012
Type brukerområde|

R'w mot
naborom
uten dørforbindelse
(dB)
48

R'w mot
korridor
med dørforbindelse
(dB)
34

Kontor
Kontor med møtefunksjon
Kontor med
behandlingsfunksjon/
pasientbesøk
Møterom
Møterom med videokonferanse
og for konfidensialitet
Data-/terminalrom
Operasjonsstuer
Fødestuer
Behandlings- og
undersøkelsesrom
Laboratorier med
behandlingsfunksjon
Undervisningsrom

37
44
48

24
34
34

Fra OTP og NS 8175.
Gjelder for
dørforbindelse uten
terskel. R'w 39 dB mot
korridor hvis terskel.
Fra OTP og NS 8175
Fra OTP og NS 8175
Fra OTP og NS 8175

44
48

34
34

Fra OTP og NS 8175
Fra NS 8175

48
48
52
48

34
34
34
34

Fra OTP
Fra OTP og NS 8175
Anbefalt av COWI
Fra OTP og NS 8175

48

34

Fra OTP og NS 8175

48

34

Auditorier > 100 m²

55

50

Bibliotek
Spesiallaboratorier
Verksted
Psykiatrien
Fitnessrom / treningssal

48
55
55
55
60

34
45
45
45
50

Fra OTP. NS 8175
angir krav til
lydisolasjon mot
korridor til R'w 35 dB.
Fra NS 8175. For å
overholde krav til
korridor bør/må det
benyttes to dørblad.
Fra OTP
Fra OTP
Fra OTP
Fra OTP
Fra NS 8175. Gjelder
til støyfølsomme
områder

Sengerom

Kommentar
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Type brukerområde|

R'w mot
korridor
med dørforbindelse
(dB)

Parkeringskjeller

R'w mot
naborom
uten dørforbindelse
(dB)
60

Publikumstoaletter

44

34

3.2

Kommentar

Anbefalt av COWI.
Gjelder hovedsakelig
mellom dekker til
støyfølsomme
områder.
Anbefalt av COWI.
Hovedsakelig for å
redusere sjenanse til
publikumsområder.

Trinnlydisolasjon

TEK 10 § 13-7 punkt 2 gir følgende funksjonskrav for trinnlyd:
Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lydnivå fra trinnlyd og
strukturlyd fra et brukerområde dempes slik at andre brukerområder sikres
tilfredsstillende lydforhold.
Aktuelle krav til trinnlydisolasjon (høyeste trinnlydnivå) fra klasse C i NS
8175:2012 er gitt i Tabell 2 under.
Tabell 2: Aktuelle krav til trinnlydisolasjon. Basert på krav gitt som klasse C i NS
8175:2012
Type brukerområde
Mellom større undervisningsrom/auditorier og
andre undervisningsrom

L'n,w (dB)
48

Kommentar
Fra NS 8175

I rom som foran fra fellesgang/korridor
I sengerom fra nærings- og servicevirksomhet,
takterrasse, utvendig trapp, garasjeanlegg o.l.
Mellom sengerom

53
53

Fra NS 8175

58

Fra NS 8175

63

Fra NS 8175

I sengerom fra kommunikasjonsvei,
oppholdsrom, korridor, trapperom o.l.
I møterom fra fellesgang/korridor
I undervisningsrom fra
fellesgang/korridor/trapperom
I sengerom fra bad, toalett, balkong o.l.
Mellom kontorer, mellom kontorer og møterom, i
kontorer fra korridor/fellesarealer
Mellom undervisningsrom. I undervisningsrom
fra fellesareal.

3.3

Romakustikk

TEK 10 § 13-8 gir følgende funksjonskrav for romakustikk:
(1) Rom skal prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende
romakustiske forhold.
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(2) Rom i byggverk for publikum og arbeidsbygning skal ha romgeometri og
lydabsorpsjonsegenskaper som gir en romakustikk som sikrer
tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse.
TEK 10 § 13-10 gir følgende funksjonskrav for lyd- og taleoverføringsutstyr:
I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og
taleoverforingsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er
unødvendig for a oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket
lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket.
Aktuelle grenseverdier er gitt som klasse C i NS 8175:2012. Tabell 3 gjengir
aktuelle grenseverdier med kommentarer.
I rom som benyttes til taleformidling skal det vurderes bruk av høyttaleranlegg
og tilhørende utstyr for hørselshemmede. Dette er spesielt aktuelt ved lave
talenivå, forstyrrende støy og lange etterklangstider.
Tabell 3: Aktuelle krav for romakustikk. Basert på krav gitt som klasse C i NS 8175:2012
Brukerområde

Målestørrelse
𝛼̅
Th

Aktuelt
krav
0,20
0,20 x h

I undersøkelsesrom,
behandlingsrom,
operasjonsstue og
sengerom.

T

0,6

I fitnessrom / treningsrom
I kontor, møterom
I kontorlandskap og
videokonferanserom

Th
Th
Th

0,20 x h
0,20 x h
0,16 x h

I laboratorier og
kjøkkenområder
I kantine, spiserom,
pauserom osv.
I resepsjoner, fojaé,
venteareal, inngangsparti o.l.

𝛼̅
Th
𝛼̅
Th
𝛼̅
Th

0,20
0,20 x h
0,20
0,20 x h
0,20
0,20 x h

I undervisningsrom
I større
undervisningsrom/auditorium

T
Th

0,5
0,20 x h

I korridorer, transportarealer
o.l.
I trapperom

𝛼̅
Th
T

0,15
0,27 x h
1,0

I fellesareal, TV-stue

Kommentar
Fra NS 8175. I rom for
taleformidling skal det vurderes
bruk av høyttaleranlegg.
Fra NS 8175. Behov for god
talekommunikasjon og
konfidensielle samtaler skal sikres
med individuelt tilpassede
tekniske hjelpemidler der det er
behov for dette, i tillegg til at det
gjøres bygningsakustiske tiltak.
Fra NS 8175
Fra NS 8175.
Fra NS 8175. I kontorlandskap
kan det også være aktuelt med
spesiell romakustisk regulering.
Se også tillegg E i NS 8175.
Fra NS 8175.
Fra NS 8175.
Fra NS 8175. Det skal
kompletteres med skrankeslynge i
henvendelsespunkter.
Fra NS 8175.
Fra NS 8175. I rom for
taleformidling skal det vurderes
bruk av høyttaleranlegg.
Fra NS 8175.
Fra NS 8175. Grenseverdi gjelder
kun fra 500 Hz.
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3.4

Støy fra tekniske installasjoner

TEK 10 § 13-9 gir følgende funksjonskrav for støy fra tekniske installasjoner:
(1) Bygningstekniske installasjoner skal plasseres, prosjekteres og utformes slik
at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde, i rom for
varig opphold i annen bygning og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og
lek.
Aktuelle grenseverdier er gitt i OTP og klasse C i NS 8175:2012. Tabell 4 gjengir
aktuelle grenseverdier med kommentarer. Der grenseverdi i OTP avviker fra NS
8175, er den strengeste grenseverdien gjort gjeldende. Merk at krav til støy vil
være summen av alle støybidrag fra tekniske installasjoner.
Tabell 4: Aktuelle krav til støy fra tekniske installasjoner. Basert på OTP og NS 8175:2012,
klasse C.
Brukerområde

Målestørrelse

Aktuelt
krav

Kommentar

KONTORFUNKSJONER
Kontorer

Lp,A,T

33

Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i
kontorlandskap.

Resepsjon

Lp,AF,max
Lp,A,T

35
30

EDB-rom
Møterom

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

32
40
33

Fra OTP
Fra NS 8175.

I videokonferansesrom

Lp,AF,max
Lp,A,T

35
28

Fra NS 8175.

Lp,AF,max

30

Lp,A,T

28

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

30
32
33

Fra OTP
Fra NS 8175.

Lp,AF,max
Lp,AF,max

35
40

Fra OTP

Lp,A,T

35

Kjøkken

Lp,AF,max
Lp,AF,max

37
40

Oppvaskrom

Lp,AF,max

40

Korridorer

Lp,AF,max

35

UNDERVISNING
Undervisningsrom,
grupperom og
seminarrom
Lesesal
Bibliotek

Terminalrom
FELLESROM
Kantine

Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i resepsjon.

Fra NS 8175. Det skal ikke være
forstyrrende komponenter i støyen.
RC=21 dB (Se NS 8175).

Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i kantine.

Fra OTP. NS 8175 angir høyeste
tillatte støynivå 47 dB i kjøkken.
Fra OTP. NS 8175 angir høyeste
tillatte støynivå 47 dB i kjøkken.
Fra OTP. NS 8175 angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i korridor. NS
8175 tillater også inntil 10 dB høyere
støynivå i nærheten av heis.

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIAku/NOT-RIAKU-00-003 lydforhold.docx

SUS BYGNINGSAKUSTIKK

Brukerområde
Trapperom

Målestørrelse
Lp,A,T

Aktuelt
krav
38

Treningssal

Lp,AF,max
Lp,A,T

40
35

Garderober
Dusjrom
Lager/arkiv
Venteområder

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

37
40
45
45
30

Lp,AF,max
Lp,AF,max

32
45

Lp,A,T

28

Behandling/undersøkelse

Lp,AF,max
Lp,A,T

30
33

Ultralydrom
Arbeidsstasjon
Kjøkken, spis, opphold

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

35
35
35
33

Prøvetaking
Rengjøringsrom
Ekspedisjon

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

35
35
40
30

Skyllerom
Autoklaverom
Forberedelse
Operasjonsrom

Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,AF,max
Lp,A,T

32
45
45
45
38

WC
BEHANDLING
Sengerom, isolat,
brannskaderom

9

Kommentar
Fra NS 8175. Det kan også tillates
inntil 10 dB høyere støynivå i
nærheten av heis.
Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i treningssal.

Fra OTP.
Fra OTP.
Fra OTP.
Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 35 dB i
venteområder.
Fra OTP.
Fra NS 8175. Det skal ikke være
forstyrrende komponenter i støyen.
RC=21 dB (Se NS 8175).
Fra NS 8175.

Fra OTP.
Fra OTP.
Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i kjøkken, spis
og opphold.
Fra OTP.
Fra OTP.
Fra NS 8175. OTP angir høyeste
tillatte støynivå 40 dB i ekspedisjon.

Fra
Fra
Fra
Fra

OTP.
OTP.
OTP.
NS 8175.

Lp,AF,max
40
Desinfeksjonsrom / steril Lp,AF,max
45
Fra OTP.
satelitt
Oppvaskrom,
Lp,AF,max
40
Fra OTP. NS 8175 angir høyeste
sengeområde
tillatte støynivå 47 dB i kjøkken.
LABORATORIER (NS 8175 angir høyeste tillatte støynivå på Lp,AF,max 47 dB i rom
for produksjon/håndverk. OTP er generelt strengere enn denne grenseverdien)
Farmasirom
Lp,AF,max
45
Fra OTP.
Diagnostikk,
Lp,AF,max
40
Fra OTP.
billedbehandling
Sjalterom
Lp,AF,max
38
Fra OTP.
Laboratorier
Lp,AF,max
45
Fra OTP.
Laboratorier,
Lp,AF,max
40
Fra OTP.
døgnkontinuerlig
bemanning
Obduksjon
Lp,AF,max
45
Fra OTP.
Dyrerom
Lp,AF,max
45
Fra OTP.
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3.5

Støy fra utendørs kilder

Aktuelle krav til støy fra utendørs kilder (vegtrafikk og helikopter) er gjengitt i
eget notat NOT001 A058179, Støy fra utendørs kilder.
Aktuelle grenseverdier for utendørs støy fra tekniske installasjoner er gitt i
Tabell 5.
Tabell 5: Aktuelle krav til støy fra tekniske installasjoner utendørs. Basert på NS
8175:2012, klasse C.
Brukerområde
Kontorer, lydnivå
utenfor vindu.
Undervisningsrom,
lydnivå utenfor vindu
Rom med
behandlingsfunksjon,
sengerom o.l. Lydnivå
utenfor vindu

3.6

Målestørrelse
Lp,A,T

Aktuelt
krav
45

Kommentar

Lp,A,T

40

Fra NS 8175. Også aktuelt for
laboratorer med arbeidsplasser
Fra NS 8175

Lp,A,T

40

Fra NS 8175

Vibrasjonsforhold

TEK 10 § 13-11 gir følgende funksjonskrav for vibrasjonsforhold:
Byggverk skal, med hensyn til vibrasjoner, plasseres, prosjekteres og
utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i
byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.
TEK 10 henviser til grenseverdier gitt i NS 8176:20054 for å redusere sjenanse
fra vibrasjoner fra landbasert samferdsel. Vibrasjonsklasse C i henhold til NS
8176 angir anbefalt grenseverdi for den veide statistiske maksimale
vibrasjonshastighet (vw,95) i nye bygninger. Grenseverdiene spesifisert i
standarden gjelder i frekvensområdet 1–80 Hz.
Aktuelle krav for vibrasjoner i bygning er gjengitt i Tabell 6 og Figur 1.
Tabell 6: Aktuelle grenseverdier for vibrasjoner
Type brukerområde
I rom for opphold

Målestørrelse
vw,95
(mm/s)
aw,95
(mm/s2)

Aktuelle
krav
0,3

Kommentar

11

Fra NS 8176

Fra NS 8176

For vurderinger av vibrasjoner i bygninger er det i Norge innført NS-ISO 26312:20035. ISO 2631-2 angir en rekke basiskurver for menneskelige perseptibilitet
av gulvvibrasjonshastighet. I henhold til ISO, for lavere vibrasjonshastighet enn

NS8176:2005, Vibrasjoner og støt – måling i bygninger av vibrasjoner fra
landbasert samfersel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
4

NS-ISO 2631-2:2003. Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker
inn på mennesker. Vibrasjoner i bygninger (1 til 80 Hz)
5
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angitt i kurvene, er negative kommentarer, opplevelser, eller klager svært
sjeldne. Basiskurven for grenseverdier er vist i Figur 1.

Figur 1 Basiskurve for aksepterte nivå av vibrasjoner i bygninger. Fra NS-ISO 26312:2003

3.7

Vibrasjonsforhold for sensitivt utstyr

Noe utstyr, spesielt mikroskoper og liknende, kan gi føringer på spesielt strenge
grenseverdier for vibrasjonsnivå. Figur 2 angir generiske kurver med anbefalte
grenseverdier for vibrasjoner.

VC-A (50 m/s) General Labs, Precision Balances,
Bench Microscopes (<400x), Coordinate Measuring,
Metrology Labs, Microelectronics Support Equipment,
Vivariums

Vibration Velocity [m/s]

100

VC-B (25 m/s) Bench Microscopes (> 400x),
Micro Surgery, Microelectronics 3-micron line width

VC-C (12,5 m/s) Electron Microscopes (<
30,000x), MRI, Microelectronics 1-micron line width
VC-D (6 m/s) Electron Microscopes (> 30,000x),
NMR, Mass Spectrometers, Cell Implant Equipment,
Microelectronics 1/2-micron line width

10

VC-E (3 m/s) Unisolated Laser and Optical Research
Systems, Microelectronics 1/4-micron line width

1
1

10

100

1/3-Octave Frequency [Hz]

Figur 2: Vibrasjonskriterier (VC) for vibrasjonsfølsomt utstyr. Fra Generic vibration criteria
for vibration-sensitive equipment, C.G. Gordon 1991
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3.8

Arbeidsmiljøloven

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen6 som er hjemlet i Lov om
arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)7, har som formål å
sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes mot fare som oppstår,
eller kan oppstå, når arbeidstakerne utsettes for støy, og at sjenerende støy
motvirkes.
Forskriften deler inn arbeidstakere i tre grupperinger ut ifra deres tiltenkte
arbeidsforhold, og angir tiltaks- og grenseverdier for daglig
støyeksponeringsnivå og toppverdi for lydtrykknivå for hver gruppering.
Arbeidsforholdene til de tre grupperingene defineres som:

›
›
›

Gruppe I: Arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende
konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale og i spise- og
hvilerom.
Gruppe II: Arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende
store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet.
Gruppe III: Arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr under forhold
som ikke går inn under arbeidsgruppe I og II.

Arbeidsforholdene til arbeidstakerne i fiskeforedlingen vil havne under
beskrivelsen i gruppe III.
Nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III er at daglig A-veid ekvivalent
daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h = 80 dB. Støyende arbeid skal planlegges og
gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot støy og slik at
støybelastningen søkes redusert til lavest mulig nivå, og minst 10 dB lavere i
forhold til nedre tiltaksverdier.
I tillegg gjelder det øvre tiltaksverdier felles for alle gruppene på L EX,8h = 85 dB
og toppnivå av lydtrykknivå LpC,peak = 130 dB, hvor LpC,peak er høyeste C-veide
lydtrykknivået målt i løpet av måletiden med målerinnstilling "peak".
Grenseverdier for støyeksponering er satt lik de øvre tiltaksverdiene.
Grenseverdiene skal ikke overskrides.
Forskriften tar også for seg en rekke andre aspekter i forbindelse med støy på
arbeidsplassen som risikovurdering, måling av støy på arbeidsplassen, tiltak
generelt og særskilte tiltak ved overskridelse av tiltaksverdiene eller
grenseverdiene. Dette notatet vil komme innpå disse punktene ved vurdering av
løsninger og tiltak.

6

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, «Forskrift om vern mot støy på

arbeidsplassen.,» 03 05 2006. [Internett]. Available:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2006-04-26-456. [Funnet 28 09
2016].
7 Arbeids- og sosialdepartementet, «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).,» 17 06 2005. [Internett]. Available:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62. [Funnet 28 09 2016].
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4

Lydisolasjon

4.1

Dekker

13

Bæresystem er bestående av bærende søyler med massive bærende vegger
rundt sjakter (heiser og trapper).
Dekkene er planlagt enten som massive betongdekker med dimensjon 350 mm
eller HD 265 + 100 mm konstruktivt påstøp.
En oversikt over lydisolerende egenskaper til aktuelle dekkekonstruksjoner og
behov for trinnlyddemping er gitt i Tabell 7.
Tabell 7: Oversikt over lydisolerende dekkekonstruksjoner. Beregninger utført etter ISO
12354-1 og -2. Beregninger er utført vertikalt mellom to rom med
dimensjoner 5x6 meter. Det er antatt liten/middels grad av flankeoverført
lyd. Det er lagt til 3 dB sikkerhetsmargin.
Parameter

Estimert luftlydisolasjon
Estimert trinnlydisolasjon
Nødvendig forbedringstall for
trinnlydnivådemping DL'n,w8 mellom

Dekkekonstruksjon
350 mm massiv
HD 265+100 mm
betong, ca. 840 kg/m² konstruktiv påstøp,
ca. 610 kg/m²
R'w 65 dB
R'w 61 dB
L'n,w 65 dB
L'n,w 74 dB

f.eks. sengerom og fra korridor til
sengerom (krav L'n,w 58 dB)

DL'n,w 7 dB

DL'n,w 16 dB

Aktuelle krav til lydisolasjon i dekker er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. Det kan leses
fra Tabell 7 at krav til luftlydisolasjon vil være ivaretatt, mens det vil være
behov for trinnlyddemping. Trinnlyddempende golvbelegg må også vurderes opp
mot stivhet/mykhet med tanke på trilling av senger og liknende.
Dersom det benyttes tungt flytende golv vil alle krav til lydisolasjon være
ivaretatt uten bruk av trinnlyddempende belegg. Dette forutsetter at påstøp ikke
er gjennomgående gjennom lydisolerende vegger eller at påstøp er
tungt/massivt nok. Se også Tabell 8.
Ulike prinsipper for oppbygning av tungt flytende golv er også gjengitt i NO-RIB009 Påstøp på bærende dekker. Estimert trinnlydforbedringstall for tungt
flytende golv vil være i størrelsesorden DL'n,w 25-30 dB. Det som er viktig er at
trinnlydplate ikke er for stiv, og at det legges fuger rundt påstøp.
I baderom er det tenkt 100 mm nedsenkede gruber for etablering av golv med
innstøpte varmerør. Aktuell oppbygning til golv er 40mm isolasjon/trinnlydplate
med ferdige slisser for montasje av varmerør + overliggende påstøp, t=3060mm. Aktuelle krav til trinnlydisolasjon er ansett som oppfylt.

8

Målt på standardisert dekke, 140 mm
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4.1.1 Horisontal flankeoverføring i dekker
Der det er golv på grunn eller gjennomgående dekker mellom lydisolerende
vegg, kan lyd overføres horisontalt via flankeoverføring i dekket. Grad av
flankeoverføring vil være avhengig av hvor massivt betongpåstøpet/dekket er.
Er det krav om høy lydisolasjon eller påstøp er relativt lite massivt, kan det
være behov for å etablere lydfuger ved lydisolerende vegger eller bruk av
lydhimling. Eksempler på hvor massiv/tykt et gjennomgående betongdekke må
være for å overholde aktuelt krav til lydisolasjon er gitt i Tabell 8.
Tabell 8: Eksempler på tykkelse av betongsjikt og høyeste oppnådd lydisolasjon. Gjelder
for rom med golvareal opp til ca. 30 m². Kilde: Gyproc Håndbok for
byggeteknikk
Tykkelse med betongsjikt (mm)
110
140
180
210

Høyeste oppnådd lydisolasjon pga.
flankeoverføring, R'w (dB)
44
48
52
55

4.1.2 Vertikal flankeoverføring i dekker
En viss grad av vertikal flankeoverføring i dekker kan fås fra gjennomgående
tunge sjakter (trapper og heiser), søyler og fasader. For å begrense grad av
flankeoverføring vertikalt er det viktig med følgene føringer:

›

Alle yttervegger må være delvis splittet ved dekkene. Der dekkene ikke er
splittet må det sørges for at lydisolasjonen er tilstrekkelig i overgangen
mellom yttervegg og dekker.

›

Lette sjaktvegger bestående av gipsplater må ikke være gjennomgående
mellom etasjer, men avsluttes mot OK underliggende dekker og UK på
overliggende dekker. Det bør også være innvendig isolasjon med
mineralullplater for å redusere overføring av støy i sjakter.

4.1.3 Lavfrekvente vibrasjoner i dekker
Det forutsettes at RIB sørger for at dekker og bærekonstruksjon dimensjoneres
for dynamisk last slik at vibrasjoner ikke fører til sjenanse eller ubehag
Dersom det er planlagt spesielt vibrasjonssensitivt utstyr som mikroskoper og
liknende må det vurderes om dekker skal spesielt dimensjoneres for dette, eller
at det er tilstrekkelig med lokale vibrasjonsisolerende tiltak.
Aktuelle tiltak (hvis relevant) bør detaljeres videre.

4.2

Tak

Aktuelle dimensjonerende krav med tanke på lydforhold for takkonstruksjon vil
være følgende:

›

Krav til støy fra utendørs kilder (helikopterstøy). Det anbefales generelt
bruk av tunge takelementer spesielt i nærheten av
helikopterlandingsplassen for best støyisolering.
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›
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Krav til trinnlydnivå. Hvis det er aktuelt å etablere uteplasser på tak kan det
være aktuelt med en viss grad av trinnlydisolasjon i taket. Det kan være
mulig at trykkfast isolasjon (XPS/EPS eller tilsvarende) kan benyttes som
trinnlydisolasjon dersom sjiktet er mykt og/eller tykt nok.

›

Krav til støy fra tekniske installasjoner. Dekket bør være tungt nok for å
redusere sjansen for strukturlyd og vibrasjoner til oppholdsrom og
sengerom. Eksempel er tekniske rom på tak, tørrkjølere og liknende.

Dersom det benyttes tak bestående av tunge konstruksjoner tilsvarende 350
mm betong, er det ansett at krav til lydisolasjon er oppfylt. Dersom det benyttes
lette takkonstruksjoner må en i tillegg passe på at krav til horisontal
flankeoverføring av lyd er oppfylt.

4.3

Trapper

For a unngå at trinnlyd fra trappene forplanter seg inn i vegger, bære- eller
dekkekonstruksjonene må de behandles spesielt.
Vanlig trinnlyddempende belegg på trappetrinn er vanligvis ikke godt nok siden
det ikke demper lavfrekvent støy særlig godt. Trappene må ikke ha stiv kontakt
med veggene i trapperommet, og må kobles elastisk mot de bærende
konstruksjonene.
Anbefalt løsning er å lagre opp trappereposene elastisk på sideveggene eller
kortveggene, mens trappeløpet er stivt festet i reposene. Alternativt kan
trappeløpene lagres opp elastisk i repos som er stivt festet i
bærekonstruksjonene, da må det evt. legges trinnlyddempende belegg på repos.
Viser videre til Byggforsks byggdetaljblad 532.241"Trinnlyd fra betongtrapper".

4.4

Tekniske rom

Tunge dekker gir et godt utgangspunkt for god lydisolasjon. I tillegg til
nødvendig vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr kan det også være aktuelt
med bruk av tungt flytende golv bestående av påstøp på dempesjikt da dette
kan gi en ekstra sikkerhet med tanke på overføring av strukturlyd.

4.5

Fasader

Aktuelle dimensjonerende krav med tanke på lydforhold for fasader vil primært
være krav til støy fra utendørs kilder (vegtrafikk og spesielt helikopterstøy). Det
anbefales generelt bruk av tunge veggelementer og gode lydisolerende vinduer
spesielt i nærheten av helikopterlandingsplassen for best støyisolering. Se også
NOT002 A0587179 RIAKU fasadeisolasjon for mer detaljer og føringer.
Dersom det er aktuelt med gjennomgående glassfasade må det sørges for at
flankeoverføring i fasade (både horisontalt og vertikalt) fører til at krav til
lydisolasjon mellom rom overholdes. Dette kan eksempelvis utføres med å bryte
fasaden ved lydisolasjonsskille, bygge inn fasadeprofiler, fylle fasadeprofiler med
sand o.l.
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4.6

Prinsipper og utførelse for innvendige lydisolerende
konstruksjoner

Innvendige lydisolerende konstruksjoner består generelt av veggfelt, glassfelt og
dørfelt. Krav til lydisolasjon gitt i Tabell 1 er gitt for hele skillekonstruksjonen.

4.6.1 Vegger
Lydisolerende innervegger består generelt av lette konstruksjoner, dvs.
gips/platelag på stenderverk. Standardiserte og dokumenterte løsninger fra
produsenter fra f.eks. Gyproc, Rockwool eller andre kan benyttes. Eventuelt er
det gitt eksempler på aktuelle konstruksjoner som kan benyttes for å overholde
et gitt lydkrav i Tabell 9 under. Forventet feltmålt verdi er avhengige av
flankeforhold
Tabell 9: Lydisolasjonsegenskaper til typiske skillevegger, Kilde: Byggforsk
Veggtype (stendere av
tynnplateprofiler av stål 0,56 mm,
stenderavstand cc 600 mm)9
E75 200 M0
E75 300 M0

Forventet
feltverdi R'w
(dB) 10

Typisk bruksområde

Lett sjaktvegg med to
eller tre lag gips.
25-30

For økt lydisolasjon kan det benyttes
mineralull i stenderverk.
E75 101 M0
E75 101 M45

33-35

37-40

E75 202 M70
44-49

E100 202 M70
Stendertykkelse kan reduseres til 70 mm
ved å benytte Gyproc XR lydstender eller
tilsvarende
E125 202 M90

49-51

52-54

DD (180) 202 M150
55-60

200 mm betong
55-57

Fra kontor til korridor
Mellom kontorer.
Fra møterom,
behandlingsrom, kontorer
med pasientsamtaler,
laboratorier o.l. til
korridor.
Fra sengerom til korridor.
Mellom møterom eller
kontorer med
møtefunksjon.
Mellom sengerom,
behandlingsrom,
operasjonsstuer,
laboratorier,
undervisningsrom o.l.
Kan være aktuell mellom
fødestuer
Mellom auditorier,
spesiallaboratorier,
verksted, psykiatrien og
andre antatt støyende /
støykritiske rom
Mellom auditorier,
spesiallaboratorier,
verksted, psykiatrien og
andre antatt støyende /
støykritiske rom

Tegnforklaring: E: vegg med felles stendere og stenderbredde i mm, DD: vegg
med doble stendere og doble sviller og stenderbredde i mm, 101: 1+1 platelag,
9

201: 2+1 platelag, M: antall mm med mineralull
10 Det forutsettes fuging og god tetting mot himling, vegger og golv
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4.6.2 Glassfelt / glassfronter
Der det er aktuelt med glassfronter/store glassvegger bør disse ikke ha dårligere
lydisolerende egenskaper enn veggfeltet. Standardiserte og dokumenterte
løsninger fra produsenter kan benyttes. Eventuelt er det gitt eksempler på
aktuelle konstruksjoner som kan benyttes for å overholde et gitt lydkrav i Tabell
10 under. MERK: lydisolasjonen er oppgitt som laboratoriemålt verdi (feltmålt
verdi vil vanligvis være 1-3 dB lavere).
Tabell 10: Lydisolasjonsegenskaper for glass. Kilde: Byggforsk og beregnede verdier i
Insul
Konstruksjonsvariant11

Laboratoriemålt
lydisolasjon
Rw (dB)
30-31

6-8 mm glass
4/1/4 laminert glass

37
10-20-6 doble glass
3/0,38/3-50-3/0,38/3 dobbel laminert glass

38
47

3/0,38/3-100-3/0,38/3 dobbelt laminert
glass

52

Typisk bruksområde

Fra kontorer til korridor
Fra møterom,
behandlingsrom,
laboratorier o.l. til korridor
Mellom kontorer
Mellom møterom
(beregnet uten
sikkerhetsmargin)
Mellom laboratorier,
undervisningsrom o.l.
(beregnet uten
sikkerhetsmargin)

4.6.3 Dører
Lydkrav til dører er gitt som laboratoriemålt lydisolasjon Rw (etter utgåtte
standard NS 3150 tilsvarer dette laboratoriemålt verdi pluss 3 dB). Aktuelle
dører med krav til lydisolasjon må ha dokumenterte egenskaper fra produsent.
Det som typisk begrenser lydisolasjonen til en dør er flatemasse, terskelløsning
og utettheter. Orienterende oversikt over krav til dører for ulike funksjoner er
gitt i Tabell 11 under.
Tabell 11: Orienterende krav til lydisolasjon for dører
Bruksområde

Laboratoriemålt
lydisolasjon til
dør Rw (dB)

Til kontorer fra korridor,
i laboratorieområder

25

11

Kommentar

Det kan vurderes å avvike fra dette kravet
ved å ha terskelfri løsning og spalte under
dør av hensyn til blant annet rengjøring.
Ved bruk av dobbel slepelist kan en
overholde dette kravet. Uten slepelist og
terskel kan en forvente lydisolasjon i
størrelsesorden R'w 20 dB, noe som vil
være et avvik fra kravene, men likevel kan
være akseptabelt.

Angivelse av konstruksjon er gitt i mm. Laminert lag er gitt som f.eks. 4/1/4,

og betyr 4 mm glass, 1 mm laminat, 4 mm glass. Hulrom er gitt som f.eks. 1020-6, og betyr 10 mm glass, 20 mm hulrom og 6 mm glass.
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Bruksområde

Laboratoriemålt
lydisolasjon til
dør Rw (dB)

Til sengerom, møterom,
behandlingsrom,
kontorer med
pasientsamtaler,
undervisningsrom o.l.
fra korridor
Til spesiallaboratorier,
verksted, psykiatri o.l.
fra korridor

Til andre rom med høye
støynivå

33 (høyere
lydisolasjon
anbefales hvis
mulig)

38

Må avklares
nærmere. Doble
dørløsninger kan
være aktuelt

Til tekniske rom fra
korridor

38-43

Til auditorier fra korridor
50 (28+33)

Kommentar

Dører må ha enkel tettelist. For terskelfrie
dører i f.eks. sengerom må det benyttes
heve-/senkterskler, alternativt vulst og
dobbel slepelist. Sistnevnte anbefales da
dette erfaringsmessig gir bedre tetting.
Dører må ha enkel eller dobbel tettelist.
Lydkrav lar seg vanligvis ikke kombinere
uten terskler. For terskelfrie løsninger kan
det benyttes to dører med lydkrav Rw 28
dB for begge.
Aktuelle rom kan f.eks. være rom for MR
og fødestuer der det er forventet høye
støynivå.
Dører må ha enkel eller dobbel tettelist.
Krav til lydisolasjon bør bestemmes
nærmere med bakgrunn i aktuelt støynivå
i teknisk rom
For å overholde krav til lydisolasjon bør
det benyttes to dørblad med lydkrav Rw 28
og Rw 33 dB.

Lydisolasjon til samlet skilleflate vil være avhengig av hvor stor dørarealet er i
forhold til veggarealet. Eksempelvis dersom døra utgjør en stor andel av total
skilleflate kan dette kreve høyere krav til lydisolasjon til døra enn i motsatt
tilfelle. Tabell 12 gjengir også hva en kan forvente av lydisolasjon til total
skillekonstruksjon med dør med ulike varianter av lydisolasjon.
Tabell 12: Eksempler på ulike kombinasjoner av lydkrav til dører med lydkrav til vegger.
Aktuell tabell gjelder for situasjoner der dørfelt utgjør omtrent 20% av
totalt skilleflate.
Lydkrav samlet skilleflate

Minstekrav til vegg

Minstekrav til dør

R'w (feltmålt) ≥
24
34
35
40
40
44

R'w (feltmålt) ≥
30
37
40
48
44
48

Rw (laboratoriemålt) ≥
25
33
33
38
43
43

4.6.4 Skyvedører
Det er også aktuelt med skyvedører mellom ytre/indre arbeidsstasjoner i f.eks.
plan 4 i bygg D. Høyeste oppnåelige lydisolasjon vil sannsynligvis være R'w 33
(kanskje 34-35 dB dersom det er tilstrekkelig tetting i tilslutningspunktene).

4.6.5 Foldevegger/mobilvegger
Lydisolerende egenskaper til foldevegger vil være sterkt avhengig av hvor god
tetting det er mellom veggen til golv, dekke og flankerende vegger. Utettheter
kan også oppstå etter tid og redusere lydisolasjonen. Aktuelle folde/mobilvegger med krav til lydisolasjon må ha dokumenterte egenskaper fra
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produsent. Tabell 13 angir hva en kan forvente av lydisolasjon med ulike typer
foldevegger.
Tabell 13: Eksempler på lydisolasjon til folde-/mobilvegger. Kilde: Saxi Produkter AS
Lydkrav samlet
skilleflate
R'w (feltmålt) ≥

Lydisolasjon til
folde/mobilvegg Rw
(laboratoriemålt)
≥

36

41

40
44
48
50

46-48
52
57
59

Aktuelt bruksområde

Fra møterom/undervisningsrom o.l. til
korridor
Mellom møterom
Mellom undervisningsrom o.l.
Mellom auditorium og korridor

4.6.6 Flankeoverføring av lyd
Grad av flankeoverføring øker som regel jo høyere lydisolasjon veggen har. Jo
høyere krav det er til lydisolasjon, desto viktigere vil det være å begrense
flankeoverføring. Figur 3 illustrerer typiske lydoverføringsveier mellom rom.

Figur 3: Illustrasjon av lydoverføring. Kilde: Byggforsk byggdetaljblad 524.331

For detaljer rundt tilslutning og reduksjon av flankeoverføring for lydisolerende
vegger, se Bilag B.

4.7

Lydisolasjon for ulike romfunksjoner

Krav til lydisolasjon mellom ulike romfunksjoner er gitt i Tabell 1 samt egne
lydplaner. Under følger en generell beskrivelse av lydisolasjon for ulike
funksjoner ved sykehuset.
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4.7.1 Sengerom
Krav til lydisolasjon mellom sengerom er R'w 48 dB for vegger uten
dørforbindelse mens skilleflate mot korridor med dørforbindelse og uten bruk av
terskel er R'w 34 dB.
Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 44 dB mot
korridor og dører med lydisolasjon Rw 33 dB (hvis mulig anbefales høyere
lydisolasjon).
Terskelfri løsning krever bruk av heve-/senketerskel eller doble slepelister med
lavtbyggende vulst (maksimalt 25 mm iht. krav om universell utforming).
Erfaringsmessig vil bruk av slepelister gi bedre tetting og bedre lydisolasjon enn
heve-/senketerskel. I alle tilfeller anbefales det at det framlegges
dokumentasjon på at lydtetting har god holdbarhet og tilfredsstiller lydkrav over
tid.
Dersom det er aktuelt med enkelte sengerom som krevere høyere lydisolasjon,
f.eks. psykiatri, rom for pasienter som er sensitive for støy o.l, anbefales det å
benytte vegg med R'w 55 dB uten dørforbindelse og R'w 45 dB mot korridor.
Aktuelt krav medfører dør med terskel og lydisolasjon i størrelsesorden R w 43
dB.
Det stilles ikke krav til lydisolasjon for bad internt i hvert sengerom.

4.7.2 Rom med behandlingsfunksjon
Rom med behandlingsfunksjon omfatter rom der det kreves konfidensialitet.
Aktuelle rom er kontorer med behandling/pasientbesøk, operasjonsstuer,
behandlingsrom/undersøkelsesrom, laboratorier med behandlingsfunksjon o.l.
Krav til lydisolasjon er R'w 48 dB for vegger uten dørforbindelse og R'w 34 dB
med dørforbindelse.
Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 37 dB mot
korridor og dører med lydisolasjon Rw 33 dB. Dersom det er venterom eller
andre områder der mennesker oppholder seg rett utenfor behandlingsrom,
anbefales det å øke lydkravet til skillekonstruksjonen med vegg som overholder
R'w 44 dB, og dør som overholder Rw 38 dB.

4.7.3 Spesielt støyende behandlingsområder, MR-maskin
og liknende
I rom med spesielt støyende utstyr, som MR-maskin, bør det vurderes ekstra
lydisolerende løsninger som rom-i-rom løsninger med flytende golv, lydhimling
og ekstra lydisolerende vegger. Det bør også vurderes doble dørløsninger i disse
områdene.

4.7.4 Møterom med behov for konfidensialitet,
undervisningsrom og rom for videokonferanse
Krav til lydisolasjon er R'w 48 dB for vegger uten dørforbindelse og R'w 34 dB
med dørforbindelse.
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Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 37 dB mot
korridor og dører med lydisolasjon Rw 33 dB.

4.7.5 Fødestuer
For fødestuer anbefales at vegger uten dørforbindelse settes til R'w 52 dB og Rw
34 dB med dørforbindelse.
Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 44 dB mot
korridor og dører med lydisolasjon Rw 33 dB. Om det ønskes høyere lydisolasjon
kan dette komme i konflikt med eventuelle krav om terskelløse dører.

4.7.6 Auditorium
Krav til lydisolasjon for auditorium er R'w 55 dB for vegger uten dørforbindelse
og R'w 50 dB for vegg med dørforbindelse.
Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 52 dB mot
korridor og to dører med lydisolasjon Rw 33 dB og Rw 28 dB. Alternativt kan
sluseforbindelse benyttes.

4.7.7 Fitnessrom/ treningsrom
Aktuelt krav til lydisolasjon for fitnessrom/treningsrom er R'w 60 dB til
støyfølsomme områder uten dørforbindelse og R'w 50 dB med dørforbindelse.
Bakgrunnen for dette kravet vil være av hensyn til støy.
Det anbefales generelt at det benyttes vegg med lydisolasjon R'w 55 dB mot
korridor, og at det benyttes to dører Rw 28 dB og Rw 33 dB mot korridor.
For tredemøller, spinningapparater, vektapparater anbefales det at det
prosjekteres løsninger som ivaretar god lydisolasjon for strukturoverført lyd i
dekker. Eksempler på dette er tungt flytende golv eller egne underlag med
tunge betongplater med fjærer, elastomerer og liknende.

4.7.8 Kontorer
For vanlige kontorer uten spesiell krav til konfidensialitet er krav til lydisolasjon
R'w 37 dB uten dørforbindelse og R'w 24 dB med dørforbindelse.
Dersom det ønskes terskelfrie løsninger av praktiske hensyn, blant annet
rengjøring, kan det vurderes å ikke ha lydisolasjonskrav til dører. Praktisk
lydisolasjon til korridor forventes da til å være i størrelsesorden R'w 20 dB, noe
som kan være akseptabelt. I motsatt tilfelle må det benyttes dører med
lydisolasjon Rw 25 dB eller bedre.
Avvik fra krav må i alle tilfeller godkjennes av Byggherre.

4.7.9 Møterom
For vanlige møterom uten behov for konfidensialitet er krav til lydisolasjon R'w
44 dB uten dørforbindelse og R'w 34 dB med dørforbindelse.
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Det anbefales at det generelt benyttes vegg med lydisolasjon R'w 37 dB mot
korridor og dører med lydisolasjon Rw 33 dB.

4.7.10 Personal- og vaktrom
Krav til lydisolasjon for personal- og vaktrom settes tilsvarende som for
henholdsvis møterom (kapittel 4.7.9) og kontorer (kapittel 4.7.6)

4.7.11 Laboratorier
For laboratorier bør krav til lydisolasjon bestemmes ut i fra forventet støynivå i
rom.
I laboratorier med arbeidsplasser uten spesielt støyende utstyr vil tilsvarende
krav som i kontorer være tilstrekkelig, se kapittel 4.7.6. I laboratorier med
behandlingsfunksjon bør krav beskrevet i kapittel 4.7.2 benyttes. I laboratorier
med forventet høye støynivå (fra støyende utstyr), bør det vurderes spesielle
lydisolerende løsninger som høyere krav til lydisolasjon til vegger o.l.
Lydkravene bestemmes når forventet støynivå på utstyr er kjent.

4.7.12 Garderober og toaletter
Det stilles i utgangspunktet ikke krav til lydisolasjon for garderober og toaletter,
men der de er i nærheten av antatt støyfølsomme områder anbefales lydkrav R'w
44 for vegger uten dørforbindelse, og dører direkte inn til toaletter anbefales
med Rw 33 dB.

4.7.13 Tekniske rom
Krav til lydisolasjon for tekniske rom bør sees i sammenheng med forventet
støynivå i nærliggende rom. For rom med ventilasjonsaggregater og
nærliggende støyfølsomme områder bør det vurderes lydisolasjon i
størrelsesorden R'w 48 -55 dB. Dører inn til tekniske rom bør være i
størrelsesorden Rw 38-43 dB.
Det bør gjøres mer detaljerte vurderinger i senere prosjekteringsfaser.
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Akustisk regulering / romakustikk

Aktuelle krav i NS 8175:2012 innebærer at de fleste arealene for varig opphold
behøver lydabsorpsjon i himling. For å beskrive egenskapene til lydabsorbenter
klassifiseres de med lydabsorpsjonsklasse A til E i henhold til EN-ISO 11654
«Lydabsorbenter til bruk i bygninger – Vurdering av lydabsorpsjon», der klasse
A har mest lydabsorpsjon og E har minst.
Aktuelle typer lydabsorberende plater med lydabsorpsjonsklasse A vil i hovedsak
være mineral- eller steinullplater samt spilehimling eller treullplater med
mineralull bak. Noen perforerte plater kan også tilfredsstille
lydabsorpsjonsklasse A, avhengig av bl.a. nedforingshøyde og bakenforliggende
lydabsorberende plater. Lydabsorpsjonsklasse B og C kan vanligvis tilfredsstilles
ved bruk av perforerte eller slissede plater montert nedfôret med akustikkduk
eller mineralullmatte bak.
I sykehus kan det være behov for lydabsorbenter som det er mulighet for å
rengjøre og som ikke samler bakterier og andre urenheter. I tillegg til
absorberende egenskaper bør lydabsorbenter ha slike dokumenterte egenskaper
(der hvor det er relevant).

5.1

Sengerom

Aktuelt krav til etterklangstid i sengerom er 0,6 sekunder.
Et sengerom har typisk et areal på rundt 17 m² (ikke inkludert bad). I sengerom
er det kun planlagt bruk av nedforet lydabsorberende himling i inngangspartier.
Beregninger viser at krav til etterklangstid kan overholdes ved bruk av rundt 3,5
m² nedforet lydabsorberende himling, klasse A, ved inngangsparti og rundt 3-4
m² veggabsorbenter, klasse A. Det er ventet at en kan få ytterligere
lydabsorpsjon fra seng og annen møblering.

5.2

Rom med behandlingsfunksjon

Aktuelt krav til etterklangstid i rom med behandlingsfunksjon er 0,6 sekunder.
Det anbefales generelt nedforet (> 200 mm) lydabsorberende himling, klasse AC avhengig av areal til rommene. Der det ikke er mulig med
himlingsabsorbenter kan det være aktuelt å bruke veggabsorbenter.
I rom med forventet høye støynivå (f.eks. fra utstyr) anbefales heldekkende
lydabsorberende himling klasse A.
I operasjonsrom med spesielle krav til hygiene og sterilt miljø må materialvalg
for lydabsorbenter være spesielt tilpasset.

5.3

Laboratorier

Aktuelt krav til etterklangstid i laboratoriearealer er 0,2 x høyde til himling. Med
2,6 meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder. I tillegg gjelder krav
om at midlere lydabsorpsjonsfaktor i umøblert rom skal være høyere enn 0,2.
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For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A-C avhengig av areal til rommene.
I laboratorier med mer enn en arbeidsplass og/eller at det er forventet høye
støynivå i rommene bør det benyttes lydabsorberende himling klasse A supplert
med veggabsorbenter.
I laboratorier vil det være spesielle krav til hygiene og sterilt miljø. Materialvalg
for lydabsorbenter må være dertil tilpasset.

5.4

Kontorer

Aktuelt krav til etterklangstid i kontorer er 0,2 x høyde til himling (m). Med 2,6
meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder.
I mindre kontorer (ca. 12-15 m²) vil vanligvis kravet være overholdt med
lydabsorberende himling klasse C eller bedre.

5.5

Kontorlandskap

I kontorlandskap er det viktig å dempe støynivå mest mulig samt å ha en viss
grad av konfidensialitet mellom kontorarbeidsplassene. Det anbefales
organisatoriske og planmessige grep som at det bør benyttes stillerom, og at
mennesker med like arbeidsoppgaver grupperes osv.
I kontorlandskap der det er flere enn en arbeidsplass er krav til etterklangstid
0,16xhøyde til himling (m). Med 2,6 meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,4
sekunder. For å overholde kravet bør det benyttes nedforet (>200 mm)
lydabsorberende himling klasse A, supplert med veggabsorbenter klasse A/B
tilsvarende rundt 10-15 % av golvareal. Bruk av teppegolv anbefales for å
dempe lyd fra fottrinn og å gi ytterligere demping i rommene.
I tillegg til krav om etterklangstid gis det følgende anbefalinger for
kontorlandskap (fra NS 8175):

›
›
›
›
›

Avstandsdemping per dobling av avstand: DL2,S ≥ 7 dB
A-veid lydnivå fra tale på 4 meters avstand: Lp,AS,4m ≤ 52 dB
Avstand fra lydkilden der taleoppfattbarhet (STI) faller under 0,5: rD ≤ 11 m
Brukerområde der skjerming mot overhøring av tale er ønskelig: STI ≤ 0,20
Brukerområde der taleforståelighet er ønskelig: STI ≥ 0,60

Av ytterligere tiltak for å overholde disse anbefalingene bør det benyttes
lydabsorberende skjermvegger mellom kontorarbeidsplassene for å dempe lyd
fra tale.
Et alternativt tiltak for å øke grad av konfidensialitet er bruk av høyttaleranlegg
med støymaskering. Dette vil si bruk av innfelte høyttalere i himling som avgir
ukorrelert støy.
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Møterom

Aktuelt krav til etterklangstid i kontorer er 0,2xhøyde til himling (m). Med 2,6
meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder. For å overholde krav
anbefales det generelt nedforet (> 200 mm) lydabsorberende himling, klasse AC avhengig av areal til rommene.
I større møterom, kan det være aktuelt å ha reflekterende himlingsfelt over
møtebord for å øke lydstyrke fra talende personer. Der det er stor avstand
mellom vegger kan det også være aktuelt å supplere med veggabsorbenter.
Det anbefales videre at 10% av møterom bør ha utstyr for taleforsterkning
og/eller utstyr for overføring til hørselshemmede (teleslynge eller tilsvarende).
Mobile løsninger kan også være aktuelt.

5.7

Pauserom/personalrom/kantiner

Aktuelt krav til etterklangstid er 0,2x høyde til himling (m). Med 2,6 meters
høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder. I tillegg gjelder krav om at
midlere lydabsorpsjonsfaktor i umøblert rom skal være høyere enn 0,2.
For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A-C avhengig av areal til rommene. I antatt
støyende områder som kantiner anbefales himling med lydabsorpsjon klasse A.

5.8

Kjøkken

Aktuelt krav til etterklangstid er 0,2x høyde til himling (m). Med 2,6 meters
høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder. I tillegg gjelder krav om at
midlere lydabsorpsjonsfaktor i umøblert rom skal være høyere enn 0,2.
For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A. Himling bør være av typen hygienehimling
som har mulighet for rengjøring.

5.9

Undervisningsrom

Krav til etterklangstid er 0,5 sekunder. I undervisningsrom vil romakustisk
regulering være viktig for å gi god taleoppfattbarhet.
Det anbefales at alle undervisningsrom utformes med heldekkende
absorberende himling minimum klasse B (>200 mm utforing), pluss
lydabsorberende materiale, klasse A/B-absorbent tilsvarende ca. 50 % av
veggareal på bakvegg (lavere absorpsjonsklasse kan også benyttes, men da bør
areal økes). Om mulig anbefales også dette på en av sideveggene. Det kan også
vurderes å benytte lydabsorberende inventar (skap og liknende). Frontvegg og
deler av himling over taleposisjon bør være lydreflekterende (dvs. ikke bruk av
absorbenter) for å øke lydstyrke fra taler.
Det anbefales videre at 10% av undervisningsrom bør ha utstyr for
taleforsterkning og/eller utstyr for overføring til hørselshemmede (teleslynge
eller tilsvarende). Mobile løsninger kan også være aktuelt.
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Løsninger bør videre detaljprosjekteres.

5.10

Auditorium

Auditoriet er omtrent 300 m², og ligger i U1-E1 i bygg C. Rommet har glassvegg
ut mot atrium. Aktuelt krav til etterklangstid er 0,2x midlere høyde til himling
(m).
Romakustisk regulering være viktig for å ha god taleoppfattbarhet. Det
anbefales at det generelt benyttes nedforet lydabsorberende himling klasse B
eller bedre. Bakvegg bør være lydabsorberende. I tillegg bør det benyttes
veggabsorbenter tilsvarende 30-40 % av veggareal på den ene langsiden.
Av hensyn til rommets størrelse må det forventes at det benyttes
lydforsterkningsanlegg og tilhørende utstyr for overføring til hørselshemmede
(teleslynge eller tilsvarende).
Løsninger bør videre detaljprosjekteres.

5.11

Fitness/treningsrom

I fitness/treningsrom vil aktuelt krav til etterklangstid være 0,2 x høyde til
himling (m). For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A-C avhengig av areal til rommene.
Det kan også være aktuelt med bruk av veggabsorbenter.

5.12

Vestibyler/resepsjoner

Aktuelt krav til etterklangstid er 0,2xhøyde til himling (m). Med 5 meters høyde
vil aktuelt krav være ca. 1 sekunder. I tillegg gjelder krav om at midlere
lydabsorpsjonsfaktor i umøblert rom skal være høyere enn 0,2.
For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A.
Lokalt i områder rundt henvendelsespunkter som resepsjon bør det vurderes
nedsenkede reflektorer for å fremme talekommunikasjon mellom resepsjonist og
den som henvender seg. Det er også krav om lokale teleslynger i skranker i slike
områder. Det bør også vurderes skjermende og lydabsorberende løsninger for å
gi best mulig arbeidsforhold fra personell i resepsjonsområder.
Løsninger bør videre detaljprosjekteres.

5.13

Andre fellesområder

I fellesområder der personer oppholder seg vil aktuelt krav til etterklangstid
være 0,2 x høyde til himling (m). For å overholde krav anbefales det generelt
nedforet (> 200 mm) lydabsorberende himling, klasse A-C avhengig av areal til
rommene.
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Korridorer

I korridorer er krav til etterklangstid er 0,27xhøyde til himling (m). Med 2,6
meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,7 sekunder. For å overholde krav
anbefales det generelt nedforet (> 200 mm) lydabsorberende himling, klasse A.
I lengre korridorer kan det også være behov for bruk av noe veggabsorbenter.
Veggabsorbenter bør monteres ikke lavere enn ca. 1,9-2 meter over golv av
hensyn til orientering for svaksynte og blinde.
I mindre/kortere korridorer er det ansett som ikke nødvendig med
veggabsorbenter, og det kan vurderes å benytte himling med noe lavere
absorpsjon.

5.15

Trapperom

Krav til etterklangstid i trapperom er 1 sekund (i området 500-4000 Hz). For at
kravet skal overholdes kan det benyttes direktemonterte mineralullplater under
hvert repos og nedforet himling øverst i trapperom. I tillegg vil det være en
fordel med direktemonterte absorbenter montert på underside av trappeløp.

5.16

Verksted og pakkerom

Aktuelt krav til etterklangstid i varemottak vil være 0,2 x høyde til himling. Med
2,6 meters høyde vil aktuelt krav være ca. 0,5 sekunder. I tillegg gjelder krav
om at midlere lydabsorpsjonsfaktor i umøblert rom skal være høyere enn 0,2.
For å overholde krav anbefales det generelt nedforet (> 200 mm)
lydabsorberende himling, klasse A-C avhengig av areal til rommene.

5.17

Tekniske rom

Det er i utgangspunktet ikke krav til romakustisk regulering i tekniske rom. I
enkelte rom kan dette likevel være hensiktsmessig av hensyn til støydemping.
Aktuelle rom kan være rom for nødstrømsaggregat, rom for avfallssug,
pumperom, o.l. Det kan eksempelvis benyttes direktemontert mineralull (50-100
mm med duk) på ledig areal på vegg og dekker.

6

Støy

Grenseverdier for støy gjelder for følgende typer støy:

›
›

Støy fra utendørs kilder: Støy fra typisk samferdsel og helikoptertrafikk.

›

Støy fra prosessutstyr, i f.eks. laboratorier og annet vil falle inn under
arbeidsmiljøloven, og forskrift om støy på arbeidsplassen vil være

Støy fra tekniske installasjoner: Støy som er forårsaket av en teknisk
installasjon som er nødvendig for drift av bygningen. Aktuelle krav i et
rom/område gjelder for summen av alle støybidrag.

gjeldende.
For støy fra tekniske installasjoner vil vanligvis leverandøren ha ansvar for å
overholde kravene fra selve utstyret. Eksempel er støy fra ventilasjonsanlegg.
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6.1

Støy fra utendørs kilder

Beregnede utendørs støynivå og tilhørende vurderinger er gitt i notat NOT001
A058179 RIAKU støy fra utendørs kilder. Se også SINTEF sitt prosjektnotat
Helikopterlandingsplass på nye Stavanger Universitetssykehus.
Beregningene og vurderingene viser at det kan være behov for
støyskjermingstiltak for uteområder tilknyttet sykehuset.

6.2

Støy fra tekniske rom

Utstyr som kan være aktuelt i tekniske rom kan være ventilasjonsaggregater,
kjølere, pumper og liknende. For å overholde krav til støynivå vil det være
nødvendig å ha tilstrekkelig lydisolasjon mot disse rommene. Se kapittel 4.7.13
for føringer med tanke på lydisolasjon.
Det bør være et mål at beregnet støynivå fra slike rom ligger i størrelsesorden
6-10 dB under aktuelt krav for støy fra tekniske installasjoner. Dersom aktuelt
krav til støy er eksempelvis LpA 30 dBA, bør ikke støybidrag fra teknisk rom
være noe særlig høyere enn 24 dBA for å ta høyde for støy fra f.eks.
ventilasjonskanaler og liknende.
Det er viktig at alt av roterende utstyr er tilstrekkelig vibrasjonsisolert, enten
internt (f.eks. vifter montert på fjærer) eller eksternt (rammer eller fundamenter
med vibrasjonsisolerende klosser). Som en ekstra sikkerhet anbefales det at
golvet i tekniske rom utføres som flytende, dvs. dempesjikt med påstøp over.
Alt av rør og annen innfesting til roterende utstyr må være elastisk innfestet til
tunge konstruksjoner. Det anbefales i utgangspunktet ikke innfesting til lette
vegger eller konstruksjoner. For å redusere overføring av støy bør det også
vurderes bruk av kompensatorer og liknende.
Det kan også være behov for lydfeller ved utendørs avkast og inntak for
ventilasjonsaggregater.
Detaljer rundt dimensjonering av støynivå fra tekniske rom må gjøres i senere
prosjektfaser når støynivå fra aktuelt utstyr er kjent.

6.3

Støy fra nødstrømsaggregater

Med nødstrømsaggregater menes dieseldrevne aggregater som forsyner
byggene med elektrisitet i situasjoner med strømbrudd. Vanligvis vil det også
være månedlig testkjøring av aggregatene.
Nødstrømsaggregater er spesielt støyende, og det er ikke unormalt at lydnivåer
rundt 115 dBA kan forekomme i nærheten av slike aggregater.
Det anbefales at støysensitive rom ikke plasseres i nærheten av
nødstrømsaggregater. Konstruksjoner rundt slike rom bør generelt være i
betong for å gi god lydisolasjon for lavere frekvenser. Bruk av mineralull på
vegger og himling kan også være aktuelt for å gi noe lavere lydnivåer.
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Det må stilles lydkrav både til luftinntak, avkast og eksos for slike systemer. Det
gjøres oppmerksom på at lydfeller for slike systemer kan være plasskrevende.
Detaljer rundt dimensjonering av støynivå fra nødstrømsaggregater må gjøres i
senere prosjektfaser.

6.4

Støy i laboratorier og operasjonsstuer

I laboratorier og operasjonsstuer er krav til støy fra tekniske installasjoner gitt i
kapittel 0. Spesielle behov for avtrekk (store luftmengder) kan føre til
utfordringer med å overholde aktuelle grenseverdier. Det anbefales dermed å
bruke tilstrekkelig store kanaler som kan redusere lufthastigheter.
Spesielle lydisolerende tiltak kan også være aktuelt for å redusere støy fra
spesielt støyende utstyr. Se også kapittel 4.7.2.

6.5

Støy fra rørpostanlegg

Det må sørges for at støy fra rørpostanlegg ikke overskrider aktuelle
grenseverdier for støy. Der rør ikke går i sjakter kan det være aktuelt med
innbygging av rørføringer, spesielt i støyfølsomme rom. Innfesting for
rørpostanlegget må kun være til tunge konstruksjoner, og disse må være
elastisk innfestet.

6.6

Støy fra vann- og avløpsrør

Generelt må rør som føres gjennom dekker eller vegger føre til at krav til
lydisolasjon ikke reduseres, slik at aktuelle krav til lydisolasjon kan overholdes.
Se også kapittel 4.6.6.
Rør bør generelt festes elastisk (med elastiske foringer eller vibrasjonsdempere)
til tunge konstruksjoner. Rør i sjakter må ikke være stivt innfestet i sjaktveggen
da dette vil redusere lydisolasjonen.
Riktig strømningsteknisk utforming av rørsystem bør gjøres slik at en ikke får for
skarpe bend og dermed redusert støy fra fallende vann/kloakk i avløpsrør.
Tunge rør som støpejernsrør eller MA-rør gir lavere støynivåer enn lettere
konstruksjoner som plast og liknende.
Dersom det er aktuelt med rørføringer i lette vegger er det viktig å påse at rør
og innfesting ikke har noen som helst stiv kobling til platelagene i veggen,
spesielt om vegg grenser til støyfølsomme områder.

6.7

Støy fra heiser

For å redusere støy fra heiser må det sørges for god vibrasjonsisolering i skinner
og fra maskineri. Det anbefales at støyfølsomme rom ikke plasseres inntil
heissjakter. Ev. heismaskineri i heissjakt må vibrasjonsisoleres. Entreprenør
med tilknyttet heisleverandør vil være ansvarlig for at krav til støy overholdes.
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Bilag A

Forklaring på målestørrelser

Tabell 14: Forklaring på aktuelle målestørrelser for lydforhold
Målestørrelse

Forklaring

R'w

Feltmålt veid lydreduksjontall for en konstruksjon. Definert i ISO 717-1.
Angis i desibel (dB). Jo høyere tall, jo bedre lydisolasjon.

Rw

Laboratoriemålt veid lydreduksjontall for en konstruksjon. Definert i ISO
717-1. Angis i desibel (dB). Jo høyere tall, jo bedre lydisolasjon.

Ctr

Omgjøringstall for vegtrafikkstøyspektrum. Definert i ISO 717-1. Angis i
desibel (dB).

L'n,w

Feltmålt veid normalisert trinnlydnivå for en konstruksjon. Definert i ISO
717-2. Angis i desibel (dB). Jo lavere tall, jo bedre lydisolasjon.

DL'n,w

Tall som beskriver trinnlydforbedringsegenskapene til ulike belegg/golv, og
med referanse til standarddekke i laboratorium.

T(s)

Etterklangstid i rom. Definert som tiden det tar før lydnivået har avtatt 60
dB etter at lydkilden er stoppet. Angis i sekunder. For sammenlikning med
grenseverdier gjelder for rommidlet etterklangstid i oktavbåndene 125 Hz
– 4000 Hz. For 125 Hz-bånd kan etterklangstiden overstige aktuell verdi
med inntil 40 %.

Th(s)

Etterklangstid, definert som over, relatert til rommets gjennomsnittlige
høyde i meter.

𝛼̅

Midlere lydabsorpsjonsfaktor bestemt etter data for rommets enkeltflater i
umøblerte rom. Grenseverdiene for lydabsorpsjonsklasser gjelder midlere
lydabsorpsjonsfaktor for golv, vegger og tak i hver av oktavbåndene 250
Hz til 4000 Hz. Ubenevnt størrelse mellom 0 og 1, der 0 er mest
reflekterende og 1 mest absorberende.

Lp,AT

A-veid gjennomsnittlig lydnivå over en periode T. Angis i dB re. 20 µPa

Lp,AF,max

A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant "Fast". Angis i dB re. 20
µPa

Lden

A-veid gjennomsnittlig lydnivå over et døgn med hhv. 5 dB ekstra
korreksjon for kveldsperioden og 10 dB ekstra korreksjon i nattperioden.

Ld

A-veid gjennomsnittlig lydnivå i dagperioden kl. 07-19. Angis i dB re. 20
µPa

Lde

A-veid gjennomsnittlig lydnivå i perioden dag-kveld kl. 07-23. Angis i dB
re. 20 µPa

L5AF

A-veid statistisk maksimalt lydnivå målt med tidskonstant "Fast" som
overskrider 5 % av hendelsene i en bestemt periode. Angis i dB re. 20 µPa
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Tilslutningsdetaljer for lydisolerende vegger

Tilslutninger av lydisolerende vegger
Generelt anbefales det at lette skillevegger føres fra dekke til dekke.
Skillevegger kan også føres opp til himling dersom himling er tilstrekkelig
lydisolerende (Rockfon Sonar dB eller tilsvarende) og/eller det benyttes skjørt
fra himling til dekke. Det må generelt sørges for god tetting med tetningsmasse
eller tilsvarende. For lydkrav over R'w 48 dB bør vegger gå fra dekke til dekke.
For tilslutning til flankerende vegger med lydisolasjonskrav R'w > 37 dB kreves
det generelt at indre platelag på flankerende konstruksjon brytes som illustrert i
Figur 4. Det forutsettes god tetting.

Figur 4: Illustrasjon av lydisolerende vegg der indre platelag i flankerende konstruksjon er
brutt. Gjelder der lydisolasjonskrav er R'w > 37 dB.

Gjennomgående flankerende vegg kan benyttes med lydkrav opp til R'w 44 dB,
forutsatt at det benyttes to lag gips som illustrert i Figur 5. Det forutsettes god
tetting.

Figur 5: Illustrasjon av lydisolerende vegg der det benyttes to lag gips for flankerende
konstruksjon. Gjelder for lydisolasjonskrav opp til R'w 44 dB.

Andre tilslutningsdetaljer bør vurderes i senere prosjektfaser.

Gjennomføringer og tettemetoder i lydisolerende vegger
Generelt vil det være viktig at alle lydisolerende konstruksjoner er lufttette.
Gjennomføringer i doble konstruksjoner kan kortslutte sidene og gi mekanisk
kobling. Det er dermed viktig å unngå dette. Dette innebærer bruk av
vibrasjonsisolerte klammer, fleksible hylser, mansjetter o.l. Dette er også viktig
for skillevegger med lydkrav R'w 44 dB og høyere.
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Radiatorrør og sprinklerrør
Ulike tettemetoder for ulike installasjoner og lydkrav for radiatorrør og
sprinklerrør er anvist i Tabell 15 og Tabell 16.
Tabell 15: Tettemetoder for radiatorrør med dimensjoner 10-20 mm
Radiatorrør 10 - 20 mm
Lydkrav

Utførelse

R'w = 35 dB

Radiatorrør føres gjennom skillevegg. Det fugetettes rundt rørene.

R'w = 40 dB

Gjennomføring utføres som for 35 dB. I tillegg monteres klammer på
rørene nært skilleveggen for å dempe rørvibrasjonene. Klammer skal være
stramme med foring.

R'w = 48 dB

Gjennomføring i vegg utføres med elastisk neoprenkappe e.l. som monteres
rundt rør i veggen og fugetettes på utsiden. Rørene festes med klammer
som for 40 dB. Dersom radiatorrøret føres over himling eller i tett
brystningskasse kan rørføringen utføres som for 35 dB.

R'w = 52 dB

Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Ellers utføres
gjennomføringen som for 48 dB. Eventuelt kan spesialforinger benyttes.

R'w = 60 dB

Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Ellers legges
gjennomføringen over tett lydisolerende himling.

Tabell 16: Tettemetoder for sprinklerrør 30-50 mm og el-rør
Sprinklerrør 30 - 50 mm og elrør
Lydkrav

Utførelse

R'w = 35 dB

Rør føres gjennom skillevegg. Det fugetettes rundt rørene.

R'w = 40 dB

Gjennomføring utføres som for 35 dB. I tillegg monteres klammer på
rørene nært skilleveggen for å dempe rørvibrasjonene. Klammer skal være
stramme med foring.

R'w = 48 dB

Gjennomføring over himling eller inn fra korridor. Utføres som for 35 dB.
Alternativt kan gjennomføring i vegg utføres elastisk i veggen og fugetettes
på utsiden. Rørene festes med klammer som for 40 dB.

R'w = 52 dB

Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Gjennomføringer over tett
lydisolerende himling eller inn fra korridor. Utføres som for 35 dB.
Alternativt kan gjennomføring i vegg utføres elastisk i veggen og fugetettes
på utsiden. Rørene festes med klammer som for 40 dB.

R'w = 60 dB

Gjennomføringer i skillevegg bør unngås om mulig. Ellers utføres
gjennomføringen som for 52 dB.
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Elektriske installasjoner
Ulike tettemetoder for ulike installasjoner og lydkrav for elektriske installasjoner
er anvist i Tabell 17, Tabell 18 og Tabell 19.
Tabell 17: Tettemetoder for brystningskanaler
Brystningskanal
Lydkrav

Utførelse

R'w = 35 dB

Kanal føres gjennom skillevegg. Det fuges rundt kanal. Lydstaver med
lengde 250 mm monteres i kanal på en side av skilleveggen.

R'w = 40 dB

Kanalen deles inne i skilleveggen. Det monteres 250 mm lydstaver på
begge sider. Ellers som for lydklasse 35 dB.

R'w = 48 dB

Kanal avsluttes mot skilleveggen. Gjennomføringer i rør som monteres i
veggen fugetettes etter at kabel er montert (fuges rundt kabel i rør).

R'w = 52 dB

Gjennomføringer i skillevegg bør unngås. Dersom gjennomføringer er
uunngåelig utføres denne som for 48 dB. I tillegg monteres lydstaver med
lengde 200 mm mot vegg på begge sider.

Tabell 18: Tettemetoder for bokser og skap for skjult anlegg
Bokser og skap for skjult anlegg
Lydkrav

Utførelse

R'w = 35 dB

Dersom bokser eller skap monteres rett overfor hverandre i skilleveggen må
det fugetettes mellom boks/skap og veggplate. Innfelte skap skal ha
avstand på min 30 mm fra motsatt veggplate. Hulrommet mellom skap og
veggplate fylles med mineralull. Gjennomføringer av elrør utføres som for
sprinklerrør.

R'w = 40 dB

Som for 35 dB, men med omhyggelig fuging.

R'w = 48 dB

Som for 35 dB. Innfelte bokser og skap på motsatt side i samme skillevegg
skal fortrinnsvis være forskjøvet minst 600 mm horisontalt i forhold til
hverandre med separat rørføring ut til korridor (men dette kan fravikes i
spesielle tilfeller). Dersom elbokser må monteres rett overfor hverandre i
samme skillevegg skal det monteres en ekstra gipsplate med dimensjon
800 x 800 mm inne i veggen mellom boksene.

R'w = 52 dB

Innfelling i skillevegg bør unngås. Eventuell montasje utføres som for 48
dB. Veggplater montert på separate stendere må ikke kortsluttes med rør,
kabler eller skap.

R'w = 60 dB

Innfelt montasje i skillevegg unngås.

EL-bokser kan monteres i lydskillevegger dersom de forskyves sideveis ett felt,
dvs. minimum 600 mm. Det er da forutsatt god tetting rundt boksene og at det
ikke er direkte rørforbindelse mellom bruksenhetene.
I følge Gyproc-håndboken kan man ved full utfylling av mineralull i hulrommet
redusere minimumsavstanden mellom boksene til 100 mm, men at
lydisoleringen med lydisolasjon R'w 52 dB eller høyere kan bli redusert pga.
avstandsfestene.
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Tabell 19: Forventet svekkelse av lydisolasjon med el-bokser i lydisolerende vegger. Kilde:
Byggforsk byggdetaljblad 421.431

Elbokser med stikkontakt eller bryter

Tap i forhold til vegg uten elbokser

montert i begge veggskall

Rm (dB)
Med god tetting rundt
elboks og deksel

Uten direkte elrør-

Bokser montert rett

forbindelse

ovenfor hverandre

(elektriske

Bokser montert 600

installasjoner i

mm forskjøvet

hver bruksenhet)

Bokser montert 1200
mm forskjøvet

Med direkte elrør-

Bokser montert rett

forbindelse mellom ovenfor hverandre
bruksenheter (for

Bokser montert 600

eksempel radio/tv) mm forskjøvet
Bokser montert 1200
mm forskjøvet

Med dårlig tetting
rundt elboks og
deksel

ca. 1 dB

ca. 2 dB

ca. 1 dB

ca. 1 dB

ca. 1 dB

ca. 1 dB

ca. 3 dB

ca. 7 dB

ca. 2 dB

ca. 6 dB

ca. 1 dB

ca. 5 dB

Ventilasjonskanaler
Ulike tettemetoder for ulike lydkrav med gjennomføringer av ventilasjonskanaler
er anvist i Tabell 20. Verdiene i tabellen er tatt med utgangspunkt i bruk av
runde kanaler, lydisoleringen i kanalvegger til firkantede kanaler er vesentlig
dårligere og lydtetting mellom rom ved bruk av firkantede kanaler må derfor
vurderes spesielt.
Overstrømningsventiler for ventilasjon bør unngås i vegger med lydkrav R'w ≥
34 dB.
Tabell 20: Tettemetoder for ventilasjonskanaler
Kanaler for VVS-anlegg
Lydkrav

Utførelse

R'w = 35 dB

Kanal kan føres gjennom skillevegg. Det skal fugetettes rundt kanal.
Ventiler skal ha akustisk demping.

R'w = 40 dB

Som for 35 dB.

R'w = 48 dB

Gjennomføringer skal fortrinnsvis føres inn fra korridor, eventuelt over
himling. Lyddemper med lengde 500 - 1000 mm monteres i kanal inntil
vegg ved gjennomføringen. Gjennomføringen skal fugetettes. Kanalen
brytes i skilleveggen med fleksibel mansjett, alternativt må det sørges for
at man unngår stiv kontakt mellom veggsidene ved bruk av elastisk
fugemasse e.l. Ventiler skal ha tilpasset lyddemper. Lengden av lyddemper
avhenger av rørdimensjon og bør kontrollberegnes mot ønsket
dempingsverdi.

R'w = 52 dB

Gjennomføringer skal føres enten fra korridor eller i skillevegg over
lydisolerende himling. Ventiler skal være dempet og i tillegg utført med
tilpasset lyddemper. Lengden av lyddemper avhenger av rørdimensjon og
bør kontrollberegnes mot ønsket dempingsverdi.
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Kanaler for VVS-anlegg
Lydkrav

Utførelse

R'w = 60 dB

Som for 52 dB. Ventiler skal være dempet og i tillegg utført med tilpasset
lyddemper. Lengden av lyddemper avhenger av rørdimensjon og bør
kontrollberegnes mot ønsket dempingsverdi.

Kanaler for rørpost
For kanaler for rørpost gjennom lydisolerende vegger bør tetting generelt
utføres som for sprinklerrør.
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INNLEDNING
Notatet oppsummerer branntekniske krav og tiltaksbehov på overordnet nivå til
forprosjekt og belyser sentrale forhold som har konsekvenser for brannteknisk
utforming av bygningene i byggetrinn 1. Notatet er premissdokument for
brannteknisk dimensjonering.
Det branntekniske konseptet gjelder:

›
›
›
›

Bygg 81 (A)
Bygg 71 (B)
Bygg 20 (C+D)
Bygg 11 (E)

Notatet skal ses i sammenheng med branntegningene som viser den forutsatte
branntekniske oppdelingen med brannseksjoner, brannceller og rømningsveier.

2

RAMMEBETINGELSER
Rammebetingelsene for brannteknisk utforming følger av:
1. Krav fra myndigheter
2. Krav fra byggherre
3. Behov for tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats
4. Sykehuskonseptet

2.1

Krav fra myndigheter
Prosjektet skal utføres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven (PBL), byggteknisk forskrift (TEK10), samt de krav myndighetene stiller i forbindelse med
byggesaksbehandlingen.
TEK10 har både funksjonskrav og ytelseskrav. Ytelseskrav kan ikke avvikes uten
at dette behandles som dispensasjoner i byggesaksbehandlingen.
Veiledningen til TEK10 beskriver løsninger, tiltak og ytelser som vil tilfredsstille
forskrift (s.k. preaksepterte løsninger). Det er mulig å fravike de preaksepterte
løsningene. Sikkerheten må da verifiseres og dokumenteres særskilt. Prosjektet
har fravik på noen områder. Det er ikke utarbeidet verifikasjon/dokumentasjon til
forprosjekt. Dette gjøres i den videre prosjekteringen.

2.2

Krav fra byggherre
Fra byggherre foreligger overordnet teknisk program (OTP), revisjon 3, 11.03.2014
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Momenter fra OTP:

›

Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for brann, rømning og
evakuering (OTP kap 4.10). Resultater fra ROS analyser skal danne grunnlag
for valg av løsninger.
Kommentar: ROS-analyse er gjennomført, men konklusjoner foreligger ikke til
ferdigstillelse av forprosjekt og må bearbeides videre i neste fase.

›
›
2.3

Plassering i brannklasse 4 må vurderes.
Brannsikring i forbindelse med helikopterlandingsplass.

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats
Bygninger må plasseres og utformes slik at det er kjørbar atkomst frem til hovedinnganger og brannvesenets definerte angrepsveier, samt tilstrekkelig med
oppstillingsplasser for utvendig tilkomst til fasader for brannvesenets høyderedskaper. Det legges opp til at alle brannseksjoner, fasader og etasjer skal nås.
Det skal tilrettelegges med uttak for slokkevann både utendørs og inne i
bygningene. Pga. høyden planlegges bygg 81 (A) med brannheiser beregnet for
transport av brannmannskaper og utstyr opp i bygningen.
Behov knyttet til kjørbarhet til byggverk, og oppstillingsplasser, innsatsveier til plan
under terreng, samt plassering og kapasitet på slokkevannuttak skal gjennomgås
og verifiseres opp mot brannvesenet i den videre prosjektering.

2.4

Sykehuskonseptet
Byggetrinn 1 omfatter fire bygninger:

›
›
›
›

Bygg 81 (A)

Består av plan U1, U2 og plan 1-9 (10 tellende etasjer)

Bygg 71 (B)

Består av plan U1, U2 og plan 1-5 (6 tellende etasjer)

Bygg 20 (C+D)

Består av plan U1, U2, U3 og plan 1-7 (9 tellende etasjer)

Bygg 11 (E)

Består av plan U1, U2 og plan 1-4 (5 tellende etasjer)

Bygningene har form av "kuber" med lysgårder. Konseptet anses gunstig både
mht. rømning og rednings- og slokkeinnsats i bygningene. Planløsningen gir
trygghet for at man uavhengig av hvor branntilløp inntreffer kan evakuere i retning
bort fra brannsted. Planløsningen innebærer også at rednings- og slokkeinnsats
kan initieres fra flere sider innvendig i bygningene.
Alle bygningene har funksjoner som utløser behov for å kunne evakuere pasienter
til sikkert sted med horisontal forflytning. Forflytning til annen brannseksjon anses
som trygt sted. Bygningene deles derfor opp i flere brannseksjoner, med unntak av
bygg 11 (E) hvor det horisontale evakueringsbehovet ivaretas med broforbindelser
til nabobygningene, bygg 81 (A) og bygg 20 (D).
Pga. antall etasjer og høyde over terreng er det behov for brannheiser i bygg A.
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BRANNTEKNISK DIMENSJONERING

3.1

Generelt
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Etterfølgende kapitler oppsummerer det branntekniske konseptet.
For å ivareta brannkonseptets forutsetninger må branntekniske krav, ytelser og
tiltaksbehov som beskrevet i etterfølgende kapitler implementeres i prosjektering
og utførelse. Kravene gjelder alle byggene.
Sammenstillingen følger for oversiktens del strukturen til byggteknisk forskrift.
Krav er oppgitt med klassebetegnelser etter nye euroklasse iht. NS-EN 13501.
Man er i en overgangsperiode hvor NS 3919 også kan benyttes. Klassebetegnelser fra NS 3919 er ikke gjengitt, men eksempler på sammenhengene mellom de
europeiske klassene og de gamle norske klassene fremgår av vedlegg 1.

3.2

Forutsetninger
Brannkonseptet er basert på følgende forutsetninger:

›

Avstand til tomtegrenser er over 4 meter og avstand til andre byggverk er over
8 meter.

›

Antall tellende etasjer:
› Bygg 81 (A)
10 tellende etasjer
› Bygg 71 (B)
6 tellende etasjer
› Bygg 20 (C+D) 9 tellende etasjer
› Bygg 11 (E)
5 tellende etasjer

›

Alle bygg dimensjoneres for sykehusvirksomhet, dvs. risikoklasse 6.

›

Alle bygg dimensjoneres i utgangspunktet med preaksepterte ytelser for
bygninger i brannklasse 3 som referansenivå. Samfunnsinteresser og
potensielle konsekvenser ved brann tilsier likevel at bygningene bør
behandles som brannklasse 4 når det gjelder verifisering av brannsikkerheten.
Verifisering med utarbeidelse av dokumentasjon gjøres i kommende
prosjekteringsfaser.

›

Det er lagt til grunn de personantall som bygningene dimensjoneres for mht.
antall ansatte, pasienter og besøkende i normal drift.

›

Typisk spesifikk brannenergi vil være innenfor område 50 – 400 MJ/m² og
legges til grunn som dimensjonerende. Eventuelle rom og arealer hvor dette
overskrides underlegges særskilte vurderinger mht. konsekvenser for
brannteknisk dimensjonering.

›

Innsatstiden for brannvesenet vil være innenfor 10 minutter.

›

Eventuelle vilkår som myndighetene stiller til brannsikkerhet i fremtidig
byggesaksbehandling vil måtte implementeres når og hvis det blir aktuelt.

›

Byggherre har stilt sine krav til brannsikring ut over bygningsreglene i
overordnet teknisk program (OTP).
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3.3

Sikkerhet ved brann (TEK § 11-1)
Paragrafen er av generell karakter. Krav av betydning for brannteknisk utførelse
følger av etterfølgende paragrafer.

3.4

Risikoklasse (TEK § 11-2)
Klassifiseringen av bygningene er bestemmende for branntekniske krav.
Sykehusvirksomhet plasseres i risikoklasse 6 (RKL 6). Dette gjelder alle fire bygg.
Det kan unntaksvis være aktuelt å plassere enkelte arealer i risikoklasse 2. Dette
gjelder arealer som ikke er beregnet for pasienter, som f.eks. kontorvirksomhet,
laboratorier, tekniske støttefunksjoner o.l.

3.5

Brannklasse (TEK § 11-3)
Pga. potensiell særlig stor konsekvens for liv og helse, og samfunnet generelt ved
brann må det påregnes at deler av bygningsmassen plasseres i brannklasse 4
(BKL 4). Dette gjelder alle fire bygg.
Regelverket har ikke preaksepterte løsninger for bygninger i BKL 4. Brannteknisk
dimensjonering foretas derfor med utgangspunkt i tiltak og løsninger som regelverket angir for bygninger i BKL 3, men i forhold til dokumentasjonsbehov
håndteres bygningene som BKL 4. Det innebærer at det i videre prosjektering vil bli
verifisert og dokumentert særskilt at tilfredsstillende brannsikkerhet oppnås.
Bygninger uten pasientfunksjoner, eller bygninger med begrenset antall pasienter,
f.eks. parkeringshus, tekniske sentraler o.l. kan vurderes plassert i lavere brannklasse. Plassering i BKL 1, 2 eller 3 vil da avhenge av antall tellende etasjer.

3.6

Bæreevne og stabilitet (TEK § 11-4)
Bygningenes hovedbærende konstruksjoner skal dimensjoneres for å bevare
stabilitet og bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Brannmotstand til
sekundærbærende konstruksjoner, og konstruksjoner som kun er bærende for én
etasje eller for tak, kan dimensjoneres for å opprettholde tilfredsstillende bæreevne
og stabilitet i tiden som er nødvendig for rømning og redning.
Dimensjoneringskriterier:

›
›

Brannvegger mot nærliggende bygninger (avstand < 8m) 1 R 120-M, A2-s1,d0
Brannseksjoneringsvegger

2

R 120-M, A2-s1,d0

1

Brannvegger benyttes som barriere mot brannspredning mellom bygninger.

2

Brannseksjoneringsvegg benyttes som barriere mot brannspredning inne i bygning, og er

vertikalt gjennomgående fra fundament til (over) tak. Brannseksjonering benyttes for å
oppnå sikre steder for horisontal evakuering av pasienter.
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›
›
›
›
›
›
›
›

Bærende konstruksjoner for kjellernivå U2 og lavere

R 120, A2-s1,d0

Bærende konstruksjoner for nettstasjoner

R 120, A2-s1,d0

3

R 90, A2-s1,d0

›

Bærekonstruksjoner som understøtter eller stabiliserer brannskillende
bygningsdeler skal minst ha tilsvarende brannmotstand som skillene.

›

Kjørbare dekker må dimensjoneres for brannvesenets kjøretøy i forhold til
aktuelle laster og dimensjoner.

Hovedbærende bygningskonstruksjoner

Sekundærbærende bygningskonstruksjoner

R 60, A2-s1,d0

Bærekonstruksjoner for ringforbindelsen på torget

R 60, A2-s1,d0

Takkonstruksjoner (som ikke er hovedbærende)

R 60, A2-s1,d0

Trappeløp

R 30, A2-s1,d0

Balkonger og andre tunge utkragede bygningselementer skal forankres i
byggets hovedbæresystem med ubrennbar innfesting.

Sikkerhet ved eksplosjon (TEK § 11-5)
Virksomhet, aktiviteter og tekniske installasjoner som kan representere fare for
eksplosjon må identifiseres. Dette er aktuelt i flere sammenhenger, f.eks.

›
›

Oppbevaring og håndtering av brann- eller eksplosjonsfarlig gass
Transformatorer/nettstasjoner

Risikoanalyser må forestås av de fagfelt som berøres, og nødvendige tiltak, også
for brannsikkerhet, forventes fremkomme av respektive fags risikoanalyser. I
forprosjektfasen har det ikke fremkommet særskilte tiltaksbehov som berører
brann, men følgende må uansett ivaretas:

3.8

›

Rom med eksplosjonsfare må ligge mot yttervegg, utføres som egen branncelle og med trykkavlastningsflate slik at eksplosjonstrykk ledes ut i fri luft.

›

Avlastingsflater plasseres slik at de ikke utsetter innsatspersonell, rømningsveier eller kommunikasjons- og oppholdsarealer for uakseptabel risiko.

›

Bygningskonstruksjoner og bygningsdeler i tilknytning til områder med fare for
eksplosjon må dimensjoneres slik at de motstår aktuelle trykkøkninger.

Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (TEK § 11-6)
Byggverk med innbyrdes avstand kortere enn 8 meter må skilles med brannvegg. I
noen tilfeller kan det være behov for brannvegg selv om avstand er større, f.eks.
ved høy brannenergi, kompliserte innsatsforhold for brannvesen, eksplosjonsfare
eller lignende.

3

Konstruksjoner som har betydning for stabiliteten til brannvegger og brann-

seksjoneringsvegger må utføres med 120 minutter brannmotstand.
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Dette er ikke aktuelt for byggetrinn 1 slik bygningene er plassert og utformet i
forprosjektet, men påpekes i tilfelle det foretas endringer som utløser slike behov.

›

Brannmotstand brannvegger

REI 120-M, A2-s1,d0

Når det gjelder utførelse/dimensjonering av brannvegger poengteres:

3.9

›

Vegg må motstå mekanisk påkjenning som følge av nedfall av bygningsdeler.
Normalt vil dette innebære at vegg må utføres i tunge bygningsmaterialer som
betong, mur eller tilsvarende.

›

Vegg må konstrueres slik at den bevarer sin stabilitet og brannmotstand
uavhengig av bygningen forøvrig. Alternativt må bygningskonstruksjoner (som
er avgjørende for veggens brannmotstand) utføres med samme
brannmotstand som veggen.

›

Byggforsk 520.306 Brann og seksjoneringsvegger i større bygninger beskriver
dimensjonering av brannvegger

Brannseksjoner (TEK § 11-7)
Bygningsmassen må deles opp i flere brannseksjoner. Hensikten er primært å
sikre at pasienter kan evakueres horisontalt til et sikkert sted innvendig i
bygningen. I tillegg bidrar oppdelingen til å begrense brannskadeomfanget, og gir
brannvesenet tydelige avgrensninger å forholde seg til ved rednings- og slokkeinnsats.
Forutsatte plasseringer av brannseksjoneringsvegger er vist på branntegningene.
Krav til brannseksjoneringsvegg:

›

Brannmotstand, klasse

REI 120-M, A2-s1,d0

Brannseksjonering ivaretas enkelte steder med andre løsninger enn "tunge"
brannvegger. Det er funnet hensiktsmessig å utnytte følgende muligheter:

›

Broforbindelser mellom bygg (60 minutters brannskiller i hver ende av bro,
kombinert med at broen er fri for innredning og ubrennbar)

›
›

Lysgårder (avstand mellom motstående fasader)
Kulverter mellom bygg (60 minutters brannskiller i hver ende av kulvert)

Brannseksjonering bør utføres etter enklest mulig prinsipper. Erfaringsmessig blir
det mer utfordrende å finne gode løsninger på brannseksjonering jo større og mer
komplekst bygningene utformes. Varierende høyder/etasjeantall, gårdsrom, overbygde gater, hjørnesituasjoner, horisontale og vertikale sprang i fasader, er
eksempler på forhold som fører til at brannseksjonering blir komplisert og kostbart.
Plassering av brannseksjonering legger avgjørende føringer for så vel konstruksjoner, planløsning, teknikk, funksjonalitet og evakueringsstrategier. Plassering av
brannseksjonering er således et tungt strategisk valg som man ikke kan forvente å
endre fritt i videre prosjektfaser.
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For at en brannseksjon skal kunne anses som et sikkert sted ved brann i annen
brannseksjon er det strenge krav til utførelsen.
De viktigste hensyn:

›

Brannseksjoneringsvegg må dele bygningen vertikalt sammenhengende
gjennom alle plan og være så robust at den bevarer stabilitet og hindrer
brannspredning gjennom et fullstendig brannforløp i seksjonen.

›

Veggen må motstå mekanisk påkjenning som følge av nedfall. Normalt vil
dette innebære at vegg må utføres i tunge bygningsmaterialer som betong,
mur eller tilsvarende. Den må konstrueres slik at den bevarer sin stabilitet og
brannmotstand uavhengig av bygning forøvrig. Alternativt må bygningskonstruksjoner som er avgjørende for veggens stabilitet og brannmotstand
utføres med samme brannmotstand som veggen.

›

Et grunnleggende poeng ved brannseksjonering er å sørge for at
virksomheten i brannseksjonene kan fungere uavhengig av hverandre så langt
mulig. Da kan tekniske installasjoner holdes i normal drift (eventuelt stenges
ned kontrollert) ved brann i andre brannseksjoner. For å oppnå dette må
tekniske installasjoner plasseres i den brannseksjonen de betjener og ikke
krysse mellom seksjoner. Dette gjelder i utgangspunktet alle tekniske
installasjoner, men er spesielt viktig for ventilasjonssystemer, rørpost o.l.

›

Når brannseksjonering etableres med tanke på horisontal evakuering som
her, bør det være heis i alle seksjoner. Dette som hjelpemiddel til å få flyttet
personer videre ned og ut dersom det skulle bli nødvendig.

›

I hjørnesituasjoner må seksjoneringsvegg forlenges forbi hjørne. Enten 8
meter langs én vegg, eller 5 meter langs begge vegger som illustrert i figur.

Figur: Alternative løsninger for brannseksjoneringsvegg i hjørnesituasjoner

›

Byggforsk 520.306 Brann og seksjoneringsvegger i større bygninger beskriver
dimensjonering av brannseksjoneringsvegger.

›

Dører, porter, luker og vinduer i seksjoneringsvegg skal om mulig unngås. Der
det ikke er mulig, skal det benyttes produkter med dokumentert ytelse og
brannmotstand som minst tilsvarer veggens brannmotstand, klasse EI 120.

›

Dører og porter skal være selvlukkende. De kan holdes åpne i daglig drift,
men må utføres med dørautomatikk som lukker på deteksjon av røyk.

›

Dører, porter, luker skal ha klasse Sa (røyktetthet), alternativt anslag/terskel og
tettelister på alle sider.
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3.10

Brannceller (TEK § 11-8)
3.10.1

Brannteknisk oppdeling

Bygningen må deles opp i brannceller etter de vanlige prinsippene for brannteknisk
oppdeling. Det innebærer at følgende normalt skal utføres som egne brannceller:

›
›
›

Rømningsveier; korridorer og trapper

›

Rom/arealer med ulik virksomhet/brannrisiko, f.eks:
› operasjonsarealer

Kulverter
Rom med driftskritiske funksjoner, f.eks:
› nettstasjon
› datarom
› reservekraft
› tekniske støttefunksjoner

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

intensiv/overvåking
pasientrom
laboratorier
kantine
auditorier
oppholdsrom
kontorer/kontorlandskap
arkiver
lager
kulverter
tekniske rom, el.rom
store hulrom

Sjakter; heissjakter, tekniske sjakter, trappesjakter
Store hulrom (over himling, i gulv, loft etc)

Den forutsatte branntekniske oppdeling i brannceller er vist på branntegningene.

3.10.2

Brannskillende bygningsdeler

Branncellebegrensende bygningsdeler skal ha følgende brannmotstand/-klasse:

›
›

Branncellebegrensende bygningsdeler rundt nettstasjoner
Branncellebegrensende bygningsdeler generelt *

EI 120, A2-s1,d0
EI 60, A2-s1,d0

I noen tilfeller vil det være aktuelt med lavere ytelser, som f.eks. klasse E 60, EI 30
eller E 30. Dette må baseres på særskilte branntekniske vurderinger knyttet til
virksomhet, brannenergi osv. Eksempelvis er det funnet akseptabelt å dele opp
operasjonsstuene i røykceller (klasse E 30).
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Dører, luker og porter i brannskiller

Hvis annet ikke er angitt på branntegningene, skal dører, luker og porter ha samme
brannmotstand som veggen de står i. Dører skal ha dokumenterte branntekniske
ytelser og være godkjent for den bruken og den bestykningen de skal ha med lås
og beslag, automatikk osv.
Generelle føringer for krav til dører i brannskillende bygningsdeler:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Generelt
Dører i brannseksjoneringsvegger
Dører til trapper; i etasjer over terreng
Dører til trapper; i etasjer under terreng

EI2 60-Sa
EI2 120-CSa
E 30-CSa
EI2 60-CSa

Dører mellom oppholdsrom og rømningskorridorer

EI2 30-Sa

Dører i røykskiller i rømningskorridorer

E 30-CSa

Dører til tekniske rom, lager o.l.

EI2 60-Sa

Dører til kulvert
Dører/luker til sjakter som er åpne mellom etasjer
Heisdører

EI2 60-CSa
EI2 60-Sa
EI2 60-Sa eller E 90

Merknad:
Som alternativ til dører/luker med godkjennelse klasse Sa (røyktetthet) kan det
benyttes dører/luker med tettelister og anslag på alle fire sider.

3.10.4

Vinduer og glass i brannskiller

Hvis annet ikke er angitt på branntegningene, skal vinduer ha samme brannmotstand som veggen de står i.
Brannklassifiserte vinduer skal utføres som fastkarm slik at de ikke kan åpnes i
vanlig brukstilstand.

3.10.5

Tiltak mot utvendig brannspredning

Installasjon av automatisk slokkeanlegg gir vanligvis god sikkerhet mot utvendig
brannspredning. Behovet for stor vertikal avstand (kjølesoner) mellom vinduer er
følgelig mindre kritisk, men er avhengig av flere faktorer og må gjennomgås/
avklares i en detaljert gjennomgang av fasadeutforming. Her har også andre
faktorer, som f.eks. bygningens høyde, brannvesenets tilgjengelighet, materialbruk,
etc. betydning.
Vinduer i brannceller der brann kan eksponere rømningsveier kan være kritisk og
må forventes utført med brannklasse.

3.10.6

›
›
›

Sjakter

Heisjakt, egen branncelle

EI 60 A2-s1,d0

Installasjonssjakter som er åpne mellom etasjer

EI 60 A2-s1,d0

Sjakter skal ha dører eller inspeksjonsluker i topp og bunn. Dør/luke skal ha
samme brannmotstand som sjaktveggen og klasse Sa (anslag og tettelist på
alle sider er alternativ til Sa -klasse).

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIBr/NO-RIBR-001 Brannsikkerhet Forprosjekt SUS 2023.docx

12/22

BRANNKONSEPT

3.10.7

›
›
›

Hulrom

Alle hulrom skal være tilgjengelig for inspeksjon/slokkeinnsats.
400 m2

Maksimalt tillatt størrelse på hulrom
Store hulrom skal være egen branncelle, klasse:

3.10.8

EI 60 A2-s1,d0

Trapperom

Trapperom skal generelt utføres "type Tr2", dvs. med rømningskorridor eller
brannsluse mellom trappen og andre rom på etasjen. Det er gjort unntak for
tekniske rom på øverste plan, hvor det er direkte forbindelse mellom trapp og
teknisk rom, samt rundt hovedtrappene i 1. etasje hvor det er full åpenhet mellom
tilknyttet oppholdsareal og trapp.

3.11

Materialer og produkters egenskaper ved brann (TEK § 11-9)
Minimumskrav til materialer i overflater, kledninger, isolasjon m.v:

Brannceller generelt:
› Overflate vegg/himling/tak
› Kledning vegg/himling/tak
› Overflate golv

B-s1,d0
K210 B-s1,d0
Dfl-s1

Rømningsveier, sjakter og hulrom:
› Overflate vegg/himling/tak
› Kledning vegg/himling/tak
› Overflate golv

B-s1,d0
K210 A2-s1,d0
Dfl-s1

Brannceller med brannfarlig varer/virksomhet:
› Overflate vegg/himling/tak
› Kledning vegg/himling/tak
› Overflate golv

B-s1,d0
K210 A2-s1,d0
Dfl-s1

Utvendig overflate/kledning:
› Bygninger over 8 etasjer over terreng (gjelder også
duk, vindsperre o.l. i hulrom bak kledning)
› Bygninger inntil 8 etasjer over terreng (krav gjelder
også duk, vindsperre o.l. i hulrom bak kledning)
› Takflate/takbelegg **

A2-s1,d0
B-s3,d0
BROOF (t2)

Isolasjonsmaterialer
› I bygningsdeler og bygningskonstruksjoner *

A2-s1,d0

* Merknad:
Det finnes noen aksepterte bruksområder for brennbar isolasjon. Dette er imidlertid
forbundet med mange konsekvenser, forutsetninger og alternative utførelser.
Inntil dette eventuelt blir forelagt RIBR og særskilt vurdert, forutsettes det derfor at
det bare benyttes ubrennbare isolasjonsmaterialer.
** Merknad:
Eventuell bruk av Sedumtak vil utløse særskilte krav mht. tiltak mot brannspredning
og må utredes særskilt om det skulle bli aktuelt.
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Tekniske installasjoner (TEK § 11-10)
Tekniske installasjoner skal utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig
for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
Hver brannseksjon skal, så langt det er mulig, ha egne tekniske anlegg. Dette med
tanke på at tekniske anlegg fortrinnsvis skal kunne driftes upåvirket i de brannseksjonene som ikke er berørt av brann. Dette gjelder spesielt ventilasjonsanlegg.
Hvis aggregater må betjene flere brannseksjoner vil det bli omfattende behov for
branntekniske tiltak og spesialløsninger.

3.12.1

Ventilasjonsanlegg

Brannkonseptet er basert på at hver brannseksjon skal ha egne ventilasjonssystemer der krysninger gjennom brannseksjoneringsvegger skal unngås.
Utførelse og funksjonalitet må ivareta kravet om at ventilasjonsanlegg ikke skal
øke faren vesentlig for brann- eller røykspredning mellom brannceller i kanalnett,
via utette gjennomføringer rundt kanaler eller via varmeledning i kanalgods.
Det skal benyttes godkjente og dokumenterte løsninger for branntetting, isolering
og oppheng slik at forutsatt brannmotstand oppnås.
Ventilasjonsanlegget, inkludert kanalnettet skal utføres med materialer klasse A2s1,d0 (ubrennbare materialer), med unntak av komponenter som er typegodkjent
for bruken, filtre, lydfeller, o.l.
Det kan oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot røykspredning ved flere alternative
metoder. Eksempler:

›
›
›

Separate ventilasjonskanaler til hver branncelle
Brannspjeld i brannskiller
Opprettholdt drift av ventilasjonsanlegget ved brann, dimensjonert for avtrekk
og utventilering av røyk

Med mindre man velger å benytte strategi med brannspjeld i brannskiller må det
påregnes behov for "by-pass" med temperaturbestandige avtrekksvifter på
avkastsiden for å føre røyk forbi aggregat og dermed opprettholde avtrekkets
funksjon lengst mulig ved brann. Inntil det er identifisert andre behov må det
påregnes behov for vifter med temperaturbestandighet på 300 gr C i 60 minutter.
Avtrekkskanaler fra større kjøkken må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0
helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

3.12.2

Rørinstallasjoner

Rørgjennomføringer i konstruksjoner som har brann- eller røykskillende funksjon
må ha dokumentert brannmotstand. Kravet gjelder alle typer rørinstallasjoner,
herunder rør for gass, vann- og avløpsrør, vannbåren varme, rørpost, sentralstøvsuger, rør for el.installasjoner osv.
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Unntak som ikke behøver egen dokumentasjon (preakseptert utførelse):

›

Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 og isolerte
lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0, når det tettes
rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være klassifisert for den
aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.

›

Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte
og støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 når
det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen
har tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.
Merk: Avstanden fra røret til brennbart materiale må være minst 250 mm.

3.12.3

Elektriske installasjoner

Kabler som utgjør liten brannenergi (50 MJ/ løpemeter korridor/hulrom) kan føres
ubeskyttet gjennom rømningsvei.
Større mengder betinger beskyttelse:

›
›
›

Beskyttelse av hulrom der kabler føres med sprinkler
Kablene føres i egen sjakt utført som branncelle
Kablene legges over branncellebegrensende himling

Trapperom bør ikke benyttes som føringsvei for kabler til annet enn belysning og
installasjoner tilhørende i trappen.

3.12.4

Funksjonssikker strømforsyning

Installasjoner med funksjon i brann skal sikres strømforsyning i 60 minutter.
Aksepterte prinsipper for beskyttelse av strømtilførselen til installasjoner som har
funksjon i brann:

›
›

Beskyttelse med automatisk slokkeanlegg.

›
›

Bruk av funksjonssikker kabel (60 minutter).

Beskytte kabler/utstyr med brannklassifiserte løsninger/ passive tiltak (60
minutter beskyttelse).
Reservekraft/ UPS med uavhengig kilde og tilførsel.

Merknad:
Dette erstatter ikke behovet for dobbel strømforsyning til installasjoner som har
krav om dette.
Følgende funksjoner er forutsatt å ha funksjonssikker strømforsyning;

›
›

Brannmannsheiser
Brannalarmanlegg
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Nødlysanlegg
Røykventilasjon; vifter for mekanisk røykavtrekk, motordrevne røykluker
Strømforsyning fra tavlerom til heissjakter
Dørautomatikk som må fungere for å ivareta krav om åpningskraft 30 N på
rømningsdører

Generelle krav om rømning og redning (TEK § 11-11)
Generelle krav om rømning og redning ivaretas med planløsning som fremgår av
branntegningene sammen med tiltak og ytelser beskrevet i etterfølgende kapitler.
Brannkonseptet omhandler ikke innredning. Det poengteres derfor at fluktvei fra
oppholdssted til utgang skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv
rømning. Eventuell innredning i rømningsvei må være ubrennbar og ikke hindre
tilgjengelighet i rømningsveier eller til utganger.
Fri bredde i fluktruter, dvs. internt i brannceller, kan ikke være mindre enn 0,9 m og
må tilpasses eventuell sengetransport.
Følgende forhold nevnes spesielt:

3.13.1

Rom som er delt opp med foldevegger
Dersom rom deles med foldevegger skal hver del av rommet ha utgang til
rømningsvei uavhengig av foldevegg.

3.13.2

Utforming av auditorium:

›
›
›
›

Minste fri bredde i gangpassasjer:
Minimumskapasitet i gangpassasjer:

1 cm/ person

Fri bredde mellom benkerader (fra sete til rygg):

0,4 m

Maksimalt antall sitteplasser per rad bestemmes av utforming gangpassasjer:

›
›
3.13.3

1,2 m

Når det er én trapp/gangpassasje
Når det er tilgang til trapp/gangpassasje på begge sider

15 seter pr rad
30 seter pr rad

Særskilte behov knyttet til personer med funksjonsnedsettelse
Den tekniske utforming av byggverket vil ikke alene gi tilfredsstillende rømningsforhold for alle personer med funksjonsnedsettelser. Som et ledd i arbeidet med
utarbeidelse av evakueringsplaner ved virksomheten må det avklares om det er
behov for spesiell tilrettelegging med utstyr e.l. for å ivareta kravet om rask og
sikker rømning og redning av personer med funksjonsnedsettelse.

3.14

Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (TEK § 11-12)
Det skal installeres:

›

Heldekkende slokkeanlegg i alle bygninger (sprinkler iht. NS-EN 12845)
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›

Spesialslokkeanlegg (f.eks. gass) eller brannforebyggende anlegg (f.eks.
hypoxic air) kan være aktuelt i forbindelse med arkiver, datarom o.l. Relevante
standarder legges til grunn.

›
›

Slokkeanlegg på helikopterlandingsplass (relevant standard legges til grunn)

›
›
›

Nødlysanlegg (NS 1838)

Heldekkende brannalarmanlegg (iht. NS 3960) med alarmoverføring til 110sentral. Anlegget utføres med talevarsling. Alarmorganiseringen tilpasses
bygningenes oppdeling i brannseksjoner, virksomhetens organisasjon,
avdelingsstruktur m.v.
Ledesystem for rømning (NS 1838 / NS 3926)
Røykventilasjon i trapper, kulverter, atrier, overbygde gårdsrom, heis- og
installasjonssjakter.

Det skal foreligge evakueringsplaner når bygget tas i bruk. Det er et eieransvar å
sørge for dette.
Evakueringsplanene skal omfatte:

›
›
›
›
›
›

3.15

Prosedyrer for rapportering av brann og situasjoner som krever evakuering.
Beskrivelse av omstendigheter/situasjoner som krever evakuering
Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon
Oppgavebeskrivelser for personer som har rolle under evakueringen,
herunder bistå i assistert evakuering
Planer for øvelser
Rømningsplaner (tegninger med rømningsveier, manuelle meldere,
slokkeutstyr o.l)

Utgang fra branncelle (TEK § 11-13)
Etterfølgende gjelder brannceller generelt. De tilsvarende kravene til rømningsveiene (trapper og korridorer) er oppsummert i neste kapittel. For alle brannceller
skal minst ett av etterfølgende kriterier være oppfylt:

›
›

Utgang direkte ut til det fri

›

Utganger til (minst) to uavhengige rømningsveier

Utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører
videre til forskjellige rømningsveier/trapper eller til sikre steder (dvs. direkte ut
eller til en annen brannseksjon).

Merknad:
Rømningsvei er i denne sammenheng korridor eller trapp utført som egen
branncelle uten andre funksjoner, innredning eller installasjoner som kan hindre
rømning eller utgjøre uakseptabel brannrisiko. Rømningsveiene er farget grønne
på branntegningene.
I rom med sporadisk personopphold (lager, tekniske rom o.l.) kan det i noen tilfeller
være tilstrekkelig med rømning via annen branncelle, gitt at øvrige krav mht.
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avstand til utgang og fluktrute er ivaretatt. Dette er knyttet til en rekke betingelser
slik at hvert tilfelle må vurderes/avklares individuelt.
Øvrige minimumskrav:

›
›
›
›
›
›

Maksimal avstand til nærmeste utgang/rømningsvei

25 meter

Bredde på rømningsdør ut av brannceller med inntil 90 personer

0,9 meter

Bredde på rømningsdør ut av brannceller med over 90 personer *

1,2 meter

Høyde på rømningsdør ut av branncelle

2,0 meter

Slagretning på dører **

I rømningsretning

Maksimal åpningskraft for dører ***

30 N

Merknader:
* I rom beregnet for mange personer kan det bli nødvendig å øke antall utganger
og bredde på dørene. Det skal det være minst én utgang pr 150 personer og
samlet bredde på dører minst 1 cm fri bredde pr person.
** Motsatt slagretning kan aksepteres på dører fra rom beregnet for færre enn 10
personer.
*** Automatikk som er nødvendig for å ivareta kravet om åpningskraft må være
tilknyttet sikker strømforsyning (UPS) for sikker funksjon 60 minutter. Kravet gjelder
også dører som holdes oppe i normal situasjon, men som lukker ved brann.

Dør til rømningsvei skal ha låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom
rømningsveien er blokkert (alternativt kan det vurderes andre tiltak dersom det gir
tilsvarende sikkerhet).
Dør til rømningsvei kan være låst dersom den låses opp automatisk ved brannalarm og det i tillegg er manuell nødåpningsmulighet lokalt ved dør (maks 10 s
forsinkelse).
Vinduer dimensjoneres ikke særskilt for rømning, men rom for personopphold skal
ha åpningsbare vindu slik man har mulighet til å påkalle oppmerksomhet på
utsiden samt få tilgang til frisk luft.

3.16

Rømningsvei (TEK § 11-14)
Rømningsveier er farget grønne på branntegningene.
Minimumskrav til utforming av rømningsveier:

›
›
›
›

Fri bredde i rømningsveier (korridorer, trapper, inkl. døråpninger) *
Avstand til nærmeste utgang, trapp eller brannseksjon **
Rømningskorridorer deles opp i røykseksjoner
Slagretning på dører i rømningsveier

1,2 meter

maks 30 meter
minst hver 30. meter
i rømningsretning
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›
›

Rømningsdører skal kunne åpnes med enkelt grep uten bruk av nøkkel.

›

Rømningsveier skal ikke inneholde mobil brannenergi i form av minikjøkken,
garderober, kopimaskiner, møbler eller annet som kan utgjøre brannrisiko
eller være til hinder for rømning, rednings- eller slokkeinnsats ***.

›

Rotasjonsgrinder, skyvedører, karuselldører o.l. i rømningsvei må fungere ved
bortfall av strøm. Slike dører skal automatisk gå i åpen stilling ved brannalarm
eller strømbrudd, eller kunne åpnes manuelt med åpningskraft under 30 N.

Rømningsdører fra rom med mange personer skal ha panikkbeslag (kantine,
vrimlearealer 1. etaje, auditorium o.l.)

Merknader:
* I rømningsveier for mange personer må bredde økes ut over minimumskrav i
samsvar med aktuelle personantall. 1 cm pr person er dimensjonerende.
** Blindsone kan aksepteres når avstand er inntil 7 meter til nærmeste
utgang/trapp eller korridoravgrening.
*** Resepsjon/vaktrom inntil 20 m² kan inngå i rømningsvei når den ikke begrenser
fremkommelighet.

3.16.1

Trapper
Nødvendig antall og bredde på trapper og tilhørende utganger er avhengig av
behovet for rømningskapasitet, dvs. antallet personer som skal benytte dem. Dette
dimensjoneres på grunnlag av de to etasjer (inntil hverandre) som har flest
personer og som vil "belaste" trappene mest ved rømning. Nødvendig
rømningskapasitet bestemmes ut fra 1 cm rømningsbredde pr person (men
minimum 1,2 m bredde).
Trapper må plasseres slik at man ivaretar det generelle prinsippet om at man i
korridor skal komme til utgang/trapp samme hvilken retning man beveger seg
innenfor avstandsgrenser som er listet over. Forbindelse til annen brannseksjon,
f.eks. via broforbindelser, ringen eller kulverter, kan regnes som utgang og i noen
tilfeller erstatte trapp. De tilfeller der dette er aktuelt må imidlertid gjennomgås
særskilt for å sikre at rømningssikkerhet ivaretas. Trapper skal plasseres slik at det
ikke oppstår korridorer med blindsoner (del av korridor som bare har én
rømningsretning). Blindsone med inntil 7 meter avstand til utgang/trapp er
akseptabelt. Dør inn til korridoravgrening kan regnes som utgang.
Trapper skal lede direkte til det fri. Trapper som ikke plasseres ved yttervegg må
ledes til det fri med rømningskorridor. Korridoren må ha like god sikkerhet som
trappen. Det innebærer at det vil være behov for brannsluser med selvlukkende
dører og dørautomatikk mellom korridor og alle tilliggende rom, samt at korridor må
røykventileres (eventuelt også trykksettes ved brann dersom trapp er trykksatt).

3.17

Tilrettelegging for redning av husdyr (TEK § 11-15)
Ikke relevant for prosjektet.
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Tilrettelegging for manuell slokking (TEK § 11-16)
Hele bygningsmassen skal dekkes av slokkeutstyr. Det skal primært benyttes
brannslanger. Brannslanger kan suppleres med slokkeapparater der dekning av
brannslanger blir marginal, der vann er uegnet som slokkemiddel, eller der det er
ønskelig å forbedre dekningen med lett håndterlige slokkeapparater i tillegg til
brannslanger.
Brannslanger må plasseres slik at de ved bruk ikke må trekkes gjennom
brannskiller for brannseksjonering, dører til trapper eller røykskiller i korridorer.
Slokkeutstyr plasseres i posisjoner som er lett tilgjengelig og slik at avstand til
nærmeste slokkeutstyr ikke overstiger 30 meter.
Plassering skal være tydelig markert med skilt. Skilt bør være etterlysende eller
belyst med nødlys. Tilvisningsskilt plasseres på tvers av ferdselsretning.
Kriterier brannslanger:

›
›
›

Maksimalt 30 m slangeuttrekk
Innvendig diameter minst 19 mm
Formstabil slangetrommel med senterinnføring

Kriterier håndslokkeapparater:

›

ABC pulverapparater minimum 6 kg, eller skum- og vannapparater minimum 9
liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7.

3.19

Tilrettelegging for rednings-/slokkemannskap (TEK § 11-17)

3.19.1

Tilgjengelighet til bygningene
Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinnganger,
oppstillingsplasser og brannvesenets angrepsveier.
Byggverk må ha god tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskaper slik at alle
etasjer, fasader og brannseksjoner kan nås.
Brannvesenet skal ha egne angrepsveier som er uavhengig av bygningens
rømningsveier til plan under øverste kjeller. Det etableres utvendig atkomst til U3 i
forbindelse med bygg C.
Oppstillingsplasser og kjørevei til oppstillingsplass for brannvesen må
dimensjoneres for de laster som er aktuelle for brannvesenets materiell.
Følgende legges til grunn for kjørbar atkomst til bygget:

›
›
›

Minste svingradius (ytterkant)
Maksimal stigning
Minste kjørebredde

13m
1:8 (12,5 %)
3,5 m
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›
›
›
›

Minste fri kjørehøyde

4m

Maks terskelhøyde (fortauskant)

15 cm

Akseltrykk (tankbil)

26 tonn

Boggitrykk

19/2tonn

Oppstillingsplasser:

3.19.2

›

Antall og fordeling slik at det blir maks 50 m slangeutlegg fra brannbil for å nå
alle deler av fasader

›
›
›

Minste bredde

8m

Minste lengde

14 m

Laster for støtteben (30 x 60)

7,8 kg/cm2

Tilrettelegging i bygningene
Slokkemannskaper skal ha tilgang på universalnøkkel (nøkkelboks) ved
hovedangrepsvei.
Byggverk med mer enn 8 etasjer, eller øverste golv 23 m over terreng, må ha
brannmannsheis for å transportere brannmannskaper og nødvendig slokkeutstyr.
Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Ved
større avstander er det behov for flere brannheiser. Det etableres to brannheiser,
begge i bygg A. Brannheiser utføres i samsvar med NS-EN 81-72 Brannheiser.
Det forutsettes at slokkemannskaper skal ha radiodekning i, på og rundt hele
bygningen. Om nødvendig må det gjøres tiltak for å sikre dette.
Hulrom som f.eks. sjakter, nedforede himlinger, oppforede golv etc., må være
tilgjengelige for inspeksjon via luker eller tilsvarende. Avstand mellom
inspeksjonsmuligheter i himling/golv bør ikke overstige 10 meter.

3.19.3

Vannforsyning utendørs
Det skal være forsvarlig tilgang til slokkevann i uttak fordelt slik at alle deler av
bygget dekkes. All vannforsyning skal kunne benyttes uavhengig av årstid.
Det skal være brannkum/hydrant mellom 25-50 m fra inngang til hovedangrepsvei i
alle bygg. I tillegg må det være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter til at alle
fasader kan dekkes med 50 m slangeutlegg fra brannbil.
Dersom avstanden mellom bygning og uttak er kortere enn 25 m, skal uttaket være
skjermet mot varmestråling.
Kapasiteten på uttakene skal være på minst 50 l/s fordelt på to eller flere uttak.

3.19.4

Vannforsyning innendørs
Det skal etableres stigerør for innendørs uttak av slokkevann i alle trapper.
Tilkoblingspunkter og uttak skal merkes.
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Stigeledning skal beregnes hydraulisk basert på avklaringer med stedlig
brannvesen. Stigeledning dimensjoneres for 500 l/min (2 strålerør á 250 l/min).
Stigeledningen må være dimensjonert for trykkøkning og kunne stå tom eller være
tilknyttet vann-nett.
Det benyttes 2 parallelle tilkoblinger med egne stengeventiler til hver stigeledning,
med mulighet for trykkforsterkning med brannvesenets pumper på bakkeplan.

3.19.5

Branntekniske installasjoner, merking og informasjon
Det må være merking som gir brann- og redningspersonell nødvendig informasjon
for å løse sine oppgaver effektivt. Det vises til NS-ISO 3864. Både branntekniske
installasjoner og risikoområder (eks.vis gass under trykk) skal merkes.
Det skal være orienteringsplaner ved hovedangrepsvei. Orienteringsplanen bør
inneholde all nødvendig informasjon og bør ikke være større enn A3-format.
Orienteringsplan bør være laminert i minst to eksemplerer.
Orienteringsplanene skal inneholde oversikt brannvernleder og annet viktig
personell, nødvendig informasjon om brannteknisk oppdeling, rømnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner, samt oversikt over
særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.
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Innledning

Bygningsfysisk premissnotat er et overordnet dokument som skal ivareta de
bygningsfysiske utfordringer i prosjektet. Notatet inneholder viktige prinsipper med
hensyn til bygningsfysikk for prosjektet Sykehuset i Stavanger. Dette inkluderer
krav og anbefalinger som bør legges til grunn videre i prosjektering og utførelse.
Bygget planlegges bygd som Passivhus i henhold til NS 3701.
Bygningsfysikk defineres her som varmetransport, lufttransport, fukttransport og
materialbruk. Premissnotatet fokuserer på klimaskjermen, dvs. gulv, yttervegger og
tak. Fagene inneklima, brann, akustikk og energi er primært ikke behandlet her.
Bygningsfysisk rådgivning skal blant annet bidra til å sikre gode tekniske løsninger
for bygningskroppen slik at overordnet energimål kan oppnås og at krav til
fuktsikring og lufttetthet blir oppnådd.
Bygningsfysikk er utpreget tverrfaglig og har grensnitt mot mange andre fag i
prosjekteringsprosessen. Vi antar at bygningsfysikk har en koordinerende rolle i
prosjektet. De viktigste fagene er ARK, RIM og RIB. Intensjonen blir at dokumentet
oppdateres i prosjektprosessen og skal gi gode føringer for hvordan bygningsfysikk
blir ivaretatt i prosjektet.
Dette notatet er oppjustert til gjeldende konsept og lokalisering.

1.1

Om prosjektet Sykehuset i Stavanger

Nye Stavanger Universitetssykehus planlegges utbygd i to byggetrinn. Byggetrinn
1 forventes utført i perioden fram mot 2023.
Ullandhaug er valgt som lokalisering. Her finnes Universitetet i Stavanger, samt et
stort område med ubebygd mark. Figur 1 viser den overordnede geografiske
plasseringen av nytt sykehus på Ullandhaug. Tomten skråner mot sør og tilbyr en
storslått utsikt mot Jæren i sør og Hafrsfjord i vest.

Figur 1 Det er bestemt at nytt sykehus i Stavanger skal ligge på Ullandhaug markert med rød ring.
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Bygningene er tenkt plassert slik som vist på Figur 2. Totalt areal er planlagt til ca.
105 000 m².

Figur 2 Gjennomføringsstrategi av byggetrinn 1. Totalt areal er planlagt til ca. 105 000 m².

Den meget store bygningsmassen som planlegges medfører at små detaljer i
planleggingen kan medføre store konsekvenser i sluttregnskapet og for drift og
vedlikehold. Faget bygningsfysikk kan bidra til å kvalitetssikre en del valg og gi
gode råd i planprosessen videre.
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Krav og veiledninger

Krav og henvisninger med hensyn på bygningsfysikk som er styrende i prosjektet
er gitt i følgende dokumenter:
Krav

›

Byggteknisk forskift (TEK 10)
De viktigste forholdene som har betydning for den videre bygningsfysiske
prosjekteringen er deler av forskriftens §13 og §14 som omhandler fukt og
energieffektivitet.

›

Passivhus i henhold til NS 3701:2012: Kriterier for passivhus og
lavenergibygninger – Yrkesbygninger

›

Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012), Miljø- og klimatiltak innen bygg og
eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten

›

Overordnet Teknisk Program (OTP) rev. 3 2014

›

Kommunal- og regionaldepartementet (Rapport 2010): energieffektivisering av
bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040.

Veiledninger

›

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer (BKS)
Dette er en god informasjonskilde til byggetekniske løsninger. Dette er også
løsninger som tilfredsstiller funksjonskravene i TEK. Ved å følge anvisninger
gitt her vil man velge sikre og bestandige løsninger, samt energieffektive. Ved
komplekse bygg vil ikke alle detaljene i denne serien være helt tilstrekkelig,
men prinsippene som er angitt vil man kunne overføre til mer komplekse
bygninger.

›

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
BVN er et verktøy for å planlegge og bygge våtrom. BVN gir anbefalinger og
viser løsninger for å lage vannskadesikre og varige våtrom. Løsningene
tilfredsstiller også funksjonskravene i TEK. BVN, eller deler av denne kan
legges til grunn for våtromsarbeidene i videre prosjektering.

›

Veiledning til TEK 10
Veiledningen utdyper krav satt i forskriften og referer også i stor grad til BKS
når det gjelder bygningsfysiske forhold.

›

Håndbok 50 Fukt i bygninger
Boka gir en samlet fremstilling av de ulike aspektene ved fukt i bygninger og
konstruksjoner, og omhandler både teori og praktisk bygningsfysikk.
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Klimabelastning

3.1

Slagregn

Slagregnsbelastning på bygningsdeler er viktig med hensyn på hvordan regntetthet
og detaljering av fasader, beslag og tak skal prosjekteres og utføres . Plassering
av bygningsdelene i forhold til utsatthet for slagregn og likeså vurdere
bygningsdelenes egnethet i bruk, er viktig i forhold til fuktsikring av klimaskjermen.
Nærmeste værmålestasjon til Ullandhaug er Sola flyplass. Sola flyplass har en
meget høy slagregnsbelastning på 555 mm pr. år, se Figur 3. Årsmiddel er 1180
mm. Nær halvparten av all nedbør er slagregn. Det er viktig å merke seg at
påkjenningen blir større med høyere bygg, pga. av vindbelastningen øker med
høyden. I følge vindrosa for Sola fra Meteorologisk institutt, er mest utsatt
vindretning sør og sørøst, men også til dels nordvest, se Figur 4. Byggene vil være
høytliggende med lite skjerming og med skråning mot sør, slik at fasader mot sør
vil være ekstra utsatt. Spesielt utsatte deler vil være overgangsdetaljer ved tak,
hushjørner og vindusinnsetting i fasaden, men også valg av type kledning må
tilpasses den høye slagregnpåvirkningen.

Figur 3 Tabellen viser slagregnsdata for Sola m.fl. [8]

Figur 4 Vindrose for Sola med data fra de ti siste årene (2006-2015) [9].

3.2

Topografi

Terrengforhold rundt nybyggene vil ha betydning for hvor utsatt byggene er for
klimapåkjenninger. Dette gjelder blant annet solforhold og vind. Figur 5 viser
eksempel på hvordan værlagsdominerte vindforhold styres og avdempes av
topografien. Koller og åspartier har sterke værlagspåkjenninger, mens en
tilbaketrukket dal er mer skjermet og domineres av sitt eget lokalvindsystem, se
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Figur 5. Siden Ullandshaug ligger på en forhøyning vil byggene være værutsatt, og
særlig mot sør der terrenget skrår, men også mot vest mot fjorden, samt mot nord
som er en hyppig vindretning, se Figur 6. Høydeprofilen er vist i retning mot sør,
som er fremherskende vindretning. Den er hentet fra Stavanger sentrum, via
Ullandhaug og videre mot Forus sør.

Figur 5 Værpåkjenning avhengig av terrengprofil [11].

Figur 6 Høydeprofil med angivelse av terreng for Ullandhaug [12].

Tomten ligger på et nokså værutsatt sted, og byggenes innbyrdes plassering bør
planlegges ut i fra herskende vindretning. En bør være oppmerksom på at
vindforholdene kan endres rundt byggene. Et åpent rom i midten omringet av
bygninger kan f.eks. bli veldig vindfullt, slik at det kan være utfordrende å benytte
slike uteareal til oppholdssoner. Det er positivt at byggene er planlagt med ulike
høyder, og en bør unngå å legge rette åpninger mot herskende vindretning (sørøst
og nordvest).
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4

Materialbruk

Overordnet teknisk program (2014) angir generelle og prinsipielle føringer for
materialbruk i prosjektet. Følgende er klippet fra OTP;
Kap. 7 Ingressen;

Kap. 7.2 Materialvalg og konstruksjonsløsninger gir anvisninger. Viktig punkt for
bygningsfysikk er;

De generelle krav i regelverket angir at alle bygningsmaterialer og
konstruksjonssystemer som brukes skal tilfredsstille de krav til dokumentasjon som
stilles i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK),
samt relevante standarder og forskrifter, avhengig av hvilket produkt det dreier seg
om. En skal også ta hensyn til prosjektets krav til klimagassutslipp. Byggevarenes
egenskaper og ytelser skal være slik at de tekniske krav til byggverket, fastsatt i
TEK10, blir oppfylt. De viktigste egenskapene for det aktuelle produkt skal
dokumenteres, f.eks. gjennom en SINTEF-godkjenning eller tilsvarende
godkjenninger, CE-merking, produktblad, referanser osv.
Siden byggevarer inngår permanent i byggverk, vurderes byggevarene opp mot
såkalte grunnleggende krav til byggverk. De grunnleggende kravene skal sikre at
byggverk i sin helhet og sine ulike deler er egnet for sin tilsiktede bruk, særlig med
hensyn til menneskers helse og sikkerhet gjennom hele byggverkets livssyklus.
Byggverk skal oppfylle følgende grunnleggende krav:

›
›
›
›
›
›
›

Mekanisk motstandsevne og stabilitet
Brannsikring
Hygiene, helse og miljø
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
Vern mot støy
Energiøkonomisering og varmeisolering
Bærekraftig bruk av naturressurser

For byggevarer som ikke er CE-merket skal varens vesentlige egenskaper
dokumenteres i den grad de er nødvendige for vurdering av byggevarens egnethet
til bruk i byggverk, men minst en egenskap skal alltid dokumenteres. Disse
egenskapene skal dokumenteres i henhold til en tilfredsstillende teknisk
spesifikasjon, eks. norsk standard, teknisk godkjenning fra et tredjepartsorgan eller
produsentens egne tekniske spesifikasjoner.
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Løsninger og produkter som er anerkjente i andre land vil ikke nødvendigvis være
brukbare i Norge. På grunn av andre klimaforhold her må man være
oppmerksomme på at disse løsningene og/eller produktene har de nødvendige
egenskapene for bruk i Norge. Fasadesystemer med kledning og festemidler har
en godkjenningsordning i form av ETA (European Technical Approval). Det vil
være viktig at krav til produktsystem følger godkjenningskriterier for disse ETA, evt.
at produktet har en ETA. Dersom et produkt til byggverk lovlig kan omsettes i EØSland, skal produktet godtas omsatt i Norge.
Alle detaljtegninger bør kvalitetssikres av part som har kompetanse innenfor
bygningsfysikk og materialbruk. Ved bruk av ikke-preaksepterte løsninger skal det
særskilt vurderes om det må gjøres ekstra dokumentasjonstiltak for at løsningen
kan brukes. Det bør særlig legges vekt på fuktsikring grunnet en stor andel av
byggeskader relatert til fukt.

5

Energi – Konsekvenser ved passivhus

For krav til U-verdier, normalisert kuldebroverdi og lekkasjetall, samt
energiregnskap, henvises det til den enhver tid gjeldende versjon av
passivhusevalueringen [13].
Nytt sykehus i Stavanger skal tilfredsstille krav til passivhus gitt i
Passivhusstandarden NS 3701. NS 3701 stiller minstekrav til noen bygningsdeler,
komponenter, systemer og lekkasjetall. Standarden stiller krav til U-verdi for
vinduer og dører, men ikke andre bygningskomponenter. Det stilles krav til totalt
varmetapstall, oppvarmingsbehov og kjølebehov [1]. Disse er vist i Tabell 1.
Anbefalte U-verdier, normalisert kuldebroverdi og lekkasjetall fra gjeldende versjon
av NOT-RIEn-00-001 Energikonsept er oppsummert i Tabell 2. I tabellen er det
også oppgitt cirka isolasjonstykkelser som skal til for å oppnå U-verdiene.
Tilsvarende isolasjonstykkelser er gjennomsnittlige verdier for hver bygningsdel,
slik at varierende isolasjonstykkelser kan omfordeles innad under bygningsdelen.
Angitte U-verdier tilfredsstiller også U-verdikrav i revidert TEK10.
Benyttede varmekonduktiviteter er valgt ut fra konvensjonelle isolasjonsmaterialer i
bygningsdelen. For konstruksjoner under terreng er det valgt en noe dårligere
varmekonduktivitet enn normalt (0,040 W/mK i stedet for 0,038 W/mK), i tilfellet
deler av gulv- og kjellervegger kommer til å ligge under grunnvannsstand,
isolasjonen vil da kunne få en noe redusert isoleringsevne. For yttervegger over
terreng er det valgt å regne med en varmekonduktivitet på 0,035 W/mK (typisk
verdi for mineralull), og 0,038 W/mK for tak (typisk verdi for trykkfast isolasjon).
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Tabell 1: Overordnede krav til sykehus. Kravene avhenger av bygningskategori, geografisk
plassering og størrelse, og er angitt i NS 3701.

Egenskap

Krav til passivhus

Varmetapstall H’’ *
Oppvarmingsbehov **
Kjølebehov
U-verdi vindu og ytterdør inkl. karm/ramme
Normalisert kuldebroverdi
Årsgjennomsnittlig
temperaturvirkningsgrad for
varmegjenvinner
SFP-faktor ventilasjonsanlegg
Lekkasjetall ved 50 Pa, n50
Belysning, LENI og gjennomsnittlig
effektbehov i driftstiden

≤ 0,40 W/m²K
≤ 20,0 kwh/m²år
≤ 9,28 kWh/m²år
≤ 0,80 W/m²K
≤ 0,03 W/m²K
≥ 80 % (≥ 70 % der varmegjenvinning medfører fare
for spredning av forurensning eller smitte)
≤ 1,5 kW/(m³/s)
≤ 0,60 h-1
≤ 29,1 kWh/m²år og 5,0 W/m²

*Varmetapstallet angir varmetapet gjennom klimaskallet, og avhenger blant annet av Uverdier, kuldebroverdi og lekkasjetall. **Oppvarmingsbehovet omfatter varme avgitt fra
varmeanlegget og varmebatteri i ventilasjonsanlegget.
Tabell 2: Krav til U-verdier fra passivhusevalueringen, med tilsvarende isolasjonstykkelser for
ulike bygningsdeler. U-verdiene tilfredsstiller også krav i ny TEK10.

U-verdi yttervegger

U-verdier for
oppfyllelse av
passivhuskrav
(gjennomsnitt for
bygningsdelen)
0,13 W/m²K

U-verdi yttervegger
kjeller mot friluft

0,11 W/m²K

U-verdi yttervegger
under terreng

0,10 W/m²K *

U-verdi tak

0,12 W/m²K

U-verdi gulv på grunn

0,08 W/m²K *

U-verdi gulv mot det
fri
U-verdi
glass/vinduer/dører
Normalisert
kuldebrobryter
Lekkasjetall ved 50
Pa, n50

0,12 W/m²K

Tilsvarende ca. isolasjonstykkelser

350 mm
λ=0,035. Stenderverk i tre med minimum
150 mm kontinuerlig isolasjon på utsiden.
Beregnet i eget excel-ark
300 mm
λ=0,038
Beregnet i eget excel-ark
250 mm
λ=0,038
Beregnet i eget excel-ark
350 mm
λ=0,038
verdi fra tabell 52, BKS 471.013 [5]
300 mm
λ=0,040
Beregnet i eget excel-ark
300 mm
λ=0,038 [6]

0,80
≤ 0,03 W/m²K
≤ 0,40 h-1

Normalisert kuldebroverdi må dokumenteres
i henhold til NS 3701:2012 [1]
Oppmerksomhet rundt detaljer og utførelse.
Se anbefalinger i BKS 520.401 [14].
Krav utover passivhusstandard er satt i
Prosjektrapport II (2012), Miljø- og
klimatiltak innen bygg og
eiendomsforvaltning i
spesialisthelsetjenesten.

*ekvivalent verdi
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Klimaskjerm

Både ved nybygg og rehabilitering gjelder en del generelle bygningsfysiske
prinsipper:

›

Klimaskjermen bør generelt bygges opp med (fra innsiden til utsiden)
dampsperre, isolasjon, vindsperre, luftespalte og kledning. Klimaskjermen
plasseres mest mulig utenfor hovedbæresystemet.

›

Klimaskjermen skal ha tilstrekkelig varmeisolasjon.

›

Klimaskjermen skal utformes slik at det ikke transporteres vann inn i
konstruksjonene.

›

Det skal ikke transporteres fuktig og varm luft ut i konstruksjonene som kan
føre til kondens.

›

Varmeisolasjonen skal som hovedregel ligge på kald side av
bærekonstruksjoner.

›

Vindsperre monteres med omlegg og klemte skjøter og mest mulig
kontinuerlig for å sikre byggets tetthet.

›

Dampsperre monteres alltid på varm side av isolasjonen også med klemte
skjøter og omlegg.

›

Materialsjikt med stor dampmotstand (f.eks. betong) skal ikke plasseres på
kald side av varmeisolasjonen. Dette kan aksepteres dersom det opprettes en
luftet spalte mellom materialsjiktet og isolasjonen.

›

Prinsippet om totrinnstetting skal benyttes på nye fasader og fuger.

›

Det skal ikke bygges inn fuktømfintlige materialer mellom to damptette sjikt.

›

Kuldebroer skal helst unngås eller minimeres.

›

Gjennomføringer i dampsperre og taktekking skal tettes tilstrekkelig for å
unngå fukttransport og utilsiktede luft- og vannlekkasjer.

›

Isolasjonssjiktet bør legges kontinuerlig uten hulrom.

OTP Kap. 7.2 Materialvalg og konstruksjonsløsninger gir anvisninger. Viktig punkt
for bygningsfysikk er;

Med klimaskjerm forstås yttervegger, vegg mot terreng, golv på grunn, tak og alle
komponenter som plasseres i disse bygningsdelene.
Med vedlikeholdsfrie konstruksjoner forstås også utstrakt vektlegging av framtidige
fordeler/besparelser mht. drift og vedlikehold. Et annet begrep som i
bygningsfysikk ofte dekker dette premiss er robusthet. Det skal velges en robust
klimaskjerm.
Bygget må planlegges for å unngå fuktskader. Fuktskader står for hovedandelen
av alle byggeskader. Hovedfuktkildene er vist på Figur 7. Fukt kan transporteres
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gjennom materialer og konstruksjoner som vanndamp (luftlekkasjer eller diffusjon)
eller vann i væskefase (kapillærsuging, vanntrykk, gravitasjon eller vindtrykk).

Figur 7: Hovedkilder til fukt i bygg [7].

Fire hovedregler bør følges for å oppnå god sikkerhet mot fuktskader, se Figur 8.

Begrens tilførselen av
fukt utenfra (regn,
slagregn, snøinndrev,
fukt i grunnen)

Begrens tilførselen av
fukt innenfra (vanndamp
ved luftlekkasjer og
diffusjon)

Fuktsikkerhet

Begrens byggfukten
(byggematerialenes
fuktinnhold ved lukking
av konstruksjonen)

Gi konstruksjonene god
uttørkingsevne

Figur 8: Hovedregler for utforming av bygning og bygningskonstruksjoner for å oppnå god
sikkerhet mot fuktskader.

For å oppnå et bestandig klimaskall er det viktig å sørge for god fuktsikkerhet i
ytterkonstruksjonen. Hovedprinsipper er oppsummert i Tabell 3.
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Tabell 3: Hovedprinsipper for å oppnå god fuktsikkerhet i ytterkonstruksjoner [24]
Hovedprinsipper for
fuktsikkerhet i
ytterkonstruksjoner

Hvordan oppnå dette

Begrens påkjenningene
fra nedbør

Tilstrekkelig takhelning/fall
Totrinnstetting av fasade og fuger
Benytt beslag med dryppnese og tilstrekkelig fall
Vindsperre må være vannavvisende og ha tilfredsstillende vanntetthet
Dersom det benyttes vindsperre av plateprodukt kan det være aktuelt
med en ekstra vindsperre av rullprodukt for å beskytte veggen mot
nedbør i bruks- og/eller driftstiden, samt oppnå bedre beslagsløsninger.

Begrens tilførselen av
fukt fra innelufta

Benytt dampsperre med en Sd-verdi på minimum 10 m.

Begrens tilførselen av
fukt fra grunnen

Terrengfall vekk fra bygning

Lufttetting (se avsnitt 6.9)

Drenering
Kapillærbrytende sjikt, varmeisolasjon og dampsperre i gulv på grunn
Kapillærbrytende og vannavvisende sjikt, samt utvendig isolasjon på
kjellervegger

Bruke materialer som
tåler fuktpåvirkningen

Kun fuktbestandige materialer i konstruksjoner med dårlig
uttørkingsevne, eks. mellom to damptette sjikt (kompakte tak o.l.)
Ikke fuktømfintlige materialer i direkte kontakt med materialer som
inneholder mye byggfukt (betong o.l.)

Gi konstruksjonen god
uttørkingsevne

Materialer med størst dampmotstand på varm side og avtakende mot
kald side
Vindsperrer med en samlet Sd-verdi ≤ 0,5 m

6.1

Kuldebroer

Passivhusstandarden NS 3701:2012 [1] har minimumskrav til normalisert
kuldebroverdi og lekkasjetall, og det anbefales derfor å gi dette spesiell
oppmerksomhet fra starten av prosjekteringen. U-verdier og normalisert
kuldebroverdi skal dokumenteres etter NS 3031.
Figur 9 viser eksempler på kritiske punkter med hensyn til kuldebroer. Kuldebroene
bør kartlegges så tidlig som mulig og minimeres ved hjelp av gunstig utforming og
isolasjon.
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Figur 9 Eksempler på kritiske punkter med hensyn til kuldebroer.

En kuldebro er en del av klimaskjermen der varmemotstanden endres betydelig av
en eller flere av følgende forhold:

›

Klimaskjermen gjennomtrenges helt eller delvis av materialer med en annen
varmekonduktivitet (se ). Et eksempel på dette er der en etasjeskiller møter en
yttervegg.

›

Det er forskjeller i materialtykkelsen. Dette kan være i tilfeller der en vegg
endrer tykkelse.

›

Det er en forskjell mellom størrelsen (arealet) på innvendige og utvendige
overflater (geometrisk kuldebro). Dette oppstår i skjæringspunkter mellom
konstruksjonsdeler, som ved hjørner og der vegg møter golv eller tak.

En kuldebrobryter er et sjikt av varmeisolerende materiale som er lagt inn i en
konstruksjon for å redusere virkningen av kuldebroen. Generelt er det mest gunstig
å bryte kuldebroene med et mest mulig kontinuerlig lag med isolasjon på kald side
av konstruksjonen. En slik løsning må godkjennes av RIB.
I tillegg til at kuldebroer øker varmetapet, kan de også øke risikoen for kondens og
føre til redusert termisk komfort.
Se for øvrig kommentarer vedrørende kuldebroer i kapittel 6.
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Figur 10: Eksempel på kuldebro der klimaskjermen gjennomtrenges av materialer med høyere
varmekonduktivitet [15].

6.2

Tak

Det anbefales at flate tak bygges opp som et kompakt flatt tak i henhold til BKS
525.207 Kompakte tak [16]. Se Figur 11 for prinsipiell oppbygging av taket. For å
sikre en luft- og damptett takkonstruksjon legges en dampsperre på oversiden av
dekkene, på varm side av isolasjonen. Vanndampmotstanden til dampsperra bør
ikke være mindre enn 50 109 m2sPa/kg, som tilsvarer en ekvivalent
luftlagstykkelse, Sd-verdi, på minimum 10 m.

Figur 11: Prinsipiell oppbygning av rettvendt kompakt tak [16].

Alle flate tak bør ha en parapet som hindrer at smeltevann fryser til is ute ved
vegglivet (se Figur 12). Parapeten bør være minst 200-300 mm høy fra ferdig
isolert og tekket overflate. Beslaget på topp parapet må ha fall innover mot takflata
på minst 1:5. Som taktekking bør det benyttes to lag asfalt takbelegg med sveisede
skjøter eller tilsvarende. Det er viktig at takmembranen brettes over gesims, eller
minst 150 mm opp langs tilstøtende konstruksjoner. Membran defineres her som et
vanntett sjikt i ett eller flere lag som skal hindre vann i å trenge inn i den undereller bakenforliggende konstruksjonen. Innfesting av eventuelle rekkverk for
takterrasse bør monteres over 150 mm fra ferdig takoverflate. Siden det bygges
inn materialer mellom to damptette sjikt er det viktig at det ikke benyttes
fuktømfintlige materialer.
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Figur 12: Prinsipiell oppbygning av parapet [17]

Avrenning fra tak må skje via innvendige nedløp. Det anbefales ikke utvendige
nedløp grunnet fare for frysing og opphoping av isvann. Fall mot sluk skal være
minst 1:40, mens fall i rennene skal være minst 1:60. Renner og sluk må holdes
isfrie. I tillegg til sluk anbefaler SINTEF Byggforsk at det monteres overløp på
takene i tilfelle slukene går tett. Dette hindrer at vann trenger inn bak
takmembranen og inn i underliggende konstruksjoner. Gjennomføringer i
membranen bør gjøres kun i høybrekk, og ikke i lavpunkter og kilerenner.
Kuldebroer bør minimeres, og kuldebrobryter i forkant av dekket bør være minst
150 mm tykk (se Figur 13). I tilfeller der det er større innslag av treverk enn vist i
Figur 13, eller der det benyttes andre materialer med høy varmeledningsevne som
f.eks. stål, bør det vurderes å øke kuldebrobryteren for å kompensere for dette.

Kuldebrobryter

Figur 13: Kuldebrobryter i overgang mellom tak og vegg [17].
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Yttervegger

6.3.1 Yttervegger over terreng
Generelt skal bygningstekniske detaljer utformes slik at slagregn ikke trenger inn i
konstruksjonen. Slagregn er den mest problematiske ytre påkjenningen for
yttervegger. For å gi varig og effektiv fuktsikring av fasader og fuger er det spesielt
viktig med tetting i to trinn og høy detaljering av tettedetaljer.
For yttervegger over terreng anbefales det å følge anvisningene i BKS 523.002
Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og
anbefalinger [18].
Prinsipiell oppbygning av yttervegg med luftet kledning er vist i Figur 14. Det er
viktig at bæresystemet ligger mest mulig innenfor klimaskjermen for å redusere
kuldebroer. Dampsperren kan gjerne ligge inntrukket i veggen for å redusere
gjennomføringer. For å hindre kondens på dampsperra, er det da viktig at
maksimalt ¼ av total isolasjonstykkelse ligger på innsiden av dampsperra.

Figur 14: Prinsipiell oppbygning av yttervegger over terreng [18].

Kuldebroer bør minimeres, og kuldebrobryter i forkant av dekker bør være minst
150 mm tykk (se Figur 15). I tilfeller der det er større innslag av treverk enn vist i
Figur 15, eller der det benyttes andre materialer med høy varmeledningsevne som
f.eks. stål, så bør det vurderes å øke kuldebrobryteren for å kompensere for dette.

Figur 15: Kuldebrobryter [18].
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6.3.2 Yttervegger mot terreng
Yttervegger mot terreng anbefales å bygges opp i henhold til BKS 523.111
Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting [19] (se Figur 16). Mest mulig
isolasjon bør ligge på utsiden av veggen for å hindre kondens, og minimum 50 %
av isolasjonen på utsiden. Det er viktig at alle materialer som benyttes under
terreng er uorganiske. Dersom mer enn halvparten av veggen ligger under terreng,
skal det ikke være dampsperre på innsiden for å tillate uttørking innover i
konstruksjonen. På utsiden av isolasjonen må det legges grunnmursplate,
eventuelt bare drenerende isolasjonsplater med fiberduk.
Det skal være terrengfall vekk fra ytterveggen på min. 1:50 3,0 meter ut fra
ytterveggen.

Figur 16: Prinsipiell oppbygning av yttervegger mot terreng [19]

For yttervegger med glassfasade ned mot terreng skal det være sokkel på minst
150 mm. Om det er vegetasjon inn mot yttervegg anbefales at sokkel økes til min.
200 mm. Det er viktig at krav til fall bort fra ytterveggen overholdes.
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Konstruksjoner mot arealer med redusert
temperatur

Teknisk rom på tak er forutsatt at skal ha en tilsiktet temperatur under 15°C i
oppvarmingssesongen. I henhold til TEK10 §14-1, fjerde ledd, skal arealet med
lavere temperatur innrettes slik at transmisjonsvarmetapet ved aktuell
innetemperatur ikke blir større enn det som tillates i en fullt oppvarmet og fullisolert
bygning, jf. § 14-2 og 14-3. Isolasjonsstandarden kan i slike tilfeller bestemmes ved
en enkel beregning som omfatter U-verdier og temperaturdifferanser.
Det er utført beregning av hvilken U-verdi som behøves ved konstruksjonene med
lavere temperatur for å oppfylle overnevnte krav i TEK10.
Forutsetninger:
› Dimensjonerende utetemperatur Stavanger: -12,8°C
› U-verdi yttervegg fulloppvarmet: 0,13 W/m²K
› U-verdi tak fulloppvarmet: 0,13 W/m²K
Tabell 4: Krav til U-verdier for arealer med redusert temperatur, med tilsvarende
isolasjonstykkelser for ulike bygningsdeler.

Innvendig
temp.

U-verdi

Varmekonduktivite
t isolasjon

Isolasjons
-tykkelse

[C°]

[W/m²K]

[λ]

[mm]

U-verdi yttervegger
fulloppvarmet

21

0,13

0,035

350

U-verdi yttervegger
redusert temperatur

15

0,16

0,035

250

U-verdi tak
fulloppvarmet

21

0,12

0,038

350

U-verdi tak redusert
temperatur

15

0,15

0,038

260

Etasjeskiller
Teknisk
rom/underliggende
etg.

15/21

0,12

0,038

Min.150
(termisk
komfort)

Se Memo01-Isolasjonstykkelser for ytterligere beskrivelse av isolasjon ved teknisk
rom på tak.

6.5

Gulv mot grunn

Det anbefales at gulv på grunn har oppbygning som anvist i BKS 522.111
Betonggolv på grunnen [20]. Ett eksempel på prinsipiell oppbygning av gulv på
grunnen er vist i Figur 17. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at figuren
ikke viser plassering av radonmembran. Krav og anbefalinger for sikring mot radon
er beskrevet i BKS 520.706 Sikring mot radon ved nybygging [21].
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For å beskytte gulvkonstruksjonen mot vanndamp fra grunnen, benyttes fuktsperre
av minimum 0,2 mm plastfolie. Plastfolien må ha minimum 200 mm omlegg. Er
konstruksjonen slik at glidesjikt er nødvendig, benyttes et ekstra lag folie. I isolerte
gulv bør folien legges over isolasjonen.

Figur 17: Prinsipiell oppbygning av isolert betonggolv på grunn [20].

6.6

Vinduer og dører

For vindusinnsetting i yttervegger over terreng anbefales det å følge anvisningene i
BKS 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk [22].
Vinduer og dører bør plasseres i isolasjonssjiktet for å redusere kuldebroer. Det er
viktig med gode beslagsløsninger for å hindre vanninntrenging. Det er i prinsippet
to hovedalternativer for plassering i veggen:
1

Vinduet plassert med sporet i bunnkarmen for vannbrettbeslaget i plan med
vindsperra i veggen (langt ute i veggen) som illustrert i Figur 18.

2

Vinduet plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet (lenger inn i veggen), og med
ekstra fuktsikring under karm og vannbrettbeslag, som illustrert i Figur 19.

Fordeler ved alternativ 1:

›

Enkel regntetting som igjen medfører indre fare for fuktskader under vinduet.
Slagregnet dreneres enkelt på utsiden av vindsperra.

›

Noe mer dagslys og solvarme gjennom vinduet fordi smyget gir liten
avskjerming.

›

Best mulighet for drenering og lufting bak utvendig omramming og raskere
opptørking av vinduet etter slagregn.

Ulemper ved alternativ 1:

›

Noe høyere kuldebroverdi

›

Noe økt slitasje og vedlikeholdsbehov

›

Noe større fare for utvendig kondens og rim fordi smyget gir mindre
avskjerming
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Figur 18: Alternativ 1. Vinduet plassert med sporet i bunnkarmen for vannbrettbeslaget i plan med
vindsperra i veggen (langt ute i veggen) [22].

Fordeler ved alternativ 2:

›

Lavere kuldebroverdi.

›

Redusert fare for utvendig kondens fordi vindussmyget skjermer noe for
varmetap til den kalde himmelen.

›

Noe varmere glassrutekant og noe redusert innvendig kondensfare.

›

Vinduet blir noe tørrere fordi det blir litt varmere og bedre skjermet mot
nedbør.

›

Redusert soloppvarming ettersom vindussmyget skjermer deler av vinduet
(ved varmeoverskudd og kjølingsbehov).

Ulemper ved alternativ 2

›

Større fare for fuktskader i veggen ved eventuelle lekkasjer hvis det mangler
membran under vinduet eller membranen ikke er tett.

Figur 19: Alternativ 2. Vinduet plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet (lenger inn i veggen), og
med ekstra fuktsikring under karm og vannbrettbeslag [22].

For å sikre god regntetting bør monteringsfugen utføres etter prinsippet om
totrinnstetting med adskilt regnskjerm og lufttetting med lufting imellom.
Vannbrettbeslaget bør ha fall utover på min. 1:5.
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Det er to forhold som er gunstig med tanke på kuldebroer:
1

Vinduet trekkes inn i isolasjonssjiktet som vist i Figur 20. Det er viktigst å
unngå at avstanden mellom utvendig side av karmprofilet og utvendig side av
vindsperra (b) er negativ som vist i Figur 21, men det blir også noe redusert
kuldebroverdi dersom avstanden b økes fra 0 til ca. 60 mm.

2

Det som også reduserer kuldebroene er å benytte "inntrukket" foring som vist i
Figur 21 istedenfor "normal" foring som vist i Figur 20.

Det har mer effekt på kuldebroene å bruke "inntrukket" foring enn å trekke vinduet
noen cm. inn i isolasjonssjiktet. Å gjøre begge deler har mest effekt. Sykehusets
plassering har relativt høy slagregnbelastning. Det anbefales at vindu plasseres i
flukt med vindtetting for å redusere faren for fuktskader i veggen.

Figur 20: Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom vindu og bindingsverksvegg av tre. Vinduet
er plassert innenfor vindsperra [23]

http://projects.cowiportal.com/ps/A058179/Documents/03 Prosjektdokumenter/2.Forprosjekt/3.4 Rapporter/RIBfy/NOT-RIBFY-20-001_Premissnotat Bygningsfysikk.docx

PREMISSNOTAT BYGNINGSFYSIKK

23/29

Figur 21: Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom vindu og bindingsverksvegg av tre. Vinduet
er plassert på utsiden av vindsperra [23]

Oppkanter i forbindelse med dører og vinduer må være minimum 50 mm om det er
en overbygning minimum 1 m ut på oversiden. Om denne overbygningen ikke er
mulig anbefales en oppkant på minimum 150mm, dette kan løses med renner eller
en oppbygning av tremmer som gir mulighet for denne oppkanten slik at
trinnfriheten i forbindelse med universell utforming blir ivaretatt.

Figur 22: Prinsipp for oppbygning uten overbygning mot vinduer og dører [28]
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Figur 23: Prinsipp for oppbygning med overbygning min 1 m ut [28]

6.7

Beslag og fuktsikring

For å gi varig og effektiv fuktsikring av fasader og fuger er det spesielt viktig med
tetting i to trinn og høy detaljering av tettedetaljer. Figur 24 viser prinsipiell
utførelse av tetting av en horisontal fuge. Videre er det fordelaktig at vinduer
plasseres i flukt med vindsperre for å tilrettelegge for en enklere fuktsikring.
Solavskjerming bør også planlegges tidlig da det kan være utfordrende å benytte
utvendige persienner i et slikt klima. Innvendig avskjerming er ofte ikke tilstrekkelig
for å oppnå et tilfredsstillende inneklima, slik at en mer varig utvendig skjerming
bør planlegges. Videre bør det benyttes robuste konstruksjoner, og det anbefales
at taket bygges som et rettvendt kompakt tak med få takoppstikk og overlys.
Beslag skal beskytte bygningen mot vanninntregning, og skal inngå i den ytre
regnskjermen. I tillegg skal de være en mekanisk beskyttelse for tettesjikt. De må
alltid utformes slik at vann ledes vekk fra konstruksjonen. Anbefalt fall er minst 1:5.
Skjøter skal være falsede. Beslagene bør gå minst 50 mm nedenfor plankefestet,
og skal utføres med dryppnese. På yttervegger bør beslaget festes på vegg bak
vindsperre for at evt. vann i luftespalten ikke renner bak beslag.
Se BKS 525.207 Beslag mot nedbør [27] for ytterligere informasjon om beslag.

Figur 24 Prinsippskisse av totrinnstetting av en horisontal fuge [10].
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Figur 25: Anbefalinger vedr. beslag for gesims og vannbrett [27].

6.8

Dampsperre

Det bør monteres dampsperre på bygningsdeler som har stor temperaturgradient
utover i konstruksjonene, altså stor temperaturforskjell mellom ute- og inneklima.
Dette tilsier at isolerte konstruksjoner bør ha dampsperre (unntak for
konstruksjoner under terreng). Det er viktig med gode tetteløsninger rundt
overganger og gjennomføringer. Etterstreb å unngå gjennomføringer i dampsperra,
og sørg for kontinuitet særlig i overgang yttervegg/tak. Dampsperra bør tettes med
fugemasse eller lignende mot murvegger, mens mot andre overflater kan den
klemmes.
Dampsperren bør legges kontinuerlig uten avbrekk rundt hele bæresystemet. Den
bør legges med overlapp (minst 200 mm) og med litt slakk i alle overganger
mellom bygningsdeler for å ta høyde for bevegelser i konstruksjonen. En kan sikre
lufttette skjøter ved å bruke:

›

Et sveisbart eller selvklebende takbelegg

›

Et seigplastisk spesialfugemasse i omleggsskjøten som hefter til dampsperren

›

Byggtape med dokumentert varig heft til dampsperren, i kombinasjon med
klemming mellom faste og plane materialer

Dampsperra skal ha en dampmotstand med Sd-verdi som er større enn 10 m, men
gjerne 50 m eller så høy som mulig, i henhold til SINTEF Byggforsk sine
anbefalinger. Noen bygningsmaterialer utover plastfolier kan også være
tilstrekkelig damptette, eksempelvis de fleste plasstøpte betongtypene med en viss
tykkelse.
For å tilfredsstille byggets tetthetskrav bør luftgjennomgangen (luftpermeansen) til
dampsperresjiktet ikke være større enn 0,002 m³/m²hPa /13/. Det er en fordel at
den er minimum 0,15 mm tykk for å redusere faren for at den skades under
montering.
For å unngå at inneluft kondenserer på dampsperra, skal maksimalt ¼ av total
isolasjonstykkelse plasseres på innsiden av dampsperra. Organiske og
fuktømfintlige materialer må ikke bygges inn mellom to damptette sjikt.
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6.9

Vindsperre

Det må monteres vindsperre i alle konstruksjoner over terreng mot uteluft. Dette for
blant annet å sikre lufttettheten til bygget, hindre at kald luft trenger inn i
varmeisolasjonen og forringer isolasjonsevnen og fører til trekk, i tillegg til å
beskytte resterende konstruksjon mot regnvann som trenger inn bak regnskjermen.
Vindsperren bør være så dampåpen som mulig med en Sd-verdi på mindre enn
0,5 m i henhold til SINTEF Byggforsk sine anbefalinger. Det er viktig at det legges
flid i å utføre arbeidet med å legge vindsperra nøyaktig. Fokus på å oppnå tette
skjøter, sammenføyninger og gjennomføringer må være høy. Samlet
luftgjennomgang (luftpermeansen) til en ferdig montert vindsperre bør ikke være
større enn 0,05 m³/m²hPa [25]. Dette innebærer at både horisontale og vertikale
skjøter bør klemmes mellom faste og plane materialer, eller teipes med en teip
med dokumentert varig heft. Rull-produkter legges med overlapp på minimum
200 mm.
Krav til byggets lekkasjetall er satt til 0,4 h-1, noe som er noe strengere enn kravet i
passivhusstandard på 0,6 h-1. Det er viktig med nøye detaljering av dampsperreog vindsperresjikt, og en mest mulig kontinuerlig føring bør tilstrebes. Lufttettheten
skal dokumenteres ved ferdig bygg.
For å bidra til et lavt lekkasjetall kan det med fordel legges to lag med vindsperrer
med forskjøvne skjøter. Det innerste laget kan med fordel være et plateprodukt
som egner seg for å stå eksponert i byggeperioden, eksempelvis glassfiberarmerte
gipsplater. Gipsplater tåler gjerne mer fukt enn andre plateprodukter. Et rullprodukt
kan deretter monteres like før montering av kledning. Rullprodukter har nokså god
bestandighet mot vann, men er ømfintlig for sollys. Samlet Sd-verdi for vindsperren
kan maksimalt være 0,5 m.
Føring av sperresjiktene må tydeliggjøres på tegning f.eks. ved bruk av stiplet linje,
egen farge e.l.
Det anbefales for øvrig å benytte BKS 520.401 Lufttetting av bygninger.
Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall [26]. Der finnes det blant annet flere
sjekklister som kan være nyttige å bruke.
Tabell 5: Oppsummering av krav til Sd-verdi og luftgjennomgang til dampsperre og vindsperre.
Type

Sd-verdi

Luftgjennomgang
(luftpermeans)

Dampsperre

≥ 10 m

≤ 0,002 m³/m²hPa

Vindsperre

≤ 0,5 m

≤ 0,050 m³/m²hPa
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Radon

Det er stilt krav til radon i TEK10. Kravene innebærer i praksis at de fleste nybygg
med varig opphold må ha følgende tiltak:

›

Radonsperre mot grunnen

›

Tiltak som kan aktiveres ved behov/dersom radonkonsentrasjonen i inneluft
overstiger 100 Bq/m³, eks. radonbrønn

Tiltakene kan unngås dersom det dokumenteres at dette er unødvendig for å
tilfredsstille kravet til radonkonsentrasjon i inneluft på maksimalt 200 Bq/m³.
En radonsperre kan oppnås med andre lufttette konstruksjoner enn
radonmembran. Når rom for varig opphold grenser mot terreng, anbefales uansett
at det legges en radonmembran. En radonsperre i form av en radonmembran kan
den legges på tre alternative steder, se Figur 26.

Figur 26: Radonmembran kan i prinsippet legges på tre forskjellige steder

Radonmembranen må være egnet for den plasseringen den er tiltenkt. Ved
plassering B og C kan radonmembranen erstatte dampsperren, og det anbefales at
det benyttes en av disse plasseringene.
Gjennomføringer i radonmembranen bør generelt reduseres til et minimum, og en
bør benytte mansjetter eller elastisk fugemasse med dokumentert heft til betong.
Yttervegger mot grunnen må være tilstrekkelig lufttett for å hindre lekkasjer av
radonholdig luft. Vegger av betongelementer og plasstøpt betong av god kvalitet
tetter godt forutsatt at støpeskjøter og fuger har dokumentert varig tetthet.
I tillegg til radonmembran må det tilrettelegges for ventilering av byggegrunnen
som kan aktiviseres hvis radonkonsentrasjonen kommer over angitte
grenseverdier.
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Byggeprosess

Å unngå fuktskader og grobunn for bakterier og muggsopp, er svært viktig under
byggeprosessen. Uferdig bygg må derfor sikres mot nedfukting. I tillegg må alle
materialer som kan bli utsatt for fuktskader (trematerialer, isolasjon, gipsplater etc.)
lagres tørt og beskyttet mot fuktighet i henhold til FDVU-dokumentasjon som følger
materialene. Uttørking av byggfukt er også en energikrevende prosess, og med
hensyn til byggherre sine ambisjoner om å bygge energieffektive bygg, vil det være
naturlig at også energibruk i byggefasen minimeres. Takbelegg bør
vanntrykktestes etter ferdig sveising.
Det kan også vurderes bruk av WPS (Weather Protection System) for å redusere
fuktproblemer i byggefasen. Hvilke bygningsmaterialer man velger og
konstruksjonsløsninger vil være ett av flere kriterier om man skal bruke WPS eller
ikke.
Det stilles krav til uavhengig kontroll av både bygningsfysisk prosjektering og
utførelse.
Følgende skal dokumenteres i forbindelse med uavhengig kontroll utførelse:

›

Fuktinnhold i trematerialer skal ha et tilfredsstillende lavt fuktinnhold før
ytterveggene lukkes. Fuktmålingene må skje rutinemessig og loggføres slik at
dette dokumenteres. For konstruksjoner som tørker relativt raskt er kritisk
fuktnivå i treverket 20 vekt-% etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk. Dette
gjelder blant annet treverk i bindingsverksvegger over terreng.

›

Lekkasjetall jamfør prosjektert verdi benyttet for å oppfylle kravet til
energieffektivitet. Lekkasjetallet skal måles og dokumenteres i henhold til NSEN ISO 9972:2015 ved ferdigstillelse av bygningen. Det anbefales at det
utføres trykktesting på to forskjellige tidspunkt; etter montering av vindsperre,
og ved ferdig bygg. Termografering kan brukes for å lokalisere luftlekkasjer.

›

Ventilasjonsanlegget skal levere forutsatte luftmengder.
Innreguleringsprotokoll skal fremvises.
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Innledning
Dette notat omfatter geoteknisk vurderinger for fundamentering av det nye sykehusbygget ved Ullandhaug i Stavanger.
Til grunnlag for vurderingene er det utført grunnundersøkelser i området og tilgjengelig informasjon om området er innhentet.

2

Grunnforhold

2.1

Kvartærgeologisk kart (NGU)
Basert på kart fra NGUs nasjonale løsmassedatabase forventes det tynn morene i
området. Det forventes dermed et tynt løsmasselag av grusig, sandig og siltige
forekomster, viser til Figur 1.

Figur 1: NGUs løsmassekart der området for nytt sykehus er markert med rød sirkel.

2.2

Forekomst av kvikkleire
Det er ikke påvist kvikkleire i undersøkelsene, det er heller ikke å forvente å finne
kvikkleire i dette området.

2.3

Utførte grunnundersøkelser
Multiconsult AS har på vegne av COWI AS utført både felt og laboratorie undersøkelser.
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Det er i alt utført 71 totalsonderinger og 5 rutineundersøkelser i laboratorie. Viser til
rapport 218168-RIG-RAP-001 fra Multiconsult i vedlegg 1.
Det er i tillegg utført vannstandsmålinger høsten 2016, viser til vedlegg 1b fra Multiconsult.

2.4

Vurdering av grunnforhold
Terrenget på tomten er svakt hellende fra nord mot sør. Terrenget omkring tomten
heller ned mot tomten fra nordlig og østlig retning og danner et nedfallsfelt for
regnvann og dermed et potensiale for vanntilstrømning.

Boringene viser at berg kan antas å være i dybder fra ca. 0- 5 meter. Undersøkelsene viser i hovedsak et tynt topplag av organiske masser med en tykkelse på mellom 0 og 0,5 meter over et tynt løsmasselag bestående av grus, sand og silt masser.
Boringene tyder på at påtruffet berg er av dårlig og oppsprukket kvalitet og det har
vært vanskelig å fastlegge overgangen fra løsmasser til berg. Det er under bygging
på nabotomten, Arkivenes hus, påvist at berget bestod av bergarten fyllitt som var
lagdelt og forvitret.
I en rapport om utførte grunnundersøkelser i anledning utbygging av Universitetet i
Stavanger, som ligger like ved sykehustomten, var det registrert relativt høyt vannspeil i 2 av 10 nedsatte brønner, henholdsvis 2,7 og 1,55 meter under terreng, i en
periode med lite nedbør. Rapporten er hentet fra NADAGs database og er utarbeidet av Noteby AS (datarapport nr. 500505-1, datert 27 august 2002).
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Det er forventet å påtreffe lokale vannførende sprekker i området. Under vannstandsmålingene utført høsten 2016 ble det målt vannstand i 2 av 3 brønner viser
til tegninger 218168-RIG-TEG-201, -202 og -203 i vedlegg 1b, . Det ble henholdsvis målt vannstand 0,7 meter og 1,9 meter under terreng i borpunkt 20 og 34, mens
borpunkt 53 var tørr, refererer til borplanen i vedlegg 1 for plassering av borpunkter.
I henhold til jordskjelvstandarden NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 kan man
klassifisere grunntypen på tomten som klasse A.
I rutineundersøkelsene i laboratorie er det funnet sandig silt med telefarlighet i
klassen T4 etter vegvesenets håndbok V220, som er klassifisert som meget telefarlig.

3

Prosjekteringsforutsetninger
Pålitelighetsklassen vurderes å ligge i klasse 3, med referanse til NS-EN
1990:2002+A1:2005+NA:2016 avsnitt B3.2 og Tabell NA.A1(901). Den geotekniske klassen for prosjekteringen vurderes å ligge i klasse 3, med referanse til NS-EN
1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 avsnitt 2.1.
I henhold til Eurokode utløses det dermed behov for utvidet kontroll i prosjekterings- og utførelsesfasen, referer til Tabell 1 som oppsummerer kontrollklassene for
prosjektering og utførelse.

Pålitelighetsklasse
RC3

Prosjekteringskontroll
klasse
PKK3

Utførelseskontrollform
klasse
UKK3

Geoteknisk
klasse
3

Tabell 1: Kontrollklasser etter Eurokode

På grunn av store søylekrefter i det nye bygget er det nødvendig å iverksette supplerende geologiske kjerneboringsundersøkelser av berggrunnen for å kartlegge
og anslå styrkeegenskapene nærmere.
Eventuelle vannførende sprekker vil kunne bli oppdaget under utgravninger etter
sprengningsarbeider. Omfanget av vannførende sprekker vil variere avhengig av
årstid og nedbørsmengder. Det er derfor noe usikkerhet om vanntrykk vil kunne
komme i kontakt med bygget over tid.

4

Anbefalt fundamenteringsløsning
Det antas å være generelt gode fundamenteringsforhold i området.
Det planlegges at sykehuset vil ha kjeller i ulike nivåer, som betyr at laget med
løsmasser vil bli gravd bort og bergmasse vil bli sprengt bort. Hele byggets fundamenter vil derfor kunne fundamenteres direkte mot berg med vanlige plate og sålefundamenter. Dimensjonerende bæreevne for grunnen mot fundamentene fastlegges på bakgrunn av de planlagte kjerneboringene.
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På bakgrunn fra en tilsendt rapport på tidligere utførte undersøkelser på nabotomten Arkivenes hus, er det blitt gjort beregninger for å få et forløpig estimat som tilsier at man kan ha en en dimensjonerende bæreevne på mellom 2.2 MPa og 3.4
MPa i berggrunnen.
Siden hele bygget er fundamentert mot berg vil det ikke være problemer med setninger på bygget. Det vil heller ikke være skredproblematikk på tomten da det er
kun et tynt lag med slakt hellende løsmasser over berg.
Parkeringhuset som er planlagt sør-vest på tomten, kan relativt enkelt fundamenteres mot berg og på den måten oppnå lik fundamentering for hele parkeringshuset.
Terrenget ligger imellom kote 20,3 og 22,4 og løsmasselaget er ca. mellom 0 og 4
meter dypt.
Fundamentering av andre aktuelle formål, for eksempel frittstående konstruksjoner
som master eller skilt, vil kunne utføres i stedlige løsmasser over berg, hvis dette
anses som hensiktsmessig. Løsmassene er vurdert som gode til fundamenteringsformål, men i hovedsak vil det være mindre enn 2 meter til berg de fleste steder slik
at fundamentering til berg vil være den enkleste løsningen. I borplanen, tegning
G1, i rapporten fra Multiconsult er det oppgitt antatt bergnivå for samtlige totalsonderinger, viser til vedlegg 1.

5

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Berggrunnen som mest sannsynlig består av fyllitt er en lagdelt bergart med varierende styrke og forvitringsgrad. Det vil derfor være nødvendig å gjøre en sikkerhetsanalyse i anleggsfasen av byggegroper med hensyn på fare for utglidning av
steinblokker.
Nabobygget Arkivenes hus har en ca. 11-13 meter dyp utsprengt sjakt rundt bygget. Sjakten kan trolig bli utsatt for påkjenninger fra anleggsarbeid og stabiliteten
av sjakten må ivaretas. Dette kan gjøres etter at bedre kjennskap til grunnforholdene er på plass. I praksis kan dette bety at noen vertikale bolter må settes i sjakt
kanten eller støping av sjaktvegger i verste fall. Sprengning må forkomme skånsomt.

6

Kvalitetssikring
Dette notat er kvalitetssikret i henhold til kvalitetssikringsskjemaet vist i vedlegg 2.
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Vedlegg 1:
Grunnundersøkelsesrapport fra Multiconsult
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multiconsult.no
1 Innledning

Innledning
Det planlegges nytt sykehus på Ullandhaug i Stavanger kommune.
Multiconsult ASA er engasjert til å utføre grunnundersøkelser.
Denne rapporten inneholder resultatene av grunnundersøkelsene og en beskrivelse av de registrerte
grunnforholdene.

2

Utførte grunnundersøkelser
Undersøkelsene har omfattet 71 stk. totalsonderinger og prøvetaking med maskinskovlbor i 5
punkter.
Totalsonderingene gir opplysninger om massenes relative fasthet, klare lagdelinger og dybder til fast
grunn eller antatt berg, dersom dette ligger i rimelig dybde. Sonden presses og dreies ned under
konstant rotasjon og hastighet samtidig som motstanden mot nedtrengning registreres elektronisk.
Utstyret kan bore gjennom stein og faste masser ved at vannspyling og slaghammer kobles inn. Berg
påvises normalt ved at det bores minimum 3 m ned i antatt bergoverflate.
Prøvene er rutineundersøkt i vårt geotekniske laboratorium, hvor de er klassifisert, og hvor
vanninnhold er målt. Videre er det utført korngraderingsanalyse på en utvalgt prøve.
Punktenes plassering er angitt av COWI AS, og de er innmålt av Geomatikk Survey AS.
En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetodene og opptegningen av resultatene fremgår av
vedlagte geotekniske bilag.

3

Grunnforhold
Resultatene av totalsonderingene er vist i detaljprofil på tegninger nr. ‐G101 t. o. m. ‐G171. Data fra
laboratorieundersøkelsene av prøvene fremgår av tegninger nr. ‐G10 t.o.m. ‐G12 og ‐G60. Aktuelt
område er vist på oversiktskartet, tegning nr. ‐G0. Borpunktenes plassering er lagt inn på borplanen,
tegning nr. ‐G1, hvor også terrengnivået, antatt bergkote og boret dybde i løsmasser og i antatt berg
er angitt.

3.1

Sykehus (punktene nr. 1‐64)
Terrenget i borpunktene ligger på mellom kote pluss 26.9 (i punkt nr. 2) og kote pluss 34.1 (i punkt
nr. 56).
Berg antas å være påtruffet i dybder på 0‐4.8 m, tilsvarende koter pluss 24.4 til pluss 33.4. I flere av
borpunktene har det vært vanskelig å fastlegge overgangen mellom faste, steinete masser og dårlig
berg. I disse punktene angir angitt bergkote hva vi antar er dårlig berg.
I sonderingene nr. 1‐64 er det registrert et øvre, tynt, løst lag over faste masser.
Prøvetakingen i punkt nr. 15 viser at grunnen ned til 0.2 m dybde består av organiske masser.
Prøvetakingene i punktene nr. 31 og 34 er ført til ca. 2‐4 m dybde og viser at grunnen består av et
øvre, 0.5 m tykt lag av organiske masser. Derunder består grunnen av sand‐ og siltmasser. I punkt nr.
42 viser prøvetakingen at grunnen består av et øvre, tynt lag av organiske masser etterfulgt av
grusige sandmasser, mens den i punkt nr. 57 viser at grunnen består av grusige sandmasser ned til
ca. 2 m dybde.
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3 Grunnforhold

Vanninnholdet i sand‐ og siltmassene er målt til å være 12‐20 %, mens det i de grusige massene er
målt til å være 3‐6 %.
Korngraderingsanalysen viser at massen i den undersøkte prøven kan klassifiseres i
telefarlighetsklasse T4 i henhold til Statens vegvesen håndbok V220.
Vi vil klassifisere massene til grunntype A i henhold til NS‐EN 1998‐1:2004/NA:2014.

3.2

Parkeringsanlegg (punktene nr. 65‐71)
Terrenget ligger på kote pluss 20.3‐22.4 i borpunktene. Berg antas å være påtruffet i dybder på 0.3‐
4.0 m, tilsvarende koter pluss 16.3 til pluss 21.3. I borpunktene nr. 66 og 67 har det vært vanskelig å
fastlegge overgangen mellom faste, steinete masser og dårlig berg. I disse punktene angir angitt
bergkote hva vi antar er dårlig berg.
I sonderingene nr. 65‐69 er det registrert et øvre, tynt, løst lag over faste masser, mens det i
sonderingene nr. 70 og 71 er registrert et øvre, tynt, løst lag over antatt berg.
Det er ikke utført prøvetaking i området.
Vi vil klassifisere massene til grunntype A i henhold til NS‐EN 1998‐1:2004/NA:2014.
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GEOTEKNISKE DATA
HELSE STAVANGER HF
SUS - NYTT SYKEHUS I STAVANGER

KONUSFORSØK
TRYKKFORSØK
5 % DEFORMASJON VED BRUDD
15
OMRØRT SKJÆRFASTHET
= TYNGDETETTHET
S. t SENSITIVITET

= PORØSITET
= HUMUSINNHOLD
= GLØDETAP

T=TREAKSIALFORSØK
Borpunkt nr.

Borplan nr.

Boret dato

Stokkamy rveien 13, 4313 Sandnes
Tlf: 51 22 46 00

218168

Tegning nr.

G12

Rev.

DT
Kontr.

Kontr.

MTT

G1
06.09.2016

Oppdrag nr.

Tegnet

SK. 42, 57

Dato

Dato

20.09.16
Rev.

Side

1 av 1

SYM

SERIE

DYBDE

BOL

NR.

(m)

A

SK. 34

2.0-4.2

METODE

JORDARTSBETEGNELSE

ANMERKNINGER

SILT, SANDIG

TS

T4 - MEGET TELEFARLIG

VS

HYD

X

X

B
C
D
E

MIDDELS

FIN

GROV

MIDDELS

GROV

KORNDIAMETER

1

FIN

STEIN

LEIRE

FIN

GRUS

SAND

SILT

GROV

MIDDELS

MASSEPROSENT AV KORN MINDRE ENN d

100

80

60

40

20

0
0.001

0.01

0.1

A

B

C

10

D

E

SYMBOL:

METODE:

Ogl. = Glødetap ( %)
Ona. = Humusinnhold (%)

Cz

Perm. = Permeabilitet (m/s)
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Vanninnhold
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Ona
%
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( D60 )(D10 )
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HYD =

Hydrometer
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Helse Stavanger HF
SUS ‐ nytt sykehus i Stavanger
Sammenstilling resultater
Borpunkt nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nord
6536920.8
6536913.0
6536905.6
6536898.5
6536891.0
6536882.5
6536948.8
6536948.3
6536940.8
6536933.8
6536927.6
6536918.6
6536901.2
6536982.1
6536975.0
6536967.4
6536959.9
6536952.7
6536942.8
6536935.2
6536926.6
6536919.2
6536911.6
6537007.0
6536998.4

Øst
310203.1
310229.9
310256.0
310281.0
310307.4
310336.8
310170.5
310210.8
310237.5
310264.0
310289.4
310317.0
310348.6
310180.2
310218.5
310245.4
310271.4
310296.4
310332.5
310360.0
310391.5
310423.9
310459.2
310187.3
310217.2

Terrengkote
27.6
26.9
28.1
28.2
28.6
28.4
28.9
29.1
29.4
28.9
29.4
28.7
28.8
31.0
30.3
30.2
31.5
30.5
29.1
28.8
28.9
30.4
32.8
31.6
30.9

Løsmasser [m]
0.8
0.5
0.9
0.3
1.2
0.6
0.1
0.3
0.9
2.0
0.4
2.6
1.8
0.5
3.6
2.6
1.6
0.7
3.9
4.4
1.2
0.2
0.1
0.4
3.8

Ant. bergkote
26.8
26.4
27.2
27.9
27.4
27.8
28.8
28.8
28.5
26.9
29.0
26.1
27.0
30.5
26.7
27.6
29.9
29.8
25.2
24.4
27.7
30.2
32.7
31.2
27.1

Boret i ant. berg [m]
8.9
7.0
4.8
7.2
5.3
6.4
8.9
7.4
6.6
9.0
6.6
4.4
5.2
8.5
4.1
5.2
4.2
8.3
4.6
4.6
5.3
7.8
5.4
11.1
3.7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

6536989.2
6536973.8
6536964.6
6536958.5
6536949.7
6536940.0
6536929.4
6537034.9
6537025.3
6537014.9
6536998.6
6536991.5
6536984.4
6536970.0
6536960.9
6536948.0
6537059.8
6537049.2
6537033.6
6537022.6
6537014.7
6537007.8
6536999.8
6537092.3
6537078.3
6537077.2
6537066.3
6537054.8
6537043.4
6537034.5
6537029.1
6537118.8
6537088.7

310249.6
310318.1
310348.3
310366.8
310397.3
310431.7
310467.2
310195.0
310226.3
310259.1
310325.1
310350.1
310374.1
310402.9
310434.0
310479.0
310202.4
310239.7
310292.5
310333.0
310360.4
310386.6
310418.9
310212.1
310248.1
310276.3
310301.8
310340.4
310373.8
310401.3
310427.6
310221.8
310253.4

31.3
32.6
29.6
30.9
29.8
29.3
32.3
31.7
30.8
32.3
32.1
31.4
32.0
31.6
30.1
31.2
30.9
32.8
33.1
29.6
32.2
30.5
32.8
30.8
30.9
31.1
30.6
30.2
30.2
31.6
34.1
30.6
31.7

0.5
0.1
2.0
0.5
1.2
2.2
0.2
0.3
4.2
0.2
0.0
0.7
0.2
0.3
0.4
0.2
2.8
0.2
0.2
3.2
1.6
4.8
0.6
0.3
0.9
0.2
2.0
4.4
2.6
0.5
0.7
2.4
0.6

30.8
32.5
27.6
30.4
28.6
27.1
32.0
31.4
26.6
32.1
32.1
30.7
31.8
31.3
29.7
31.0
28.1
32.6
32.9
26.4
30.6
25.7
32.2
30.5
30.0
30.9
28.6
25.8
27.6
31.1
33.4
28.2
31.1

11.3
13.6
5.0
5.5
7.8
3.6
5.5
7.4
3.5
7.6
8.5
6.9
7.3
9.4
7.1
5.3
8.2
6.6
8.8
6.5
8.1
3.7
6.9
6.2
6.1
7.5
5.7
7.1
3.1
6.0
5.0
4.1
5.9

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

6537089.1
6537082.5
6537076.3
6537070.8
6537062.2
6537054.6
6536900.5
6536908.5
6536916.0
6536890.3
6536882.4
6536874.0
6536864.4

310279.1
310305.7
310331.9
310376.8
310409.1
310434.7
310113.9
310080.9
310050.3
310078.1
310040.2
310070.4
310103.5

30.6
30.8
30.2
30.8
32.6
32.8
22.2
22.0
22.4
21.6
20.3
21.6
21.2

1.0
0.9
4.3
1.2
0.3
0.5
3.7
1.9
2.9
2.8
4.0
0.3
0.5

29.6
29.9
25.9
29.6
32.3
32.3
18.5
20.1
19.5
18.8
16.3
21.3
20.7

8.0
8.8
4.7
5.3
3.2
6.5
3.8
4.6
4.6
3.7
3.5
4.2
3.0

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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38
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101

218168_innmålingsdata.kof
6536920.782 310203.117
6536913.015 310229.854
6536905.608 310255.960
6536898.466 310280.983
6536890.991 310307.376
6536882.537 310336.809
6536948.757 310170.503
6536948.293 310210.797
6536940.805 310237.497
6536933.839 310263.972
6536927.630 310289.365
6536918.599 310316.972
6536901.180 310348.585
6536982.077 310180.158
6536974.971 310218.532
6536967.391 310245.445
6536959.912 310271.352
6536952.704 310296.401
6536942.799 310332.548
6536935.160 310360.038
6536926.591 310391.547
6536919.179 310423.883
6536911.574 310459.210
6537006.974 310187.294
6536998.432 310217.177
6536989.165 310249.595
6536973.769 310318.069
6536964.622 310348.258
6536958.503 310366.807
6536949.678 310397.347
6536939.961 310431.698
6536929.369 310467.207
6537034.915 310195.007
6537025.250 310226.276
6537014.854 310259.065
6536998.567 310325.109
6536991.476 310350.139
6536984.373 310374.132
6536970.005 310402.852
6536960.920 310433.990
6536948.041 310479.042
6537059.823 310202.382
6537049.207 310239.717
6537033.634 310292.481
6537022.559 310332.956
6537014.730 310360.441
6537007.834 310386.585
6536999.821 310418.926
6537092.295 310212.097
6537078.314 310248.054
6537077.182 310276.336
6537066.260 310301.761
6537054.770 310340.436
6537043.401 310373.797
6537034.493 310401.330
6537029.126 310427.615
6537118.825 310221.765
6537088.718 310253.403
6537089.053 310279.087
6537082.474 310305.675
6537076.261 310331.857
6537070.754 310376.817
6537062.164 310409.142
6537054.573 310434.742
6536900.531 310113.943
6536908.518 310080.941
6536915.974 310050.250
6536890.302 310078.107
6536882.377 310040.204
6536873.987 310070.367
6536864.441 310103.488
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27.572
26.934
28.123
28.203
28.577
28.435
28.932
29.056
29.371
28.868
29.398
28.718
28.756
30.984
30.319
30.238
31.461
30.520
29.079
28.785
28.936
30.431
32.778
31.561
30.857
31.305
32.568
29.611
30.917
29.795
29.333
32.263
31.666
30.808
32.340
32.105
31.350
32.042
31.576
30.102
31.150
30.911
32.762
33.065
29.613
32.207
30.535
32.796
30.829
30.914
31.095
30.593
30.190
30.212
31.592
34.127
30.639
31.665
30.583
30.799
30.197
30.751
32.576
32.805
22.192
21.952
22.391
21.605
20.316
21.609
21.231

0.025

0.023

0.020
0.018

0.022
0.016
0.015
0.016
0.013
0.022
0.014
0.013

Geotekniske bilag
Feltundersøkelser

Avsluttet mot
stein, blokk eller
fast grunn

Forboret

Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller
fast grunn.

Avsluttet mot
antatt berg



Forboret

Middels stor motstand
Meget liten motstand
Meget stor motstand
Avsluttet uten å nå fast
grunn eller berg

Slått med slegge
Halve omdreininger
pr. m synk

DREIESONDERING (NGF MELDING 3)
Utføres med skjøtbare 22 mm borstenger med 200 mm vridd
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller
manuelt. Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i
grunnen.



RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2)



TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5)

Boringen utføres med skjøtbare 32 mm borstenger og spiss
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden illustreres ved angivelse av
rammemotstanden Qo pr. m nedramming.
Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)

Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert
informasjon om grunnforholdene.
Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart,
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet,
deformasjons- og konsolideringsparametre).

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)
Utføres med glatte skjøtbare 36 mm borstenger med en
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Rotasjonshastigheten
kan
økes
hvis
nødvendig.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under
disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme
grunnforholdene.
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.

BERGKONTROLLBORING
Stein

Borsynk i berg cm/min.

Utgave: 04.01.2012

Utføres med skjøtbare 45 mm stenger og hardmetall
borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung
slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring
gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire,
kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større
steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i
berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker
påvisning.
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Geotekniske bilag
Feltundersøkelser
TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)
Kombinerer metodene dreietrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes 45 mm skjøtbare borstenger og
57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under
nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret
presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og
konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette
synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk,
slag og bortid vises til venstre.

Matekraft FDT (kN)

MASKINELL NAVERBORING
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m
dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

Prøvemarkering

PRØVETAKING (NGF MELDING 11)
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske
egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm
lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller
stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig
prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset
ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det
skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten,
der den blir forseglet for transport til laboratoriet.
Prøvediameteren kan variere mellom 54 mm (vanligst) og
95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere,
som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.
Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste
kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitetsklasse 1-2 for leire.

Prøvemarkering



cuv, cuvr (kPa)

Uforstyrret

Omrørt

VINGEBORING (NGF MELDING 4)
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket
målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment
til jorden rundt vingen når brudd.
Det tilhørende
dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i
uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25
gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet
cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved
brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St =
cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i
måledybden, samt for jordartens plastisitet.

PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6)

wz

u (kPa)

Utgave: 04.01.2012

Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler).
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning
av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene.
Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

www.multiconsult.no

Side 2 av 2

Geotekniske bilag
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MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og
kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon
Kornstørrelse (mm)

Leire
<0,002

Silt
0,002-0,063

Sand
0,063-2

Grus
2-63

Stein
63-630

Blokk
>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst
betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største
fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse

Beskrivelse

Torv
 Fibrig torv
 Delvis fibrig torv, mellomtorv
 Amorf torv, svarttorv
Gytje og dy
Humus
Mold og matjord

Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.
Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre
jordlaget.

SKJÆRFASTHET
Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c,  (tan) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse).

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c,  (tan) (kPa, kPa, o, (-))
Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tan (friksjon) og eventuelt c = atan (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på
uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk
plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra
disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.
For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa)
Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten
representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale
trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan
også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur).

Kan også plottes med 3’ på horisontalaksen.
SENSITIVITET St (-)
Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c r (sr < 0,5
kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.
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VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)
Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110oC i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003)
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir
vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)
Densitet ( g/cm3)
Korndensitet (s, g/cm3)
Tørr densitet (d, g/cm3)

Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del.
Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff
Masse av tørt stoff pr. volumenhet

TYNGDETETTHETER
Tyngdetetthet ( kN/m3)
Spesifikk tyngdetetthet (s, kN/m3)
Tørr tyngdetetthet (d, kN/m3)

Tyngde av prøve pr. volumenhet ( = g = s(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s2)
Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (s = sg)
Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (d = Dg = s(1-n/100))

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)
Poretall e (-)
Porøsitet n (%)

Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%)
Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av
suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018)
Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer.
Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last.
Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = ’/
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen ’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:
Modell

Moduluttrykk

Jordart - spenningsområde

Konstant modul
Lineært økende modul
Parabolsk økende modul

M = moca
M = m(’( ± r))
M = m√(’a)

OC leire, ’ < c’
(c’ = prekonsolideringsspenningen)
Leire, fin silt, ’ > c’
Sand, grov silt, ’ > c’

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt
bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i =
hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet
ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tørr densitet r som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (dmax) benyttes ved
spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt).

TELEFARLIGHET
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten
klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD
Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske
bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes.
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER
Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske
veiledninger fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), norske standarder (NS) og
andre referansedokumenter:

NGF Veiledninger

Tema

Norske standarder NS
NGF 1 (1982)

SI Enheter

NGF 2, rev.1 (2012)

Symboler og terminologi

NGF 3, rev. 1 (1989)

Dreiesondering

NGF 4 (1981)

Vingeboring

NGF 5, rev.3 (2010)

Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)

NGF 6 (1989)

Grunnvanns‐ og poretrykksmåling

NGF 7, rev. 1 (1989)

Dreietrykksondering

NGF 8 (1992)

Kommentarkoder for feltundersøkelser

NGF 9 (1994)

Totalsondering

NGF 10, rev.1 (2009)

Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser

NGF 11 rev.1 (2012)

Prøvetaking

NS‐EN ISO 22475‐1 (2006)
Statens vegvesen

Feltundersøkelser

Geoteknisk felthåndbok 280 (2010)
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER
Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder
(NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS

Tema

NS8000 (1982)

Konsistensgrenser – terminologi

NS8001 (1982)

Støtflytegrense

NS8002 (1982)

Konusflytegrense

NS8003 (1982)

Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982)

Svinngrense

NS8005 (1990)

Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982)

Jord – bestanddeler og struktur

NS8011 (1982)

Densitet

NS8012 (1982)

Korndensitet

NS8013 (1982)

Vanninnhold

NS8014 (1982)

Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987)

Skjærfasthet ved konusforsøk

NS8016 (1987)

Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991)

Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993)

Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

NS14688‐1 og ‐2 (2009)

Klassifisering og identifisering av jord

NS‐EN ISO/TS 17892‐8 + ‐9 (2005)

Treaksialforsøk (UU, CU)

Statens vegvesen Håndbok 015 (2005)

Laboratorieundersøkelser
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INNLEDNING

Notatet beskriver krav og utførelse som legges til grunn for utvendige vann- og
avløpsanlegg ved SUS 2023, byggetrinn 1.

2

FORUTSETNINGER

Følgende legges til grunn for utvendige vann- og avløpsanlegg:

›

VA-norm for Stavanger

›

Lokale bestemmelser, vedlegg 1 – 9, Stavanger kommune

›

Sanitærreglement for Stavanger kommune, administrative bestemmelser

›

Sanitærreglement for Stavanger kommune, tekniske bestemmelser

›

Feltutbyggingsreglementet

›

VA-miljøblad

›

Plan og bygningsloven

›

Norsk standard

3

GENERELLE BESTEMMELSER

Alle vann- og avløpsanlegg anlagt i offentlig areal forutsettes overtatt av
Stavanger kommune etter anlegg for fremtidig drift og vedlikehold.
VA-anleggene skal være bærekraftige.
Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at de tilfredsstiller
gjeldene tetthetskrav i hele sin planlagte levetid. Materialbruk og utførelse skal
være slik at det ikke fører til uakseptabel forringelse på drikkevannet eller svikt i
effektiv transport av drikkevann, avløpsvann og overvann.
VA-anleggene er søknadspliktige iht. Plan og bygningsloven.
Konkurransegrunnlag for utførelse av VA-anleggene skal bygge på og være
kodet etter NS 3420 og iht. andre relevante standarder. Anskaffelsen skal være
iht. lov om offentlige anskaffelser.
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VANNFORSYNING

Vannforsyning inn til SUS er avhengig av en driftssikker, redundant løsning. Det
vil si at vannforsyning må etableres inn til sykehuset via to uavhengige
tilkoblinger/ uttak fra Ullandhaug ventilkammer, to-veis forsyning.
Ullandhaug ventilkammer, som driftes av IVAR IKS, består av to
forsyningsledninger fra sør, hovedvannledningen, DN1200 mm, og
Langevannsledningen, DN700 mm. Sentralt i vannforsyningen for regionen er
høydebassenget på Tjensvoll. Tjensvoll høydebasseng er utstyrt med pumper
som kan forsyne vannledningsnettet sørover ved nødsituasjoner/ ledningsbrudd. I
en krisesituasjon så kan vann fra Stokkavannet pumpes opp til Tjensvoll
høydebasseng.
Antatt dimensjonerende vannmengde for fullt utbygd sykehus er 162 l/s, inkl.
brannvann. Beregning av forbruk skal foretas etter NS-EN 805, kap. 5.3
Vannbehov, tillegg A. 4, 5, 6 og 7. Med bakgrunn i dette dimensjoneringsbehovet
forutsettes det at vannforsyningsledningene inn til området skal ha en dimensjon
på DN300 mm. Det etableres også en ringledning innenfor planområdet med
dimensjon DN300 mm.
Vanntrykket mot planområdet, fra Ullandhaug ventilkammer, er på 8,5 bar/ 85
mVs. Utgangstrykket her vil medføre at vanntrykket i det kommunale
vannledningsnettet ved sykehuset vil være på 9,0 – 9,5 bar. Statisk
trykklinjehøyde styres fra Fjermestad styringsbasseng, 138 moh. Det må derfor
vurderes benyttet trykkreduksjonsventiler i forbindelse med vanninntak til
byggene. Et annet alternativ er nå montere trykkreduksjonsventil på det
kommunale nettet.
Vannledningene skal være av typen duktile støpejernsrør. Det skal benyttes
mufferør produsert iht. NS-EN 545.

›

Dimensjon DN150 – DN200 = Trykklasse C64

›

Dimensjon DN250 – DN400 = Trykklasse C50

Duktile støpejernsrør skal ha et utvendig belegg "aluzink" og epoksy skal
benyttes. En blanding av sink og aluminium (400 gr. aluzink/m² - 85 % Zn og 15
% Al) nærmest rørveggen og et belegg av epoksy (min. tykkelse 70 mikrometer)
legges utenpå.
Strekkfaste skjøter på alle DN300 mm vannledninger bør vurderes benyttet. Dette
vil redusere behovet for forankringer i bend/ avvinklinger, samt være en ekstra
driftssikkerhet mot evt. lekkasjer.
Det bør vurderes å benytte PE100 rør, SDR11, i forbindelse med kryssingen av
VA under kulverter mellom Bygg A og Bygg E, og Bygg B og Bygg C.
Kryssingens lengde blir ca. 70 meter. Her må ledningsanlegg omstøpes og sikres
grunnet stor overdekning/ ytre trykkrefter. Alternativt så kan det etableres en
langsgående betongkulvert for VA ledninger under kryssingene.
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Minstedimensjon, innvendig, for kommunale vannledninger er DN150 mm iht. krav om
brannvann.
Uttak for forbruksvann og brannvann/ sprinkler skal hentes fra kommunal vannkum.
Kravet tilsier et vanninntak per bygg.
Frostfri dybde i Stavanger er 1,3 meter og gjenspeiler minimumsoverdekning for
vannledninger.
Trykkprøving av vannledninger skal utføres iht. NS-EN 805. Metode for utførelse,
herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet iht. VA-miljøblad nr. 25.
Maksimal avstand mellom vannkummer, med brannvannsuttak, er 100 meter. Minste
tillatte diameter for vannkum til og med ledningsdimensjon på DN200 mm er 1600 mm.
Før ledninger med dimensjon DN300 mm er minimumsdimensjon for kum 2000 mm.
Avstand mellom vannkummer påvirkes av flere faktorer:

›

Slokkevannsuttak

›

Høybrekk/ lavbrekk

›

Avgreininger

›

Drift

I forbindelse med byggingen av nytt sykehus så bør det vurderes etablert et eget
vannforsyningsbasseng, alternativt eksterne mobile vanntanker, basert på krise-/
nødsituasjon. Det bør også vurderes etablert et internt vannforsyningsnett som sikrer
leveranser av vann til de delene av sykehuset hvor et brudd i forsynlingen vil være mest
kritisk.
Henvisninger:

›

VA-miljøblad 7 – Tilkobling av stikkledning til hovedvannledning

›

VA-miljøblad 11 – Kravspesifikasjon for vann og avløpsrør av PE materiale

›

VA-miljøblad 16 – Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør

›

VA-miljøblad 25 – Trykkprøving av trykkledninger

›

VA-miljøblad 39 – Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg

›

VA-miljøblad 47 – Brannventiler. Krav til materialer og utførelse

›

VA-miljøblad 96 – Forankring av trykkledninger

›

VA-miljøblad 102 – Krav til ledningstraseer med stort fall

›

VA-miljøblad 112 – Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum
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5 SPILLVANNSHÅNDTERING

Spillvann fra planområdet sør, området for nytt sykehus, ledes med selvfallsledninger
ned til IVAR IKS sin hovedavløpsledning, Ø1400 mm, ved Madlaveien. Denne har
avrenning videre mot Løneset avløpspumpestasjon, hvor spillvannet pumpes opp til
Byhaugen avløpstunnel.
Det kreves mengdemåling av spillvannet før påslipp til interkommunalt ledningsanlegg.
En løsning kan være å etablere en kum med en elektromagnetisk mengdemåler (flowmåler) for delfylte rør. Elektromagnetiske mengdemålere har ingen mekaniske deler og
er vanligvis meget stabile over lang tid. De utsettes i liten grad for slitasje, under
forutsetning av riktig valg av materialer. Måleren består av et målerør som er kledd med
et isolerende materiale. På hver side av målerøret ligger to spoler. Ved å sende strøm
gjennom spolene skapes et magnetfelt. De induserte spenningene detekteres av to
elektroder når en væske passerer gjennom måleren.
En annen målemetode er Palmer & Bowlus målerenne. Spillvannet ledes her gjennom
en renne/kanal med innsnevring. Gjennomstrømningen måles ved hjelp av ultralyd.
Denne løsningen krever ofte en større konstruksjon og er beregnet for større
spillvannsmengder enn aktuelt for denne utbyggingen.
Det skal benyttes betongrør, med integrerte gummipakninger, for alle
spillvannsdimensjoner. Røde IG-rør benyttes for dimensjoner til og med Ø300 mm.
Minste tillatte dimensjon for kommunal spillvannsledning er Ø150 mm.
Ledningens kapasitet, og beregning av spillvannsmengder, skal fastsettes iht.
dimensjoneringskriterier i NS-EN 805.
Alle spillvannsledningsanlegg legges med 10‰ eller mer. Dette sikrer god selvrens i
ledningsanlegget. Krav til dokumentasjon av selvrens via skjærkraftberegninger ved
mindre fall enn 10 ‰.
I forbindelse med kryssingen av VA under kulverter mellom Bygg A og Bygg E, og Bygg
B og Bygg C må ledningsanlegget sikres mot ytre påvirkninger. Kryssingens lengde blir
ca. 70 meter. Her bør ledningsanlegget omstøpes og sikres grunnet stor overdekning.
Alternativt så kan det etableres en langsgående betongkulvert for VA ledninger under
kryssingene. Høyde mellom topp terreng/vei og bunn rør i kryssingen blir på inntil 10
meter.
Maksimal avstand mellom spillvannskummer er 80 meter. Minste tillatte diameter for
kum er 1000 mm. Det skal monteres kum i alle knekkpunkt/ avvinklinger på
ledningsanlegget.
Tilknytning av stikkledninger fra SUS tillates utført i kommunal kum for ledninger fra og
med Ø150 mm. Tilknytningen skal her utføres via prefabrikkerte renneløp i kum.
Tilkobling av stikkledninger skal skje iht. sanitærreglementet.
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Trykkprøving av spillvannsledninger skal utføres iht. NS-EN 1610. Metode for utførelse,
herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet iht. VA-miljøblad nr. 24.
Henvisninger:

›

VA-miljøblad 1 – Kum med prefabrikkert bunn

›

VA-miljøblad 14 – Kravspesifikasjon for betong avløpsrør

›

VA-miljøblad 24 – Tetthetsprøving av trykkløse ledninger

›

VA-miljøblad 30 – Valg av rørmateriale

›

VA-miljøblad 33 – Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning

›

VA-miljøblad 51 – Rørinspeksjon i avløpsledninger

›

VA miljøblad 54 – Vannføringsmåling i åpne renner/ delfylte rør

›

VA-miljøblad 79 – Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensing

›

VA-miljøblad 102 – Krav til ledningstraseer med stort fall

›

VA-miljøblad 115 – Beregning av dimensjonerende avløpsmengder

6

OVERVANNSHÅNDTERING

Nedslagsfeltet for overvann innenfor planområdet, Plan 2510, er beregnet til å være 380 ha.
Overvannsavrenningen fra planområdet er delt i to. Nordlig område, ca. 150 ha, avskjæres i

Professor Olav Hanssens vei og ledes mot Grannes, Sola kommune, mens det sørlige
området, ca. 230 ha, har avrenning mot åpen kanal ved Madlaveien.
Overvann fra planområdet sør, området for nytt sykehus, ledes i dag via åpne vannveier i
terrenget og ned til Grannes kulverten. Sentralt i planområdet ligger et større tjern som
fungerer som et naturlig fordrøyningsmagasin. Granneskulverten har utløp ved Lønestet,
Hafrsfjord.
Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til
overvannssystemet. Overvannsavrenningen fra sykehusets tette flater ledes via lokale
fordrøyningsløsninger før påslipp til kommunalt nett. Gode løsninger for lokal
overvannshåndtering utarbeides her i samspill mellom VVA ingeniører og landskapsarkitekter.
En blanding av åpne vannspeil, regnbed og nedgravde fordrøyningsmagasin er aktuelle tiltak.
Valg av løsninger avgjøres i detaljreguleringsfasen og i samspill med Stavanger kommune.
Den viktigste faktoren for å sikre bygg mot oversvømmelser er å sikre flomveger. Adkomster til
bygg bør ligge min 20 cm over høyde på vegnettet i området.
Den fremtidige kollektivtraseen, på 26 meters bredde, gjennom planområdet, skal etter
utbygging fungere som det sørlige feltets flomvei. Det forutsettes at veien bygges med v-fall.
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Videre må det også etableres en naturlig vannvei/flomvei gjennom hele feltets østlige side.
Denne vannveien må utformes og dimensjoneres slik at vannet ved et evt. ledningsbrudd på
hovedvannledningen vil følge denne traseen ned til Granneskanalen og ikke ledes mot
sykehusbebyggelse.
Det er utarbeidet en databasert simuleringsmodell, PCSWMM, for dimensjonering av
overvannsmengder. Modellen er kalibrert for området og gjeldene IVF-kurve for Madla er
benyttet. Det er i forprosjektet utført simuleringer med "Kristoffersen-regn", 200 år, og
nedbørsvarigheten er satt til 720 minutt/ 12 timer. Grunnet feltets størrelse er det benyttet en
arealreduksjonsfaktor på 0,75. Modellen vil fungere som et nyttig verktøy i forbindelse med
prosjektering av overvannsanlegg og flomveier.
Det skal benyttes betongrør, med integrerte gummipakninger, for alle overvannsdimensjoner.
Minste tillatte dimensjon for kommunal overvannsledning er Ø200 mm. For alle
ledningsdimensjoner fra og med Ø600 mm så skal det benyttes armerte rør.
Alle overvannsledningsanlegg legges med 10‰ eller mer. Dette sikrer god selvrens i
ledningsanlegget. Krav til dokumentasjon av selvrens via skjærkraftberegninger ved mindre
fall enn 10 ‰.

Henvisninger:

›

VA-miljøblad 1 – Kum med prefabrikkert bunn

›

VA-miljøblad 14 – Kravspesifikasjon for betong avløpsrør

›

VA-miljøblad 24 – Tetthetsprøving av trykkløse ledninger

›

VA-miljøblad 30 – Valg av rørmateriale

›

VA-miljøblad 33 – Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning

›

VA-miljøblad 51 – Rørinspeksjon i avløpsledninger

›

VA-miljøblad 64 – Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming

›

VA-miljøblad 69 – Overvannsdammer. Beregning av volum

›

VA-miljøblad 70 – Innløps- og utløpsarrangement ved overvannsdammer

›

VA-miljøblad 74 – Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming

›

VA-miljøblad 75 – Utforming av overvannsdammer

›

VA-miljøblad 79 – Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensing

›

VA-miljøblad 85 – Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall

›

Va-miljøblad 93 – Åpne flomveier
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›

VA-miljøblad 102 – Krav til ledningstraseer med stort fall

›

VA-miljøblad 104 – Fordrøyning av overvann

7

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILØ (SHA)

Her er foreløpig angitt stikkord for arbeider som må påaktes i forhold til SHA:

›

Dype grøfter – inntil 10 meter

›

Sprengningsarbeider

›

Anleggstrafikk

›

Sveising av rør

›

Arbeider i trafikkert areal – Madlaveien

›

Mottak av rør, rørdeler og kummer

›

Montering av rør, rørdeler og kummer

›

Trykkprøving av rør

›

Desinfisering av rør
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Vedlegg
1D kart er beregninger av rørnettet. 2D kart viser vannansamlinger på
overflaten når vannet går opp av kummene og kanal.
- Vedlegg 1 – Nedslagsfelt for Granneskanalen.
- Vedlegg 2 - 1D Vannføring/kapasitet i rørnett ved 20 års gjentaksintervall for
dagens situasjon (Kristoffersen regn - IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 3 - 1D Vannføring/kapasitet i rørnett ved 20 års gjentaksintervall for
utbygd rørnett for sykehusområdet, inkl. ny overvannskulvert til Hafrsfjord og
utbygd planområde (Kristoffersen regn - IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 4 - 1D Vannføring/kapasitet i rørnett ved 200 års gjentaksintervall for
dagens situasjon (Kristoffersen regn - IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 5 - 1D Vannføring/kapasitet i rørnett ved 200 års gjentaksintervall for
utbygd rørnett for sykehusområdet, inkl. ny overvannskulvert til Hafrsfjord og
utbygd planområde (Kristoffersen regn - IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 6 - 2D Flomutbredelse Ullandhaug/Grannes ved 200 års
gjentaksintervall for dagens situasjon (Kristoffersen regn – IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 7 - 2D Flomutbredelse Ullandhaug/Grannes ved 200 års
gjentaksintervall for utbygd rørnett for sykehusområdet, inkl. ny overvannskulvert til
Hafrsfjord og utbygd planområde (Kristoffersen regn – IVF-kurve Madla).
- Vedlegg 8 – Inndeling av delfelt med påkoblingslinjer.
- Vedlegg 9 - VA ledningsplan. Forslag til VA-ledningsplan for BT1 og BT2.
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Sammendrag

Supplert VA-rammeplan for Universitetsområdet, Plan 2510, tar for seg en
konkretisering av forhold knyttet til overvannshåndtering, vannforsyning og
spillvannshåndtering for planområdet.
Fremtidig vannforsyning inn til planområdet er avhengig av en driftssikker,
redundant, løsning. Det forutsettes i planen at vannforsyningen skjer med uttak fra
Ullandhaug ventilkammer, IVAR IKS.
Spillvann fra planområdet sør, sykehusutbyggingen, tilkobles IVAR IKS sin
hovedavløpsledning ved Madlaveien.
Når det gjelder overvannshåndtering så har rapporten hatt fokus på å avgrense
nedslagsfeltet for planområdet, beregne kapasitet for dagens og fremtidig utbygd
rørnett og kulvert, samt flomanalyser. Konklusjonen vår er at det bør etableres en
ny overvannskulvert til Hafrsfjord allerede i første byggetrinn for nytt sykehus.
Supplert VA-rammeplan hensyntar også bygging av nytt Universitetssykehus
innenfor planområdet.

Oversiktsbilde av det nye sykehusområdet. Foto: Nordic Office of Architecture.
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Bakgrunn for supplert VA-rammeplan

Supplert VA-rammeplan for Plan 2510 er utarbeidet på bakgrunn av innspill i
reguleringsprosessen fra Sola og Stavanger kommune, hvor det stilles spørsmål til
størrelse for planområdets nedslagsfelt, kapasitet til eksisterende ledningsnett for
overvann, inkl. Granneskulverten, samt krav til fremtidig overvannshåndtering.
Videre så har det i planprosessen fremkommet tilleggsopplysninger som må
vektlegges, samt bygging av nytt sykehus innenfor planområdet, gjør at VA planen
må suppleres.
COWI AS har etter bestilling fra Helse Stavanger HF fått i oppdrag med å
utarbeide en supplert VA-rammeplan hvor innspill fra Sola og Stavanger kommune
blir ivaretatt.
Supplert VA-rammeplan skal forsøke å gi en utvidet kunnskap og forståelse om
hva som skjer med overvannet. Hvordan fungerer rørnettet med tilhørende
overvannskulvert, sett opp mot dagens stadig tilbakevendende profetier om økt
nedbør, økt nedbørintensitet og andre klimarelaterte endringer. Nedbør med 20 års
gjentaksintervall kan forekomme årlig.
Rapporten, med tilhørende modell, vil med rimelig sikkerhet si noe om rørnettets
kapasitet, hvor vannet tar veien ved flom og hvor de kritiske punkt i systemet
befinner seg.
Overvannsmodellen vil være et uvurderlig verktøy for fremtidig planlegging og
videreutvikling innenfor planområdet. Modellen er bygget på en plattform slik at en
med enkelhet kan gjennomføre beregninger for å se hvordan overvannsnettet
responderer på ulike tiltak, utbedringer og endringer.
I planprosesser kan modellen brukes til å sette krav og begrensninger, men også
gi muligheter. Modellen bør justeres og kalibreres over tid, slik at den blir mer og
mer lik virkeligheten.

Illustrasjonsplan av det nye sykehusområdet. SLA, Nordic og COWI AS.
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Bruk av supplert VA-rammeplan

Norconsult utarbeidet i juni 2015 en VA plan for Universitetsområdet. Supplert VArammeplan, utarbeidet av COWI AS i november 2016, skal fungere som et
supplement til Norconsults VA plan.
Supplert VA-rammeplan skal være et overordnet dokument for
overvannshåndtering og flomhåndtering innen Universitetsområdet, Plan 2510.
Supplert VA-rammeplan skal være et overordnet dokument for vannforsyning i
forbindelse med bygging av nytt sykehus.
Supplert VA-rammeplan skal være et overordnet dokument for
spillvannshåndtering i forbindelse med bygging av nytt sykehus.
Supplert VA-rammeplan skal være et viktig styringsverktøy for fremtidig utbygging
og risikohåndtering.

3.1

Bruk av rammeplanen i planprosesser

Klimaet er i endring. Meteorologisk institutt anslår at nedbøren kan øke med 20-40
% innen 2100. Overvann er viktig å ta på alvor ved utforming av arealplaner etter
plan- og bygningsloven.
En fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering krever et godt tverrfaglig
samarbeid helt fra starten av. Arealplanleggerne trenger støtte fra VA-ingeniører
og motsatt.
Kombinasjonen økt nedbør og fortetting er en utfordring.

Kommune- og kommunedelplaner
Nedbørsfelt og tilhørende overvannsystemer må ses under ett. Det er ikke minst
viktig når to kommuner er involvert, slik som for Plan 2510, Universitetsområdet.
I kommuneplan- og kommunedelplaner er det lett å ta inn bestemmelser om
overvann, bare man er oppmerksom på problemstillinger. Dette kan gjøres i selve
arealplankartet, i planbestemmelser, i retningslinjer eller i planbeskrivelsen.
Hensynsoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser kan benyttes.
I kommunedelplaner kan det gis rammer i forhold til overvannshåndtering.
Flomsoner, flomveier, vegetasjonsbelter/ grøntdrag (kan benyttes til
overvannshåndtering), renseparker, eller større fordrøyning- eller
infiltrasjonsarealer kan innarbeides.

SUPPLERT VA RAMMEPLAN – PLAN 2510

3.2

7/25

Bruk av rammeplanen i VA- og ROS sammenheng

I VA-sammenheng settes det nå strengere krav til planlegging av robuste
systemer. Tiltak skal gjerne tåle 200 års flom eller mer.
Normalt dimensjoneres rørsystemer for en 20 til 50-års hendelse. Overskytende
overflatevann må håndteres ved hjelp av flomveier og større fordrøyningstiltak. Vi
henviser til lokalt vedlegg 9 i kommunal VA-norm for Sola og Stavanger, når det
gjelder dimensjonering. Det vil alltid være et stort behov for god samordning
mellom areal/plan, byggesak og teknisk etat i kommunene.
I Norsk Vann rapporten "Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale
planer" beskrives det hvordan dette samarbeidet bør foregå. Med klimatilpasning
innen vann og avløp tenker vi tradisjonelt på overvannssystemer som rør, kanaler,
urbane vassdrag og resipienter.
I VA, samt risiko og sårbarhetssammenheng, kan rammeplanen, med
simuleringsverktøy, benyttes på en rekke områder.










Finne de beste flomveiene.
Lage flomsonekart, med gjentaksintervall 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200 år,
med ulik nedbørintensitet.
Dimensjonere ny overvannskanal/vannvei til resipient, Hafrsfjord.
Utarbeidelse av en tilstandsrapport for rør og kanalsystem. Dvs. kapasitet
og/eller restkapasitet ved ulike senarioer/intervaller.
Analysere hvor vannet tar veien ved uforutsette eller planlagte midlertidige
tiltak eller endringer i overvannssystemet.
Analysere fremtidig krav om fordrøyning/ LOD.
Konsekvenser av fortetting innenfor planområdet i plansammenheng.
Analysere hvilke tiltak som bør gjøres.
Analyser knyttet til kartlegging av tilstand i kanalsystemet. Hva skjer dersom
deler av systemet må settes ut av drift. Hvilke avbøtende tiltak må gjøres.
Audiovisuelt materiell beregnet på publikum. Dvs. vise hva som skjer ved ulike
nedbørshendelser og gjentaksintervall. Eksempelvis ved et:
o
200 eller 500 års nedbør over hele området.
o
"Monsterregn" på frossen mark i et avgrenset, sårbart område.
o
Kollaps i rør/ kulvertsystem.
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Beskrivelse av nedslagsfeltet

Feltets geografi
Granneskulverten ligger i et naturlig lavbrekk for områdets topografi.
Nedslagsfeltets størrelse har vi beregnet til å være ca. 379 ha.
Overvannsavrenningen fra planområdet er delt i to. Nordlig område, ca. 150 ha,
avskjæres i Professor Olav Hanssens vei og ledes mot Grannes, Sola kommune,
mens det sørlige området, ca. 229 ha, har avrenning mot åpen kanal ved
Madlaveien.

Kart for nedslagsfelt. COWI AS. Vedlegg 1.
Nedslagsfeltets totale størrelse er bestemt ved bruk av digitale kartgrunnlag, hvor
en 3D flate er blitt generert. Grundige analyser av eksisterende overvannssystemer
i området (rør, kulvert og bekker) har blitt benyttet til å avgrense området. Det har
også vært en tett og god dialog med de aktuelle kommunene i denne fasen.
Karttjenesten NEVINA (nedbørsfelt og vannføringsindeksanalyse), utarbeidet av
NVE, er også benyttet for å kvalitetssikre nedbørsfelt, feltparametere og såkalte
indekser, for fritt valgt punkt i et vassdrag. I vårt tilfelle så er dette benyttet for
Granneskanalen.
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Nedslagsfeltet til NEVINA gir oss et samlet areal på ca. 430 ha. Ved nærmere
analyser av kommunale ledningsanlegg, så viser det seg at Stavanger kommune
har to store overvannsledninger, Ø1000 mm og Ø800 mm, som krysser E39 nord
for Asserskogen. Her avskjæres nedslagsfeltet og overvannet fra dette området
ledes ned til Jåttåvågen.
Justeringer av nedbørsfeltgrenser, iht. ledningsdata i området, gir oss det samme
nedslagsfeltet, ca. 380 ha, hos NVE som benyttet i våre avgrensninger.
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Nedslagsfeltet har et relativt flatt midtområde, med skrånende åssider på
nordøstlig side.

Stikkrenner, Ø1000 mm og Ø800 mm, fra Sørmarka øst, som krysser under E39.
Foto: COWI AS
Det østlige nedslagsfeltet, Sørmarka, har avrenning mot vest via stikkrenner under
E39.
Feltet har en litt spesiell sammensetning ved at tilnærmet alle tette flater,
bygninger, veier etc., ligger på den nordlige delen av nedslagsfeltet. Det sørlige
området har en større gradient, og er preget av jordbruk, utmark og skog.
Dette gir feltet en tosidig karakteristikk. De sentrale områder med tette flater, har
kort responstid ved intensiv nedbør. Dvs. det tar kort tid fra registrert nedbør til
vannføringen i rørnettet og kanalen øker betydelig. Dette medfører også at ved
kortvarig nedbør så synker vannføringen markant ved nedbørsslutt.
Samtidig som sentrale områder har hurtig avrenning, har de store omkringliggende
områder lengre responstid. Skog og landbruk har en stor evne til å holde tilbake
nedbør og har en betydelig gropmagasinering. Vestlandsregionen er preget av
jevnlig nedbør. Dette gir en basisvannføring fra de store omkringliggende områder.
Dette vises tydelig i modellkalibreringer som er gjennomført.
Simuleringsmodellen vil være et nyttig hjelpemiddel til å beregne avrenning fra
sykehusområdet. Her vil området transformeres fra dagens situasjon med utmark
og landbruksområder, til stor andel tette flater, som bygninger og veisystemer. Vi
kan oppdatere modellen etter hvert som arealutnyttelsen for sykehusutbyggingen
endrer seg.
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Grunnforhold

Vi har ved hjelp av georadar, utført av COWI AS, og grunnboringer, utført av
Multiconsult, fått opplysninger for å fastsette dybde fra topp terreng og ned til fjell.
Dette er nyttig informasjon i forbindelse med prosjektering av flomveier via terreng.

Georadar for dybde til fjell ved Madlaveien. Grønn skravur indikerer inntil 1 meter til
fjell, mens rødt indikerer inntil 4 meter til fjell. Illustrasjon: COWI AS.
Analysene fra grunnundersøkelsene viser at det øverste terrenget er dekket med
et 0,5 – 1,5 meter tykt lag av jord/ torv over fjell/ berg.

Borplan for dybde til fjell ved I-Park. Illustrasjon: Multiconsult.
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Analyse av eksisterende overvannssystemer

12/25

Overvann fra hele planområdets nedslagsfelt, ca. 379 ha, ledes via
Granneskulverten (sør/øst) og rørsystemer (nord/vest), til resipient, Hafrsfjord.
Sola kommune har nylig utført en grundig registrering av den eksisterende
Granneskulverten. Dette inkluderer innmålinger av eksisterende kummer og
kvalitetskontroll av rør- og ledningsdimensjoner.
Ved hjelp av data fra Sola kommune har COWI AS foretatt både manuelle og
modellbaserte beregninger for kapasiteten til Granneskanalen. Begge våre
beregningsmetoder anslår kapasiteten til å være ca. 2,5 m³/s, mot en tidligere
antatt kapasitet på 6,0 m³/s.

Kapasitet i rørnett og overløp i kummer ved 20 års gjentaksintervall for
eksisterende situasjon. Modell: COWI AS. Vedlegg 2.
Det er i modellen tatt med ledninger fra og med 300 mm. Dette er valgt da det er
svært varierende fra felt til felt hva som er registret av bla veidrenering, private
stikkledninger etc. Dette er også valgt da det er hovedlinjene i systemet som er
viktige. Hvis alle ledningsdimensjoner skulle vært med, hadde modellomfanget blitt
for komplekst. Denne økte kompleksiteten vil gi større usikkerhet i forhold til
resultatene modellen gir, kontra en modell som har en håndterbare størrelse.

SUPPLERT VA RAMMEPLAN – PLAN 2510

13/25

Analysen av rørnettet gir svar på hvordan overvannet beveger seg gjennom
systemet og ut til Hafrsfjord. I vedlagte kart er det vist maksimal vannføring i
rørnettet ved gjentaksintervall for dimensjonerende nedbør. Der vises også
forholdstallet mellom maksimal og brukt kapasitet til nettet.
Overvann fra den nordlige delen av planområdet, ca. 150 ha, ledes i rør via
Professor Olav Hanssens vei og til Grannes, Sola kommune. Modell og
beregninger viser at ledningsanlegg på Grannes ikke har nødvendig kapasitet til å
håndtere de samlede overvannsmengdene ved dimensjonerende
nedbørsintervaller.
Resultatet av dette fikk vi oppleve i praksis fredag 4.8.2016. Området fikk da
registrert 30 mm nedbør fordelt over 27 minutter. Resultatet var at ledningsnettet
gikk fullt og overvann kom opp av kummer og ble ledet ut på terreng. Både
nærliggende hus og veier ble påført skader som en konsekvens av dette.

Oversvømmelse ved Granneshagen, 4.8.2016. Foto: NRK Rogaland.

Overvannsutslipp til Hafrsfjord, ved Løneset, 4.8.16. Foto: Jakobsen, Sola
kommune.
Konklusjonen fra våre analyser av det eksisterende ledningsnettet for 20 års
gjentaksintervall er at store deler av nettet blir overbelastet og det resterende ikke
har særlig restkapasitet.
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Fremtidig overvannshåndtering

Med bakgrunn i analyser av eksisterende overvannssystemer i området anbefales
det å etablere en ny lukket overvannskulvert, fra dagens bekkeinntak ved
Madlaveien, og til utløp i Hafrsfjord. Denne kulverten bør fungere som en
transportkulvert for overvann fra det sørlige nedslagsfeltet, inkl.
sykehusutbyggingen, og bør etableres i første byggetrinn for sykehuset.
Utslipp til Hafrsfjord, for både ny og eksisterende kulvert, er ved Løneset i Sola
kommune. Dette området har status som naturreservat. Etablering av utløp for ny
kanal vil måtte avklares med aktuelle myndigheter.
Ny kulvert vil da avlaste den eksiterende kulverten, som da primært kun skal
håndtere overvann fra Grannes vest. Det forutsettes også at det etableres
forbindelser mellom ny og eksisterende kulvert for å utnytte kapasitetene.
Minimumsdimensjon for ny lukket kulvert bør være Ø2000 mm for rør og
tilsvarende kapasitet/ tverrsnitt ved rektangere betongelementer. Med et teoretisk
gjennomsnittlig fall mellom bekkeinntak og utslipp på 7,36 ‰, vil dette kunne gi en
tilført kapasitet på inntil 13 m³/s.

Kapasitet i rørnett og overløp i kummer ved 20 års gjentaksintervall for utbygd
rørnett, inkl. ny Ø2000 mm, og utbygd planområde. Modell: COWI AS. Vedlegg 3.
Ny vannvei til Hafrsfjord kunne også vært en åpen kanal, men dette vil kreve en
omfattende og svært tidkrevende reguleringsprosess. En slik løsning vil båndlegge
verdifull landbruksjord og vil være komplisert å plassere nært opp mot eksisterende
infrastruktur og bebyggelse, som igjen ville medført ekspropriasjon av berørte
eiendommer.
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Ny lukket overvannskulvert må etableres parallelt ved den eksisterende kulverten
grunnet terrengets utforming og fremkommelighet i området. Andre aktuelle traseer
for ny overvannskulvert er vurdert, men disse vil medføre skjæringer i terrenget på
inntil 5-6 meter i dybden. For en åpen kanal ville vi her fått et tverrsnitt ved
terrengoverflaten på inntil 12 meter.
Det anbefales også å avskjære store deler av overvannet fra planområdet nord, i
Stavanger kommune, fra Kjell Arholms gate og Professor Olav Hanssens vei, og
lede dette til en ny overvannstrase, minimum Ø800/ Ø1000 mm, via Richard
Johnsens gate og ned til Granneskanalen. Anbefalingen er kun aktuell hvis det
etableres en ny lukket kulvert, hvor nevnte overvann tilkobles. Ledningsanlegget vil
fungere som en ren transportledning og tilføres ikke overvann fra
sykehusutbyggingen. Dette tiltaket vil redusere belastningen på det eksisterende
ledningsnettet på Grannes vest, i Sola kommune, betydelig. Skal dette tiltaket
gjennomføres, bør det skje i forbindelse med første byggetrinn for nytt sykehus.
Etablering av nye veisystemer og annen infrastruktur vil vanskeliggjøre og fordyre
dette arbeidet på et senere tidspunkt.
Planbestemmelsene bør stille krav til Blågrønn faktor lik 0,7 for delområdene.
Aktuelle krav til lokal overvannshåndtering må avklares i detaljreguleringsfasen.

Påslipp av overvann til bekkeinntak ved Madlaveien, 5.8.16. Nær hele kapasiteten
for kanalen er oppbrukt. Foto: Jakobsen, Sola kommune.

Tørrværsavrenning til bekkeinntak ved Madlaveien, 10.3.16. Foto: COWI AS
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Flomanalyser

Ved utførte flomanalyser for planområdet er det benyttet Kristoffersen-regn, 200 år,
med IVF-kurve fra Madla. Nedbørsvarigheten er satt til 720 minutt/ 12 timer og det
er benyttet en arealreduksjonsfaktor på 0,75 grunnet feltets størrelse.
Ved overflateanalysen er det simulert hvordan vannet vil strømme på overflaten
når kapasiteten til overvannsnettet er oversteget. Da vil vannet stige opp av
kummer, eller ikke ha mulighet til å trenge inn. Vannet vil da bevege seg mot sitt
naturlige lavbrekk.
Etableringen av overflatemodellen skjer ved at det genereres punkter på
overflaten, med en gitt innbyrdes avstand. Punktene kan sammenlignes med
overvannskummer som plasseres med innvendig bunn av kum på terreng. Mellom
alle disse kummene lager modellen kanaler. For å knytte overflatemodellen til
rørnettet etableres et overløp i alle kummer fra rørmodellen.
Når det ikke er plass til vannet i rørmodellen vil det da være overløp fra rørnettet til
kummene på overflaten. Når det kommer vann i en kum vil dette renne i en kanal til
en kum som står på et lavere terrengnivå. Dette skjer så lenge det er fall på
terrenget. Når det ikke er noe sted å renne, vil vannet bygge seg opp ved kanalen
og på terreng.

Illustrasjonen over viser 200 års flom ved dagens situasjon. COWI AS. Vedlegg 6.
Som illustrert på flomkart for dagens situasjon, ved 200 års flom, vil store deler av
det sørlige feltet bli oversvømt. Dette gjelder spesielt feltet KT11 i områdeplanen.
Hvis en beslutter å ikke etablere ny overvannskulvert til Hafrsfjord i byggetrinn 1,
må dette feltet i planen/ planbestemmelsene båndlegges for fremtidig
overvannshåndtering.
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Illustrasjonen over viser 200 års flom ved dagens situasjon, inkl. ny Ø2000 mm
rørekulvert til Hafrsfjord. COWI AS. Vedlegg 7.
Illustrasjonen over viser hvor stor effekt en ny lukket overvannskulvert til Hafrsfjord
vil få for området. Terrenget over ny kulvert bør også senkes noe, hvis mulig, slik
at det vil fungere som flomvei på terreng.
Den viktigste faktoren for å sikre bygg mot oversvømmelser er å sikre flomveger.
Adkomster til bygg bør ligge min 20 cm over høyde på vegnettet i området.
Den fremtidige kollektivtraseen, på 26 meters bredde, gjennom planområdet, skal
etter utbygging fungere som det sørlige feltets flomvei. Det forutsettes at veien
bygges med v-fall. Det må også etableres en naturlig vannvei på feltets østlige
side. Denne vannveien må utformes og dimensjoneres slik at vannet ved et evt.
ledningsbrudd på hovedvannledningen vil følge denne traseen ned til
Granneskanalen og ikke ledes mot sykehusbebyggelse.

Illustrasjon av flomvei for feltets østlige side. SLA/ Nordic.
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Grunnet områdets topografi mellom Madlaveien og Hafrsfjord, så får vi ikke en
naturlig flomvei på terreng ned til resipient. Dette kan medføre, ved
ekstremhendelser som f.eks. ved en kollaps i overvannskulvert, at overvann vil stå
på terreng ved Madlaveien. Det vil da være naturlig i den videre planprosessen å
båndlegge deler av grøntområdene nord for feltet KT11 til overvannshåndtering.
Videre så må den fremtidige adkomstveien til KT11, o_Torg27, heves tilstrekkelig
mot grøntområdet, slik at denne vil fungere som en flombarriere.

Illustrasjonen over viser aktuelt område for håndtering av overvann ved
ekstremhendelser som f.eks. kollaps av kulvert. COWI AS.
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Illustrasjonen over er en prinsippskisse for videre arbeider i forbindelse med vann/ flomvei øst for sykehusutbyggingen. SLA/ COWI AS.
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Vannforsyning

Vannforsyning til planområdet sør, området for nytt sykehus, skjer fra Stavanger
kommunes uttak, DN300 mm, fra IVAR IKS hovedvannledning i Ullandhaug
ventilkammer.
Antatt dimensjonerende vannmengde for fullt utbygd sykehus er 162 l/s, inkl.
brannvann.
Til sykehuset kreves det en redundant vannforsyning. Det vil si at vannforsyningen
må transporteres inn til området via to uavhengige tilkoblinger fra Ullandhaug
ventilkammer, to-veis forsyning. Stavanger kommune har i dag et uttak, DN300
mm, fra Ullandhaug ventilkammer til planområdet. Ved bygging av nytt sykehus
kan dette tilkoblingspunktet forgrenes til to forsyningsledninger, alternativt etablere
nytt uttak, DN300 mm, direkte fra ventilkammeret.
Planområdet sør etableres med interne kommunale ledningsnett som forsyner
sykehuset. Det anbefales å etablere en ringledning, via kollektivtraseen, med
dimensjon på DN300 mm.
Ullandhaug ventilkammer har to stk. forsyningsledninger. Hovedvannledningen,
DN1200 mm, og "Langevannsledningen", DN700 mm, som begge kan forsyne
Universitetsområdet både sørfra og nordfra, fra Tjensvoll høydebasseng.
Tjensvoll høydebasseng er utstyrt med pumper som kan forsyne
vannledningsnettet sørover ved nødsituasjoner/ ledningsbrudd. I en krisesituasjon
så kan vann fra Stokkavannet pumpes opp til Tjensvoll høydebasseng.
Felt SH3 i Plan 2510 ligger nær opptil hovedvannledningen til IVAR IKS. Det må
ved planlegging og utbygging utvises hensyn ovenfor vannledningen ved grave- og
sprengningsarbeider. Et eventuelt brudd på vannledningen vil medføre at store
vannmengder ledes mot bygninger og veisystemer grunnet områdets naturlige
topografi inntil ledningen er avstengt/ tømt. Nedstengningstid for
hovedvannledningen kan være på inntil 15 – 20 minutter og vannmengden oppad
til 5 m³/s. Det skal gjennomføres tiltak som forhindrer at vann fra ledningsbrudd får
konsekvenser for sykehuset. Planlagt flomvei på østsiden av sykehusutbyggingen
skal dimensjoneres og utføres slik at denne kan benyttes til å lede bort vann fra et
ledningsbrudd.
I forbindelse med bygging av nytt sykehus så bør det etableres et eget
vannforsyningsbasseng, alternativt eksterne mobile vanntanker, basert på krise-/
nødsituasjon og begrensninger ved levering av rent vann. Det anbefales også å
etablere et internt vannforsyningsnett som sikrer leveranser av vann til de delene
av sykehuset hvor dette er mest kritisk. Valg av løsninger for nødvannforsyning må
avklares i detaljprosjekteringsfasen.
Det etableres brannvannsuttak i alle vannkummer. Bygningsmassene får
brannvann via sprinkleranlegg.
Vannforsyningssikkerheten anses som meget god for området.
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Spillvannshåndtering

Spillvann fra planområdet sør, området for nytt sykehus, ledes med
selvfallsledninger ned til IVAR IKS sin hovedavløpsledning, Ø1400 mm, ved
Madlaveien. Denne har avrenning videre mot Grannes avløpspumpestasjon, som
igjen pumper spillvannet opp til Byhaugen avløpstunnel.
Det forutsettes etablert en målestasjon for spillvann før tilknytning til
hovedavløpsledning.
Kapasiteten til eksisterende hovedavløpsledning ved Madlaveien anses som så
god at ytterligere tiltak, som etablering av egen pumpestasjon med tilhørende
nødoverløp for spillvannshåndtering fra sykehusutbyggingen, ikke vurderes som
nødvendig.
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Orientering om beregningsgrunnlag og modell

For simuleringen av overvannssystemet innen Plan 2510 er det valgt å bruke
PCSWMM, som er den mest brukte hydraulisk/hydrologiske datamodellen på
markedet.
PCSWMM danner et grafisk brukergrensesnitt over SWMM motoren. Den
innebygde GIS funksjonaliteten i PCSWMM gjør det mulig med import av kart- og
ledningsdata.
Det er utført to ulike simuleringstyper i PCSWMM, analyser av rørnettet og
analyser av overflaten.
Analysen av rørnettet gir svar på hvordan overvannet beveger seg gjennom
systemet og ut til Hafrsfjord. I vedlagte kart er det vist maksimal vannføring i
rørnettet ved ulike gjentaksintervall for dimensjonerende nedbør. Der vises også
forholdstallet mellom maksimal og brukt kapasitet til nettet.

Muligheter
- Vurdere kapasitet til rørnettet ved ulike nedbørshendelser.
- Dokumentasjon av rørnettet.
- Vurdere om tiltak på nettet har en effekt, eventuelt hvordan resten av nettet blir
påvirket av et enkelt tiltak.

Begrensninger
Begrensningen er i datamengde. Da modellen er for rør over 300 mm, vil det alltid
være deler av systemet man ikke har kontroll på. Feltet er inndelt i mindre delfelter
som har avrenning mot et punkt i nettet. I den reelle verden er det et sinnrikt
system av sluk, rister, taknedløp etc. som til sammen fører overvannet til
hovedsystemet.
Alle hydrauliske modeller er en forenkling av virkeligheten. Forenklingen må ses i
sammenheng med bruk og tilgjengelige data. Da modellen er kalibrert mot reelle
målinger vil validiteten være god til den bruken den er tiltenkt.
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Metode for beregning av dimensjonerende nedbør

De standardiserte metoder for derivering av dimensjonerende nedbør tar ikke
hensyn til initialbetingelsene i analyseområdet før simuleringen starter. Ved
dimensjonering av et nedslagsfelt må det tas hensyn til de mest ugunstige
forholdene. Dimensjonerende nedbør må representere de forhold som kan
inntreffe lokalt.
Det er valgt å bruke et standardprofil som dimensjoneringsgrunnlag til bruk
analysen. Metoden som er brukt er et Kristoffersen-regn.
Metoden for Kristoffersen-regn bygger på fem prinsipper:
1. Dimensjonerende nedbørsprofil skal være mest mulig samstemt med historisk
nedbør.
2. Det mest intense minuttet skal tilsvare 100 % intensitet, og er ett-minuttsverdien
for en gitt returperiode fra IVF kurven.
3. Modellen skal regne ut intensiteter for alle enkeltminutter i forhold til verdien på
det mest intensive minuttet
4. Nedbøren skal ha en varighet på 120 minutter
5. Gjennomsnittlig maksimal intensitet over x minutter skal i størst mulig grad
tilsvare den valgte IVF kurven.
I kalibreringen fremkommer det tydelig at korte simuleringsperioder med lite
akkumulert nedbør ikke gir representative verdier.
For å ta hensyn til at store deler av nedslagsfeltet er jordbruksarealer og
grøntområder, med lang responstid ved nedbør, er det viktig å ha langvarig nedbør
som gir en avrenning fra hele feltet.
Denne effekten er hensyntatt ved å benytte nedbør på 720 minutter, dvs. 12 timer.
De første 8 timene er nedbør med intensitet tilsvarende 720 min fra IVF-kurven.
Time 8-10 er Kristoffersen-regn med nedbør som representerer alle intensiteter fra
1-120 minutter. Time 10-12 er nedbør med intensitet tilsvarende 720 min fra IVFkurven.
Kristoffersen-regnet vil ikke kunne følge IVF-kurven eksakt ved alle
gjentaksintervall. Dette skyldes statistiske forhold og driftstid på nedbørmålerne.
Det er et gjennomsnittlig avvik mellom Kristoffersen-regn og IVF-kurven på 10-18
%. Kristoffersen-regnet ligger over IVF-kurven for å sikre en konservativ beregning.

SUPPLERT VA RAMMEPLAN – PLAN 2510

8.2

24/25

Dimensjonerende nedbør i modellberegninger

I simuleringen for overvannsnettet er følgende nedbør benyttet for leveranse av
kart med kapasitet av rørnettet for Stavanger kommune og Sola kommune
1. 720 min, 20 års returperiode med IVF-kurve fra Stavanger-Madla
2. 720 min, 200 års returperiode med IVF-kurve fra Stavanger-Madla

Kommentarer til dimensjonerende nedbør
Det er benyttet en klimafaktor iht. VA-normen på 1,2. Dette medfører at
dimensjonerende nedbør er vesentlig høyere enn de verdier som er angitt i IVFkurven.
I snitt bidrar klimafaktoren til at en nedbør klassifisert som 20 års-regn, i realiteten
er mellom 100 og 200 års nedbør.
Dette, sammen med at Kristoffersen-regnet gir en noe overkompensering, åpner
for en diskusjon om dimensjonerende nedbør skal oppgis uten klimafaktor.
Det er spesielt den intensive nedbøren, mellom 1-10 min, som får
uforholdsmessige store verdier med et generelt påslag på 20 %. Det vises til
kapittel om arealreduksjonsfaktor for en delvis kompensering av denne effekten.
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Arealreduksjonsfaktor

Den dimensjonerende nedbøren tar ikke hensyn til størrelsen av et
analyseområde. I analysen vil antagelsen om bruk av lik nedbør uavhengig av
feltets størrelse gi en overestimering av avrenningen, da bygens utbredelse settes
lik arealet av feltet. Arealreduksjonsfaktor, ARF, er en hydrologisk parameter som
brukes for å gi et forhold mellom punktnedbøren, registeret av en nedbørmåler og
nedbøren som faller over et gitt areal, arealnedbør.
I analysen er det valgt å bruke resultater fra beregninger i Oslo og Trondheim som
grunnlag for ARF i mangel av andre alternativer.
For å kunne bruke ARF direkte i Kristoffersen-regnet er det laget en sammenheng
mellom ARF og intensitet. Ved maksimal intensitet, tilsvarende 100 % av ettminutts nedbør, skal 100 % av ARF brukes. Når intensiteten reduseres blir ARF
redusert tilsvarende.
Det er satt en fast ARF på 75 % for all dimensjonerende nedbør.
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INNLEDNING
Denne rapporten omhandler årskostnadsanalyse for byggeprosjektet Stavanger
Universitetssjukehus.
Rapporten består av:
- Dette dokumentet.
- Vedlegg Modell 01. ”LCC-analyse, rapport 4 – Årskostnad overordnet”
- Vedlegg Modell 01. ”LCC-analyse, rapport 5 – Årskostnad pr hovedpost”

2

FORUTSETNINGER
De utførte beregninger er basert på følgende notater vedlagt forprosjektet:
Byggherrens grunnlagsdokumenter
Faserapport
SUS– Kostnadsberegning forprosjekt sist revidert 26.04.2017.
NO-RIV-32-01 Varmeanlegg – systembeskrivelse
NO-RIV-37-01 Vannkløleanlegg – systembeskrivelse
NO-Rinn-xx-01 Energimål
NO-RIV-30-01 Termisk energgiforsyning
I tillegg legges til grunn :
- Veiledning LCC-web Statsbygg

3

GENERELT OM ÅRSKOSTNADER
Resultatene fra årskostnadsanalysen dokumenter de økonomiske konsekvensene
av de foreslåtte løsninger og vurdere prosjektet totaløkonomisk, sett over bygningens livsløp.
Ved hjelp av analysen kan man lese de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte løsningene.
Målsettingen er at bygget og de tekniske installasjonene skal ha optimale årskostnader, det vil si den mest gunstige sammensetningen av investerings- og FDVUkostnader (forvaltnings- drift- og vedlikeholds- og utviklingskostnader) over byggets
livsløp.
I figur 1 vises sammenhengen mellom ulike begreper innen årskostnadsteori.
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Figur 1

Årskostnadsteori

Årskostnadene beregnes på svært varierende grunnlag fra relativt grove erfaringstall fra andre prosjekter til resultater fra relativt detaljerte analyser, som f.eks. av
energikostnader. Nøyaktigheten av inputdata er også avhengig av hvilken fase
prosjektet er i og detaljeringsgraden som foreligger.
De estimerte kostnadene kontrolleres i forhold til erfaringstall fra andre tilsvarende
byggkategorier fra erfaringsdatabaser som f.eks. HolteProsjekt FDV-nøkkelen.
Analysene er gjennomført ihht NS 3454 og Statsbyggs beregningsmodell for årskostnadsanalyser.
Kapitalkostnader og årlige FDVU-kostnader sammenstilles på felles sammenlignbar form og danner til sammen den totale årskostnaden for bygningene. I disse
beregningene er FDVU-kostnadene akkumulert fra underliggende oppdelinger både i henhold til NS 3940,NS 3451og NS 3454.

4

GRUNNLAGSDATA
Det er tidligere utført LCC-analyse i skisseprosjekt videreført i en oppdatert årskostnadsanalyse for revidert skisseprosjekt.
Denne rapporten omfatter en estimering av årskostnader i forprosjektet for byggetrinn 1 på Ullandhaug og er en videreføring av rapporten fra revidert skisseprosjekt. Rapporten er basert på foreliggende areal og entreprisekostnader.
For å ha et sammenlikningsgrunnlag mot andre sykehusprosjekter så har vi valgt å
holde de kostnader som finansieres og driftes av eksterne aktører helt utenfor
denne beregningen. Kostnader til overordnet infrastruktur for kollektivanlegg er
derfor ikke medtatt, heller ikke ombygging Våland.
Kostnader for P-hus for ansatte og besøkende er medtatt som en egen del av analysen.
Resultatene i årskostnadsanalysen er vist i vedlegg ”Rapport 4” og i ”Rapport 5”.
Alle kostnader i beregningen er lagt på eier da det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om hvordan fordelingen av FDV-kostnadene mellom eier og leietaker
skal bli.
Underlaget for analysene er på dette stadiet på et grovt nivå.
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Følgende kommentarer kan knyttes til de ulike poster og input-data vises i vedlagte
2 stk rapporter fra LCC-web:
Generelt
Analysene er basert på drift av ny bygningsmasse i 60 år.
Alle innlagte kostnader er inkl MVA og basert på kroneverdi juni 2016, og de beregnede årskostnadene (kapitalkostnader, forvaltningskostnader og driftskostnader) har også kroneverdi juni 2016. Kapitalkostnadene utgjør annuiteten av
prosjektkostnaden over nybyggets brukstid (60 år).
Kapitalkostnad og prosjektkostnad
Under ”Prosjektkostnad” inngår summen av samtlige investeringer ved prosjektets
ferdigstilling for postene 1-9 iht NS3451 "Bygningsdelstabellen". Kostnadene er
splittet melom sykehusbygg og parkeringshus.
Det er benyttet nettorente 4% og brukstid 60 år for nybyggene. Avhendingskostnad
ved utgang av brukstiden / levetiden for å fjerne / rive byggverketne er satt til 0 kr
da det forutsettes at restverdien er 0 kr etter brukstid 60 år.
Som grunnlag for investeringskostnadene har man lagt inn kostnadsrammen basert på basiskostnadene.
P-husene inngår som en egen analyse og kostnadene for konto 8 Generelle kostnader samt konto 9 Spesielle kostnader er fordelt mellom P-hus og sykehusbygget
forholdsvis basert på huskostnaden.
MVA-kostnadene er plassert på konto 9 og fordelt mellom disse byggene. Det er
ikke medregnet MVA på de kostnadselementer som ikke inngår i analysen så som
overordnet infrastruktur og ombygging Våland.
Forvaltningskostnader
Kostnader som påløper bygningen uansett om den er i drift eller ikke, så som
kommunale skatter og avgifter, forsikringer og administrasjon.
Det er ikke eiendomsskatt på sykehusbygg.
Forøvrig er det benyttet normtall i beregningen.
Driftskostnader
Kostnader til løpende drift, renhold, vakt, sikring og energi.
Omfatter også løpende vedlikehold.
Det er benyttet normtall fra Holthe samt erfaringstall fra større sykehusprosjekter
som NØS og St Olav. Kostnadene vil variere mellom de ulike bygg basert på
bruken, men det er her benyttet tall som omfatter et samlet sykehus.
I fremtidige prosjekteringsfaser anbefales en oppsplitting av kostnader pr bygg.
Kostnadene for løpende drift er basert på en normal driftsbemanning fra eier.
Renholdskostnadene er basert på normtall i bransjen for tilsvarende bygg. Renholdskostnaden er også vurdert utfra at det er store arealer tilpasset effektivt maskinelt renhold. I parkeringsarelene er det basert på rengjøring med feiebil.
Det er også medtatt kostnader under renhold for avfallstransport fram til avfallsrom
eller renholdsjakter tilknyttet avfallsug.
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Temporære renholdsoppgaver innomhus inngår.
For utvendige temporære oppgaver er det medtatt kostnader for glassrengjøring
etter normalhyppighet basert på innleid personell og bruk av lift. Dette krever tilrettelegging av terreng langs fasadene for transport av lift og oppstilling av denne.
Kostnader for fasaderengjøring er medtatt under ”vedlikehold” og er forutsatt utført
av kompetansepersonell som innleies.
Energikostnadene er basert på beregnet samlet energiforbruk i nybygget. Det er
benyttet en energipris 80 øre/kWh ekskl mva for el og 90 øre/kWh for bioolje.
Kostnadene omfatter beregnede energitall for levert energi slik disse fremkommer i
notat NO-Rinn-xx-01 "Energimål". Levert energi omfatter elektrisk energi til sjøvannsbasert varmepumpe for termisk energi som anbefalt i NO-RIV-30-01 "Termisk energiforsynin" og CO₂-basert varmepumpe for tappevann anbefalt i samme
notat.
For P-husene er medtatt et erfaringsvis energiforbruk vurdert ut fra forprosjektets
effektbehov.
Kostnadene til vann- og avløp er basert på avgiftsnivået i Stavanger Kommune.
Normforbruk for sykehus er benyttet. Det forutsettes at renholdet utføres med tørre
metoder der dette er mulig.
Avfallskostnadene er basert på erfaringsvise mengder fra andre større sykehusprosjekter og normal fordeling av mengder på de ulike fraksjoner. Kostnadene omfatter kun transport til interne avfallsrom og transport med sug til avfallsentral på
området. Kostnader for intern avfallstransport er medtatt og fordelt under renhold
og løpende drift.
Parkeingsarealet har ikke kostnader for avfall.
For vakt- og sikring er det medtatt kostnader for ytre sikring og bevoktning av bygningsskallet.
Kostnadene for drift av utomhusområdene er medtatt under posten "Utomhus".
Vedlikeholdskostnader
Kostnader som er nødvendige for å opprettholde bygning og tekniske installasjoner
til fastsatt kvalitetsnivå basert på planlagte periodiske aktiviteter. Kostnadene er
basert på normtall for de ulike fag.
Løpende vedlikehold er medtatt under driftskostnader.
Det foreligger få materialvalg i denne prosjektfasen og det forutsettes valg av robuste materialer med lang levetid i fasader som medfører moderate kostader til
vedlikehold. Det er forutsatt at det blir tilgjengelighet til fasadene og tak for vedlikehold og rengjøring. Heis/trapper til tak og flatt areal uten sjenerende vegetasjon
langs fasader er nødvendig for tilgjengelighet med utstyr og lifter.
Kostnadene omfatter utskifting etter endt levetid.
Utviklingskostnader
Det er medtatt fremtidige utviklingskostnader basert på Statsbygg sine minimum
anbefalte verdier. Dette er kostnader som følge av nye myndighetskrav, omorganisering, nytt utstyr og standardheving over tidligere fastsatt kvalitetsnivå.
Spesielle kostnader for service og støttefunksjoner er kostnader knyttet til brukers
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primærdrift og ikke til bygningsdrift og er av den grunn ikke medtatt i årskostnadsanalysen.

5

RESULTAT FRA ÅRSKOSTNADSANALYSEN
Det vises til vedlagte beregningsrapporter vedlagt.
Beregningens hovedtall er vist i tabellene under.
Alle tall er i NOK inkl mva.

Tabell 1

334 123 428
6 318 755
64 991 852
22 530 670
1 057 250
429 021 955
94 898 527

3 033,9
55,0
584,7
200,0
10,0
3 883,6
849,7

530,4
20,0
126,0
55,0
0,0
731,4
201,0

2 552,1
48,3
496,4
172,1
8,1
3 277,0
724,9

Samlet nåverdi
kr

Samlet spesifikk årskostnad
kr/m² år

13 363 719
503 880
3 174 444
1 385 670
0
18 427 713
5 063 994

Parkeringshus
Spesifikk årskostnad
kr/m² år

320 759 709
5 814 875
61 817 408
21 145 000
1 057 250
410 594 242
89 834 533

Sykehusbygg
Spesifikk årskostnad
kr/m² år

10. Kapital
20. Forvaltning
30. Drift
40. Vedlikehold
50 Utvikling
Sum årskostnader:
Sum årlig
FDVU-kostnad

Samlet årskostnad
kr/år

Årskostnader
kr/m² år

Parkeringshus
Samlet årskostnd
kr/ år

Ullandhaug BT1

Sykehusbygg
Samlet årskostnd
kr/ år

Årskostnader pr post og samlet

7 559 041 373
142 952 354
1 470 343 164
509 722 613
23 918 695
9 705 978 199

Beregnede årskostnader BT 1

Tabellen viser en årskostnad for de somatiske byggene etter ferdigstillelse av byggetrinn 1 på omlag 410 MNOK ved å benytte en rentasats på 4%. Samlet med parkeringshusene er årskostnaden 429 MNOK og spesifikk kostnad er 3 277 kr/m² år.
Forvaltning, drift og vedlikehold etter ferdigstillelse av de somatiske byggene og
parkeringsbyggene i byggetrinn 1, utgjør årlig omlag 95 MNOK som er samlet 725
kr/m² pr år.
Kommentar til postene:
Årskostnaden samlet for byggene er omtrent på samme nivå med tallene fra revidert skisseprosjekt tross økte arealer. Kapitalkostnadene er redusert mens FDVkostndene er økt på grunn av økt areal.
De spesifikke årskostnader for de somatiske byggene og parkeringsbyggene samlet er derimot redusert fra 4 234 kt/m² til 3 277 kr/m² og skyldes hovedsaklig et forholdsvis større p-areal.
For de somatiske byggene alene er reduksjonen mindre, fra 4 461 kr/m² til 3 884
kr/m². Dette har sin årsak i lavere spesifikk investeringskostnad og lavere FDVkostnad, spesielt på energi. Hvis vi tar hensyn til den generelle prisveksten siste år
så blir tallene tilsvarende gunstigere.
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Årskostnadene er noe lavere enn i tilsvarende analyser for sykehusprosjekt de
siste årene.
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4. Investering og årskostnad overordnet
Utskrift 27.04.2017 kl.12:44:27

A058179 Stavanger Universitetssjukehus

Forprosjektfase

Informasjon
Funksjonsdel

Bygningskategori

Aktivt alternativ

1-01 Ullandhaug BT1

711 Universitetssykehus

01 - Ullandhaug sykehusbygg

1-02 P-hus

43 Garasje- og
hangarbygning

02 - P-hus

Areal

Rente

Brukstid

Restverdi

m²

%

år

%

105 725

4,0

60

0

25 194

4,0

60

0

130 919

Sum

Investeringskostnader
Prosjektkostnader

Verdi tomt

Verdi bygning

Restkostnad

Funksjonsdel
1-01 Ullandhaug BT1
1-02 P-hus
Sum

Årskostnader og nåverdi

kr

kr

kr

%

6 758 800 000

0

0

0

290 300 000

0

0

0

7 049 100 000

0

0

0

Utleiers kostnad og ansvar

Leietakers kostnad

Total årskostnad

Total nåverdi

kr/år

kr/m²/år

%

kr/år

kr/m²/år

kr/år

kr/m²/år

kr

334 123 428

2 552,1

100

0

0,0

334 123 428

2 552,1

7 559 041 373

6 318 755

48,3

100

0

0,0

6 318 755

48,3

142 952 354

3 Driftskostnader

64 991 852

496,4

100

0

0,0

64 991 852

496,4

1 470 343 164

4 Vedlikeholdskostnader

22 530 670

172,1

100

0

0,0

22 530 670

172,1

509 722 613

1 057 250

8,1

100

0

0,0

1 057 250

8,1

23 918 695

0

0,0

100

0

0,0

0

0,0

0

1 Kapitalkostnader
2 Forvaltningskostnader

5 Utviklingskostnader
7 Service og støtte
Sum

429 021 955

Fordeling kapital/FDVU

K
77,9%
F
1,5%
D
15,1%
V
5,3%
U
0,2%
Total: 100,0%

0

9 705 978 199

429 021 955

Fordeling
FDVU

F
6,7%
D
68,5%
V
23,7%
U
1,1%
Total: 100,0%
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Utskrift 27.04.2017 kl.13:55:12

Forprosjektfase

A058179 Stavanger Universitetssjukehus
Informasjon
Funksjonsdel

Bygningskategori

Aktivt alternativ

1-01 Ullandhaug BT1

711 Universitetssykehus

01 - Ullandhaug sykehusbygg

1-02 P-hus

43 Garasje- og
hangarbygning

02 - P-hus

Areal

Rente

Brukstid

Restverdi

m²

%

år

%

105 725

4,0

60

0

25 194

4,0

60

0

130 919

Sum

Årskostnader summert på hovedpost
Utleiers kostnad og ansvar

Leietakers kostnad

Total årskostnad

kr/år

kr/m²/år

%

kr/år

kr/m²/år

kr/år

kr/m²/år

334 123 428

2 552,1

100

0

0,0

334 123 428

2 552,1

6 318 755

48,3

100

0

0,0

6 318 755

48,3

64 991 852

496,4

100

0

0,0

64 991 852

496,4

31 Løpende drift

16 614 570

126,9

100

0

0,0

16 614 570

126,9

32 Renhold

23 637 410

180,5

100

0

0,0

23 637 410

180,5

33 Energi

13 008 897

99,4

100

0

0,0

13 008 897

99,4

34 Vann og avløp

2 769 095

21,2

100

0

0,0

2 769 095

21,2

35 Avfall

3 171 750

24,2

100

0

0,0

3 171 750

24,2

36 Vakt og sikring

3 675 630

28,1

100

0

0,0

3 675 630

28,1

37 Utendørs

2 114 500

16,2

100

0

0,0

2 114 500

16,2

22 530 670

172,1

100

0

0,0

22 530 670

172,1

1 057 250

8,1

100

0

0,0

1 057 250

8,1

0

0,0

100

0

0,0

0

0,0

429 021 955

3 277,0

0

0,0

429 021 955

3 277,0

1 Kapitalkostnader
2 Forvaltningskostnader
3 Driftskostnader

4 Vedlikeholdskostnader
5 Utviklingskostnader
7 Service og støtte
Sum alle årskostnader
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5. Årskostnad pr hovedpost
Utskrift 27.04.2017 kl.13:55:12

Forprosjektfase

A058179 Stavanger Universitetssjukehus

Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost

1-01 Ullandhaug BT1
Utleiers kostnad og ansvar

1 Kapitalkostnader
11a Verdi eksisterende bygning
11b Prosjektkostnad
byggeprosjekt
12 Restkostnad

Leietakers kostnad

Total årskostnad

kr/år

kr/m²/år

%

kr/år

kr/m²/år

kr/år

kr/m²/år

320 759 709

3 033,9

100

0

0,0

320 759 709

3 033,9

0

0

100

0

0

0

0

320 759 709

3 034

100

0

0

320 759 709

3 034

0

0

100

0

0

0

0

13a Verdi tomt

0

0

100

0

0

0

0

13b Festeavgift

0

0

100

0

0

0

0

14a Restverdi bygg

0

0

100

0

0

0

0

14b Restverdi tomt

0

0

100

0

0

0

0

2 Forvaltningskostnader

5 814 875

55,0

100

0

0,0

5 814 875

55,0

2 Forvaltningskostnader

5 814 875

55

100

0

0

5 814 875

55

3 Driftskostnader

61 817 408

584,7

100

0

0,0

61 817 408

584,7

31 Løpende drift

15 858 750

150

100

0

0

15 858 750

150

32 Renhold

23 259 500

220

100

0

0

23 259 500

220

33 Energi

11 598 033

110

100

0

0

11 598 033

110

34 Vann og avløp

2 643 125

25

100

0

0

2 643 125

25

35 Avfall

3 171 750

30

100

0

0

3 171 750

30

36 Vakt og sikring

3 171 750

30

100

0

0

3 171 750

30

37 Utendørs

2 114 500

20

100

0

0

2 114 500

20

4 Vedlikeholdskostnader

21 145 000

200,0

100

0

0,0

21 145 000

200,0

41 Planlagt vedlikehold

12 687 000

120

100

0

0

12 687 000

120

42 Utskiftninger

4 229 000

40

100

0

0

4 229 000

40

47 Utendørs

4 229 000

40

100

0

0

4 229 000

40

5 Utviklingskostnader

1 057 250

10,0

100

0

0,0

1 057 250

10,0

5 Utviklingskostnader

1 057 250

10

100

0

0

1 057 250

10

7 Service og støtte

0

0,0

100

0

0,0

0

0,0

7 Service- og støttekostnad

0

0

100

0

0

0

0

410 594 242

3 883,6

0

0,0

410 594 242

3 883,6

Sum alle årskostnader for
funksjonsdel
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5. Årskostnad pr hovedpost
Utskrift 27.04.2017 kl.13:55:12

Forprosjektfase

A058179 Stavanger Universitetssjukehus

Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost

1-02 P-hus
Utleiers kostnad og ansvar

1 Kapitalkostnader
11a Verdi eksisterende bygning
11b Prosjektkostnad
byggeprosjekt
12 Restkostnad

Leietakers kostnad

Total årskostnad

kr/år

kr/m²/år

%

kr/år

kr/m²/år

kr/år

kr/m²/år

13 363 719

530,4

100

0

0,0

13 363 719

530,4

0

0

100

0

0

0

0

13 363 719

530

100

0

0

13 363 719

530

0

0

100

0

0

0

0

13a Verdi tomt

0

0

100

0

0

0

0

13b Festeavgift

0

0

100

0

0

0

0

14a Restverdi bygg

0

0

100

0

0

0

0

14b Restverdi tomt

0

0

100

0

0

0

0

2 Forvaltningskostnader

503 880

20,0

100

0

0,0

503 880

20,0

2 Forvaltningskostnader

503 880

20

100

0

0

503 880

20

3 Driftskostnader

3 174 444

126,0

100

0

0,0

3 174 444

126,0

31 Løpende drift

755 820

30

100

0

0

755 820

30

32 Renhold

377 910

15

100

0

0

377 910

15

1 410 864

56

100

0

0

1 410 864

56

125 970

5

100

0

0

125 970

5

0

0

100

0

0

0

0

503 880

20

100

0

0

503 880

20

0

0

100

0

0

0

0

4 Vedlikeholdskostnader

1 385 670

55,0

100

0

0,0

1 385 670

55,0

4 Vedlikeholds- og
utskiftningskostnader

1 385 670

55

100

0

0

1 385 670

55

5 Utviklingskostnader

0

0,0

100

0

0,0

0

0,0

5 Utviklingskostnader

0

0

100

0

0

0

0

7 Service og støtte

0

0,0

100

0

0,0

0

0,0

7 Service- og støttekostnad

0

0

100

0

0

0

0

18 427 713

731,4

0

0,0

18 427 713

731,4

33 Energi
34 Vann og avløp
35 Avfall
36 Vakt og sikring
37 Utendørs

Sum alle årskostnader for
funksjonsdel
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