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 Forprosjekt – Arkitektur og teknikk 

 Orientering 

«Forprosjekt - Arkitektur og teknikk» er utarbeidet av Norconsult AS og Nordic – office of architecture. 
Arbeidet er basert på tidligere gjennomførte «KS Konseptfase» avsluttet november 2017.  

«Forprosjekt - Arkitektur og teknikk» har til hensikt å bearbeide det valgte konseptet mht. arkitektur og 

tekniske løsninger til et nivå slik at endelig beslutning om iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. 
Dokumentet omhandler ikke medisinsk teknisk utstyr (MTU) eller IKT løsninger. 

Arealløsningene er basert på funksjonsprogram og romprogram utarbeidet av Sykehusbygg, samt 

Helse Førde sin egen videreutvikling av disse. Det er gjennomført brukermøteserie med 3 møterserier 
i tillegg til flere særmøter hvor løsninger er diskutert og videreutviklet. Funksjonene er diskutert i 

brukermøter etter følgende funksjoner: 

 Gruppe 1 - Døgnområder 

 Gruppe 2 - Laboratorierfag og radiologi 

 Gruppe 3 – PHV (Psykisk Helsevern) 

 Gruppe 4 - Stab og støtte 

 Gruppe 5 - Poliklinikk og dagbehandling  

 Gruppe 6 - Operasjon, intensiv, tung overvåking og sterilsentral  

Videre har de ulike tekniske fag gjennomført befaringer og møter med teknisk avdeling ved sykehuset. 

Underveis i Forprosjektet har det vært utarbeidet grove kostnadskalkyler for å gi en pekepinn 
underveis av totalkostnaden. Disse pekepinner har vist et kostnadsnivå over kostnadsrammen. Disse 

kalkyler underveis har i stor grad vært basert på kvadratmeterpriser fra Konseptfasen justert til 2017-
nivå samt erfaringstall. Intensjonen med disse estimater var å gi Helse Førde en tilbakemelding på 

kostnadene underveis basert på de innspill og føringer som ble gitt til prosjekteringsgruppen. 

Forprosjektet ble avsluttet med en kostnadskalkyle utarbeidet i samarbeid med prosjektledelsen og 
med tilhørende usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalysen ble utført av tredjepart engasjert av 

prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen som deltaker. 

 Totalprosjektet Nye Førde Sjukehus (NFS) 

 Omfang 

Totalprosjektet Nye Førde Sjukehus (NFS) består av en rekke større og mindre delprosjekt.  

Byggene er som følgende: 

 Bygg 1 Høy- og lavblokk 

 Bygg 2 Adm./poliklinikk 

 Bygg 7 Bygg Aust frå ca. 2015 

 Bygg 8 Nybygg PHV 

 Bygg 9 Nybygg somatikk 

Av eksisterende bygningsmasse er det bygg 1 og 2 som blir berørt. Det er varierende grad av 
ombygginger fra ingen ombygging via flikking og maling til full ombygging hvor alt innvendig rives for å 
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etablere ny planløsning og tekniske løsninger. I andre områder vil det på grunn av tekniske 
ombygginger medføre noe ombygging eller skifte av gulv og himling. Mange funksjoner får en ny 

plassering. 

Bygg 8 PHV og Bygg 09 Nybygg Somatikk er nye bygg inkludert i NFS. 

Figur 1 - Oversikt bygg 

Totalprosjektet NFS er delt opp i følgende byggetrinn. Planlagt kronologisk rekkefølge 

 Byggetrinn PHV  

 Byggetrinn Aggregatbygg og nettstasjon 

 Byggetrinn Somatikk 

 Byggetrinn Bygg 2 Øst og Vest 

 Byggetrinn Lavblokk 1 

 Byggetrinn Lavblokk 2 

 Byggetrinn Lavblokk 3 

 Byggetrinn Høyblokk 4-9 

 Byggetrinn Øvrig Utomhus* 

*Vil bli tatt inn i de øvrige byggetrinn.  
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 Modenhet, utvikling 

De ulike byggetrinn med underliggende delprosjekter har ulike grad av modenhet og detaljering i 

Forprosjektet. Avklart med prosjektledelsen i Helse Førde var størst fokus og dermed størst grad av 
modenhet og detaljering på de deler av totalprosjektet som er planlagt gjennomført først.  

Det har vært en tidlig føring at PHV skulle bygges først, videre ble det underveis i Forprosjekt bestemt 

at PHV anbudsunderlag totalentreprise skulle utarbeides og utlyses parallelt med Forprosjektet. PHV 
har derfor den høyeste grad av detaljering av de ulike byggetrinn. I den planlagte samhandlingsfasen 

og påfølgende gjennomføringsfase vil det være nødvendig med optimalisering og omfattende videre 
prosjektering samt brukeravklaringer. 

Nybygg Somatikk (Bygg 9) har hatt flere løsningsalternativer på bordet mht. utforming og 

plassering/påkobling til eksisterende bygg samt påvirkning PHV og omvendt. Funksjon- og 
romprogram for bygget ble fastsatt i løpet av Forprosjektet. Det foreliggende løsningsalternativ krever 
bearbeiding sammen med de aktuelle brukergruppene før neste steg i prosjektering. Løsninger i 

Nybygg Somatikk må sees i sammenheng med løsninger i eksisterende bygg. 

I de påfølgende byggetrinn anbefales det å gjennomføre en «KS Forprosjekt» av byggetrinnet før 
neste steg i prosjektering. Det vil på det tidspunkt ha gått flere år og nye føringer eller påtvungne 

løsninger som følge av foregående byggetrinn vil kunne påvirke løsning beskrevet i Forprosjektet. 

Rekkefølgen av de ulike delprosjekter i de ulike byggetrinn er i de fleste tilfeller satt pga. tekniske 
avhengigheter. Det er finnes unntak som er i stor grad selvstendig innad i byggetrinnet, men også 

teknisk uavhengig øvrige byggetrinn.  

Se også kap. 1.3 «Teknisk vurdering av rekkefølge byggetrinn». 

 Byggetrinn, underliggende delprosjekter 

Hvert byggetrinn består av ett eller flere delprosjekter. 

De listede delprosjekter er ikke listet i kronologisk rekkefølge. Ved oppstart av hvert byggetrinn vil det 
være nødvendig å avklare rekkefølge både som følge av sykehuset drift og tekniske løsninger og 
forutsetninger. Enkelte delprosjekt har en klar rekkefølge, mens andre kan gjennomføres parallelt eller 

er helt uavhengig de øvrige.  

De ulike delprosjekter er av varierende areal størrelse og kompleksitet. Enkelte delprosjekt vil måtte 
deles ytterligere opp i gjennomføringsfasen, da de skal gjennomføres parallelt med normal drift. 

«Normal drift» vil da være med redusert kapasitet og med de forstyrrelser og avbrudd som et 
byggeprosjekt medfører.  

Andre delprosjekt gjennomføres i helt utflyttede arealer.  

Eget tegningsett (Kalkyletegninger) og arealoppsett, se tegningsliste, viser de ulike byggetrinn med 

tilhørende delprosjekter.  

Merknad til delprosjektnavn. De ulike delprosjekt har et unikt navn «Ombygning ?» der «?» er en 
løpende bokstav. En vil oppleve at bokstavene ikke er i alfabetisk rekkefølge, dette skyldes at 

gjennom Forprosjektet er areal/delprosjekt gått ut, slått sammen, inkludert mm. Videre er hvert 
delprosjektnavn avhengig av Byggetrinn og hvilket plan arealet er i. Eksempelvis er «Byggetrinn 
Høyblokk 4-9, Ombygging A,  Plan 04» et annet delprosjekt enn «Byggetrinn Høyblokk 4-9, 

Ombygging A,  Plan 05». 

Tegningssettet viser også omtrentlig arbeidsomfang der de ulike rom/areal er vist med en av følgende 
kategori: 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 13 av 262

Figur 2 - Arbeidsomfang kategori 
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 Byggetrinn PHV 

Byggetrinn PHV (Psykisk Helse Vern) er det første byggetrinn og består av oppføring av nybygget 

PHV som er et bygg i 2 etasjer med både sengeavdelinger med inneliggende pasienter og poliklinikk 
med dagpasienter i tillegg til felles funksjoner.  

Byggetrinn PHV inkluderer som et ledd i klargjøring av tomten riving av eksisterende bygningsmasse. 

Videre skal kontorbrakken i bakgården ved sykehusets varemottak flyttes. Gravearbeidene inkluderer 
delvis utgraving og forbelastning for det fremtidige nabobygget Nybygg Somatikk. 

Mindre arbeider i samarbeid med Helse Vest IKT i hovedkommunikasjonsrom bygg 1 plan 0 samt 

føringsvei til nytt bygg. 

Tilhørende PHV inkluderes tre utendørs atrium samt oppgradering av eksisterende park vest for 
eksisterende psykiatribygg (Bygg 2). Dette arbeidet inkluderer også flomvernstiltak og etablering av ny 

vei for ambulanse til PHV og brannbil og varetransport inn til bakgården og eksisterende varemottak. 
Videre inkluderes utomhusarbeidene arealet vest for PHV og arealet ifm. hovedinngang avgrenset til å 
inkludere ny gangvei fra eksisterende parkering nord for Prehospitalt bygg (Helikopterbase). 

Etablere riggområde og egen rigg. Dette riggområdet skal også senere/samtidig benyttes av 
entreprenør(er) kontrahert for Nybygg Somatikk. 

Riving av eksisterende bygninger, rigg, nybygg PHV samt flomtiltak i nord krever omlegging inkl. 
midlertidige løsninger av eksisterende VA, fjernvarme, fjernkjøling og elektro høyspentkabler. 

Byggetrinn PHV ble besluttet å gjennomføres som en totalkontrakt som totalentreprise. Utlysningen av 

denne totalentreprise ble gjennomført juni 2018. Arbeidet med utarbeidelse av anbudspakken ble 
gjennomført parallelt med «Forprosjekt - Arkitektur og teknikk». Byggetrinn PHV er derfor i liten grad 

omhandlet i dette dokument. For beskrivelse av Byggetrinn PHV se dokument «NFS PHV 
Arbeidsbeskrivelse Tekniske løsninger, juni 2018» med tilhørende premissdokument, tegninger og 

modell. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 15 av 262

Figur 3 - Byggetrinn PHV omfang, hovedtrekk 

 Byggetrinn Aggregatbygg og nettstasjon 

Parallelt med PHV gjennomføres et byggetrinn som inkluderer påbygg av eksisterende Aggregatbygg 

der det skal etableres to separate rom i nytt plan 1 for nye nødstrøm hovedfordelinger samt 
installasjoner i eksisterende rom plan 0. Videre skal det plassbygges to enkeltstående mindre bygg for 
nettstasjoner 400V som plasseres sør for Aggregatbygget. Disse installasjoner tjener hele sykehuset, 

ikke bare nye PHV. 

Aggregatbygg og nettstasjoner er planlagt oppført noe tidsforskjøvet frem i tid ift. PHV, men parallelt.  
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 Byggetrinn Somatikk 

 Nybygg Somatikk  

 Plan 1 A1 Akutten - Ombygging plan 1 del av Akuttmottak, påkoblingspunkt.  

 Plan 1 E Apotek - Etablere nytt Apotek (Publikumsutsalg, Sykehusekspedisjon og Tilvirkning) 
plan 1 + lagerareal plan 0 

 Plan 2 A1 Operasjon - Ombygging plan 2 del av operasjon, påkoblingspunkt.  

 Plan 3 Nybygg Tekn rom el - Påkobling teknisk rom på tak plan 3 og UPS-anlegg etableres 

Figur 4 – Bygg 9 Nybygg Somatikk 

Figur 5 - Fasade Nybygg Somatikk 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 

kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 
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 Byggetrinn Bygg 2 Øst og Bygg 2 Vest 

Byggetrinn Bygg 2 består av lett oppussing av plan 0 og vestre del plan 1 samt ombygning av østre 

del plan 1. Bygget skal benyttes og kontorer, møterom mm. men også poliklinikk for ØNH. Videre er 
fasadetiltak basert på løsning i Konseptfasen inkludert. Det er lagt til grunn at ombygning og tekniske 

tiltak skal holdes til et minimum. 

Bygg 2 har i tidligere faser blitt vurdert for bruk til sykehotell. Dette har Helse Førde gått bort i fra. 

Kontorareal i Bygg 2 er planlagt som midlertidige kontorløsninger for de ulike areal i lavblokk/høyblokk 
som er under ombygging. 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 

kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 

Fasadetiltak er beskrevet i kap 2.4.4 

 Byggetrinn Lavblokk 1 

 Plan 0 F Tekniske rom  

 Plan 0 G Sengevask  

 Plan 0 J Sentrallager  

 Plan 1 A2 Akutten  

 Plan 1 Øvrig elektro  

 Plan 2 A2 Int./TO/Dagkirg  

 Plan 2 Øvrig elektro  

 Plan 3 A Tekn etg.  

 Plan 3 Nybygg Tekn rom vvs 

 Ombygging av fasade i de areal som er berørt 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 
kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 

I dette og andre byggetrinn er det del delprosjekt som er benevnt «Øvrig el.». Dette er de arealer som 

er i kategori 7 iht. figur 2. Dette er i plan 0-2 store arealer, men med et begrenset omfang. 
Gjennomføringen av dette bør følge de nærliggende delprosjekt. 

 Byggetrinn Lavblokk 2 

 Plan 0 B Garderobe  

 Plan 0 C BHM  

 Plan 0 F Tekn.rom  

 Plan 0 H Renhold  

 Plan 0 L MTA  

 Plan 0 Ombygget Patologi  

 Plan 0 Øvrig elektro  

 Plan 1 C Poliklinikk  

 Plan 1 D Bilde/Røntgen  

 Plan 1 H Poliklinikk  

 Plan 1 Øvrig elektro  

 Plan 2 C Lab  

 Plan 2 D Kontorer nord  

 Plan 2 Øvrig elektro  

 Plan 3 B  
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 Ombygging av fasade i de areal som er berørt 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 
kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 

 Byggetrinn Lavblokk 3 

 Plan 1 B Poliklinikk 
 Plan 0-3 Øvrig Brann  
 Ombygging av fasade i de areal som er berørt 

Plan 0-3 Øvrig Brann er de tiltak som er listet i RIBr matrise samt kap 8. Dette inneholder ulike tiltak 
for å rette opp avvik mht. brannvern som ikke vil bli fanget opp av de planlagte øvrige delprosjekt i 
eksisterende bygg. Det må vurderes tidlig etter endt Forprosjekt hvilke tiltak skal gjøres når. Det kan 

også være tiltak som bør gjennomføres av driftsorganisasjonen ved sykehuset og ved f.eks 
rammeavtaler. 

Plan 0-3 Fasade er beskrevet i kap 2.4. Dette er fasadetiltak basert på løsninger i Konseptfasen. 

Tiltakene bør gjennomføres som en del av de ulike delprosjekter for de samme areal. Øvrige tiltak, 
som f.eks zip-screen påbygg 2000 kan gjennomføres uavhengig. Det bør vurderes tidlig etter endt 

Forprosjekt hvilke tiltak skal gjøres når. Det kan også være tiltak som bør gjennomføres av 
driftsorganisasjonen ved sykehuset og ved f.eks rammeavtaler. 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 
kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 

 Byggetrinn Høyblokk 4-9 

Plan: 

 Plan 4  

 Plan 5  

 Plan 6  

 Plan 7  

 Plan 8  

 Plan 9  

 Plan 0 I Søppel/avfallssystem 

 Plan 4-9 Øvrig Brann  
 Fasade 

Hva de ulike delprosjekter inneholder og en mer utfyllende beskrivelse av de er beskrevet i Arkitektfag 
kap. 2.1 Bygning generelt. De tilhørende tekniske løsninger er beskrevet i de tekniske fagkapitler. 

Ved gjennomføring av ombygning av høyblokken foreslås det å gjennomføre plan 8-5 sørlig del først. 

Dette pga. at denne del vil i stor grad være fraflyttet til nybygg somatikk, plan 1 eller bygg 2.  

Avfalls-/skittentøysystem og rørpost følger nord og sør fordeling. 

Strømskinne etableres som del av del sør. 

Ved gjennomføring ombygning plan 8 nord, må plan 7 nord også tømmes. Når plan 8 nord er 
ferdigstilt, flyttes det inn igjen. 

Deretter ferdigstilles plan 7 nord, da må plan 6 nord tømmes. Når plan 7 nord er ferdigstilt, flyttes det 

inn igjen. 
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Deretter ferdigstilles plan 6 nord, da må plan 5 nord tømmes. Når plan 6 nord er ferdigstilt, flyttes det 
inn igjen. 

Deretter ferdigstilles plan 5 nord, da må plan 4 nord tømmes. Når plan 5 nord er ferdigstilt, flyttes det 
inn igjen. 

Deretter ferdigstilles plan 4 nord. Når plan 4 nord er ferdigstilt, flyttes det inn igjen. Dialyse plan 4 sør 
bygges om under drift.  

Plan 9 bygges om parallelt med plan 8. 

Plan 4-9 Øvrig Brann er de tiltak som er listet i RIBr matrise samt kap 8. Dette inneholder ulike tiltak 
for å rette opp avvik mht. brannvern som ikke vil bli fanget opp av de planlagte øvrige delprosjekt i 
eksisterende bygg. Det må vurderes tidlig etter endt Forprosjekt hvilke tiltak skal gjøres når. Det kan 

også være tiltak som bør gjennomføres av driftsorganisasjonen ved sykehuset og ved f.eks 
rammeavtaler. 

 Byggetrinn Øvrig Utomhus 

 Flomvoll Vest+Sør og parkering Nord  

 Flom Nord, del av PHV  

 Veikryss 

Byggetrinn Øvrig Utomhus er ikke å anse som et eget byggetrinn. Det er mer et samlebegrep for å 
organisere kalkyleoppsett. De ulike delprosjekt er uavhengig hverandre. 

Flomvoll Vest+Sør og parkering Nord er uavhengige hverandre og øvrige tiltak, de er listet sammen i 

kalkylesammenheng. Flomvoll Vest+Sør må sees i sammenheng med flomvoll nord mht. 
pumpeløsning. Flomvoll Vest går inn i det planlagte riggområde og dette må da sees i sammenheng. 

Da parkering under gjennomføringsfasene, særskilt PHV og Somatikk parallelt, vil være utfordrende 
må gjennomføringstidspunkt for Parkering Nord sees i sammenheng. 

Veikryss er beskrevet i kap 7. 
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 Teknisk vurdering av rekkefølge byggetrinn 

Følgende rekkefølge er gitt av prosjektledelse Helse Førde i Forprosjektet; 

1. Nytt bygg PHV  

2. Nytt tilbygg Somatikk  
3. Oppussing av eksisterende 

Isolert sett fra et teknisk perspektiv vil det være fordel å bygge nytt bygg PHV før eller samtidig med 

nytt tilbygg somatikk. 

Nødstrøm hovedfordelinger er plassert oppe på aggregatbygget. Videre er UPS sentral er lagt til nytt 
tilbygg somatikk plan 3. Dette for å forstyrre eksisterende drift i minst mulig grad samt kunne etablere 
det i mer flomsikkert bygg. 

Eksisterende arealer for pasientbehandling som etter dagens regelverk vil bli klassifisert som gruppe 1 
eller gruppe 2 rom iht. NEK 400.710 tilfredsstiller ikke dagens krav. Disse arealene er avhengig av nye 
løsninger for jording, nødstrøm hovedfordelinger og UPS. Sistnevnte gjelder kun gruppe 2 rom. Dette 

er å anse som mulig den største mangel ved alle de tekniske anlegg ved sykehuset og kan ha 
særdeles alvorlige konsekvenser. Kan i ytterste konsekvens være fare for liv og helse, eller mulig 

pålegg fra DSB ved inspeksjon som følge av førstnevnte.  

Prosjekteringsgruppe har under utarbeidelse av Forprosjektet bistått Helse Førde med en overordenet 
kartlegging av medisniske områder. Det ble avdekket en rekke avvik i forhold til sikkerstrømforsyning 

til medisinske områder som benyttes som gruppe 1- og 2-rom. Tiltakene beskrevet i dette Forprosjekt 
har som mål å lukke disse tekniske avvikene. 

Med bakgrunn i dette anbefales prioritering av tidlig oppføring av nytt tilbygg somatikk med påfølgende 
totalrenovering av arealer som inneholder gruppe 2 rom som operasjonsavdeling inkl. innledning og 

postoperativ samt dagkirurgi og Akuttmottak (fremtidig løsning). 

Sentral for medisinsk pusteluft er i dårlig teknisk tilstand og bør prioriteres høyt. Ny sentral er lagt i nytt 
PHV bygg. 

 PHV 

Nytt bygg PHV inneholder tekniske rom og systemer som forsyner egne arealer samt Nytt Tilbygg 

Somatikk samt eksisterende bygg.  

Nytt PHV inneholder følgende tekniske rom og systemer: 

Elektro; 

 2 stk hovedfordelinger for system A og B (Plan 0) - forsyner PHV 

 UPS underfordelinger (Plan 0 og 1) - forsyner PHV 1)

 Midlertidige UPSer i IKT rom 

 IKT etasjefordelere – forsyner eget bygg, koblet til hovedkommunikasjonsrom i lavblokk plan 0 

 Systemer som vil kommunisere med eksisterende systemer; 
o Brannalarm og talevarsling 
o Nødlyssystem 

o SD-anlegg og buss/KNX 
o Adgangskontroll 

o Overfallsalarm 
o Nødnett  
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VVS; 

 Trykkluftsentral for medisinsk luft (Plan 0) - forsyner hele sykehuset 

 Nødforsyningssentral for oksygen og medisinsk luft (Plan 0) – forsyner hele sykehuset 

 System for produksjon av varmt tappevann skal etableres i eksisterende bygg. Nye rørføringer 
mellom nytt og eksisterende bygg 

 System for lokal varme og ventilasjonsvarme skal tilknyttes i eksisterende bygg. Nye 
rørføringer mellom nytt og eksisterende bygg.  

 System for isvann skal tilknyttes i eksisterende bygg. Nye rørføringer mellom nytt og 
eksisterende bygg 

 Vanninntak av kaldt forbruksvann 

 Sprinklersentral inkl. eget vanninnlegg.  

 Teknisk rom ventilasjon (Yttertak) – forsyner eget bygg 

 Spesialavtrekk Kjøkken (Yttertak) – forsyner eget bygg 

PHV vil få tilførsel fra; 

 Nytt tilbygg somatikk 
o Strømforsyning nødstrøm (UPS kraft). Fremtidig 

 Eksisterende bygg 
o Kurs for vannbåren varme fra teknisk rom plan 3 høgblokk 
o Isvannskurs fra eksisterende isvannssystem. - Teknisk rom plan 3 høgblokk  

o Forsyning av varmt forbruksvann og sirkulasjon. Fra ny tappevannsproduksjon i 
teknisk areal plan 3 høgblokk  

o IKT infrastruktur. Etablering av fiberkabler frem til hovedkommunikasjonsrom i 
lavblokka. 

 Aggregatbygg 
o 2 stk Hovedfordelinger nødstrømforsyning (aggregatkraft kraft) 2), ny etasje 

eksisterende aggregatbygg.  

 Nettstasjoner 
o 2 stk nettstasjoner 400V (egne trafokiosker) – der den ene forsyner system A og den 

andre forsyner system B. Nødstrømhovedtfordelinger forsyner hele sykehuset. 

Merknad 1): UPS underfordelinger i PHV vil midlertidig bli forsynt fra generatorkraft system B inntil 
Nybygg Somatikk er ferdigstilt og da legges ny kabel frem. IKT-løsninger vil dermed bli midlertidig 

forsynt fra en lokal UPS i IKT rom. 

Merknad 2): Strømforsyning nødstrøm (aggregatkraft kraft) vil midlertidig bli forsynt med 
midlertidig utendørs kabel fra aggregatbygget frem til grunnarbeider nybygg somatikk er ferdigstilt.  

 Nybygg Somatikk 

Nytt tilbygg Somatikk inneholder følgende tekniske rom og systemer: 

Elektro; 

 UPS sentral system A og B (Plan 3) - forsyner hele sykehuset 

 IKT etasjefordelere – forsyner eget bygg, koblet til hovedkommunikasjonsrom i lavblokk plan 0 

 Systemer som vil kommunisere med eksisterende systemer; 
o Brannalarm og talevarsling 
o Nødlyssystem 

o SD-anlegg og buss/KNX 
o Adgangskontroll 

o ITV 
o Pasientalarm 

o Overfallsalarm 
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o Telemetri (hjerteovervåkning) 
o Nødnett, ivaretas av øvrig trådløst nett i bygget 

VVS; 

 Sprinklersystem for våtanlegg og tørranlegg 

 Shuntgruppe for lokal varme og ventilasjonsvarme. Inntak av vannbåren varme fra 
eksisterende bygg 

 Shuntgruppe for prosesskjøling og sentral kjøling. Inntak av isvann fra eksisterende bygg 

 Teknisk rom ventilasjon (Plan 3) – forsyner eget bygg 

 Spesialavtrekk (Plan 3) – forsyner eget bygg 

Nytt tilbygg Somatikk vil få tilførsel fra; 

 PHV 
o Medisinsk luft 
o Nødforsyning av medisinsk luft og oksygen 

 Eksisterende bygg 
o Forsyning av oksygen og lystgass fra tømmesentral i teknisk sentral 
o Forsyning av sprinklervann fra ny alarmventil i teknisk rom plan 3 høgblokk 

o Kurs for vannbåren varme fra teknisk rom plan 3 høgblokk 
o Isvannskurs fra teknisk sentral for forsyning isvann – Teknisk sentral 

o Forsyning av varmt forbruksvann og sirkulasjon. Fra ny tappevannsproduksjon i 
teknisk areal plan 3 høgblokk  

o IKT infrastruktur. Etablering av fiberkabler frem til hovedkommunikasjonsrom i 

lavblokka. 
o Strømforsyning nødstrøm (aggregatkraft kraft), ny etasje eksisterende aggregatbygg. 

Strømskinner går via tekniske etasje plan 3 eksisterende bygg. (2 stk krever separate 
føringsveier som egne brannceller) 

 Aggregatbygget 
o Strømforsyning normalkraft 

 Eksisterende bygg 

Tekniske oppgradering av eksisterende bygg vil for følgende systemer/tiltak være avhengig av at 

PHV, nybygg Somatikk og tilbygg aggregatbygg er ferdigstilt i forkant; 

 Alle arealer som skal benyttes til pasientbehandling og som krever nødstrøm dvs. er 
klassifisert som gruppe 1 eller 2 arealer. Merk, disse arealer er også avhengig av tiltak 

markert √ under er gjennomført i forkant. 

 Alle arealer som skal benyttes til pasientbehandling og som krever medisinsk luft eller gass. 
Provisorier mot eksisterende anlegg må etableres dersom sentral i nytt PHV ikke er etablert. 

 Bygg 2 (ØNH (medisinsk område)) 

Påfølgende av nybygg er følgende systemer/tiltak; 

 Etablering av ny elektroteknisk 400V infrastruktur: Strømskinnesystemer felles for normalkraft, 

generatorkraft samt strømskinner for UPS kraft 

Uavhengig av nybygg er følgende systemer/tiltak; 

 Eksisterende hovedfordelinger 230V i plan 0 vil bli oppgradert parallelt med oppgradering av 
eksisterende bygg 
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 Bytte av heiser. Nye heiser krever 400V i motsetning til dagens heiser 230V 

 Laboratorieareal plan 2 ombygning/oppussing, 400V 

 Bygg 2 (Administrasjon (ikke medisinsk område)) 

 Fasade Høyblokk 

 Fasade Lavblokk 

 Fasade påbygg 2000 

 Plan 0 
o Garderober plan 0 oppussing  

o BHM plan 0. IKT Vest flytter til nabokontor 
o MTA plan 0 

o Sputumrom etableres plan 0  

 Ikke uttømmende liste.. 

VVS; 

En sentral del av den VVS- tekniske ombyggingen består i å etablere nye ventilasjonssystemer. Dette 
består både i nye ventilasjonsaggregater og kanalnett.  

Nye ventilasjonstekniske systemer vil ha andre inndelinger enn dagens systemerer. Dette gjør at vi får 

føringer for rekkefølgen på etablering av de nye systemene. Følges ikke disse forutsetningene vil 
enkelte arealer miste ventilasjonen under store deler av ombyggingsperioden. 

Før rehabilitering og ombygging av ventilasjonsanlegg i plan 3 høgblokk må følgende 

ventilasjonstekniske rom og anlegg etableres.  

1. Nye ventilasjonstekniske rom i plan 0. Dette for ventilasjonsaggregater som skal betjene 
kontor / poliklinikk i plan 1 og laboratorieareal i plan 2 (hhv. område 1C og 2C) 

I plan 3 høgblokk skal det det etableres følgende nye ventilasjonsaggregater: 

- Operasjonsstuer – 3 stk. aggregater – Plan 2  
- Aggregat for generell ventilasjon i operasjonsavdeling – Plan 2  
- Aggregat for intensiv, tung overvåking og dagkirurgi – Plan 2  

- Aggregat for poliklinikk – Plan 1  
- Aggregat for lager, varemottak og garderober i plan 0  

- Aggregat for sengevasksentral og rengjøringssentral i plan 0 

For å kunne etablere overnevnte aggregater må dagens ventilasjonsanlegg for operasjon kunne 
stenges av og fases ut.  

Ved etablering av ny ventilasjonsaggregater er en avhengig av ny hovedfordeling 400V er etablert. 

Elektro; 

Gjennomføringen må tilordnes på en slik måte at eksisterende 230V infrastruktur ikke blir forstyrret og 

opprettholder sin forsyning når ny hovedfordeling 400V og nye elektroteknisk 400V infrastruktur 
etableres. Ombygning av generatorbygg, UPS-system og nye elektrotekniske 400V infrastrukturen 

også i eksisterende lavblokk må ferdigstilles før områder i eksisterende bygg påbegynner 
bygningsmessige arealrehabilitering. Under rehablitering erstattes eksisterende 230V installasjon av 
ny 400V underfordelinger som tilknyttes mot strømskinnesystem.    
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 Forstyrrelser for normal drift 

Oppføring av nytt bygg PHV og nytt tilbygg Somatikk vil være forstyrrende for eksisterende bygg som 

følge av støy, noe vibrasjoner, anleggstrafikk mm.  

De tekniske løsninger og plassering av dette i Nybygg somatikk er valgt med hensyn til at driften av 
eksisterende bygg skal i minst mulig grad bli forstyrret, dvs. nedetid. 

Minst forstyrrende vil være en gjennomføring der nytt bygg PHV og nytt tilbygg Somatikk føres opp 

parallelt. Dette vil medføre en kortere anleggsperiode, men med økt aktivitet. Men det vil ikke medføre 
at nytt bygg PHV og nytt tilbygg Somatikk forstyrrer hverandre. 

Dersom en velger å bygge nytt bygg PHV før nytt tilbygg Somatikk vil psykiatri pasienter, eksisterende 

Bygg 2, først bli forstyrret ved oppføring av nytt bygg PHV og deretter av nytt tilbygg Somatikk etter 
innflytting i nytt bygg PHV. 

Riggområdet for PHV og Nybygg Somatikk er planlagt øst for prehospitaltbygg (luftambulanse). Det er 

tenkt at dette område og rigg skal benyttes også for de senere byggetrinn. Anleggstrafikk vil benytte 
den nordligste innkjøring til sykehuset. 

Ved arbeider inne i eksisterende lavblokk/høyblokk etter endt Nybygg Somatikk vil transportruter for 

materiell og utførende tilpasses hvert byggetrinn og delprosjekt. I hovedsak er det tenkt en rampe/bro 
og heisløsning fra vestsiden men sør for nybygg somatikk, med videre inngang på sørsiden av 
lavblokk/høyblokk avhengig av aktuelle areal som bygges om. 

Gjennomgående i alle byggetrinn benyttes RIF RTB Håndboken (Rent, Tørt Bygg) mht. skjerming og 

renhold under gjennomføring av delprosjektene. 

Ved arbeider i eksisterende bygg vil det være forstyrrelser i form av støy, vibrasjoner og støv/skitt. 
Videre vil det være nedetid eller redusert kapasitet på tekniske anlegg. Dette må ha særskilt fokus i 

detaljprosjektering og gjennomføringsfasen for de ulike delprosjekt.  

Arealer tilstøtende arealer under ombygging vil bli påvirket i større og mindre grad i form av nødvendig 
fremføring/endring av tekniske system. Videre vil interntransport og mulig bevegelsesmønster for 

ansatte og pasienter bli redusert, gjelder da spesielt i plan 0, 1 og 2. De ulike byggetrinn og tilhørende 
delprosjekt har ulik lengde på gjennomføringsfase og det vil være nødvendig å etablere god skilting og 

merking. Midlertidige rømningsplaner må etableres for de ulike Byggetrinn. 
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 Romfunksjonsprogram 

Sykehusbygg var inne i prosjektet høsten 2017 og utarbeidet romprogram for noen grupper. I løpet av 

brukermøteprosessen ble det meldt inn behov for at flere funksjoner også skulle inn i prosjektet. For 
disse gruppene er det ikke utarbeidet romprogram. Det er varierende om det er tegnet inn det som er 
meldt inn av behov av funksjonen selv eller om det er satt av areal og avventer endelig program eller 

om det er tegnet noe utfra dagens funksjoner. I disse gruppene bør romprogrammet oppdateres og 
revideres i neste fase.  

Noen av funksjonene ble programmert av sykehusbygg og det har vært i dRofus siden den ble 

opprettet, andre funksjoner har kommet i ettertid inn i dRofus mens andre funksjoner ikke har 
program. 

 Brukerprosess

Det er gjennomført brukermøteserie med 3 brukermøterserier i tillegg til flere særmøter hvor løsninger 
er diskutert. Funksjonene er diskutert i brukermøter etter følgende funksjoner: 

 Gruppe 1 - Døgnområder 

 Gruppe 2 - Laboratorierfag og radiologi 

 Gruppe 3 - PHV 

 Gruppe 4 - Stab og støtte

 Gruppe 5 - Poliklinikk og dagbehandling  

 Gruppe 6 - Operasjon, intensiv, tung overvåking og sterilsentral  

Det har vært en prosess hvor prosjektet har blitt delt i to deler; Psykisk helsevern (PHV) og Somatikk. 

Det har vært gjennomførte egne møteserier med PHV uavhengig av de andre gruppene i somatikk.  

Nybygg PHV bygg 8 og nybygg Somatikk bygg 9 er nybygg som må forholde seg til eksisterende 
bygninger, men samtidig være nye bygg som svarer på krav fra funksjoner og viser til dagens 

standarder og tankemåter. Det har vært gjennomført et hovedspor i prosjekteringen med noe 
prosjektering på alternativer kaldt sidespor.  

Brukerprosessen har som mål at form, funksjon, program og teknikk løses som en helhet. 

Funksjonsområdene har fått en endelig plassering og de fleste rom i hver avdeling er tegnet ut. Arbeid 
med dRofus har begynt og det vil i videre arbeid jobbes mer med å beskrive funksjonen i rommene og 
hva som skal foregå der i tillegg til utstyr og møblering. I brukermøtene har brukerne kommet med 

innspill til planløsningene og kvalitetssikrer rom og løsninger med tanke på arbeidsflyt både internt i 
avdelingen men også i forhold til andre avdelinger. Arkitekt har sendt ut oppdaterte tegninger en uke 

før møtene med en presentasjon med lyd. Arkitekt har også deltatt aktivt i møtene og skrevet referat 
som er sendt sykehuset.   
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Figur 6 - Orientering 

 Gruppe 1 Døgn 

Døgnområdene omfatter standard sengeområde, sykehotell (vurdering) og pasienthotell, 

sengeområde barn 0 -18 og kvinneklinikk med føde i tillegg til akuttmottak med observasjonsenhet. 
Dette er avdelinger som er lokalisert i Bygg 1 lav- og Høyblokk, i Bygg 9 nybygg somatikk og i bygg 2.  

Barn og KK med fødestuer og neonatal avdeling er plassert sammen med poliklinikk for Barn og KK i 
bygg 9 som er nybygg. Nybygget forholder seg til eksisterende bygg hvor det bygges om. Døgn 

normalsenger, pasienthotell, god start og overnatting leger er plassert i bygg 1 høyblokk hvor det i de 
øverste etasjer, plan 06 til og med plan 08, bygges om i stor grad da planløsninger endres fra 

flersengsrom til ensengsrom med bad. Pasienthotell og god start legges i plan 05 som er vernet og 
hvor det derfor ikke gjøres store endringer.  Akuttmottak og observasjonssenger er plassert i bygg 1 

lavblokk hvor det meste rives og bygges om.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg.  
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 Gruppe 2 laboratorier og radiologi 

Laboratorier 

Laboratorier er i bygg 1 lavblokk plan 02 som i dagens situasjon, men planløsningen endres i stor 
grad. Blodbanken ligger i området og forblir uendret med unntak av et lager som bytter plass og får 
dør mot korridor. Patologi endres ikke. Funksjoner i to rom flytter ut og patologi tar i bruk lokalene som 

de er for de funksjoner de har behov for utvidelse for.  

Det etableres et prøvemottak som har funksjoner som er felles for flere av laboratorieavdelingene i 
tillegg til de prøver som mottas i egne ekspedisjoner og prøvemottak. Mikrobiologi har en 

ekspedisjon/prøvemottak som ligger inntil LMBB prøvemottak. Det etableres en analysehall på ca. 160 
m2.i tillegg til lager og støttefunksjoner.  

Kontorer og felles pauserom ligger der bibliotek ligger i dag i tillegg til at det etableres 

kontorfunksjoner i bygg 7 plan 02 for Mikrobiologi. 

Prøvetakingspoliklinikk etableres i bygg 1 lavblokk i plan 01 sammen med hoveddelen av poliklinikker.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg. 

Radiologi 

Radiologi har lokaler i bygg 1 i lavblokk plan 01. Det gjøres mindre ombygginger i fire områdene. Det 
etableres en ny MR som en speilvendt løsning av dagens MR. Det etableres bedre lokaler for 

screening og kontorer i tillegg til ombygging for undersøkelsesrom og et Røntgenlaboratorie med 
venteplass.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg.  

 Gruppe 3 PHV 

Det nye PHV-bygget ved Førde Sykehus er plassert i nærheten av eksisterende UPH-bygg, grenser til 
parken mot nord og vil bli fysisk forbundet med eksisterende sykehus via planlagte somatikk-utvidelse 

i sør.   

Bygningen skal oppfylle alle krav til byggverk for publikum og arbeidsbygning eksempelvis universell 
utforming, oppføres etter Tek17 og ha passiv-hus standard (Grønt sykehusbygg).  For øvrig skal 

Førde sykehus sine verneplaner og design manualer ivaretas.  

Bygget har et enkelt bygningsvolum i to etasjer og med tre gårdsrom for å gi god tilgang til dagslys og 
natur. En forskyvningen midt på det langstrakte bygget indikerer en todeling av byggets 

hovedfunksjoner med døgnavdelingene mot vest og poliklinikk mot øst.  

Det er ønskelig med kontakt/nærhet til somatiske avdelinger slik at pasienter og personale kan flyttes 
mellom psykiatriske og somatiske avdelinger uten å måtte bevege seg ut av sykehusbyggene. 

Funksjonsprogrammet er utarbeidet slik at flest mulig funksjoner/spesialrom skal kunne sambrukes av 
de ulike avdelingene i PHV.  
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Figur 7 - Orientering funksjoner i bygg 8 PHV 

 Gruppe 4 Stab og støtte 

Stab og støtte inneholder funksjoner som kontor, møterom for administrative funksjoner, kliniske 

funksjoner og merkantile funksjoner. I tillegg inneholder gruppen funksjoner som garderober for alle 
ansatte inkludert garderobe for apotek og kjøkkenansatte, sentrallager, MTA, Renhold, Portører, 
Sengevask, apotek, pasientservice, forskning, møterom og overnatting leger. Dette er funksjoner som 

påvirker alle i sykehuset. 

Funksjonene er spredt rundt på bygget. De fleste store funksjoner som garderobe, sentrallager, 
sengevask osv. er lokalisert i plan 00. Kontorer og møterom er spredt i hele bygningskomplekser. Det 

er grupper av kontorer og møterom plassert i bygg 2, bygg 1 i lavblokka (administrasjon) og bygg 1 i 
høyblokka plan 05 og i bygg 07 plan 02 og 03. Dette gir mulighet for kontorfunksjoner nær de kliniske 

funksjoner uten store avstander.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg.  
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 Gruppe 5 Poliklinikk og dagområder 

Denne gruppen inneholder poliklinikk og dagbehandling i tillegg til skopi- og spesialrom kirurgi. 

Poliklinikk og dagbehandling er fordelt over flere bygg og etasjer. Det er dagbehandling dialyse i plan 
04 i bygg 1 høyblokka mens dagbehandling infusjon er i bygg 1 lavblokka plan 03. Poliklinikk er i 
hovedsak i plan 01 i bygg 1 lavblokka, men det er noe poliklinikk avdelinger i bygg 1 lavblokk plan 03 

(Hud, Revma og Kreft) og i bygg 1 høyblokka plan 04 (Nevro). Poliklinikk Auge utvider seg til bygg 2 
hvor ØNH også flytter til med hele avdelingen. I bygg 2 beholdes planløsningen men den tilpasser seg 

funksjonene som flytter inn. De andre poliklinikkavdelingene i bygg 1 lavblokk 1.etg. bygges om i de 
fleste områder.

Spesialrom skopi og kirurgi er i plan 01 i lavblokka sammen med hovedtyngden av poliklinikk. 

Spesialrom for Hud ligger i eksisterende lokaler i bygg 1 lavblokk plan 03, spesialrom ØNH ligger i 
bygg 2 sammen med resten av ØNH. Spesialrom kirugi og skopirom bygges om helt i plan 1 i bygg 1 
lavblokk, mens i de andre etasjene er det ingen eller liten om bygging for disse funksjoner.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg.  

 Gruppe 6 Operasjon inkl. DKI, Intensiv, tung overvåking, oppvåkning og 
sterilsentral 

Gruppe 6 inneholder operasjon inkludert dagkirurgi (DKI) som er delvis i nybygg somatikk bygg 9 og 
bygg 1 lavblokk plan 02. Intensiv og tung overvåking (TOV) i bygg 1 lavblokk plan 02 der 
operasjonsavdeling og intensiv ligger i dag. Oppvåkning ligger i bygg 1 lavblokk plan 02 mellom 

intensiv og tung overvåking. Sterilsentral ligger i helhet i bygg 9 nybygg somatikk plan 03 med egen 
heisforbindelse til garderober for operasjon og sterilsentral som ligger i plan 00.  

Det bygges nytt bygg for operasjon og sterilsentral mens det i bygg 1 lavblokk bygges om fullstendig 

hvor alt eksisterende rives og det bygges opp ny planløsning i området.  

Se forøvrig kapitel 2.1 Bygning og funksjon, generelt under hvert bygg. 
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 Bygning - Arkitektfag 

 Bygning og funksjon, generelt 

Under dette kapitelet er det tatt med de bygningsmessige arbeider for arkitektfaget. Riving er medtatt 
her. Under hvert bygg beskrives funksjonene som er i bygget mer i detalj og det vises til planer. 

Planene som er vedlagt forprosjekt er møblerte for å illustrer mulige møbleringer og å lettere illustrere 
funksjoner og størrelser på rom. Det vil i neste fase gåes gjennom alle rom og dRofus-lister over løs- 

og fast innredning i tillegg til utstyr som skal inn i rommene.  

Det er beskrevet funksjon under hvert bygg, men se også romprogram og funksjonsbeskrivelse fra 
Sykehusbygg.  

De er en ambisjon om å skape et trygt og hyggelig sted å være, samt legge til rette for god behandling 

både i somatikk og i psyklisk helsevern. Krav til robusthet og sikkerhet skal ikke gå på bekostning av 
trivsel og verdighet. Det skal være spesielt fokus på valg av overflater og materialer med tanke på 
varighet, høy slitestyrke, rasjonelt vedlikehold og god hygiene. I tillegg skal det legges til rette for at 

pasienten skal oppleve omgivelsene som et godt sted å bli friske.  

Helsebringende miljø karakteriseres av at pasienter har en opplevelse av kontroll, at de har lett 
tilgjengelig kontakt med personale og kontakt med natur og andre faktorer (eks kunst) som gir en 

positiv opplevelse1

Det vil i områder utenfor prosjektet måtte gjennomføre tiltak i henhold til brannkonsept. Dette vil gjelde 
etablering av nye dører og vegger for røykskille, nye sluser, skifte av dører osv. se konseptrapport fra 

RIBr. 

Førde sykehus er vernet klasse 1 fredet og dette gjelder i hovedsak fasader og interiør i enkelte 
etasjer. Dette er videre beskrevet i kap 8.1.1. Da interiørvernet er å anse som strengt vil det være 

nødvendig med dispansasjonssøknader for flere tiltak. Dette gjelder særskilt påkobling nybygg 
somatikk, flytte Sykehusapotekets publikumsutsalg plan 1 og ombygging/oppussing av 5 og 6 etasje. 

 Bygg 9 Nybygg Somatikk 

Under dette kapitelet er det tatt med de bygningsmessige arbeider for arkitektfaget for Bygg 9 Nybygg 
somatikk. Bygget er plassert vest på tomten ved Bygg 8 nybygg PHV og bygger seg tett på 

eksisterende bygg 1 lav- og høyblokk og de funksjoner som er der. Nybygget er i 4 etasjer med en 
plan 00 som ikke er fullt utbygd og dermed muliggjør parkering under bygget.   

Figur 8- Fasade syd 

1 Roger Ulrich, professor på Chalmer, arkitekthøyskolen i Gøteborg. 
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Figur 9 - Fasade nord 

Bygget er en lamellform med en to-korridorløsning med støttefunksjoner mellom korridorene uten 
innvendige lysgård. Denne løsningen muliggjør vindu i fasaden for de fleste funksjoner som trenger 

det, som sengerom og operasjonsstuer, mens det i kjernen er støttefunksjoner uten dagslys. Bygget 
har en seksjoneringsvegg ca. 8 meter fra eksisterende fasade.   

Figur 10 - Snitt gjennom nybygg og eksisterende bygg 

Bygget er på nivå med eksisterende bygg 1 i alle plan, men avviker fra bygg 8. Plan 00 inneholder 
ikke funksjonsareal med unntak av en mindre garderobe, heiser og sluse. Plan 00 er dermed lagt på 

et nivå under flomsikkert nivå. Reguleringsplan er under behandling ved utarbeidelse av Forprosjektet 
og Reguleringsplan vil vise om det må søkes dispensasjon for disse areal.  

Figur 11 - Fasade vest 
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Midt i bygget er det en trapp som har i seg det at den skal løse utfordringen med nivåforskjell mellom 
bygg 8 PHV og resten av anlegget. Det vil være trafikk av senger og traller i tillegg til at det kan være 

personer som ikke kan ta trapp som må ta seg over mellom byggene. Det er derfor sett på muligheten 
av å lage en trapp som går rundt en heis med åpninger i begge ender. Trappen vil ha opptrinn i 

samme høyde, men forskjellig antall inntrinn på hver side rundt heisen for å ta nivåforskjellene. Heisen 
vil ha åpning i plan 0 mot bygg 9 og på nivå med plan 00 i bygg 8 med åpning rett mot broen. Videre 

vil det være en åpning i bygg 9 på nivå med dekke der og en annen åpning på motsatt side mot bygg 
8 nivå plan 01. Heisen vil stoppe etter plan 01 og der vil trappen endre form og bli en ren 
rømningstrapp fra plan 02 og 03. Ved å endre trappen i disse etasjer vil det bli plass til funksjonsareal. 

Trappen vil prosjekteres i detalj i senere faser  

Trappesjakten vil brukes til avstiving av bygget. Se RIB beskrivelse.   

Figur 12 - Snitt gjennom bygg 9 

Funksjoner i bygget: 

 Plan 00 Gr6 Garderober til operasjon og sterilsentral og korridor 

 Plan 01 Gr1 Barn og KK sengeområde og føde og Gr5 poliklinikk barn/KK 

 Plan 02 Gr6 Operasjonsavdeling 

 Plan 03 Gr6 Sterilsentral og teknikk 
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2.1.1.1 Gruppe 1 

Gruppe 1 er opphold somatikk. Det er sengeområdet og pasienthotell i bygg 1 høyblokka, barn, kk og 
neonatal i tillegg til føde i bygg 9. Det er observasjonsposten og akuttmottaket i bygg 1 lavblokk.  

Tidligere vurdert er sykehotell i bygg 2.  

Figur 13 - Plan 01. Blå farge viser barn, føde, neontal og barsel mens grønn farge viser poliklinikk 

2.1.1.1.1 Barnesengområde, Neonatal, føde og barsel  

Barn, barsel, føde og neonatal avdeling ligger i plan 01 i bygg 9 nybygg somatikk. Det gir nærhet til og 

tilgang til bakkeplan utenfor hvor det blant annet er etablert et lekeområde. Slik planen er nå i 
forprosjekt er det barselrom som er lagt mot enden av bygget og med nærhet til lekeplass og tilgang til 
uteområder.  

Alle familierommene er like og det er lett å endre plassering av funksjoner. Rommene kan også 
senere brukes om hverandre.  Det vil i neste fase være naturlig å dikutere plassering av trappen og de 
konsevenser den har med seg og hvilke funksjoner som er plassert nær trapp og nært uteområde.  
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Figur 14 - Illustrasjon av bygg 8 og 9 med uteområder og eksisterende bygg 

Funksjonene ble programmert av sykehusbygg og det har vært i dRofus siden den ble opprettet. Det 
er programmert under Barnesengområde hvor alle rom er programmert, Føde barsel hvor det står 3 

sengerom i parentes i dRofus som ikke er diskutert. Barnehabilitering er ikke programmert under 
dRofus men det er diskutert at det det skal plassers i bygg 8, men det har også vært gitt signaler om 

at det skal samlokaliseres med poliklinikk barn. Det må eventuelt diskuteres i neste fase. Neonatal har 
programmert 3 familierom uten bad, men det er tegnet inn bad til familierommene i tillegg til et 

kombirom.  

Barsel 

Barselsengområde er plassert i plan 01 i bygg 9 nybygg somatikk sammen med barnesengavdeling 
og neonatal av deling. Avdelingen er utformet likt som i normalsengområdene i bygg 1 høyblokk, med 

to korridorer med støtterom mellom og alle sengerom mot fasaden, men det avviker fra eksisterende 
sengeavdeling ved at akseavstanden er større og rommene er dypere. Akseavstanden er 3,6meter og 
en dybde på 7,2 meter. Barsel sengerom er plassert i enden av bygget med utgang til parkområdet.  

Sengerommene er utformet likt som sengerommene i høyblokka med et bad hvor den ene veggen kan 

skyves åpen og med en del som kan slås ut for mulighet til hjelp. Rommet ellers er utformet som 
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familierom og nyter godt av å være litt større enn sengerom i eksisterende bygg. Det er plass til et 
spesialbygd møbel som inneholder et høyskap for privattøy, et kjøleskap for melk og annet og et lite 

skrivebord. Dette møbelet vil vies ekstra oppmerksom het i neste fase. I tillegg kan det settes inn en 
ekstra seng for en pårørende til barselkvinnen og babyseng. Mot vindu er det plassert en hvilestol 

med fotskammel.  

Figur 15 - Sengerom barsel 

Barnesengområde 

Barnesengområde er for barn fra ca. 1 år til 18 år. utformingen av rommet er likt som for 

barselrommene. Denne størrelsen på rommene gir mulighet til å møblere rommene forskjellig utfra 
behov ved for eksempel barselrom mot barnesengerom for større barn. 

Figur 16 - Illustrasjon opphold / spiserom for barn med en vegg for tavle, sittemøbel osv. 

I barnesengområdet er det et oppholdsrom/spiserom for barn. Dette rommet kan utformes som et rom 
for barn med lekemøbler og fast innredning på vegg som en tavle og eller kroker barn kan gjemme 

seg i og integrerte sittemøbler.  I dette rommet kommer det en sjakt for ventilasjon som går ned til 
garderoben i plan 0.  
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2.1.1.1.2 Neonatal avdeling 

Neonatal avdelingen ligger i samme område som barselavdelingen, men litt skjermet. Rommene er 
utformet som større familierom med plass til mer skap og et lite skrivebord i tillegg til et større bad. I 

denne avdelingen er kan det være lengre opphold med nyfødt. Avdeligen er adskilt fra de andre 
avdelingene men med nærhet til både barsel og fødeavdeling.  

Figur 17 - Planutsnitt plan 01 som viser Neontala avdelingen 

Figur 18 - Illustrasjon familierom i neonatalavdeling 

I neonatalavdelingen er det lagt inn et kombirom med plass til 3 kuvøser med sykeromskanal og 
skjermvegger. Dette er et rom for ekstra overvåking av for tidlig fødte barn som ligger i kuvøse og har 

behov for intubasjon. Det er dør inn til et asfyksirom som deles med føde, dette rommet er iht NEK 
Medisinsk område gruppe 2. Dette innebærer eget tekniskrom for gruppe 2-fordelingen i forbindelse 

med sikkerstrømforsyning. 
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Figur 19 - Illustrasjon kombirom neonatalavdeling 

2.1.1.1.3 Fødeavdeling 

Fødeavdelingen ligger på samme plan som barselsenger og neonatalavdelingen i nybygg plan 01. Det 
er 3 fødestuer i prosjektet. En av stuene er større enn de andre og har badekar. Alle fødestuene ligger 
mot fasade og har dagslys. Badet har mulighet til å åpne opp en hel vegg. Mellom Neonatal avdeling 

og fødeavdeling ligger asfyksirom som kan brukes av begge avdelinger.  

Figur 20 - Illustrasjon fødestue 

Fødestuene ligger skjermet fra resten av avdelingen og med nærhet til heis direkte opp til 

operasjonsavdeling. I tilknytning til avdelingen ligger et undersøkelsesrom. Poliklinikk ligger rett 
utenfor avdelingen.  
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2.1.1.2 Gruppe 5 

2.1.1.2.1 Poliklinikk barn og KK 

Poliklinikk for Barn og KK er lagt inn i bygg 9 for nærhet til fødeavdeling og barneavdeling. Noe av 
poliklinikk KK ligger i bygg 1 lavblokk. Det har kommet blitt meldt inn behov for et stort toalett med 
stellemuligheter for små og store barn nær poliklinikk barn og KK.   

Figur 21 - Planutsnitt viser poliklinikk barn og kk plan 01 

Det er lagt kontorer og arbeidsrom med glassvegger nærmest eksisterende bygg. Dette bidrar til å 

skape en åpenhet og en mulighet for dagslys i midten hvor det er lagt inn ventesoner.  

Figur 22 - Venteplass fast innredning spesial som en romdeler 
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Ventesonen skal videreutvikles i neste fase, men vil tilpasse seg at det skal være ventesone for 
gravide, fødeden, store og små barn i tillegg til akutte henvendelser. Det vil være soner der små barn 

kan leke og det vil være soner der større barn kan lade nettbrettet sitt og kunne sitte litt i fred.  

Spesialrom er lagt inn i kjernen hvor det ikke er dagslys da det antas at dette kan være funksjoner 
som ikke må ha dagslys. 

2.1.1.3 Gruppe 6 

Gruppe 6 omfatter operasjon inkludert dagkirurgi, intensiv, tung overvåking, oppvåkning og 
sterilsentral. Funksjonene er hovedsakelig samlet i plan 02 i bygg 1 og 9, men garderober og 

sterilsentral er i bygg 9 i henholdsvis plan 00 og plan 03.  

Funksjonene ble programmert av sykehusbygg og det har vært i dRofus siden den ble opprettet. Det 
er programmert under tung overvåking hvor alle rom er med. Intensiv er det programmert et teknisk 

rom som ikke er linket mot tegning. For oppvåkning er alle rom med unntak av et toalett linket mellom 
dRofus og tegning. Operasjon er alle rom med unntak av en dikteringsplass, et kontor og 3 kirurgisk 

håndvasker linket mot dRofus. Kirurgiske håndvasker er samlet i to rom. I sterilsentral er alle rom 
linket med unntak av en arbeidsstasjon. 

2.1.1.3.1 Garderober Sterilsentral og Operasjon 

Garderober er programmert under sterilsentral og er plassert i plan 00. De brukes også av ansatte til 
operasjon og andre som skrifter til grønt. De andre ansatte skifter i felles garderobeområde i bygg 1 

plan 00.  

Det er i denne garderoben plass til 120 personer fordelt på to kjønn. Garderobene fungere som en 
slusefunksjon fra korridor via garderobe til grønn sluse og heis opp til avdeling.  

Figur 23 - Planutsnitt garderobe Operasjon og Sterilsntral i plan 00 
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2.1.1.3.2 Operasjon 

Operasjonsavdelingen ligger i plan 02 med funksjoner også i eksisterende bygg. Tidlig i forprosjektet 
ble det redusert antall behandlingsrom spesial fra 3 til 1. Den ene er plassert i bygg 1 ved inngangen 

til avdelingen.  Avdelingen er organisert med to korridorer med støttefunksjoner som lager, 
desinfeksjonsrom, kirurgiske håndvasker og forberedelsesrom ligger mellom med innganger fra begge 
sider. Operasjonsstuene er utformet likt og ligger på begge sider mot fasadene. Det er oppakkingsrom 

mellom to og to stuer.  

Figur 24 - Plan 02 Operasjonsavdeling 

Heiser er plassert to samlet nær inngangen til avdelingen. De brukes for personer som skifter til grønt 

nede i plan 0 og skal opp til operasjon elle sterilsentral. I tillegg vil den ene heisen brukes til akutt 
sectio med sengetransport mellom fødestuer i plan 01 i nybygg og operasjonsavdeling i plan 02. og 

det vil være traller med urent gods fra operasjonsavdeling til sterilsentral i plan 03.  

I enden av avdelingen er det plassert en løfteplattform som går mellom lager i plan 03 sterilsentral og 
lager i operasjonsstuen. Dette vil være transport av traller med sterilt gods som kommer fra 

sterilsentralen. Urene vogner går i den andre heisen.  

De tre operasjonsrom lengst mot vest er definert som 10 cfu/m3. Øvrige er definert som 100cfu/m3. 
Det er lagt opp til aggregat for to stuer med 10cfu i teknisk rom i plan 03. Det må i neste fase 

prosjekteres hvor aggregat til den 3 stuen skal plasseres. Et alternativ er der det i dag er tegnet lager 
for sterilsentral ved trapp i plan 03.  

2.1.1.3.3 Sterilsentral 

Sterilsentralen er i plan 03 rett over operasjonsavdelingens nye operasjonsstuer. I plan 03 er også 
teknisk rom for aggregat til operasjonsavdelingen. UPS rom ligger også ved sterilsentralen 

Sterilsentralen er utformet med en lineær logistikk. Gods fra sengeområdet, poliklinikk og operasjon 
kommer i heis til avdelingen. Heiser i nybygget forbinder sterilsentralen og operasjonsavdelingen med 
garderober i plan 00.  
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Vognene med urent gods stilles opp mens de venter på å tømmes og vaskes. Vognvask og 
dekontaminatorer er plassert på en linje. Deretter kommer pakkerom med plass til 6 bord. Ved siden 

av pakkerom er autoklaverom med kontrollrom. Deretter er det sterilt lager. Fra sterilt lager er det 
adkomst til operasjonsavdelingen med en løfteplattform og tilbake til sengepost ot poliklinikk via en 

korridor og tilbake til heiser. Pauserom og kontor ligger med tilgang fra korridor.  

Figur 25 - Plan 03 Sterilsentral 

Maskinparken til Sterilsentralen er basert på beregninger utført av Niras og en utstyrsleverandør. 
Dette basert på data fra Sykehusbygg og Helse Førde i tillegg til brukeravklaringer resulterte i 

følgende maskinpark; 

Desinfeksjon 

 5 Instrumentdekontaminatorer (Instrumentvaskemaskin)  
o Gjennomstikk 
o sette av plass til automatisk inn- og utlast (mindre viktig enn innlast)  

 1 x Ultralyddekontaminator (Gjennomstikk) 
o Eget rom pga. støy (?) 

 1 x Endoskopvaskemaskin (sette av plass) Tilstrebes gjennomstikk  

 1 x Returluke – Mellom Desinfeksjon og Pakkerom 

 Ultralyd (Desinfeksjon) 

 Vaskedisk (Desinfeksjon) Plasthette avtrekk 

 4 x Vaskebord  
o 1 stk kum må være noe større tilsvarende til fleksible skop (men skop skal ikke 

vaskes her) 
o Spylepistol 

 2 x Kabinettdekontaminator (Vognvaskemaskin)  

Pakkerom 

 6 x Pakkebord  

 1 x Tørkeskap  

 3 Autoklaver  
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o Gjennomstikk 
o Ekstern vakuumpumpe pga støy. Kan settes sammen med RO-anlegg 
o sette av plass til automatisk inn- og utlast (mindre viktig enn innlast)  

 1 x lavtempautoklav (Gjennomstikk sammen med autoklaver)  
o Gjennomstikk 

 1 x Returluke – Mellom Pakkerom og Autoklav utlast 

Steriltlager 
300 hyllemeter, høyeste container er 30 cm 

Øvrig 

 1 x RO-anlegg (vannbehandling)  
o Eget rom, kan dele med autoklav vakuumpumper 
o Dimensjoner bxd mm: 2000x1000 mm + servicetilgang 

 Sporbarhetssystem (software)  
o PC arbeidsstasjoner i Desinfeksjon, Pakkerom, Autoklav utlast og Sterilt lager 

Videre prosjektering av lokaler og tekniske støttesystem skal gjøres iht. DS 2451-13 «Styring av 
infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk 

udstyr»  

2.1.1.4 Riving i bygg 9

Bygg 9 er nybygg, men det må rives noe i eksisterende bygg 1 i alle plan fra 00 til og med 03. De 
fleste innvendige vegger med dører i tilstøtende område til der nybygget kommer til eksisterende bygg 

rives og det etablerer ny planløsning. Alle overflater renses og gulvbelegg fjernes og det vil muligens 
også være behov i områder for å fjerne påstøp.  

Fasade må rives og det vil være behov for noe tiltak på innside fasade i områder rundt. Det er behov 
for å branntette eksisterende sluk og andre åpninger i dekker og tilstøtende vegger. Det vil være 

behov for riving av fast innredning. Det gjelder skap, underskap med benk, overskap, vasker, toaletter 
osv. Se kalkyleplaner for nærmere informasjon om hva som gjøres i hvert område.   

Det vises til kapitel fra RIB vedrørende konstruksjoner.  

For riveplaner se beskrivelse kapittel 2.1.2.10 Riving bygg 1 lavblokk 

 Bygg 1 Lavblokk inkludert bygg 7 

Bygg 1 (Lavblokk) er eksisterende bygg i 4 etasjer inkludert en plan 00. Det er tre store etasjer i plan 

00, 01 og 02, deretter en teknisk etasje i plan 03 under høyblokk med noe funksjoner i lavblokk.  

Prosjektet omfatter tiltak i alle plan i varierende grad. Dette er det eksisterende lavbygget i 
prefabrikkerte betongelementer og bruneloksert aluminium med påbygg fra tidlig 2004 til 2006 i 

liggende panelstruktur med glassfelt. Denne delen av sykehuset består av det eksisterende lave delen 
fra 1975-1979 og en påbygd del i 1 og 2 etasjer, som gjorde at denne lave delen ble i 3 etasjer. Selv 
om bygget er vernet ble det bestemt på bakgrunn av nærhetsbehov for funksjoner å bygge på vernet 

bygg framfor å bygge ved siden av. Dette gjør at funksjonene i dag er tett på hverandre. Funksjonene i 
bygget vil ha relativt store ombygginger med planendringer.  
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Funksjoner i bygget: 

 Plan 01 Gr1 Akuttmottak 

 Plan 01 Gr1 Observasjonsenhet 

 Plan 01 Gr2 Radiologi 

 Plan 02 Gr2 Prøvetakingspoliklinikk 

 Plan 02 Gr2 Laboratoriet 

 Plan 00 Gr4 Sentrallager 

 Plan 00 Gr4 Sengevask 

 Plan 00 Gr4 Garderober 

 Plan 00 Gr4 Medisin teknisk avdeling (MTA) 

 Plan 00 Gr4 Renhold 

 Plan 01 Gr4 Apotek 

 Plan 03 Gr4 Stab og støtte forskning 

 Plan 03 Gr4 Stab og støtte kontorer og møterom 

 Plan 00 Gr5 Behandlingshjelpemidler (BHM) 

 Plan 01 Gr5 Poliklinikk 

 Plan 03 Gr5 Poliklinikk  

 Plan 03 Gr5 Dagområde Infusjon  

 Plan 02 Gr6 Operasjon inkludert dagkirurgi, Intensiv og tung overvåkning 

Bygg 7 (bygg Aust) er relativt nytt og det vil ikke gjøres bygningsmessige tiltak i dette bygget. Bygget 

vil i plan 02 og 03 benyttes til kontorfunksjoner slik at rom linkes til programmerte rom i dRofus uten at 
vi har med noe bygningsmessig her.  

2.1.2.1 Bygg 7 Aust 

Bygg 7 er nybygg som nylig er ferdigstil. Det skal ikke gjøres ombygginger i bygg 7 da bygget er bygd 

som kontorfunksjoner i plan 02 og 03 og brukes som det. Funksjonene i bygg 7 er beskrevet under og 

er organisert etter grupper. 

Funksjoner i bygg 7: 

 Plan 00 Ikke omfattet av prosjektet 

 Plan 01 Ikke omfattet av prosjektet 

 Plan 02 Gr2 Laboratorier kontorfunksjoner 

 Plan 02 Gr4 Stab og støtte kontor- og møteromfunksjoner 

 Plan 03 Gr4 Stab og støtte kontor- og møteromfunksjoner 

2.1.2.2 Gruppe 2 Laboratorier 

Kontorer og arbeidsrom for Mikrobiologi er plassert i bygg 7 med nærhet til laboratorierfunksjonene 

som er på andre siden av gangbroen. 
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2.1.2.3 Gruppe 4 stab og støtte 

Det er plassert kontorer i hele bygget i plan 02 og plan 03  

Figur 26 - Plan 02 Kontor og møterom 

Areal i plan 2, sør, innennfor dører i korridor er ikkje disp. av Helse Førde. 

Figur 27 - Plan 03 Kontor og møterom 

2.1.2.4 Bygg 1 lavblokk 

Bygg 1 har store planer med mindre lysgårder for å slippe inn lys. Funksjonene i bygget går også over 
i andre tilliggende bygg som bygg 9 og bygg 2. som for eksempel poliklinikk og operasjon.  Se 
beskrivelser under de bygg for helhet.  

Funksjoner i bygg 1 Lavblokk: 

 Plan 00 Gr4 Stab og støtte, Gr2 lager patologi og Gr5 BHM 

 Plan 01 Gr5 poliklinikk, Gr2 prøvetakingspoliklinikk, Gr2 Radiologi, Gr4 pasientreiser, Gr4 
Apotek, Gr1 Akuttmottak og observasjonsenhet 

 Plan 02 Gr2 laboratorier, Gr4 stab og støtte kontorfunksjoner, Gr6 Tung overvåking, intensiv, 
operasjon inkludert dagkirurgi og Oppvåkning 
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2.1.2.5 Gruppe 1 

I lavblokka er funksjoner fra gruppe 1 akuttmottak og observasjonsenhet. I Akuttmottak og 
observasjonsenheten er alle funksjoner linket mellom dRofus og tegning med unntak av noe lager, 

oppstilling plasser og wc. Det er et sengerom som ikke er linket, men dette er ombygging og dermed 
har det ikke blitt funnet plass til 7 ensengsrom og kontaktsmitte. Sykehusbygg har utarbeidet foreløpig 
romprogram som et utgangspunkt for planlegging av akuttmottak og obs-post. Det er dette som har 

lagt til grunn for løsning og brukerprosess. Romprogrammet er sluttjustert på grunnlag av hva som er 
mulig å finne plass til i arealene.  

Figur 28 - Plan 01 som viser akuttmottak og observasjonsenhet 
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2.1.2.5.1 Akuttmottak plan 01 

Akuttmottaket ligger i sykehusanlegget som i dagens situasjon i plan 01 i lavblokk. Det er etablert to 
innganger til akuttmottaket; en for akutthenvendelse fra ambulanse og helikopter og en for gående 

pasienter (selvhendvendere). På dagtid vil mange selvhendvendere komme hovedinngang og gå til 
ortopedisk poliklinikk. Ortopedisk poliklinikk ligger rett ved akuttmottaket og deler gipserom og 
skadestue med akuttmottaket. Akuttmottaket ivaretar sykehusets akutte undersøkelser og 

behandlinger. Bildediagnostikk ligger i dagens posisjon ved akuttmottaket.  

Akuttmottaket er organisert med en arbeidsstasjon og pauserom mellom de to inngangene som bidrar 
til oversikt og å dele de to henvendelsestypene. Videre er det en ventesone ved en side av 

arbeidsstasjonene. På denne siden er det behandlingsrom og kontakt mot radiologi og ortopedisk 
poliklinikk.  

Traumerommet er plassert på andre siden av arbeidsstasjonene og har inngang til et av de to 

traumerommene direkte fra inngangen fra ambulanse. Traumerommene er delt i to med en skyvevegg 
så de kan åpnes opp til ett rom med plass til to senger. Rett ved inngangen er det et 

undersøkelsesrom som kan brukes triagering.  

Videre oppover korridoren er det undersøkelsesrom, kontaktsmitte isolat og observasjonsposten.  

Personalrom som pauserom, kontor og undervisning er plassert som en samlet enhet i det gamle 
AMK bygget. Akuttheis blir liggende i dagens situasjon med god nærhet mellom akuttmottaket og 

intensivavdelingen.  

2.1.2.5.2 Observasjonsenhet plan 01 

Sengeområde observasjon er en korttidpost hvor pasienter kan ligge i opptil 48 timer. Avdelingen er 
plassert i tilknytning til akuttmottaket bestående av 8 observasjonsplasser. To av plassene er plassert i 
felles rom mens resten av sengene har ensengsrom. Kontaktsmitteisolat deles med akuttmottaket. 

Observasjonsenheten har et nærhetsbehov til akuttmottaket hvor de fleste pasienter kommer fra. 
Avdelingen ligger på samme plan som bildediagnostikk og Skopi- og kirurgienheten. Adkomst for 

pårørende til observasjonsposten er via hovedinngang og hovedgaten til avdelingen.  

Midt i avdelingen ligger arbeidsstasjonen sentralt med observasjonssenger på begge sider med 
mulighet for visuell overvåking til to av plassene. Disse to og et rom til har ikke vindu og mulighet for 

dagslys. De resterende 5 sengeplassene har det. kontaktsmitteisolat deles med akuttmottak. I tillegg 
er det to ensengsrom og et tosengsrom. Alle har wc.  
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2.1.2.6 Gruppe 2 

I lavblokka er funksjoner fra gruppe 2 ombygginger for Radiologi og prøvemottak i plan 01 og 
laboratoriene i plan 02.  

2.1.2.6.1 Radiologi 

Det bygges om fire steder i plan 01 i adskilte områder. Radiologi har ikke program i dRofus men det 

som er tegnet ut er diskutert med brukere i brukermøte. Det er i hovedsak ombygging til 
kontorfunksjoner som screening, MR, røntgen og kontorfunksjoner i tillegg til noe venteområde.  

Figur 29 - Plan 01 Radiologi ombyggingsområder markert med tall 

Ombyggingsområde 1: Kontoret ved akuttmottaket fjernes for å ha bedre oppstillingsplass for senger 
og å lettere kunne ta inn utstyr til avdelingen. Det er lagt inn et lite rom for MTA hvor de kan ha utstyr 
for reparasjon av og brosjyrer til utstyr i avdelingen. Det er prosjekter et nytt rom for røntgen med 

omklednings bås som har dør både til korridor og til røntgen lab. Ved røntgen lab er det et lite 
manøverom og venteplass. Videre er det toalett for pasienter og toalett for ansatte, et lite kontor og et 

lager.  

Ombyggingsområde 2: Det er etablert en sone med tre nye undersøkelsesrom for ultralyd i tillegg til et 
kontor.  

Ombyggingsområde 3: Det etableres en ny MR lik den løsningen som er der i dag med MR1, men 

speilvendt. Og med omkledningsbåser.  

Ombyggingsområde 4: Pauserommet er gjort større og det kan deles inn i to rom med en foldevegg. 
Det opprettes kontorplasser i et L-formet rom med mulighet for å ha garderobeskap. Det etableres et 

stort rom for screening og noen kontorer mot poliklinikkområdet.  

2.1.2.6.2 Laboratorier  

Laboratoriefunksjon består av prøvetaking som er lokalisert i plan 01 sammen med poliklinikk og med 
en rørpostfunksjon opp til laboratorier som ligger i plan 02. I tillegg er det et lager for patologi med 6 

frysebokser som ikke beskrives.  

Laboratorier er i plan 02 som i dagens situasjon men det gjøres store planendringer blant annet ved at 
det etableres et prøvemottak og en analysehallsentralt plassert. Medisinsk biokjemi (LMBB) har sine 
laboratorier og kontorer på en side av analysehallen mens Mikrobiologi har på den andre siden. 
Blodbank forblir uendret. Patologi gjøres ingen endringer med unntak av funksjoner som flytter ut fra 
to rom og gir plass til utvidelse for patologi. I Laboratorier er alle rom for Medisinsk biokjemi linket, 
Mikrobiologi mangler å linke 2 toaletter, Patologi og Blodbank er ikke en del av prosjektet.  
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Prøvetakingspoliklinikk er plassert i plan 01 med nytt rørpost for raskt å transportere prøver opp til 
laboratorier som er i etasjen over. Prøvetaking består av 4 båser for blodtaking og et lukket 

prøvetakingsrom for sædprøver. Alle har dør fra et sentralt plassert arbeidsrom/korridor med 
arbeidsbenk og rørpost. Det er nærhet til toalett fra prøvetakingen. I Prøvetakingspoliklinikk er alle rom 

med unntak av noen wc linket mellom dRofus og Revit. Det er wc rett utenfor avdelingen. 

Det er diskutert at ved glykosebelastning kan det store hvilerom i forbindelse med spesialrom kirurgi 
brukes. Der er det arbeidsstasjon og noen som følger med hele tiden. Det er ikke så langt fra 

prøvetakingen.   

Figur 30 - Planutsnitt plan 01 Prøvetakingspoliklinikk 

Mikrobiologi 

Mikrobiologi har egen ekspedisjon og varemottak med dør direkte inn til felles prøvemottak og 
vaktrom. Laboratorier PCR planlegges bygges om relativt fort da det allerede nå er bestilt utstyr som 
er for stort for dagens lokaler og det derfor er behov for nye lokaler. Dette vil gå videre som en egen 

prosess sommer 2018 og utover. Ved siden av laboratorier PCR ligger mastermiks og laboratorier 
autoklav før ekspedisjon og utpakking.  
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Laboratorier Serologi vil ligge på andre siden av korridor med maskinrom ved siden av. Videre i det 
området er det lager og kontor for avdelingsleder. Avfallsrom blir etablert ved heisen mot patologi.  

Videre oppover korridor mot tung overvåking fungerer rom 2098 lab. Mediakjøkken fint som det er i 
dag så det forblir uendret. Ved siden av det blir det mot fasaden en rekke med laboratorier som 
laboratorier FoU og PNA, laboratorie Aut. bakt WASP og med Laboratorier P3 (Inneslutningsnivå 3) 

med sluse i enden av korridoren. På andre siden av korridor er støtterom som lager kjøl, veierom, 
maskinrom osv.  

Figur 31 - Planutsnitt plan 02 Laboratoriefag 

Medisinsk biokjemi (LMBB) 

Det etableres et sentralt plassert prøvemottak hvor det er telefon, mottak og registrering av prøver. 
Det er lett tilgang fra publikumsinngang. Rommet er sentralt plassert i forhold til funksjoner på etasjen 
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og i etasjen under som prøvetaking og poliklinikk. Til dette prøvemottak er det rett inn til laboratorier 
urin som er adskilt med en glassvegg fra prøvefordelingen.  

Lager brannfarlig kjemikalier blir liggende i eksisterende rom da det er tilpasset funksjonen.  

Ø-hjelp eller vaktrom er plassert ved prøvefordeling og laboratoriene. I tillegg finnes det et felles 
pauserom for alle laboratoriene der det i dag er bibliotek. I det området er det også alle 
kontorfunksjonene til LMBB.  

I avdelingen etableres det er rom for MTA for reparasjon og testing av utstyr til laboratoriene.  

Analysehallen etableres som et rektangulært rom mot fasaden. Til dette rommet etableres det to 
arbeidsrom med glass inn til analysehallen. Dette er arbeidsplasser tilknyttet analysehallen men pga 
bråk fra analysemaskinene er det glass mellom rommene slik at det fortsatt er mulig å se på 

analysebåndet.  

Videre er det fra analysehallen en vegg som består kjøleskap med dør i begge ender inn til lager 
kjølerom hvor det fylles på varer. På den måten er det lett å fylle på. Tørrvarer er det diskutert en 

løsning med mer aktiv forsyning av og lageret ligger utenfor analysehallen.   

2.1.2.7 Gruppe 4 

I lavblokka er følgende funksjoner for gruppe 4 stab og støtte: Sentrallager, sengevask, garderober, 
medisinsk teknisk avdeling (MTA), Renhold, Portører, Apotek, Forskning og kontorer og møterom.  

Figur 32 - Plan 00 
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2.1.2.7.1 Sentrallager 

Sentrallager er i plan 00. Det foreligger ikke romprogram for avdelingen så det er i forprosjekt tegnet et 
forslag etter innspill etterkant av brukermøter. Alle rom er linket mot tegning. Romprogrammet må 
oppdateres og kvalitetssikrer i neste fase.  

Figur 33 - Planutsnitt plan 00 Sentrallager 

Det er lagt inn kontorer og pauserom mot yttervegg og rom for varer til avdeling, ut fra sykehuset og 
varer til lager. I tillegg er det tegnet 3 store lager, et lager, et lager væske og et lager rent. Det er satt 

av et område under bygg 9 for avsetting av varer. Areal under «AMK-tilbygget» kan også benyttes til 
avsetting av varer, se kap 7. Dette kan eventuelt videreutvikles i neste fase.  

2.1.2.7.2 Sengevask 

Sengevask får ny plassering i området mot kjøkken. Avdelingen er tegnet opp basert på eksisterende 
funksjoner og diskutert i brukermøte. Alle rom er linket mot tegning.  

Urene senger trilles inn i lager for urene senger hvor sengetøy deles fra senger og vaskes. På andre 
siden av vaskerom er rene senger hvor det sengene res før de stilles opp og venter på å bli trillet opp i 

avdelingene. Sengevaskmaskin plasseres i grube.  I dette området er det også kontor.  

Fordi det er arbeidsplassen vil det måtte etableres vindu i eksisterende fasade som er vernet. 
Fasaden er under inngangsnivå så det vil etableres en grube med rist over. Det er allerede en dialog 

med Riksantikvar om dette og de er positive til å gi dispensasjon fra vernet. Inndelingen av vinduene 
vil tilpasse seg eksisterende vindusinndeling. 
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Figur 34 - Planutsnitt plan 00 Sengevask 

Figur 35 - Snitt som viser nytt vindu i fasade 
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2.1.2.7.3 Garderober 

Garderober er som i dagens situasjon i tilfluktsrommet, men det har blitt utvidet med ca 190m2. Dette 
gir da plass til 1920 plasser i garderobeskap i tilegg til personalet for kjøkken som har et eget rom i 
hver av garderobene og garderobe for apotek. Eksiteredne dusj og wc vil brukes, men hele området 
vil få en enkel oppgradering. Alle rom i dRofus er linket mot tegning, men eksisterende dusj og wc er 
ikke i dRofus. 

Figur 36 - Planutsnitt plan 00 Garderobe 

Skapene er Z-skap uten hylle foran for å lette rengjøring, men det er satt inn løse benker mellom 
radene. Det vil komme automater for utlevering av tøy.  
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2.1.2.7.4 Medisinsk teknisk avdeling (MTA) 

MTA holder til i plan 00 og det har kommet brukerinnspill i etterkant av brukermøter om en ombygging 
av deres område til mer kontorer og lager. Det er foreløpig ikke i dRofus og romprogrammet må 

oppdateres og kvalitetssikrer i neste fase. Det bør i neste fase vurderes om MTA og BHJ kan 
sambruke noen funksjoner.  

Figur 37 - Planutsnitt plan 00 MTA avdeling 

2.1.2.7.5 Renhold og Portører 

Renhold holder i dag til i plan 00 men har for lite areal til utstyr og maskiner. Det er derfor i forprosjekt 

diskutert fram en løsning hvor dagens areal skal bygges om og brukes til utstyr, mens 
kontorfunksjoner legges der dagens sentrallager holder til. Det er satt av plass for 4 pc-plasser fordelt 
på to kontorer. I tillegg legges 2 kontorer og vaktrom for portører i området. Vaktrommet deles med 

Renhold. Romprogrammet må oppdateres og kvalitetssikrer i neste fase. Det vurderes om noen 
maskiner kan legges i sengevaskområdet. For Renhold og portører alle rom ra dRofus linket mot 

tegning.  
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Figur 38 - Planutsnitt plan 00 Renhold og Portører 

2.1.2.7.6 Apotek 

Apotek får nye lokaler i plan 01 med utslagsdel mot hovedgaten/ vestibylen. Mottak av varer foregår i 

plan 00 og det vil være en robot som går fra plan 00 opp til plan 01 med varer.  

Figur 39 - Planutsnitt plan 00 Apotek 
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Apoteket er delt i Publikumsutsalg, Sykehusekspedisjon og Produksjon. Planløsningen er slik den ble 
vist i siste brukermøte og i forhold til hva som er i romprogrammet i dRofus. Romprogrammet må 

oppdateres og kvalitetssikrer mot apoteket i neste fase. For Apotek er det noen kontorer som ikke er 
linket da det er etablert et felles kontorområde sentralt i avdelingen. Det kom fram i siste brukermøte 

at apoteket ville komme med et revidert romprogram. Det er forutsatt at apoteket selv vil stå for 
innredningen i apotekutsalget og i sykehusekspedisjonen. Renrommene med gjennomstikkskap og 

vindu er en del av prosjektet.  

Sykehusapoteket består av publikumsutsalg, sykehusekspedisjon og tilvirkning og er underlagt 
regelverk/forskriftskrav som Statens Legemiddelverk forvalter og fører tilsyn etter. Endringssøknader 
til driftskonsesjon og tilvirkertillatelse vil kreve underlag fra prosjektet.  

Mer informasjon kan leses her; https://legemiddelverket.no/import-og-
salg/apotekdrift/apotektillatelser#legemiddelverkets-krav

Publikumsutsalget er plassert i en vernet del av plan 01. I neste fase må det avklares videre en 
løsning som tilfredsstiller krav til vern både Riksantikvar og Helse Førde, regelverk Statens 

legemiddelverk og Sykehusapoteket krav. 

Særskilt forskriftskravene som peker på EU GMP for tilvirkning og legemiddelhåndtering har stor 
innvirkning på lokaler med tekniske støttesystem samt kvalitetssikring av dette. Det er i Forprosjektet 

inkludert to produksjonsrom (renrom klasse C iht. EU GMP annex 1 og ISO 14644) med felles sluse. 
Hvert produksjonsrom utstyrt med 2 stk isolator eller sikkerhetsbenk samt spritavtrekk og 

gjennomstikkskap.  

Ved videre prosjektering av Sykehusapotekets lokaler må regelverket til Forsikringsselskapenes 
Godkjennelsesnevnd (FG) følges. Apotek er listet Virksomhetsregisteret (FG-121:6) i 
beskyttelsesklasse B2. Det må avklares i neste fase med Sykehusapoteket håndtering av A- og B-

preparater og hvorvidt dette påvirker beskyttelsesklasse. Det foreligger egne FG beskrivelser for 
hvordan beskyttelsesklassene kan oppnås. 

2.1.2.7.7 Forskning, kontorer og møterom. 

Gruppe 4 inneholder også kontorer og møterom blant annet for forskning, kliniske kontorer, 

administrative kontorer osv. I hovedsak er det søkt å plassere kontorer nær de kliniske virksomhetene, 
men også i enheter der det er plass. Det foreligger et program for kontorer, men da dette er 

ombygging er det valgt å legge kontorer der det er plass. Det vil si at det i bygg 2 vil være en stor 
andel kontorer, administrasjonskontorer samles i bygg 1 plan 02 osv. Det er ønskelig å kunne beholde 

administrasjonen i administrasjonsgangen i plan 02 og la møterommene der forbli uendret.  

Det vil være naturlig å fortsette å jobbe med kontorer i neste fase i forhold til å samle flere kontorer i 
landskap. Kontorer er en egen prosess som må fortsette også etter at forprosjektet er levert. Det 
gjelder blant annet å få program til å passe med eksisterende bygg. Det er gitt signal om at det ikke er 

ønskelig å gjøre særlige planendringer som å rive vegger, dette gir rom som arealmessig er større enn 
behovet for 6m2 per pers og dermed gir et økt areal i forhold til et teoretisk areal på 6m2 pr person. 

Det gjelder i hovedsak administrative men også noe kliniske kontorer. Det er mulig at dette naturlig vil 
løse seg i neste fase.   
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Figur 40 - Planutsnitt Plan 02 Illustrasjon som viser Kontor Team 3 plasser markert med blå firkant  

Figur 41 – Planutsnitt Plan 04 Illustrasjon som viser Kontor Team 3 plasser markert med blå firkant, kontor team 4 
plasser markert med rød og kontor team 5 plasser med gul 

Forskning er plassert i plan 03 av bygg 1 lavblokk og får da en nærhet til de kliniske funksjoner noe 

som anses som positivt. For Forskning mangler fortsatt noen kontorer, det må ses på i sammenheng 
med resten av kontorer og få sin plass hensiktsmessig i bygget.  
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2.1.2.8 Gruppe 5 

Gruppe 5 er poliklinikk, dagområde dialyse og infusjon i tillegg til behandlingshjelpemidler og 
sputumrom.  

2.1.2.8.1 Behandlingshjelpemidler (BHM) 

BHM er lokalisert i plan 00 ved MTA. Det gjøres planendringer for å få et stort lager og arbeidsplasser. 
I dag er det kontorer for IKT og post i de lokalene. De blir i området, post forblir uendret, mens IKT får 
ny plassering med et større kontor med plass for 6 personer.  
Det etableres en ekspedisjon i det området det er naturlig å komme ned fra poliklinikk i etasjen over. 
Videre er det plassert en del møterom i dette området for opplæring av utstyr. Resten av området 
består av et stort lager og kontorplasser.  

På andre siden av korridoren er område for retur av utstyr med lager utstyr, lager gass, vaskerom og 
verksted. Det er nær MTA og mulighet for sambruk av funksjoner. I Behandlingshjelpemidler er to 

mindre lagre ikke linket mot dRofus da det kom fra i særmøter at de lagrene er det ikke behov for når 
de får et stort lager nære. Ellers gjenstår et stillerom som ikke er linket mot dRofus. Dette rommet er 
ikke på tegning.  

Rom for sputum er lagt i dette området ved trapp og korridor. Rommet er 6m² og innredes i neste fase 

i henhold til hva som er diskutert.  

Figur 42 - Planutsnitt plan 00 BHM inkludert sputum 

2.1.2.8.2 Poliklinikk 

Poliklinikk er i hovedsak i plan 01 i lavblokk, men det er også poliklinikk i plan 03 men det forblir 
uendret. I plan 03 er det poliklinikk for Kreft, Hud og Revma.  

Denne gruppen inneholder poliklinikk og dagbehandling i tillegg til skopi- og spesialrom kirurgi og 

prøvetakingspoliklinikk. Poliklinikkene inneholder til sammen 76 undersøkelsesrom i tillegg til 28 
spesialrom og tilhørende støtterom og personalareal.  Dagområde inneholder en dialyseavdeling med 
14 dagplasser (inkludert kontaktmitteisolat) og en infusjonsavdeling med 11 plasser. 

Prøvetakingsenhet inneholder 5 prøvetakingsrom med støtteareal.  
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Fysio/ergoterapi ligger i plan 1 sammen med største delen av poliklinikk, men er ikke omfattet av 
prosjektet. Dette gjelder også avdelinger som behandlingsdelen av Auge poliklinikk i plan 01, Hud-, 

revma- og kreftpoliklinikk og senter for brystdiagnostisk i plan 03 samt nevro poliklinikk i plan 04. Alle 
disse avdelingene er omfattet av programmet, men det gjøres ingen tiltak i disse områdene.  

I plan 01 eksisterende bygg 1 ligger hoveddelen av poliklinikkene. Det gjøres planendringer og flere 
avdelinger flytter plass. De eksisterende korridorene beholdes, men i tillegg etableres en ny 
tverrgående gate som slipper lys inn og bryter opp dagens lange korridorer. For videre å bryte opp de 
lange korridorer og slippe inn litt farge i korridorene vil det i neste fase jobbes med fargesetting av gulv 
og vegger i korridorene. Farger er omtalt i kap 2.5 Innervegger. Dette areal er ikke vernet. Detaljer 
angående lyd vil bli utført i neste fase. Området har stor grad av ombygging. 

Figur 43 - Illustrasjon viser fargesetting av vegger og gulv i soner 

De fleste støtterommene er felles for poliklinikkene for å få en god utnyttelse av ressursene og er søkt 
plassert sentralt i plan 1. Flere arbeidsstasjoner/ teamkontor/ toalettfunksjoner knyttes derfor til den 

nye gaten. Noen samtalerom er også plassert ved denne men for å ha nærhet til pasientene ligger 
flere inne i de respektive poliklinikkområdene.  

Felles ekspedisjon 

Det etableres en felles ekspedisjon som blir hovedekspedisjonen til alle poliklinikkområdene. Det nye 
systemet «alle møter», som det er en prosess å implementere i sykehuset i dag, innebærer at mange 

registrerer seg i automat ved inngangen eller på telefon og får beskjed om når og hvilket rom de skal 
møte i. Da vil den tverrgående korridoren bli en mer aktiv gate i poliklinikkene og også der det vil være 

naturlig å vente her i tillegg til de desentraliserte venteområdene. Dette vil også gjøre at pasientene 
kan bevege seg mer fritt mens de venter.  
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2.1.2.8.3 Generell poliklinikkområde 

Poliklinikkområdet er i hovedsak plassert i plan 01 i bygg 1 på samme nivå som hovedinngangen. 
Prøvetakingspoliklinikken ligger sentralt plassert nær hovedinngang og ekspedisjonene til 

poliklinikkene. Barn poliklinikk og deler av KK poliklinikk er hensiktsmessig plassert nær den nye 
fødeavdelingen i bygg 9.  

Det er programmert 76 generelle undersøkelsesrom i tillegg til 28 spesialrom og 13 skopi- og 

kirurgirom og med støtterom som lager, arbeidsrom, arbeidsstasjoner, møterom, samtalerom, 
venteareal og wc.  

Figur 44 - Illustrasjon av generell undersøkelsesrom 

Det vises til funksjonsprogrammet som det er søkt å følge med blant annet fordeling av rom pr 

avdeling. Det er søkt å tegne ut en avdeling med rom fordelt etter denne oppstillingen fra 
funksjonsprogrammet.  

Figur 45 - Tabell fra funksjonsbeskrivelsen 
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Planløsninger er diskutert i brukermøter og i særmøter med brukere. Det må i neste fase gå gjennom 
alle rom og fordele de på avdeling og muligens endre navn på noen rom. De rom som nå ikke er linket 

mellom dRofus og tegning er i hovedsak oppstilling traller og 2 spesialrom.  

Kjevekirurgi poliklinikk beholdes uten endringer. Det er ingen vedtak på dette, og løysingane må 
revurderast i neste fase før detaljering. Der er det linket eksisterende rom opp mot det programmerte, 
men det er eksisterende rom det er vanskelig å finne igjen i programmet.  

Figur 46 - Plan 01 som viser poliklinikkområdet i grønt 
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2.1.2.8.4 Auge poliklinikk plan 01 nord 

Poliklinikken for Auge ligger med sine hovedfunksjoner i bygg 1 plan 01 nord, hvor avdelingen utvides 
med noen spesial undersøkelsesrom for laser/ALM, OCT/foto, autoper og sysnfelt som blir plassert 

der det i dag er et treningsrom og med noen supplerende funksjoner i bygg 2. Auge avdelingen har i 
den delen nærmet hovedheisene sine operasjonsstuer i område som ikke omfattes av prosjektet.  

Figur 47 - Planutsnitt plan 01 som viser poliklinikk Auge 

2.1.2.8.5 Skopi- og spesialrom kirurgi  

Alle rom er linket mot dRofus. Skopi og spesialrom kirurgi er samlet i en enhet med nærhet til 

akuttmottaket og poliklinikkområdet. Disse rommene er plassert sentralt i plan 1 for å kunne benyttes 
av pasienter fra ulike poliklinikkområder. Kjevekirurgi ligger midt i avdelingen i eksisterende posisjon 
med uendret planløsning. Den skiller skopirom fra det felles hvilerommet og spesialrom kirurgi. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 63 av 262

Det er programmert 7 skopirom og 6 rom for kirurgiske prosedyrer. Skopirommene er samlet i 
fellesenheten med et stort desinfeksjonsrom. Gipserommet ligger sentralt nær ortopedi, 

skopirommene og akuttmottaket mens de fleste andre kirurgiske spesialrom er plassert nær 
poliklinikkfunksjonene som for eksempel kjevekirurgi i eksisterende lokasjon, hud i eksisterende 

plassering i plan 03 og ØNH i plan 1 bygg 2 

Figur 48 - Plan 01 utsnitt skopi og behandling spesial 

2.1.2.8.6 Poliklinikk plan 03 og 04 

I tillegg er det poliklinikk i plan 03 og plan 04 i bygg 1. I plan 03 er det poliklinikk for Revma, Kreft og 
Hud. Disse områdene gjøres det ingen endringer. Plan 04 i bygg 1 høyblokk inneholder nevro 

poliklinikk og det gjøres ingen tiltak i det området.  
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2.1.2.8.7 Dagområde Infusjon  

Infusjon dagområdet er lokalisert i plan 03 med to rom for infusjoner, to rom for samtale og et 
medisinrom. For Dagplass infusjon er hver enkelt dagplass programmert i dRofus, det er kun lagt inn 

et funksjonsnummer pr rom.  

Figur 49 - Planutsnitt plan 03 Dagområde infusjon 

Ved infusjonsdagavdelingen er det en resepsjon hvor det skal være mulig for pasienter å gå inn i 
rommet og lukke døren for å snakke med personene i resepsjonen. Dette rommet prosjekteres videre i 
neste fase og sammen med prinsippet for registrering via automater ved inngangen.  

2.1.2.9 Gruppe 6  

Gruppe 6 omfatter operasjon som i hovedsak er i bygg 9, dagkirurgi, oppvåkning, intensiv og tung 
overvåking som er i bygg 1. Etasjen er ombygging av eksisternede bygg med akseavstand 6,3 meter 
som er vanskelig å få tilpasset funksjoner som operasjon til.  

Figur 50 - Plan bygg 1 og 9 plan 02 Operasjonsavdeling 
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2.1.2.9.1 Operasjon og dagkirurgi 

Avdelingen ligger i plan 2 med hoveddelen i nybygg somatikk bygg 9 og med noen funksjoner i 
eksisterende bygg. Inngangen til avdelingen er via et forberedelsesrom ved heisene. Her kommer 

inneliggende pasienter med heis og dagkirurgiske pasienter fra overvåkingsplasser.  

Samme dags pasienter og dagkirurgisk pasienter vil møte opp i avdelingen i plan 02 etter å ha 
registrert seg i plan 01 enten ved automat eller i ekspedisjon. Deretter vil de komme opp via korridor 

ved blodbank. Der er det lagt inn ekspedisjon og ventesone i tillegg til garderobe for pasientene. 
Garderobene er kjønnsdelt og tanken er at pasientenes tøy følger pasientens seng/stol. Planløsningen 
løser ikke utfordringen med at inngangen til avdelingen er via en smal gangsone med åpent ned til 

hovedinngang/vestibyle. Dette bør studeres i neste fase.  

DKI pasientene får deretter anvist en plass i pre-post op./overvåking. Deretter går de inn på 
operasjonsstuene. Pasienter går tilbake til overvåkingsplassen eller til overvåkingsplass for seng som 

ligger mellom intensiv og tung overvåking. Planløsningen er tegnet tilsvarende den som ble tegnet i 
konseptfasen og er vist i brukermøter. Det er etterstrebet å legge like rom på tegning med det som er 

programmert av sykehusbygg, dette medfører at det er noen forskjellige funksjoner på denne planen i 
forhold til planen fra konseptfasen.  

Figur 51 - Utsnitt plan 02 som viser dagkirurgi og inngang til operasjonsavdeling 

I eksisterende bygg er det en operasjonsstue og et behandlingsrom spesial rett innenfor 
forberedelse/mottak av pasienter. I dette området er det også oppstilling av senger, bordtopper osv. 

Videre er det i området pauserom og teamkontorer i tillegg til støttefunksjoner som lager, MTA og 
desinfeksjonsrom.  

Garderobe for kirurger eller andre som kommer til avdelingen i denne etasjen er lagt inn ved trappen 

med en felles sluse og en liten garderobe for hvert kjønn. Hovedgarderoben for de som jobber i 
operasjonsavdelingen er i bygg 9 plan 00.  

Det har kommet innspill om at det er ønskelig med en anne planløsning på operasjonsavdelingen. 
Dette må diskuteres i senere fase.  
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Figur 52 - Illustrasjon av alternativ planløsning operasjon og dagkirurgi 

2.1.2.9.2 Oppvåkning 

Overvåking og postoperativ avdeling ligger sentralt og integrert i avdelingen med overvåkingsplasser 
midt i bygget. Overvåking er delt i to områder. Dagkirurgiske pasienter får en oppvåkningsplass før 

operasjon og går tilbake til den etter operasjon. Dette er overvåkingsplasser med stoler, men det er 
plass til seng.  I et eget rom er det oppvåkningsplass for sengeliggende pasienter. Der er en plass 
adskilt fra de andre. Arbeidsstasjonen til oppvåkning har innganger også fra tung overvåking og 

intensiv. Støttefunksjoner som lager, medisinrom og desinfeksjonsrom ligger nær 
overvåkingsplassene på andre siden av korridor.  

Det ble tidlig i forprosjektet redusert antall overvåkingsplasser fra det som var programmert av 

sykehusbygg. Redusert fra 10 til 6 sengeplasser, men beholdt 12 oppvåkningsplasser stoler. Det er 
programmert 2 ensengsrom, mens det er tegnet 3, to i forbindelse med dagkirurgi og en i overvåking 

senger.  
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Figur 53 - Planutstnitt plan 02 Intensiv, oppvåkning og tung overvåking 

2.1.2.9.3 Intensiv og tung overvåking 

Intensiv ligger nær operasjon med akuttheisen sentralt i avdelingen. Tung overvåking ligger tett på 
intensiv med tung oppvåkning mellom. Dette muliggjør overvåkning natt og helg for disse avdelinger 

fra samme sted. Alle tung overvåkingsplassene har bad som er lik pilotbadet i sengeetasjene, men det 
er litt større. Det er lagt inn tilsvarende bad på tre av de 7 intensivrommet. Luftsmitteisolat har større 

bad og ligger mellom tung overvåking og intensiv. Videre prosjektering av Luftsmitteisolat skal følge 
Isoleringsveilederen. 

Det etableres nye vinduer til sengerom intensiv. Det er allerede etablert en kontakt med 
Riksantikvaren om dette da det er vernet fasade. Det vil i neste fase detaljprosjekteres og søkes om 

dispensasjon fra vernet for å etablere disse vinduene. Inndelingen i vinduer vil tilpasse seg 
eksisterende inndeling og dimensjoner.  
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Det et arbeidsstasjoner sentralt plasser i både intensiv og i tung overvåking. Støtterom som lager og 
desinfeksjon ligger nær arbeidsstasjonene. Kontorfunksjoner for avdelingene ligger samlet mellom 

tung overvåking og overvåking.  

2.1.2.10 Riving i bygg 1 lavblokk 

For å oppnå tilfredsstillende ventilasjon, elektrisk anlegg og hensiktsmessig drift av avdelingen må det 
gjøres en del tiltak. Det vil medfører varierende grad av riving i de forskjellige etasjene. Se 

kalkyleplaner for nærmere informasjon om hva som gjøres i hvert område.  Det vises til kapitel fra RIB 
vedrørende konstruksjoner.  

Plan 00: BHM, MTA og Garderober 

I noen områder som for BHM vil de fleste innvendige vegger med dører rives og det etablerer ny 
planløsning. I område for garderobe vil alle overflater renses, men de fleste vegger beholdes. I andre 

områder vil det ikke gjøres noe. Det meste av gulvbelegg i området fjernes og det vil muligens også 
være behov i områder for å fjerne påstøp. Det vil være behov for noe tiltak på innside fasade. Det er 

behov for å branntette eksisterende sluk og andre åpninger i dekker og tilstøtende vegger. Det vil 
være behov for riving av fast innredning. Det gjelder skap, underskap med benk, overskap, vasker, 
toaletter osv. 

Figur 54 - Riveplan plan 00 
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Plan 01: poliklinikk 

De fleste innvendige vegger med dører rives og det etablerer ny planløsning. Det meste av gulvbelegg 
i området fjernes og det vil muligens også være behov i områder for å fjerne påstøp. Det er behov for 
å ta hull i dekker til sluk osv. Det er behov for å branntette eksisterende sluk og andre åpninger i 

dekker og tilstøtende vegger. Det vil være behov for riving av fast innredning. Det gjelder skap, 
underskap med benk, overskap, vasker, toaletter osv. Noen områder vil ikke rives noe som for 

eksempel Kjevekirurgi. Andre områder vil det beholdes planløsningen, men ny himling og alle vegger 
sparkles og males. Noen områder strippes ned til betongen og alt nytt som i korridorer.  

Figur 55 - Riveplan plan 01 Akuttmottak, poliklinikk og apotek 
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Plan 02: Laboratorier 

De fleste innvendige vegger med dører rives og det etablerer ny planløsning. Det meste av gulvbelegg 
i området fjernes og det vil muligens også være behov i områder for å fjerne påstøp. Det er behov for 
å ta hull i dekker til sluk osv. Det er behov for å branntette eksisterende sluk og andre åpninger i 

dekker og tilstøtende vegger. Det vil være behov for riving av fast innredning. Det gjelder skap, 
underskap med benk, overskap, vasker, toaletter osv. Noe av eksisterende laboratorieinnredning kan 

vurderes å behold for gjenbruk. 

Figur 56 - Riveplan plan 02 
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Plan 03: Dagområder og poliklinikk.

Det endres delvis planløsning i dagområde infusjon. Det søkes å beholde så mye som mulig da 

arealet pr i dag er i god stand. Det er enkelte behov for å ta hull i dekker til sluk osv.  

Det vil være behov for endringer i forbindelse med nybygg 9.  

Figur 57 - Riveplan plan 03 

Figur 58 - Plan 3 utsnitt 
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 Bygg 1 Høyblokk 

Høyblokka består av plan 04 til og med 08 hvor det i hovedsak er sengerom. Dette er det opprinnelige 

bygget fra opprinnelsesår og det er gjort få endringer.  

Funksjoner i bygget: 

 Plan 04 Gr5 Dagområde dialyse, poliklinikk Nevro 

 Plan 04 Gr4 Kontorer og overnatting leger , verksted MTU 

 Plan 05 Gr1 Døgn pasienthotell, god-start, møterom 

 Plan 06 Gr1 Døgn sengepost normalsenger 

 Plan 07 Gr1 Døgn sengepost normalsenger 

 Plan 08 Gr1 Døgn sengepost normalsenger 

 Plan 09 Teknisk rom 

2.1.3.1 Gruppe 1 Døgn 

Gruppe1 i bygg 1 høyblokk omfatter sengeområder normalsenger og pasienthotell.  

2.1.3.1.1 Sengeområder 

Sengeområder er i bygg 1 Høyblokk i plan 06, 07 og 08. Pasienthotell er i plan 05. Barn 0 -18 er 

samlokalisert med kvinneklinikken inkludert fødestuer i nybygg somatik i Bygg 9 i plan 01. 

Normalsengeområde 

Alle sengepostene for normalsenger er organisert som standard sengeområde i plan 06, 07 og 08. 
Jamfør krav om universell utforming (UU) skal minst 10% av sengerommene har fullverdig universell 

utforming. Et standard sengerom er 15m² mens de fire store sengerom pr etasje er 18m² og med et 
større bad.  Alle etasjene er helt like med unntak av plan 08 hvor det er beholdt luftsmitteisolat og to 
nyombygde sengerom.  

Sengeområdene er i eksisterende bygg og forholder seg til eksisterende planløsning med to-

korridorløsning med støtterom som lager, desinfeksjonsrom, avfall osv. i midten og sengerom mot 
fasaden. Det ble våren 2018 bygd et av sengerommene som et pilotrom for å teste ut løsningen. 

Figur 59 - Illustrasjon sengerom høyblokk 

Planene er bygd opp med fire like tun eller enheter bestående av 8 – 10 senger. Sengene er fordelt pr. 
etasje som følgende: plan 06 ar 36 sengerom (9+8+10+9), plan 07 har 36 sengerom (9+8+10+9) og 
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plan 08 har 32 sengerom + 1 luftsmitteisolat (5+1+8+10+9). På hver etasje er det lagt inn 
kontaktsmitteisolat i samme posisjon rett over hverandre. I denne delen av planen er det kun plass til 

8 sengerom. Medisinrom og sekretærkontor ligger sentralt plassert midt i planen ved hovedheisene.  

I Sengeområdet er det 12 senger som ikke er linket til dRofus i tillegg til 12 dusj/wc. 3 WCHC, 25 lager 
totalt programmert 48m2 og 1 desinfeksjonsrom. Det som er tegnet av sengerom i forprosjektet er 

totalt 104 sengerom inkludert kontaktsmitte og 1 luftsmitteisolat i plan 06, 07 og 08. I plan 08 er det 
valgt å beholde 2 flersengsrom som nylig er bygd om og som gir plass til totalt 6 senger, men i forhold 

til dRofus er dette 2 rom. Dette, sammen med det at det er et eksisterende luftsmitteisolat på den 
etasjen, gir kun 5 sengerom i den delen. Totalt er det tegnet 1 seng i luftsmitteisolat og 109 senger i 
sengeetasjene.  

Figur 60 - Typisk plan sengeområde 

Sengerom er tilpasset eksisterende akseavstand på kun 3,15meter. Dette har resultert i et rom med 
en løsning på badet hvor hele den ene veggen kan skyves vekk for å gi plass til assistanse ved behov. 
Den skrånede veggen til badet bidrar også til god visuell kontakt mellom korridor og pasienten som 

ligger i sengen. Rommet har panelvegg rundt sengen og med integrert skap. I 10% av rommene er det 
også lagt inn mulighet for nedfellbar gjesteseng i brystningen under vindu. I de resterende sengerom 

er det kun hvilestol med fotskammel.  

Det ble i april 2018 bygd et testrom av sengerom i plan 08 som ble tatt i bruk. Innspill og 
tilbakemeldinger etter testing av dette rommet vil bli tatt med videre i prosjektet i detaljfasen. Se 

evaluering av NFS Pilot einerom.
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Figur 61 - Sengerom med gjesteseng 

Universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle 
mennesker. Universell utforming innebærer også å utvikle nye, gode løsninger. Tilgang til toaletter er 
nødvendig for å kunne bruke baderom og dusj i publikumsbygg. Erfaring viser at utstyr skal plasseres 
korrekt for å oppnå gode løsningene. 

Det finnes lover og forskrifter som omhandler krav til UU Tekniske veileder krever at 10% av WC/Dusj 
skal være universelt utformet. Det er derfor lagt inn 4 slike bad i hver etasje. Det finnes flere 
grunnprinsipper for utforming av baderommet:  

 fargekontrast gulv/vegg/utstyr (studeres i detaljfase) 
 fri gulvareal til snusirkle 
 betjeningsareal på begge sider av wc 
 avstand bak vegg til wc 
 fri høyde under vask 
 de forskjellige dispenser plassert slik at de er tilpasser både sittende og stående pasienter 
 Trinnfri dusj 

Figur 62 - UU krav i bad 
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I Førde sykehusbygg er aksemål til sengerom 3,15m. Sengerom består av en bred åpningen i 
inngangsonen, for å ha god plass til å rulle inn og ut senger og visuelle kontakt fra dør til seng. 
Sengerom og spesielt bad viser at prosjektet oppfylle kravene til UU, men gjennom nye løsningene. 
Figur 63 - Plan standard sengerom 

Figur 64 - Analyse utforming bad til sengerom i eksisterende bygg 

1 analyse. Sengerom med den tradisjonelle godkjent bad løsningen fungerer ikke, pga trangt 

eksisterende akse mål, som skaper en korridor bredde <900mm i rom. 

2 Tiltak Første losningen er en lang bad, men den skaper en lang forrom sone inne i rom. Forrom er 
på en møte mistet areal og badet fungere som obstruksjon mellom seng og dør visibilitet. Det er 

ønskelig visuelle kontakt og er generelt anbefalt i fht pasient trygghet.  

3 ny løsning. Bad med skrå vegg gjøre mulig et visuell kontakt, og unngå kastet areal. Skrå vegg gjøre 
også lettere å snu seng inn og ut fra rom. Den skrå veggen er delt i flere åpenbar deler for å garantere 
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UU krav: _WC skål Betjent begge sidene (med åpen panel) _Avstand wc skåle og vask _Fritt sone 
foran WC og dusj. 

Medisinrommene ligger rett over hverandre i hver av de tre etasjene med senger og er likt utformet. I 
løpet av brukerprosessen kom det fram til en beslutning om å ha et stort medisinrom pr etasje framfor 
medisinrom i hver ende av planen.  

Figur 65 - Illustrasjon medisinrom 

Opphold og arbeidsplass for leger er lagt til tidligere oppholdsrom i ytterkant av planen mens det mot 

arbeidsstasjonene er plassert møterom, samtalerom og arbeidsrom. I plan 05 og 06 er disse tidligere 
oppholdsrom vernet så det må i neste fase innledes en dialog med vernemyndighetene om hvordan 

behandle disse rommene. Brannrapporten viser at det er brannkrav i veggene noe som dagens 
vegger mest sannsynlig ikke tilfredsstiller.  

Figur 66 - Illustrasjon opphold og arbeidsrom 
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Figur 67 - Foto eksisterende dagligstue vernet 

Arbeidsstasjonene deles av to tun/avdelinger og har et skjermet kontor/møterom mellom seg for 

konfidensielle samtaler, mindre arbeidsmøter eller stille arbeid. Det er tegnet en ytre arbeidsstasjon 
som står litt ut i korridoren og som dermed er synlig i korridoren og bidrar til å lette orienteringen i 

planen. I tilknytning til denne skranken er det bygd en nisje for medisinvogn og det er plass til to hev-
/senk pulter. I den bakre arbeidsstasjonen eller kontor/møterom er det plass til lite møtebort eller fire 

pc-plasser i tillegg til skjerm. Det er også tilgang til et lite lager/kopirom. Denne arbeidsstasjonen er likt 
utformet i alle plan på begge sider av planen.  

Figur 68 - Illustrasjon arbeidsstasjon 
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Spiserom 

I hver etasje vil det være et spiserom/kantine for pasientene og et kjøkken for kjøkkenpersonalet som 

lager i stand mat. Spiserommet/kantinen vil kunne være åpent hele døgnet og vil kunne ha noe mat 
stående framme til pasienter også etter kjøkkenets åpningstider. Det vil i neste fase diskuteres 
behovet for et eget postkjøkken i tillegg på hver etasje. I plan 06 og 08 er dette rommet allerede 

bygget. I plan 07 vil det bygges et tilsvarende rom. 

Figur 69 - Illustrasjon spiserom 

Arbeidsrom og samtalerom 

I hver ende legges det til rette for en sone med arbeidsstasjon og møte/pauserom på en side og et 
arbeidsrom og samtalerom på andre siden. Disse rommene er enten åpne som arbeidsstasjonen eller 

med glassvegger slik at de slipper inn lys og utsikt.  

Figur 70 - Illustrasjon samtalerom og arbeidsrom 
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2.1.3.1.2 Pasienthotell og god start 

I plan 05 er planen vernet i verneklasse 1, fredning. Vernet gjelder interiøret og planløsningen. Det 
som er vernet er i hovedsak korridor, oppholdsrom i endene og et sengerom og en fødestue. 

Fødestuene er tenkt gjort om til god start som er et tilbud til barsel kvinner med familie som får litt mer 
oppfølging men som ikke ligger på barsel avdeling. Det er mulig å gjøre om en av oppholdstuene til 
arbeidsrom tilsvarende som i etasjene oppover.  

Videre vil resten av avdelingen gjøres om til pasienthotell. Støttefunksjoner som desinfeksjonsrom og 
lager vil brukes av hotellet. For Pasienthotell er det 12 sengerom som ikke er linket mot tegning. Det 
har kommet beskjed om at det skal legges inn overnatting for leger i denne etasjen i tillegg til god 

start. God start er tatt rom fra pasienthotell. Av de rommene som er på tegning er det nå 11 rom hvor 
det fint er plass til 2 senger. Det må diskuteres om det er antall senger og om et rom med to senger 

regnes som to senger på hotellet eller om det er et rom på hotellet med 2 senger og dermed mangler 
det det da 12 senger. En måte å løse det på er å ta av overnattingssengene til leger eller å bygge om 
større deler av etasjen. Denne etasjen er vernet klasse 1, fredning også interiørmessig.  

Figur 71 - Plantegning 5. etasje interiørvern markert med blå skravur 

Figur 72 - Foto heisdør plan 05 
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Figur 73 - Plan 05 

2.1.3.2 Gruppe 4 

Det vil i tillegg til pasienthotell og god start legges inn overnattingsmuligheter for leger i dette området. 
Totalt er det 11 overnattingsplasser for leger, de fleste legges her, men noen også i plan 04.  

Det etableres noe kontorer i eksisterende rom i tillegg til at eksisterende neonatal avdeling bygges om 

til to store møterom som deles med en foldevegg.  

2.1.3.3 Gruppe 5 Poliklinikk plan 03 og 04 

I tillegg er det poliklinikk i plan 03 og plan 04 i bygg 1. I plan 03 er det poliklinikk for Revma, Kreft og 
Hud. Disse områdene gjøres det ingen endringer. Plan 04 i bygg 1 høyblokk inneholder nevro 

poliklinikk og det gjøres ingen tiltak i det området.  

2.1.3.4 Riving i bygg 1 Høyblokk 

For å oppnå tilfredsstillende ventilasjon, elektrisk anlegg og hensiktsmessig drift av avdelingen må det 
gjøres en del tiltak. Det vil medfører varierende grad av riving i de forskjellige etasjene. Se 

kalkyleplaner for nærmere informasjon om hva som gjøres i hvert område.  Det vises til kapitel fra RIB 
vedrørende konstruksjoner.  

Plan 04: Dagbehandling dialyse, Poliklinikk Nevro, kontor og møte 

I dagområde dialyse vil det være rensk og endret planløsning. Det er full teknisk bytte/oppgradering og 

stripping ned til betongen og alle overflater nye som gulv, himling og vegger. Korridorer i denne delen 

renskes men planløsningen beholdes. Det strippes ned til betong og med alle overflater nye.  

I den andre delen av etasjen beholdes planløsningen stort sett uendret. I poliklinikk Nevro gjøres 

ingen tiltak, mens det i det tidligere sengeområde gjøres mindre teknisk bytte/oppgradering med lett 

oppussing bygningsmessig. Det er ny himling, alle vegger sparkles og males, men gulvbelegg 

beholdes. 
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Figur 74 - Riveplan 04 

Plan 05: Pasienthotell, god start og overnatting personale 

Denne etasjen er vernet og det er i dag etasjen med barn, føde og neonatal avdeling som flytter ut og 

over i bygg 9 nybygg plan 01. I korridorer gjøres det ingen ombygginger, det gjennomføres full teknisk 

bytte/oppgradering med stripping ned til betongen for møterom. Ellers er det lett bygningsmessig 

oppgradering hvor himling og gulvbelegg beholdes men vegger males.  

Figur 75 - Riveplan 05 

Plan 06, 07 og 08: Normalsengeområder 

I disse etasjene renskes alt og planløsningen endres. Det blir full teknisk bytte/oppgradering med 

komplett strippet ned til betongen og alt nytt. I korridorer er det rensk strippet ned til betong men 

planløsningen beholdes, ellers alt nytt. I oppholdsrommene i enden vil det være mindre teknisk 

bytte/oppgradering med lett bygningsmessig oppussing med ny himling, men vegger males og 

gulvbelegg beholdes. I kjøkken og kantine i plan 06 og 08 og i luftsmitteisolat og noen sengerom i plan 

08 gjøres det ingen tiltak.  
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Figur 76 - Riveplan 06 

Figur 77 - Riveplan 07 

Figur 78 - Riveplan 08 
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 Bygg 2 Adm./poliklinikk 

Funksjoner i bygget: 

 Plan 00 Vest, kontor og møterom 

 Plan 00 Øst kontor og møterom 

 Plan 01 Vest, kontor og møterom 

 Plan 01 Øst Poliklinikk Auge og ØNH 

Bygget brukes til gruppe 4 kontor og møterom og noe gruppe 5 poliklinikk. Bygget skal ikke endres i 
særlig grad, det er snakk om å bruke planløsningen som den er, men oppgradere noe teknisk i tillegg 
til enkel oppgradering byggningsmessig. Fasadene har behov for oppgradering.  

2.1.4.1 Gruppe 1 

Gruppe 1 er i hovedsak døgnbehandling, men også akuttmottak og observasjonsenhet i tilegg til 
hotellfunksjon som pasienthotell og sykehotell. Pasienthotellet er i Bygg 1 høyblokk mens sykehotellet 
er i bygg 2. 

2.1.4.1.1 Sykehotell - vurdering 

I Forprosjektet ble det vurdert etablering av Sykehotell. Dette ble besluttet av HF å ikke gjennomføre 
på grann av økonominen i totalprosjektet NFS. 

Følgende var tidligere vurdert. Det etableres sykehotell i bygg 2 i plan 00 og  i plan 01 i de 
eksisterende sengerom etter psykisk helsevern. Dette gir 14 senger i hver etasje, totalt 28 sengerom 
for sykehotell. Det er satt av litt støttefunksjoner som oppholdsrom, lager osv. for hotellet.  

Sykehotell er et overnattingstilbud for tilreisende som kommer til poliklinisk behandling eller i 

forkant/etterkant av innleggelse på sykehuset. Eller pårørende som ønsker å være nær pasienten. 

Figur 79 - Plan 00 
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Figur 80 - Plan 01 

2.1.4.2 Gruppe 4 Kontorer og møterom 

Gruppe 4 inneholder kontorer og møterom blant annet for leger. Det er etter programmet inndelt i 

Administrative, Kliniske kontorer. I hovedsak er det søkt å plassere kontorer nær de kliniske 
virksomhetene, men også i enheter der det er plass. Det foreligger et program for kontorer, men da 
dette er ombygging er det valgt å legge kontorer der det er plass. Det vil si at det i bygg 2 vil være en 

stor andel kontorer, administrasjonskontorer samles i bygg 1 plan 02 osv.  

Det vil være naturlig å fortsette å jobbe med kontorer i neste fase i forhold til å samle flere kontorer i 
landskap. Foreløpig er det søkt å ikke endre planløsning men å få inn så mange kontorplasser som 

mulig i eksisterende områder etter det prinsippet at hver plass skal ha 6m2. Det vil si at det i bygg 2 i 
hovedsak er teamkontorer med 2 eller 5 plasser.  
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Figur 81 - Team 2 plasser gul firkant, Team 3 plasser blå firkant og Team 5 plasser rød firkant. 

2.1.4.3 Gruppe 5  

2.1.4.3.1 Poliklinikk plan 01 nord og bygg 2 

Auge Poliklinikk ligger med sine hovedfunksjoner i bygg 1 nord og noen supplerende funksjoner som 

undersøkelsesrom, kontor, møterom i bygg 2.  

ØNH får ny plassering av sin avdeling i bygg 2 hvor det gjøres få enderinger på selve planløsningen, 
men alle funksjoner får sin plass. Lengst mot nord er det et stort audiorom og tre små audiorom. De 
tre små er diskutert bygget som rom-i-rom.  
Videre er det kontor for 5 audiografer. Et undersøkelsesrom for allergier. Et undersøkelsesrom spesial 
som er som en operasjonsstue ved siden av kontorer for LIS leger, overleger osv. det etableres et nytt 
kontor og møterom i korridor. Ekspedisjon etableres ved inngang og det er tenkt ventesone i korridor 
ved eksisterende toalett. På andre siden av midtkjernen er det undersøkelsesrom og 
undersøkelsesrom for søvn.  
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Figur 82 - Plan 01 Poliklinikk Auge og ØNH 

2.1.4.3.2 Riving bygg 2 

For å oppnå tilfredsstillende ventilasjon, elektrisk anlegg og hensiktsmessig drift av avdelingen må det 

gjøres en del tiltak. Det vil medfører varierende grad av riving i de forskjellige områdene i de 
forskjellige etasjene. Se kalkyleplaner for nærmere informasjon om hva som gjøres i hvert område.  

Det vises til kapitel fra RIB vedrørende konstruksjoner.  

Plan 00: Sykehotell og kontor/møterom 

Det vil i hovedsak være lett bygningsmessig oppussing med kun elektro oppgradering. Himling og 
gulvbelegg beholdes men vegger males. Området bygges om fra sengerom psykiatri til sykehotell og 

fra kontor til kontor, så rommene beholdes som de er men de males.  

Plan 01: Sykehotell, kontor/møterom og poliklinikk 

Det vil i hovedsak være lett bygningsmessig oppussing med kun elektro oppgradering. Himling og 
gulvbelegg beholdes men vegger males. Området bygges om fra sengerom psykiatri til sykehotell og 

fra kontor til kontor, så rommene beholdes som de er men de males og får ny løs innredning. 

I den delen hvor det blir poliklinikk vil det være full teknisk oppgradering med lett oppussing 
bygningsmessig. Det blir ny himling, alle vegger sparkles og males men gulvbelegg beholdes. I det 
ene ØNH rommet blir undersøkelsesrom «Behandling Kirurgi» definert som elektro gruppe 1 rom. 

Korridorer i dette området får lett bygningsmessig ombygging hvor himling og gulvbelegg beholdes 
mens vegger males.  
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 Bygg 8 Nybygg PHV 

Bygg 8 er nybygg for Psykisk helsevern (PHV). Det forholder seg til eksisterende bygningsanlegg ved 

forbindelsesbroer og formspråk, men det ligger fritt på tomten.  

Funksjoner i bygget: 

 Plan 00 Akutt døgnposter, Skjerming, Akuttmottak/avdeling, fellesfunksjoner sengeposter, 

Kontor og Administrasjon, Undervisning, Forskning, Felles døgn, Personalservice; garderober, 

renhold og lager. 

 Plan 01 Poliklinikk BUP, DPS dag/voksenhabilitering og DPS døgnsenger og felles funksjoner 

alle sengeområder. 

Utstrakt bruk av trematerialer, kunst, mye dagslys, og god kontakt med landskapet omkring er 
kvaliteter som bidrar til å gjøre PHV-bygget til et godt miljø for pasienter og en god arbeidsplass for de 
ansatte. For å skape et helsebringende miljø i PHV er det planlagt brukt mye tre innvendig i fast 

innrednig blant annet ved bruk av nisjer i tillegg til utsyn og tilgang til natur i gårdsrom og landskapet 
rundt.  

Sengerommet 

Standard sengerom har en nisje med pult/hylle i trefiner. Integrert og skreddersydd møblering i trefiner 

vil gi en funksjonell og robust løsning uten antiligaturpunkter. Konf. Sikkerhets og robusthetsmatrise. 
Belysning inne i nisjen vil ‘gi liv’ til nisjen og gi en hyggelig atmosfære til rommet.  

Figur 83 - Illustrasjon standard sengerom 

Vinduet med hyllebenk under er også en sittenisje. Utforing i trefiner vil være med på å definere nisjen 
og puter i sete og rygg vil invitere til bruk. Her får man god kontakt med landskapet utenfor. Ved behov 
for visuell skjerming fra men allikevel utsyn, kan hjørnet med perforert skjerm foran vinduet velges. 

Denne fungerer som et visuelt skjermende element for pasient, men også for å filtrere lys inn i rom og 
lage et skyggespill inn i rom ved direkte sol. Standard sengerom vil ha gardin som vil være et 

stemningsskapende element. 
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Figur 84 - Illustrasjon standard sengerom 

Varianter av sengerom  

Sengerom med skjerming og store sengerom er varianter av standard sengerom, men her integreres 
skap og seng i nisje.  

Figur 85 - Sengerom med to alternative plasseringer for sittemøbel og sittenisje 

Figur 86 - Stor sengerom med sengen plassert I nisje 
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 Grunn og fundamenter 

Bygg 9 og bygg 8 er nybygg, bygg 9 bygger seg til dels på eksisterende Bygg 1 Lav- og høyblokk. Se 

Byggteknisk kapittel. 

 Bæresystemer 

Bygg 1 Lav- og høyblokk er eksisterende bygg og forholder seg til eksisterende bæresystem som har 

en akseavstand på 6,3meter. Innervegger er antatt ikke bærendeog i områder rives de fleste 
eksisterende innervegger, men det er også områder hvor innervegger beholdes. Bygg 8 og 9 er 
nybygg. Bygg 2 beholdes alle innervergger. Se Byggteknisk kapittel. 

 Yttervegger 

Materialbruk og fasadeutforming til nybygg somatikk og psykiatri bør være en skånsom fortolkning av 
eksisterende og vernet bygningsanlegg. Nybyggene bør bidra til å roe ned denne siden av sykehuset 

som er preget av variert bebyggelse av ulik kvalitet og materialbruk.  

Eksisterende bygg har fasader som er vernet. Det er derfor allerede en dialog med 
vernemyndighetene ved Riksantikvaren om utforming av fasaden. Innspill fra Riksantikvaren 2. mai 

2018 er at Riksantikvaren ikke anbefaler å videreføre formspråk fra nyere tilbygg i den planlagte 
påkoblingen av ny somatikk med den formen og det volumet tilbygget er gitt i presentasjonen til møtet. 
Kompleksets kulturminneverdier ivaretas best gjennom videreføring av opprinnelig formspråk og 

materialbruk i det nye somatikk- og psykiatritilbygget. Det nye vil da harmonerer med det gamle og 
fremstå nesten som nye fløyer i det opprinnelige komplekset. I senere utvikling vil man også tjene på å 

holde seg til opprinnelig formspråk og materialbruk.   

Karakteristisk for fasade på eksisterende høyblokk er horisontale bånd i betong med bakenforliggende 
alu-kledning. Betongbåndene ligger med en avstand til fasadelivet i metall og skaper et relieff i 

fasaden, som gir en fin skyggeeffekt og som forandrer seg ved ulike solforhold.  

Over vinduet skal beslaget tilpasses den integrerte motorbetjente solavskjermingsløsningen tilkoblet 
byggets styringssystem.  

Innvendig side av yttervegg skal behandles og få tilsvare overflate som innvendige vegger. Det skal 

tilpasses funksjonen på innsiden.  Ved tilslutning til innervegger skal krav til lyd og brann ivaretas.  

 Bygg 9 Nybygg Somatikk 

Fasaden på tilbygg somatikk skal bestå av plate-kledning i aluminium med et system av utstikkende 

horisontale alu-bånd og vertikale alu-skiver. Alu-båndene tar opp i seg de horisontale linjene i 
tilstøtende eksisterende fasade og gir mulighet for å ‘ramme inn’ en variert vindusinnsetting i nybygg. 

Fasaden på nybygget fortolker således dybdeeffekten til eksisterende med et grid av utstikkende alu-
skiver. Skivene vil skape to sjikt i fasaden og på samme måte gi et skyggespill. Fargebruk på skiver og 
plater i aluminium er tilsvarende de brun-elokserte platene i eksisterende, men i en lysere variant for å 

vise en forsiktig forskjell på nytt og gammelt.  Ved å stoppe alu-skivene før møtet mellom eksisterende 
og nytt, men fortsette de plane platene, lages en tydelig overgang mellom nytt og gammelt. 

Yttervegg 

Ny yttervegg skal tilfredsstille krav til passivhus. Bygningens ytre fasade består av standard 

bindingsverk med utlekting for metallplatekledning. Utvendig kledning varierer i utforming med to typer 
horisontale bånd.  
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Figur 87- UtsnittYttervegg 

Figur 88- Utsnitt yttervegg materialer 

Foreløpige skisser skal ta opp elementer fra eksisterende bygg og kan være bygget opp som 
følgende. Bånd type 1 har korrugerte alu-plater lektet ut ca 25 cm. Båndene lukkes i topp og bunn. 

Bånd type 2 (mellom og over vinduer) har plane alu-plater lektet ut ca 5 cm. Stående skiver av 
perforert aluminium plasseres i en viss rytme i felten mellom vinduer, samt utvalgte steder over vindu 
ved karmen. Aluminiums plater skal være elokserte eller tilsvarende i en lys brun farge med høy glans. 
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Innvendig overflate 

Innvendig side av yttervegg skal behandles og få tilsvarende overflate som innvendige vegger. 

Overflatebehandling er nærmere beskrevet under innervegger. Innvendig kledning varierer iht 
funksjon.  

 Bygg 1 Lavblokk inkludert bygg 7 

Alle yttervegger er eksisterende. Det gjøres ikke tiltak på eksisterende yttervegger på utside, med 
unntak av solavskjerming og bytte av vinduer som tidligere ikke er oppdatert, se neste kap. Videre 
overflatebehandling på innside av yttervegg.  

Montering av solavskjerming og eventuelt utskifting av vindu vurderes å gjennomføre som eget tiltak i 
forkant av innvendig ombygging.  

 Bygg 1 Høyblokk 

2.4.3.1 Tiltak, LCC 

Alle yttervegger er eksisterende. Det gjøres få eller ingen tiltak på eksisterende yttervegger utvendig, 
kun overflatebehandling på innside av yttervegg. De tiltak som gjøres på eksisterende yttervegg er 

innsetting av solskjerming og etablering av noen nye vinduer i tilegg til tiltaksklasse 3.    

Det ble i Konseptfasen gjennomført tilstandsvurderinger og kalkyler av fasadearbeider Bygg 1.  

 Tilstandsregistrering Fasader Hovedbygg og Psykiatribygg, juni 2015 

 Arealplan FSS Energivurdering, juni 2015 

I det overnevnte er det beskrevet fasadevask (metallelementer) og reparasjon av betongfasade. Dette 

ansees å være driftssaker og er ikke medtatt i Forprosjektet. Reparasjonene er ikke å anse som 
store/alvorlige. Fasaden har blitt vasket i etterkant av Konseptfasen. 

I Forprosjektet ble det gjennomført energisimuleringer av høyblokka i Førde sykehus. Hensikten med 

simuleringene var å se hvor stor energibesparelse ulike tiltak gir, sammenlignet med dagens situasjon. 
Det ble valgt å sette sammen såkalte tiltakspakker, som inneholder en rekke tiltak. Tiltakspakkene er 

variert i omfang og kompleksitet, hvor tiltakspakke 1 er av minst kompleksitet mens tiltakspakke 5 er 
mest omfattende. Energibesparelsen knyttet til disse tiltakspakkene dannet et godt grunnlag for å 
vurdere pakkenes lønnsomhet. For tiltakspakkene lønnsomhet ble det gjennomført LCC-beregninger. 

Konklusjonen er at Tiltakspakke 3 inneholder de tiltak som skal inkluderes i viderearbeider og er 
dermed inkludert i Forprosjektets kalkyle. 

Se vedlegg «Forprosjekt NFS – Høyblokk, Vurdering av energitiltak», Norconsult. 
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Energisimuleringen og LCC beregningen ble utført for plan 4-8. Konklusjonen videreføres til å gjelde 

plan 0-3 også mht. tiltakene for klimaskjerm.  

2.4.3.2 Fasader vern  

Fasader er vernet/ fredet. Tiltak må gjennom en søknadsprosess hos riksantikvaren.  

Det etableres ny yttervegg mot teknisk rom i overgangen mellom høyblokk og nybygg somatikk. Og 

det etableres nye vegger mot teknisk rom i overgangen mellom høyblokk og lavblokk i plan 03.  

Det etableres åpninger i yttervegg i plan 00 for dagslys inn til sengevask. Dette tiltaket søkes det 
riksantikvaren om da disse fasader er vernet. I tillegg etableres det åpninger for vinduer i plan 02 over 

akuttinngangen for dagslys til intensivrom. Det søkes å opprettholde fasadeutrykket og etablere 
åpningene i vindusbånd tilsvarende eksisterende fasade.  
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Figur 89 - Illustrasjon som viser nye vinduer i fasade plan 02 intensiv 

Figur 90 - Foto eksisterende fasade hvor det settes inn vinduer i feltet mellom betong 

 Bygg 2 Adm./poliklinikk 

Bygg 2 er eksisterende bygg og det gjøres ikke endringer i fasaden. Det ble i Konseptfasen 
gjennomført tilstandsvurderinger og kalkyler av fasadearbeider Bygg 2. I Forprosjektet ble det 
gjennomført en generell befaring av RIB og RIBfy som vurderte det dithen at arbeidet i Konseptfasen 

benyttes videre. 

 Tilstandsregistrering Fasader Hovedbygg og Psykiatribygg, juni 2015 

 Arealplan FSS Energivurdering, juni 2015 

Kalkyle fra Konseptfasen er bearbeidet og justert inn i Forprosjektets kalkyle. 
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Figur 91 - Konseptfase. Justert i Forprosjekt 

 Bygg 8 Nybygg PHV 

Bygningens ytre fasade består av standard bindingsverk med utlekting for trepanel i varierende 
dimensjoner og metallplatekledning. Utvendig kledning varierer i utforming med to typer horisontale 
bånd i henholdsvis tre og perforert alumnium.  

Mot gårdsrom skal det benyttes trepanel. Fasade mot gårdsrom består av standard bindings-

verksvegger med utlekting for trepanel og vinduer får utvendige foringer i lakkert aluminium.  

I tillegg har tekniske rom på tak, trapperom over tak samt generatorbygg en veggoppbygging med stål 
sandwichelementer.  

Det er glassfelt ved hovedinngang og ved innganger fra gårdsrom hvor det benyttes 3-lags glass i 

aluminium profilsystem

Det benyttes trevindu med pulverlakkert aluminiumsbeslag på utside. Robusthet: Glass og innfesting 
iht krav i «Sikkerhet og inndeling i robusthetssoner». Enkelte steder skal vinduene oppfylle spesielle 

brann- og lydkrav.   

I hovedinngang og akuttmottak skal det monteres skyvedører med automatikk og med karm og 
omramming av lakkerte aluminiumprofiler og 3-lags sikkerhetsglass.   

Se også «NFS PHV Arbeidsbesrkivelse Tekniske løsninger, Juni 2018» 

  Innervegger 

I dette kapittelet beskrives generelt alle innnervegger til alle bygg i prosjektet. Innervegger består både 
av eksisterende vegger og nye vegger. Nye innvendige vegger er bygd opp av stålstendere med to lag 
gips på hver side og som oppfyller brannkrav og lydkrav i henhold til brannrapport og akustisk rapport i 

tillegg til RFP osv. Noen steder vurderes det om det er mest hensiktsmessig å bruke systemvegger.  

Alle innvendige vegger, også eksisterende vegger i ombyggingsområder, skal males med maling som 
tåler rengjøring med kjemikalier. Nye vegger skal ha fendring og hjørnebeslag for beskyttelse mot 

slitasje. Eksisterende vegger skal gjenbruke eksisterende fender i områder der det er naturlig, hvis 
ikke skal det etableres ny fendring.  Farge både på vegg og dør vil få en fargepalett som går igjen i 

hele prosjektet og som tilpasser seg de vernede/fredede områdene. 

Konseptfase Førde Sentralsjukehus 09.07.2015

Område Tiltak Poster / beskrivelse mengde enhetspris enhet delsum sum Kommentar

Ombygg psykiatri (bygg 2) inkl. forbindelsesgang kr 9 615 000

Fasade Etterisolering og ny kledning på plass-støpte yttervegger 620 1 500 kr/m² kr 930 000

Etterisolering med ca 20 cm isolasjon etter TEK 10

Ny utvendig kledning, fibersementplater

rehabilitering av enkelte skader

Skifting av vindu i vindusbånd - nytt vindusraster 650 5 200 kr/m² kr 3 380 000

Skift av vindu og dører i vindusbånd ift. TEK 10

Demontering glassfasade kantine og ny båndfasade

Skift av vindu i forbindelsesgang

solskjerming

Utskifting av metallfasade og etterisolering 2450 1 900 kr/m² kr 4 655 000

Demontering  dagens fasadekledning

Etterisolering etter TEK 10

ny fasadekledning, utlekktete fibersementplater

Tak Tiltak på tak ikke planlagt 2100 0 kr/m² kr 0

ny tekking fra før fungerer 

godt - TEK10 er ikke oppfylt her

Parapet / gesims, tilpasninger, etc. pga. ny fasade 650 1 000 kr/m kr 650 000
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Innervegger vil generelt bli oppført som lettvegger med stålstendere og 2 lag gipsplate på hver side. 
Spikerslag tilpasser seg hyller og skap og annen fast innredning eller utstyr. Veggens tykkelse, graden 

av isolasjon, antall gipsplater, forsterkninger for innfesting av utstyr vil variere i forhold til de krav som 
stilles til den enkelte vegg hva angår for eksempel lydisolasjon, brannkrav og krav til skjerming (for 

eksempel ved bruk av røntgen). Skjerming kan oppnås med bruk av bly eller plater med bariumsulfat.  

Vegger i for eksempel operasjonsstuer vurderes oppføres som «flatpakket prefabrikert»/modulvegger. 
Dette vil også kunne være aktuelt i andre områder som for eksempel sterilsentral. Veggens tykkelse, 

overflate og forsterkninger for innfesting av utsyr vil variere. Det detaljeres i detaljfasen. Alle 
operasjonsstuer skal ha tiltak for å oppnå strålingsskjerming. 

For ny MR i Radiologi avelingen vil det bygges vanlige lettvegger, mens Faradai buret vil være en del 

av utstyrsleveransen til den nye MR. Røntgen laboratorier har behov for blyskerming i vegg i plan 01 
radiologi. Apotek har spesielle krav til tetthet vegg pga renrom.  

Veggene skal oppfylle krav til tetthet og hygiene. Veggene skal være montert slik at soner med 
bakenforliggende tekniske installasjoner lett skal kunne demonteres for evt. endringer/ombygginger. 

Det skal være integrerte felter og kanaler for føringer i vegg som ikke bryter 
strålingsskjermingsegenskapen til veggen. Tekniske installasjoner i vegg skal ikke påvirke veggens 

lyd- eller brannmotstand eller tetthet. Vegg skal bygges helt opp til dekket. 

Noen vegger vil i noen områder ha en trekledning. Trekledning på innervegger fungerer som estetisk 
element, men stedvis også som akustisk dempende element. Eksempel på rom der dette vil benyttes 

er pause-/oppholdrom, møterom. Treslag type eik eller tilsvarende - tilpasses interiørkonsept.  

I de nye bygg vil det i rom som møterom, pauserom osv vurderes å etablere glass systemvegger 

med sikkerhetsglass PA2 med folie/frosting i et felt. I eksisterende arealer må tiltsvarende løsning 
vurderes opp mot den helhetelige løsning i neste fase og som tilpasses de vernede områder.  

Folie med «supergrafikk» på samtlige innvendige glassvegger for å begrense innsyn og ivareta krav 

til synsmarkering. Aluminiumsprofiler oppe og nede som fuges og vertikalt inndelt hensiktsmessig 
med glassdør. 

Figur 92 «Supergrafikk» ved Slagelse Hospital, Region Skjælland, Danmark. 
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Skjørt 

Skjørt utformes lik innervegg. Underkant av skjørt tilpasses skap eller lignende. Overgang til skap skal 

fuges.  

Overflater 

Det legges vekt på at det benyttes materialer som er robuste, levedyktige og av god kvalitet, i tillegg at 
de skal være miljøvennlig også med hensyn til livsløpssyklusen til produktet. Materialer og overflater 

skal utgjøre minst mulig risiko for kontaktsmitte. Rengjøring vil utgjøre en ekstra slitasje på overflater 
som det tas høyde for.  

Operasjonsstuer og noen andre spesialrom har krav til tetthet som må opprettholdes ved valg av 
overflatebehandling.  Alle overganger skal fuges og det skal ikke etableres steder for ansamling av 

støv. Operasjonsstuenes krav til tetthet må ivaretas både i detaljeringen og i utførelsen.  

Flere rom i defineres som renrom og vil kreve ekstra oppmerksomhet ved bygging og detaljering.  

Det beregnes en holdbarhet på overflater slik at det kan rengjøres minimum daglig og desinfiseres 
med egnede midler. Det skal være en helhetlig fargepalett på hele prosjektet. Overganger må vies 

spesiell oppmerksomhet.  

Andre overflater/materialer vil bli benyttet der det stilles spesielle krav, for eksempel våtromsvinyl og 
eventuelt fliser på våtrom. Fuger skal være glatte og tette og skal være behandlet slik at de er 

støvavisende og ikke fremmer vekst av mikroorganismer.  

I eksisterende teknisk rom vurderes behov for oppgradering av overflater med maling eller plater.  

I sengerommene i plan 06, 07 og 08 vil rommene behandles som i pilotrommet. Se for øvrig 
evaluering av pilotrom. De tiltak og endringer som er beskrevet der for innvendige vegger må tas med 

videre i prosjektets neste fase.  

Malerarbeider 

Alle typer overflater i prosjektet skal tåle belastning samt krav til renhold, hygiene og tetthet ut fra 
rommets normale bruksfunksjon (fuktbelastning, sterk såpe, lut osv). Overflater skal tilfredsstille krav til 

enkelt renhold, godt innemiljø og skal tåle røff bruk. 

All behandling av synlig gips skal gjøres ved maling på overmalingsprodukt/fiberduk. Synlige 
gipsplatevegger strimles, skjøt- og flekksparkles og males. Undersider av betongdekker kan vurderes 

om skal støvbindes. Vegger over himling skal behandles.  

Fender og beskyttelse av vegger 

I korridor og andre steder der det påregnes slitasje på grunn av sengetransport, transportvogner, 
transport med operasjonstopper og lignende vil det bli montert fendere på vegg. Fendere utformes 

som hele plater i homogen kompaktlaminat tykkelse 6mm i en farge godkjent av arkitekt i en høyde på 
1,2m. Overganger mellom plateskjøter og mot vegg/dørkarmer skal fuges. Hjørner som er utsatt for 
slitasje ved transport av senger/traller skal ha hjørnebeslag opp til en høyde tilsvarende fender. Se for 

øvrig evaluering av pilotrom for fendring av sengerom i plan 06, 07 og 08.  

Bak håndvasker og kirurgiske håndvasker skal det monteres plater i homogen kompaktlaminat 
tykkelse 15mm i en farge godkjent av arkitekt i en høyde på overkant 2 meter. Overganger mellom 

plateskjøter og mot vegg/dørkarmer fuges.  

Innvendig glassfelt 

Innvendig glassfelt etableres inn til rom som arbeidsrom, kontor, møterom og pauserom. På grunn av 
behov for visuell kontakt mellom funksjoner vil det i noen områder som for eksempel laboratorier og 

radiologi, i ekspedisjoner og i oppvåkning-intensiv og tung overvåkingsområder etableres det åpninger 
med innvendig glassfelt. Noen av glassfeltene krever ekstra tiltak for skjerming som for eksempel inn 
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til MR, mellom røntgen og manøverrom eller mellom renrom i apoteket. Glassfeltene må beskyttes mot 
trillende utstyr som seng og traller og være i sikkerhetsglass PA2. 

Innvendige dører 

Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldene krav. Det skal være solid og robust feste for 
karm, kortleser, knapper osv. Det benyttes omsluttende stålkarm og solide hengsler. Sig på dør skal 
ikke overstige 5mm+/-. Antall hengsler skal ta høyde for dette. På hver side av åpninger skal det 

monteres forsterkede profiler eller stendere fra gulv til tak. Rundt åpninger på begge sider skal det 
være U-kantskinne.  

Det benyttes omsluttende karmer i rustfritt polert stål, kraftig utførelse som motstår påkjørsler fra 

rullende materiell. Karmer skal være pulverlakkerte i en RAL farge. Dørkarmer og gerikter tilpasses 
den veggtypen døren står i slik at karmer blir omsluttende uavhengig av veggtykkelse. Både dørblad 

og dørhåndtak skal være lette å ta av.  

Det etableres dørautomatikk på alle dører som hvor det skal trilles senger eller traller eller det er 
annen funksjon i rommet som gjør det hensiktsmessig. Dører med brannkrav skal stå på magnet med 

mindre det er andre hensyn til at de skal være lukkede. Da monteres det selvlukkere på dem. Dører til 
spesialrom vises spesiell oppmerksomhet.  

Det etableres en skyvevegg eller foldedører mellom rom som møterom, traumerom osv. for å ha 
mulighet til å dele av rommet.  

Dørblad 

Design, overflater og materialer har stor betydning for å forhindre slitasje, men også for å oppnå god 
hygiene og smittevern på avdelingen. Kontaktflater skal være glatte, uten sprekker, samlinger, 
unødige kanter, riller osv. Materialet skal kunne tåle daglig rengjøring og desinfeksjon med egnede 

midler. Det skal generelt benyttes massive dører med laminatoverflate der det er mye trafikk. 
Eventuelt ståldører der det er brannkrav. Ståldører bør leveres lakkerte i RAL/NCS S farge.  

Håndgrep kan eventuelt skiftes ut med håndfritt eller automatisk åpne- lukke system. Farge skal være 

i en kontrastfarge til veggen. Fargepalett skal tilpasse seg eksisterende sykehus fargepalett. 

Eksisterende dører i områder der det gjennomføres ombygginger skiftes alle dører til nye dører. Dører 
i områder der det ikke gjennomføres ombygginger skiftes dører ut til rømningsveier eller andre 

områder der det er behov for det i henhold til brannrapport eller teknisk tilstand. Se brannrapport.  

Dør til operasjonsstuer, traumerom og skopi rom 

Til operasjonsstuer og traumerom etableres skyvedører med stråleskjerming. Dører har både brann- 
og lydkrav.  Det må sikres at døren kan rengjøres i sin helhet på begge sider, samt at støv og skitt 

ikke hopes opp i slissen der døren glir inn. Det skal ikke anvendes skinner i gulv. Dørene skal ha felt 
med frostet glass. Glass skal være uknuselig og strålingsbeskyttet. 

Det må i neste fase vurderes om dører til skopirom og til kirurgi spesial også har behov for utforming 
lik dør til operasjonsstuer eller om de har mindre krav til strålingsskjeming. Lyd og brannkrav vil være 

det samme. Se Riaku og RIBr rapport.  

Dør i korridor 

I korridor skal det være dører i laminat med stålkarm med faste felter på siden for å unngå innsyn. 
Rammer med en RAL/NCS S farge på overflaten. Dørblad skal ha glassfelt i sikkerhetsglass PA2. 

Dørene skal ha automatisk døråpner. Dørene skal ha dørhåndtak med mulighet for panikkbeslag.  

Spesielle dører 

Dør til MR har spesielle krav til strålingsskjerming. Det må i neste fase vurderes om denne døren er 
en del av leveransen for MR. I tillegg vil det være behov for dør med strålingsskjerming inn til 

røntgenlaborartorie i ombyggingsområde til Radiologi bygg 1 lavblokk plan 01.  
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Dør inn til luftsmitteisolat i intensivavdeling må vies spesiell oppmerksomhet med tanke på 
renromskrav som at den må være lufttett.  

Dører inn til intensivrom har skyvedører med store glassfelt, brann og lydkrav. Mulighet for å skjerme i 
dørbladet med persienner eller lignende som kan styrer maskinelt. 

Terskel 

Alle dører der det trilles traller eller senger skal være terskelfrie. Terskelfrie dører skal ikke komme i 

konflikt med krav lyd, brann osv. Det skal benyttes slepelist med gummiterskel kombinert med 
flatterskel i stål.  

Der det er anslagsterskel skal den ikke overstige 25mm over gulv og den skal være avfaset (unntak el 
rom og andre tekniske rom). De skal være nedsenket i forhold til ferdig belegg inklusiv mykfuge på 

begge sider av hensyn til renholdskrav.  

Dørstopper 

Det skal monteres dørstopper på vegg der dette er mulig, bestående av gummiknott (limes til festet) 
skrue og spikerslag. Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. 

Lås og beslag 

Dører med automatisk åpnere skal i tillegg ha håndtak for manuell åpning. Beslag skal være i rustfritt 
stål. Alle dører skal tilpasse seg låssystemet som er i bruk på eksisterende sykehus. Dører til spesielle 
rom som operasjonsstuer, desinfeksjonsrom, lager osv skal være med automatisk døråpnere. Dører til 

EL rom og lignende skal kunne låses.  

Dører til spesialrom vies spesiell oppmerksomhet og det koordineres med elektrofaget 
vedrørende automatisk døråpnere og dører på magnet osv. 

 Dekker 

Eksisterende dekker har sannsynligvis ikke har behov for tiltak mens nye dekker har det i dekke under 

Operasjonsavdeling kan det være behov for tiltak for strålingsskjerming. Se kapittel fra RIB og 
brannrapport. Videre i dette kapitelet er det tatt med behandling av overflater dekker.  

I tillegg henvises det til kapitler skrevet at RIV og RIB. 

Gulv, påstøp 

Alle nye gulv skal tilfredsstille toleranseklasse i henhold til NS3420 klasse B hvis ikke skal de rettes 

opp. På ferdig avrettet gulv legges belegg. Gulv der det gjøres store endringer bør vurderes om de 
skall rettes opp og tilfredsstille toleranseklasse i henhold til NS3420. Før legging av belegg skal det 

foretas fuktmålinger av gulvene.  

Det er ikke endelig avklart om det skal være faste sokler eller løse operasjonsbord i plan 02, slik at det 
bør tas med faste sokler for operasjonsbordene i operasjonsstuene inntil endelig avklaring foreligger.   

Det etableres sluk i rom som desinfeksjonsrom osv.  

Gulvoverflate 

På et sykehus er det generelle forhold som er dimensjonerende for valg av overflater på gulv; høy 

slitestyrke, rasjonelt vedlikehold og god hygiene. Det må medregnes daglig renhold med kjemikalier.  
Alt belegg skal tåle trafikk med traller med de laster som kan forventes i bygget. Det skal være lett å 

trille senger og traller på gulvet. Det stilles krav til levetid, vedlikehold og hygiene. Sykehusets 
standard for belegg som skal følges. 
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Det skal legges banebelegg. I neste fase avklares det med renhold og teknisk, ref. Sykehusets 
standard for belegg som skal følges. I operasjonsrom og andre gruppe 2 rom skal det legges ledende 

jordet vinyl. For inndeling av hvilke rom som kategoriseres i gruppe 2, se eget dokument fra 
elektrorådgiver.   

I desinfeksjonsrom, kirurgisk håndvask og andre rom som defineres som våtrom skal det legges 

sklisikker våtromsvinyl. I de resterende rom skal det legges homogent banebelegg. Alle rom skal ha 
minimum 10mm oppbrett. Farge, mønster og sveisetråd tilpasses eksisterende farger og mønster i 

sykehuset for å oppnå en helhet.  

Førde sykehus har områder som er vernet og det er derfor spesielle krav til farger og mønster. For 
gulvbelegg skal det medregnes bruk av åtte foreskjellige farger. Der to belegg eller to forskjellige 

farger møtes, skal disse skjøtes under lukket posisjon for dørblad.   

Sluttbehandling 

Rengjøring og evt. sluttbehandling skal utføres strengt etter leverandørens anvisning og gjøres 
umiddelbart før overlevering. Entreprenør skal sørge for at sluttbehandling omforenes med system 

utarbeidet av den som overtar renholdet av bygget. Dette skal gjøres før sluttbehandling igangsettes.  

Himlinger 

Det etableres systemhimling og system hygienehimling ut fra funksjon i rommet med faste felt for 
installasjoner og belysningsarmaturer. Dette er områder med hyppig teknisk vedlikehold og ettersyn 
så himlingen må tilpasse seg det. Inndeling og type himling vil være tilsvarende det som velges for 

resten av prosjektet og det skal tilpasses eksisterende himling i sykehuset.  

I operasjonsstuene benyttes systemhimling 600x600 for operasjonsrom med ekstra hygiene krav.   

I de resterende rommene etableres det systemhimling og system hygienehimling ut fra funksjon i 
rommet. 

 Bygg 9 Nybygg Somatikk 

Gulvoverflate 

Oppsummering gulv pr etasje: 

 Bygg 9 Nybygg:  

o Plan 00: Korridor, banebelegg; våtrom, vinyl 

o Plan 01 er det i hovedsak banebelegg i alle rom, med unntak av bad og fødestuer 

hvor det er våtromsbelegg og i gruppe 2 rom er det jordet banebelegg.  

o Plan 02: Dette er i hovedsak operasjonsstuer med jordet belegg. Resten er 

våtromsbelegg eller banebelegg.  

o Plan 03: Teknisk rom, poretetett betong; lager/våtrom, vinyl; Sterilsentral, vinyl 

Himling 

Oppsummering himling pr.  plan: 

Bygg 9 Nybygg:  
o Plan 00: Utvendig metallhimling eller lign. under eksponert dekke; korridor himling og 

akustikk himling 

o Plan 01: Hygiene himling på intensivrom, ren og lager; hygiene pluss himling på 

fødestuer¸ akustikk himling 
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o Plan 02: Dette er i hovedsak operasjonsstuer med systemhimling 600x600 for 

operasjonsrom med ekstra hygiene krav. Resten er systemhimling hygiene eller 

akustikk. I korridor er det systemhimling for korridor 

o Plan 03: Teknisk rom har ikke himling men støvbundet, mens det i sterilsentral er 

systemhimling med hygienekrav.   

 Bygg 1 Lavblokk inkludert bygg 7 

Gulv, påstøp 

Overflate i plan 0 er tenkt påført et herdeplastbelegg på gulvene som vil tette alle riss og sprekker. 

Ytterligere tiltak med vannboren varmekablen eller varmekabel kan etableres for å øke trygghet i å 
holde gulvene tørre samt øke komfor i aktuelle områder. Varme i gulv er ikke medtatt i kalkyle. 

Gulvoverflate 

Eksisterende gulv er av linoleum i 8 forskjellige farger og mønster. Det er områder som er fredet og 

områder som beholder gulvbelegget. Det er derfor viktig at nytt gulvbelegg tilpasser seg eksisterende. 
I vestibylen i plan 01 er det lagt skifergulv. I områder som ligger i eller nær vestibylen legges det 

skifergulv som er så likt eksisterende som mulig.  

Oppsummering gulv pr etasje: 

 Bygg 1 lavblokk: 

o Plan 00: Teknisk rom, poretettet betong; lager/våt rom, vinyl; kontorer, banebelegg 

o Plan 01: Poliklinikk, banebelegg; apotek, skifer

o Plan 02: Sengerom intensiv/operasjon, vinyl ledende; lab, vinyl; kontorer, banebelegg 

o Plan 03: Mindre ombygging her. Banebelegg på rom som berøres

 Bygg 7: 

o Plan 02 og 03: Det er ikke nye gulv i bygg 7  

 Bygg 1 Høyblokk 

Oppsummering gulv pr etasje: 

 Bygg 1 høyblokk: 

o Plan 04: Dialyse, Undersøkelserom og korridor banebelegg. I lager er det vinyl

o Plan 05: Etasjen er vernet så eksisterende gulv renses og behandles, men beholdes. 

Unntaket er de rom der det er så slitasje på gulv at det må endres der legges 

banebelegg i tilsvarende farge og kvalitet som eksisterende

o Plan 06, 07 og 08: Sengerom, våtrom og lager legges vinyl; korridor legges 

banebelegg

o Plan 09: I Teknisk rom gjøres ingen tiltak 

 Bygg 2 Adm./poliklinikk 

Det gjøres ingen endringer i dette området med unntak av poliklinikk plan 01 hvor det legges 
halvledende belegg i det ene rommet som bygges om og banebelegg i nybygde rommet. Alle andre 

rom beholder gulvbelegg.  Systemhimling i hele poliklinikkområdet, men i spesial kirurgi rom legges 
hygienehimling. Resten av bygget er lett oppussing hvor gulv og himling beholdes.  
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 Bygg 8 Nybygg PHV 

Bygg 8 PHV har kommet lenger i prosjekteringen enn de resterende bygg og det er der bestemt at det 

benyttes hovedsakelig linoleum som gulvbelegg. I Inngangsparti, trapper og vestibyle benyttes 
terrazzo. Vinyl og keramiske fliser benyttes i våtrom. På balkonger, skal det etableres et dekke av 

Kebony, el. tilsv.

Himling består i stor grad av treullsementplater, montert som systemhimling. Polikliniske områder har 
hovedsakelig ordinære systemhimlinger med fiberplater. 

I hovedinngang skal det monteres spilehimling i eik under dekke over vindfang og i vestibylearealet 
innenfor ved resepsjon og i tilsvarende areal i underetasjen inkl. kantine og overdekkete arealer i 

gårdsrommene.  

Se også «NFS PHV Arbeidsbesrkivelse Tekniske løsninger, Juni 2018» 

 Yttertak 

I dette kapittelet beskrives generelt alle nye tak til alle bygg i prosjektet. Det er kun bygg 8 og 9 som 
har nye tak men det bygges tekniske rom i flere bygg som også skal ha tak.  

Tak skal isoleres i henhold til passivhuskravet og med oppbygget fall til sluk med takfallplater. 

Membran/tekking av tak utføres med standard pvc-folie egnet for nordiske forhold. Produktet skal ha 
dokumenterte egenskaper for riktig funksjon, for eksempel Teknisk godkjenning fra SINTEF 

Byggforsk. Det skal også etableres nødoverløp i henhold til NBI_blad.  

Det er i bygg 8 og i bygg 9 overlys og røykluker i trapperom, heissjakter samt tekniske sjakter som er 
åpen over flere etasjer. Se brannrapport.  

For Nybygg av teknisk rom i plan 3 mellom eksisterende teknisk rom og avdelingsareal for poliklinikk 

se RIB rapport. 

Fast inventar og løst inventar 

I dette kapittelet omtales generelt fast og løst innventar for alle bygg. Alt fast inventar må være robust 
og tilpasset institusjonsbruk. Alle overflater må tåle rengjøring i henhold til hygienekrav til den enkelte 

funksjon.  

For PHV gjelder særlige krav til sikkerhet og robusthet. Det henvises til Robusthetsmatrise og -planer 
som angir robusthetsnivå for ulike soner i bygget og til dRofus for grensesnitt mellom de ulike 

leveranser. 

Omfang og detaljer omkring fast inventar drøftes med brukerne i neste prosjekt fase. Skjemategninger 
utarbeides av arkitekt iht farge/interiørkonsept i senere fase. Godkjennes av byggherre i god tid før 

bestilling.  

Det vises generelt til utstyrslister i dRofus.Det foreligger ikke et endelig utstyrsprogram for alle rom i 
alle avdelinger. Dette gjelder spesielt for somatikk, hvor det vil utarbeides i neste fase. 

I dette kapittelet er det beskrevet fast innredning med ansvar ARK. Dette gjelder skap, hyller, 

benkeplater osv. Det vil i neste fase etableres møbleringsplaner i tillegg til romskjema for aktuelle rom.  

For PHV er det utarbeidet romskjema. Se «NFS PHV Arbeidsbeskrivelse Tekniske løsninger, Juni 
2018».  
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Omfang og kvalitet 

I dette kapittelet er det beskrevet fast innredning som omfatter skap, hyller, benkeplater osv. Fast 

innredning utføres i henhold til funksjon, primært i høytrykkslaminat med supplerende deler i rustfritt 
sål, aluminium eller tre. Erfaringer fra andre sykehusprosjekter tilsier at valg av høy kvalitet bør 
gjennomføres i områder med høy og hyppig bruk for å sikre god driftsøkonomi.  

Fast innredning 

Fast innredning er alt som er fastmontert og med ansvar ARK. Dette omfatter skap, benkeplater, hyller 
osv. i rom med mye belastning av kjemikalier og vann som for eksempel desinfeksjonsrom er det 
aktuelt med rustfri materiale.  

Alle standardløsninger skal utformes i henhold til retningslinjer for universell utforming og for forenklet 

vedlikehold. Det skal være lett å skifte ut elementer og lett å rengjøre. Innredning bør ha glatte 
overflater, så få kanter, riller og hjørner som mulig. Overflater må kunne tåle daglig rengjøring med 

vann og såpe og desinfisering med egnede desinfeksjonsmidler. Det anbefales i størst mulig grad å 
bruke skap i lager osv. Der det brukes hyller må nederste hylle ikke være lavere enn 30 cm. Fast 

innredning bør gå helt ned til gulv alternativ ha god nok plass under for rengjøring.  

All fast innredning monteres slik at de er tette mot tilstøtende flater. Det skal være fôring eller skrå 
topp over alle skap for å unngå støvansamlinger. Det skal i hovedsak benyttes skap og ikke åpne 
hyller. Hyller skal være i høytrykkslaminat eller tilsvarende med glatte og harde overflater som tåler 

hyppig rengjøring med desinfeksjonsmiddel med håndtak, snepperter og hengsler. Alle skap skal 
være tilpasset kasse-bakke mål og de skal være påmontert ABS-sider 

Bak alle vasker skal det medtas en spruteplate i laminat hvor fast utstyr som tørkepapirholder, 

såpedispenser, speil osv. er festet.  

Garderobeskap i garderobe i plan 00 skal være av type Z-skap. Det skal vies ekstra oppmerksomhet 
for i forhold til utforming med tanke på renhold. Skapene skal avsluttes mot himling eller ha skrå topp. 

De skal ikke ha benk fastmontert på skapet men frittstående benker plassert hensiktsmessig i rommet.  

Noen spesialskap vil forekomme i andre funksjoner.  

Kjøkkeninnredning skal være robust og tilpasset institusjonsbruk. Dette gjelder i hovedsak storkjøkken 
og kantine, men til en viss grad også te-kjøkkeni pausrom osv.  

Fast innredning spesial 

Det vil i flere områder i sykehuset ha fast spesialinnredning. Dette er innredning i for eksempel 
sengerom som koffertskap med henger, innredning for lek i opphold barn i nybygg bygg 9 osv. eller 

skrivebordsnisjer i sengerom PHV og familierom og sittenisjer i korridorer og ventesoner. Pilotbad med 
stellebenk for barn og barsel i bygg 9 nybygg somatikk. I mange av disse innredningene vil det være 
aktuelt å benytte seg av tre som materiale.. 
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Figur 93 - Sittenisjer i dagligstue 

Figur 94 - Sittenisje i pausrom 

Eksempel på sittenisjer er i korridor i blant annet bygg 8 PHV og i ventesoner i somatikk som 
Radiologi og Poliklinikk. Det er i bygg 8 PHV prosjektert flere sittenisjer og andre faste innredning. Se 

«NFS PHV Arbeidsbeskrivelse Tekniske løsninger, Juni 2018».  
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Figur 95 - Sittebenker og sittenisjer 

Figur 96 - Sittebenk i vinduskarm 

Ekspedisjoner og arbeidsstajoner vil i neste fase tegnes ut i detalj. F.eks. resepsjonen i PHV utføres 

med kryssfinerplater i eik og glass. De vil utformes i henhold til retningslinjer for universell utforming, 
samt ivareta nødvendig skjerming mot trekk og mot støy og med tanke på konfidenialitet. 
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Figur 97 - Skranke/resepsjon og arbeidsstasjon 

Løs innredning  

Løs innredning i systemskap anskaffes sammen med skapene under fast innredning. Det tas med en 
standard innredning i hvert skap. Dispensere for såpe, sprit, hansker osv i tilegg til stoler, bord inne i 

operasjonsstuene. Det er ønskelig at det tilpasses det som sykehuset har i dag.  

Trekket til stoler, sofaer osv skal kunne rengjøres med vand og såpe i tilegg til flekkdesinfisering. 
Alternativt bør trekk være avtakbart og kunne tåle regelmessig vaks på 80grader C eller vask med 
tilsvarende effekt.   

 Trapper, balkonger mm 

I dette kapittelet omtales trapper, balkonger, rekkverk osv. for alle bygg. 

Eksisterende trapper er ikke inkludert i prosjektet og vil forbli uendret. I bygg 1 er flere trapper vernet i 
flere av etasjene.  

Alle innvendige trapper i nybygg 8 og 9 skal utføres som prefabrikkerte betongtrapper. Det skal 
medregnes markering av trinnforkant. Håndløper i eik på begge sider av trappeløp. Rekkverk av 
flattstål med loddrette balustre av rundstål i full høyde. I bygg 8 skal trappeløp i vindfang 

hovedinngang skal ha terrazzo, øvrige trapper skal flislegges. I bygg 9 skal trapp rundt heisen 
flislegges. Trappen endrer seg i plan 02 og 03 da heisen stopper og trappen der blir en mer rendyrket 

rømningstrapp og skal utformes i enklere materialer.  Se beskrivelsen til RIB  

I bygg 8 utføres rekkverk ved inngangsparti som innspent herdet og laminert glass og uten stolper. 
Der det i bygg 9 er behov for rekkverk i dette området vil det være tilsvarende.  Rekkverk på terrasser 
i bygg 8 utføres dels som brystning og dels som perforert aluminium, tilsvarende alu-bånd i fasaden. 

Håndløper i syrefast stål. 

 Andre bygningsmessige deler 

I dette punktet er det bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske fag som hulltaking osv.  

Det vil måtte tas med branntetting av alle nye hull, men også eventuelt gamle hull som ikke er 

forskriftsmessig branntettet. Dette gjelder i hovedsak dekker, men også i vegger med brannkrav.  

Se i tillegg tekst under hvert fag. RIE, RIV og RIBr.
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 Bygning – Byggteknisk Bygg 9 Nybygg 
Somatikk 

 Bygning, generelt  

Bygget er i størrelsesorden 26x80 m. Vestre del er planlagt med en etasje pluss kjeller og en mulig 
utvidelse med to ytterligere etasjer. Østre del er planlagt med 3 etasjer pluss kjeller og skal bygges 

sammen med eksisterende sjukehus, men samtidig være konstruksjonsmessig adskilt med fuge. 
Bygget kjeller i plan 0. Vestre del av kjelleren er til parkering med OK gulv på kt. +4,1. Østre del av 
kjelleren har OK gulv på kt. +4,4.  

Under fotavtrykket for somatikk vil det bli en avlasting av terrenget på omtrent 2 m som følge av at 
dagens terreng ligger på omtrent kt. +6,0 i byggets vestre del. Byggets østre del etableres i nivå med 
dagens terreng.  

I vestre del blir terrenget utomhus hevet til samme høyde som plan 01 på kt. +8,0. I østre del skal 

terrenget ligge på kt. +4,1 ved innkjøring til parkeringskjelleren, mens resterende areal ligger på 
dagens kotehøyde som er +4,4.  

Et godt stykke lengre vest og sør for aktuell byggetomt skal det etableres flomvoller for flomsikring av 

eksisterende sjukehus. 

Henviser generelt til RIG-rapport 5166874-RIG-R01 for prosjekteringsforutsetninger, 5166874-RIG-
R02 for forprosjekt psykisk helsevern og 5178407-RIG-R01 datarapport grunnundersøkelser.   

 Grunn og fundamenter 

 Grunnforhold 

Prosjektområdet ligger rett over havnivå. Terrenget er forholdsvis flatt og rundt sjukehuset preges 

landskapet av dyrka mark. Avstanden til brattere skråninger og fjellsider er stor. Byggetomta ligger på 
mellom kt. +4,5 og +7,5. Tidligere marin grense er ved ca. kt. +60. 

Resultater fra nye utførte grunnundersøkelser i forbindelse med aktuelle tiltak er oppsummert i 
datarapport 5178407-RIG-R01. Resultater fra andre relevante grunnundersøkelser finnes i rapporter 

omtalt i nedenstående tabell. 

Tabell 1 Relevante grunnundersøkelser 

Beskrivelse Filnavn Dato Mottatt fra

Grunnundersøkelser -  
Helse Førde - Nye Førde sjukehus - 
Datarapport 

5178407-RIG-R01 2018 Norconsult 

Grunnundersøkelser - Helse Førde - 
Bygg Aust - Datarapport

5150926-RIG1 2015 Norconsult 

Grunnundersøkelser -  
Helse Førde - 
Luftambulanseprosjektet Førde - 
Geoteknisk vurdering. 

5113722-1 2012 Norconsult 
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Beskrivelse Filnavn Dato Mottatt fra

Grunnundersøkelser - Statsbygg - 
Høgskolen i Sogn og Fjordane 
Førde - Elvesikring og gangvei 

2009055-1 2009 Geovest-Haugland / 
Norconsult 

Grunnundersøkelser - Helse Førde - 
Ungdomspsykiatrisk avdeling ved 
SSSF  

2002-006-1 2002 Geovest-Haugland / 
Norconsult 

Grunnundersøkelser - Statsbygg - 
Høgskolen i Sogn og Fjordane 
Førde - H012 - Datarapport 

2001162-1 2001 Geovest-Haugland / 
Norconsult 

Fra utførte grunnundersøkelser kan en gi følgende karakteristikk av grunnforholdene på byggetomta: 

 Topplaget består av en løst lagret elveavsetning av silt, sand, grus og innslag av stein. 
Elveavsetningen varierer med en tykkelse på mellom 4-11 m.  

 Under elveavsetningen finnes en marin avsetning som hovedsakelig består av en bløt til 

middels fast, delvis sensitiv/kvikk siltig leire. Tykkelsen på dette laget varierer, men er 
omtrentlig 10-15 m.  

 Videre ned i jordprofilet blir leira fastere, og det er innslag av flere lag av silt og sand. Denne 

fastere delen har en omtrentlig tykkelse på mellom 5-15 m.  

 I overgangen til fjell kan det være et tynt morenelag på noen meter, men generelt er det en 
relativt brå overgang fra leire/silt til fjell. Dybden til fjell er funnet ved en dybde på mellom 24-

41 m. Fjellet ligger dypest i nordvest og grunnest i sørøst. 

Det er satt ned grunnvannsbrønner og piezometre for måling av grunnvannstand og poretrykk i 
grunnen. Elveavsetningen er relativt permeabel og grunnvannstanden forventes å være påvirket av 

vannstanden i Anga og Jølstra.  

Ved normale forhold viser målinger i den øvre elveavsetningen at grunnvannstanden varierer mellom 
kt. +2,5-3,0 i de undersøkte punktene. Under tørke eller flom kan vannstanden stå henholdsvis lavere 

eller høyere. Det dypereliggende leirlaget er tettere og antakeligvis ikke like påvirket av 
vannstandsvariasjonene i Anga og Jølstra. Poretrykksmålinger kan tyde på et svakt artesisk trykk i 
den marine avsetningen.  

På byggetomta kan det antas en grunnvannstand på mellom kt. +2,5-3,0 ved normale forhold. 

 Klargjøring av tomt 

Matjord fjernes i det aktuelle tiltaksområdet og legges opp i midlertidige deponi for gjenbruk senere i 

prosjektet. 

 Byggegrop 

Laveste praktisk mulige gravenivå for en åpen utgraving antas ved kt. +2,5-3,0 avhengig av tørke og 

flom. Dypere utgravinger må trolig tettes med spunt for ikke å få problemer med grunnvannet og 
finkornige ustabile masser. 

Utgraving for heisgruber kan bli nødvendig å etablere etter at en midlertidig tett spunt er rammet ned. 

Spunten sørger for stabil, tørr og oversiktlig byggegrop og kan antakelig etableres med ett stivernivå 
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som etter utgraving kan erstattes av plasstøpt bunnplate. Ev. kan heisgruber etableres som en 
senkekasse. 

Nivået pelene rammes fra antas ved omtrent kt. +3,0. Utgraving vil i enkelte områder skje i og på 
finkornige masser med silt- og leirinnhold. Anleggsarbeidene må tilpasses graving i leirige siltige 
masser ved å: 

 Sikre avrenning fra byggegrop, f.eks. med fall fra midten og dreneringsgrøft langs kanten av 

byggetrauet 
 Forhindre tilførsel av vann, ingen arbeid i våte perioder 

 Rensk med skuffe uten tenner for å hindre omrøring av originale masser i byggetrauet 
 Seksjonsvis utgraving for bedre kontroll og minimere eksponering 

Dersom trauet ikke har bæreevne for aktuelle anleggsmaskiner må det legges ut fiberduk og et 

forsterkningslag av stein for å forsterke grunnen i anleggstiden.  

I andre områder vil utgraving i sin helhet skje i og på grove grusige og sandige masser. 

Ved grunnarbeider i perioder av året med fare for frost i bakken, må en sørge for at frost, is og snø 
unngås i fyllmasser. 

 Terrengheving og forbelastning 

I entreprisen for PHV er det beskrevet forbelastning for planlagt terrengheving rundt somatikk i forkant 
av grunnarbeidene for somatikk. Grunnarbeider for somatikk vil starte med å fjerne 

forbelastningsfyllingen når denne har ligget tilstrekkelig lenge. Grunnarbeider for PHV er planlagt med 
oppstart ca. 1 år før grunnarbeider for somatikk. 

Det er foreslått en forbelastningsfylling med en overhøyde på 2 m. Se plan og profil-skisser under. 

Fyllingen vil redusere terrengsetninger etter at peler er installert og påfølgende påhengslaster. For 
ønsket effekt må forbelastningsfyllingen overvåkes og få ligge tilstrekkelig lenge. 

Ved senere oppfylling og terrengheving, etter at vegger og dekker er støpt og montert, må dette 

utføres med bruk av lette fyllmasser. Dette er blant annet beskrevet som en løsning for 
inngangspartiet og fylling inn mot vegglivet til PHV. 
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Figur 98 Planskisse for områder rundt somatikk som skal heves i forhold til eksisterende terrengnivå. Mørkegrå 
angir plassering av forbelastning. Utklipp fra tegning B-21-20-08-XX-03 (2018-06-15) gitt i konkurransegrunnlaget 
til Entreprise PHV. 

Figur 99 Profilskisse av anbefalt terrengheving og forbelastningsfylling. Trauet for grunnarbeider somatikk graves 
ut etter at forbelastningsfyllingen har ligger tilstrekkelig lenge. Utklipp fra tegning B-21-20-08-XX-03 (2018-06-15) 
gitt i konkurransegrunnlaget til Entreprise PHV. 

 Disponering av masser 

Utgravde masser skal sorteres på plassen for gjenbruk. Gravemassene vil bestå av 3 hoveddeler og 

en blanding av disse; en del matjord, et siltig og leirig materiale, og et sandig grusig materiale.  

Matjord fjernes i det aktuelle tiltaksområdet og legges opp i midlertidige deponi for gjenbruk senere i 
prosjektet. All matjord er antatt benyttet til senere arrondering og vekstlag med et mulig 

masseunderskudd. 
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Forbelastningsfyllingen som er lagt ut i forbindelse med entreprise for bygging av nytt PHV fjernes når 
denne har oppnådd tilstrekkelig effekt mht. fremtidig pelefundamentering. Forbelastningsfyllingen vil 

trolig bestå av matjord, sand og grus og muligvis noe innkjøpt sprengstein fra entreprise PHV. 
Massene benyttes til arrondering og vekstlag på utearealer og i fremtidige flomvoller.  

Avgravd siltig og leirig materiale benyttes som tettesjikt i flomvoller. Det vil være en usikkerhet knyttet 

til hvor stor mengde som faktisk er tilgjengelig og egnet. Alt siltig leirig materiale er antatt benyttet i 
flomvoller. Noe masseunderskudd må påregnes. Mangel på stedlige tettemasser i flomvoller kan 

enten løses ved innkjøp av andre egnede tettemasser, eller ved bruk av grovere semi-permeable eller 
permeable masser kombinert med tetteduk. 

Tilbakefylling rundt fundamenter og oppunder gulv utføres med eksterne masser av knust stein.  

Ev. masseunderskudd på fyllmasser i forbindelse med terrenghevinger og flomvoller kan dette dekkes 

opp med innkjøpt sprengstein.  

 Støttekonstruksjoner 

Ved innkjøringen til garasjekjeller, er det behov for en støttemur. Denne vil ta opp høgdeforskjell 

mellom innkjøring ca. kote 4.4 og plan 1 kote 8. denne er foreslått direktefundamentert, men 
detaljering vil bestemme om denne også må få pelefundamentering. 

Det vil trolig også bli behov for mindre støttemurer i parkareal mellom somatikk og phv-bygg. Utgang 

fra parkeringskjeller somatikk vil ligge på ca. kote 4,1 og inngang PHV kote 7,71. Disse støttemurene 
er ikke vurdert. 

Figur 100 - Utvendige støttemurer 
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 Pelefundamentering 

Med bakgrunn i grunnforhold, byggets størrelse og opptredende laster, samt at somatikk skal bygges 

sammen med eksisterende sjukehus som er fundamentert på peler til berg - er det anbefalt at også 
nytt bygg fundamenteres på peler til berg.  

Pelefundamentering planlegges og prosjekteres etter spesielle retningslinjer gitt i Peleveiledningen 

(Norsk geoteknisk forening, 2012). 

Innledende vurderinger tilsier at en mulig løsning forutsetter bruk av rammede spissbærende 
betongpeler til berg kombinert med korte rammede stålrør for å øke kapasiteten mht. horisontallaster. 

Stålkjernepeler til fjell kan også være aktuell peletype, men er ikke behandlet i denne fasen.  

Aktuelle betongpeler er av typen P270MA og P345MA. Aktuelle stålrørspeler vil trolig være av 
dimensjon mellom ø800 mm og ø1000 mm. 

Pelelengder til berg vil variere mellom 22-30 m, med et antatt gjennomsnitt på 25 m. Stålrør for opptak 

av horisontallaster antas med en lengde på mellom 5-10 m.  

Søylefundament er antatt utformet med pelehoder à 3-8 peler, ellers føres peler opp i randdragere. 
Minste avstand mellom peler i et pelehode skal i hht. Peleveiledningen, ref. (Norsk geoteknisk 

forening, 2012), være min. 5 x pelediameteren for peler med større lengde enn 24 m. Tilstrekkelig 
kantavstand skal sørge for at kraftoverføring i fundamentet blir ivaretatt for peler plassert innenfor 
toleransekrav i horisontalplanet.  

Eksisterende sykehus er fundamentert på rammede betongpeler. Eksisterende Luftambulansebase er 

fundamentert på rammede betongpeler og borede stålkjernepeler. Med bakgrunn i resultater fra 
utførte grunnundersøkelser og erfaringer fra tidligere byggeaktivitet forventes det at peler kan nå berg 

ved tradisjonell ramming. Ev. større bruk av borede stålkjerne- og stålrørspeler vil være mere 
skånsomt med tanke på støy og vibrasjoner. 

Ved beregning av pelekapasiteter skal det inkluderes en såkalt fa-faktor. For rammede peler til fjell 

forventes denne å være ca. 0,80 for nytt somatikkbygg. Ved god kontroll og oppfølging under 
utførelsen kan en økning av fa-faktoren vurderes. 

Stålrør rammes under veggskiver og midtdragere som overfører horisontallaster til grunnen. Utstøping 

av stålrørspelene kan muligvis unngås ved tilstrekkelig kapasitet for horisontale laster og gjeldende 
korrosjonshastigheter. 

Løsningen krever kompatibilitet mht. deformasjoner for de ulike konstruksjonselementene i grunnen. I 
innledende vurderinger er det tatt utgangspunkt i en akseptabel horisontaldeformasjon på 8 mm for 

lasttilfelle bruddgrense og 20 mm for lasttilfelle ulykke. Horisontale laster fra bruddgrense vind og 
skjevstilling eller ulykkestilstand jordskjelv overføres til grunnen ved kombinert lateral bæreevne for 

betongpeler og stålrør, samt jordtrykk mot pelehoder, randragere og heisgruber. Pga. ensidig jordtrykk 
mot kjellervegger vil jordtrykket virke stabiliserende ved vind og jordskjelv i én retning, men 
destabiliserende i motsatt retning. Tilleggslast som følge av ensidig jordtrykk må også tas opp i 

pelefundamentene. Ensidig jordtrykk kan reduseres ved bruk av lette masser.  

Fundamenteringen av bygget er ikke løst. Vurderingene i forprosjektet baserer seg på enklere 
overslagsberegninger av kritiske lasttilfeller. En fullgod beregningsmodell for pelefundamentering er 

ikke etablert i forprosjektet og detaljeringsarbeid knyttet til det endelige bæresystemet og overføring av 
dimensjonerende laster til grunnen gjenstår. Iterering mellom RIG og RIB sine beregninger av last og 

deformasjon må utføres i neste prosjekteringsfase. Det foreligger derfor en betydelig usikkerhet 
knyttet til opptak av krefter i grunnen fra vind, skjevstilling, jordskjelv og ensidig jordtrykk. 

Påhengslaster kan representere en last helt opp mot 25-35 % av pelers kapasitet dersom 

terrengsetninger ikke unngås ved å etablere forbelastning eller ved bruk av lette fyllmasser.  
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 Bæresystemer 

I forprosjektfase er bæresystemet foreslått todelt. På østside av brannskillevegg er det hovedsakelig 

benyttet plasstøpt betong i både dekker, bjelker og søyler. Dette for å løse utkraget del av bygget, 
samt stabilisere brannskilleveggen. På vestside er bæresystemet tenkt oppbygd av hulldekker opplagt 
på et bjelke/søyle system med konstruksjonsmateriale av betong og stål. Ved horisontal avstiving av 

bygget benyttes vertikale betongvegger ved heis- og trappesjakter, brannskillevegg samt skiver i 
begge retninger i den vestlige delen av bygget. Denne rapporten omhandler i hovedsak 

somatikkbygget med 2+4 etasjer, men det er gjort vurderinger basert på et mulig påbygg av 2 etasjer, 
det vil si 4 fulle etasjer med tanke på maksimal belastning på bæresystem.  

Figur 101 - 3D modell Bæresystem 

To analysemodellera somatikkbygget er etablert i forprosjektfasen, se figur under. 

Figur 102 - Analysemodeller 

Det henvises generelt til rapport «5166874 RIB-02» som angir konstruksjonstekniske forutsetninger 

for dimensjonering av bygget på forprosjektnivå.  

Det gjøres oppmerksom på at verken fundamentering eller horisontal avstiving av bygget er endelig 
løst. Det er behov for ytterligere vurderinger knyttet til stabilitet av bygget i neste prosjekteringsfase da 

spesielt jordskjelvsituasjon er krevende. Norconsult vurderer imidlertid valgt bæresystem og prinsipp 
som løsbart og utfordringene er nærmere beskrevet i rapport «5166874 RIB-02».  
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Inndeling bæresystem / Spennretninger 

Det er valgt et bæresystem med 4 bærelinjer. Det etableres bærelinjer i yttervegger, samt to 

søylerekker innvendig i bygget. Bredden på bygget tilsier at det ved optimalisering kan reduseres fra 
to innvendige bærelinjer, til en bærelinje langs senter av bygget. Dette vil trolig forenkle/forbedre 
parkeringsarealene i plan 0, men gi større utfordringer med rominndeling i de øvrige planene. Valget 

for å gå for to innvendige bærelinjer, er at disse sammenfaller godt med rominndelingen i plan 1-3. En 
endring på dette, vil trolig medføre større justeringer av arealene. I likhet vil en endring i planløsning 

kunne endre prinsippet for bæresystem. Det vil uansett være nødvendig med en optimalisering av 
bæresystemet med tanke på plassering av søyler i forhold til planløsning både i bygg og for å 
optimalisere parkeringsarealene. 

Figurene under viser inndeling av bæresystemet. 

Figur 103 - Linjeforklaring 

Figur 104 - Plan 00 – Oversikt bærelinjer. 
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Figur 105 - Plan 01 – Oversikt bærelinjer 

Figur 106 - Plan 02 – Oversikt bærelinjer 

Figur 107 - Plan 03 – Oversikt bærelinjer 
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Figur 108 - Plan 04 – Oversikt bærelinjer 

 Klassifisering av bygg 

Dimensjonerende brukstid er satt til 50 år og med bakgrunn i byggets kompleksitet og viktige funksjon 

er det valgt pålitelighets-/konsekvensklasse CC/RC3. Tiltaksklasser etter Byggesaksforskriften 
(SAK10) følger denne klassifiseringen og det er generelt valgt tiltaksklasse 3 på somatikkbygget for 

det som gjelder konstruksjonssikkerhet, både prosjektering og utførelse av bæresystem.  

Begge disse klassifiseringene setter relativt strenge krav til kontrollomfang, både prosjektering og 
utførelse. 

 Global stabilitet 

Som nevnt i kapittelet over er bygget planlagt fundamentert ved hjelp av peler. Vertikale laster blir ført 
fra dekker, til bjelker via søyler og til peler som står på fjell.   

Horisontale laster blir overført via dekker til vertikale betongvegger og ført ned til grunn. Her tas 

horisontallastene opp av ulike konstruksjoner i grunnen ved hjelp av lateral bæreevne for betongpeler 
og stålrør, samt jordtrykk mot pelehoder, randragere og heisgruber.  

Fundamentering og horisontal avstiving av bygget i jordskjelvsituasjon utgjør den største 

byggetekniske usikkerheten for somatikkbygget. Grunnet type bygg, grunnforhold og høy akselerasjon 
gir jordskjelv store horisontale laster som må tas opp i både dekker og i grunnen. Hulldekke-element 

har begrenset kapasitet på skjæroverføring, så her må man i neste fase gjøre grundigere vurderinger 
på løsning (omfang vertikale skiver, lokal forsterking og/eller konstruktiv påstøp). Videre er det 
kompliserende at man skal tilrettelegge for påbygging og at somatikkbygget skal koples sammen med 

eksisterende sykehus. Dette medfører at to det må prosjekteres for to varianter av bygget og man må 
ha kontroll på deformasjoner slik at man ikke belaster eksisterende konstruksjoner. På grunn-nivå er 

det lagt opp til inntil 20mm deformasjon i jordskjelvsituasjon. Det forventes at deformasjonen blir større 
høyre oppe i bygget, men akseptabel deformasjon må avgjøres i neste prosjekteringsfase.  
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 Kobling av somatikk til eksisterende sykehus og bygg for psykisk helsevern 

Somatikkbygget skal ha direkte kopling til eksisterende sykehus. Her må det etableres en fuge som 

gjør det mulig å ta opp deformasjoner i jordskjelvsituasjon uten at byggene påvirker hverandre. Ved en 
gitt belastning/deformasjon bør denne fugen/sonen gjøres så myk at den «ryker» før man får samvirke 

mellom byggene i horisontalretning. Eksisterende sykehus er pelefundamentert og det forventes ikke 
setningsproblematikk. I bruksgrensetilstand må man derimot ha kontroll på deformasjoner på 

utkragede deler slik at overgangen gjøres så sømløs som mulig.  

Utkraget dekke i plan 02 må rives der hvor somatikk bygget skal kobles mot eksisterende bygg. Dette 
dekket skal rives for å gjøre plass til utviding somatikkbygg (avdeling), samt at ved å rive dekket, vil en 
kunne komme nærmere eksisterende bygg med pelerigg, og redusere utkraget del av ny 

bygningsmasse. Dekker bæres av utkragede dragere med dimensjon 300x420 som er innstøpt i selve 
dekket. Dragere ligger med senteravstand 3 meter. Dekket er 160 mm. tykt. Konstruksjon krager ut 

295 mm. fra ytterkant søyle.  

Eksisterende fasade på bygg 1, må fjernes. Ref ark. 

Figur 109 - Påkopling eksisterende sykehus 

Figur 110 - Snitt eksisterende dekke plan 2- 
speilvend i forhold til figur ved siden av 

Overgang frå Somatikk til Psykisk Helsevern. 

Det skal etableres en forbindelse mellom somatikkbygget og psykiatribygget i form av en overbygd 
gang. Denne overgangen skal knytte sammen plan 00 og plan 01. Lastene fra denne konstruksjonen 

antas å være små, og konstruksjonen antas direktefundamentert, med isolert støpt dekke på grunn. 
Konstruksjonen er tenkt utført med stålsøyler RHS-profil, IPE-bjelker og korrugerte stålplater i dekke 

plan 01 og tak. Plater i plan 01 utstøptes for å etablere samvirkekonstruksjon.  
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Gangbro skal etableres etter at psykiatribygg er oppført og evt. primærsetninger på bygget har 
stabilisert seg, gangbro må derfor stå som en egen konstruksjon inn mot psykiatribygget. Gangbro er 

fastholdt til somatikkbygget, mens overgang til psykiatribygget fuges. 

Figur 111 - Oppriss gangbro mellom somatikk og psykiatribygg 

 Søyler 

Bæresystemet er som nevnt bygd opp av to systemer. Øst for brannskille er det valgt en plass-støpt 
konstruksjon, og prefab konstruksjon vest for brannskille. 

I fasade, er det konsekvent valgt å bruke stålsøyler som har mindre byggemål enn en betongsøyle og 

kan bygges inn i vegger. 

Søyler i østre del er plass-støpte. Det samme er søyler i plan 0. 

Ytterligere søyler i bygget er firkantede hullprofil, tenkt innbygd i delevegger. 

 Bjelker 

I dekke over plan 0, samt østre del av bygget, er det tenkt plasstøpte betongdragere. 

I fasade er det tenkt tradisjonelle stålprofiler som opplegg for hulldekke. 

I resterende innvendige bærelinjer, er det valgt å bruke lavtbyggende hatteprofiler av typen 
HSQ/Delta. Dekke – dekke høyden i bygget er gitt av eksisterende nivå i bygg1, og derfor kan det i 

videre detaljering av bygget vise seg at romhøgden under dekke er nødvendig for å få fram 
føringsveier uten nedstikkende bjelker som hindrer framkommelighet. Om detaljeringen viser at det er 
tilstrekkelig høgde til å bruke tradisjonelle stålprofiler, eller betongdragere, vil dette komme som en 

besparelse i prosjektet. 
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 Avstivende konstruksjoner 

Vegger rundt trappe-/heissjakt og brannskillevegg utgjør avstivende skiver i bæresystemet til bygget. 

Det er derfor nødvendig at disse er kontinuerlige og utføres uten store utsparinger. Videre kan være 
nødvendig med flere avstivende skiver, noe som er overlatt til neste prosjekteringsfase. Foreløpig er 

det lagt opp til to avstivende skiver i vestlig del av bygget, men det kan bli nødvendig med flere for å 
sikre skjæreoverføring i dekker.  

I akse AC og AF fra Akse -18 til -13, er det sammenfallende vegger i plan 00, plan 01, og plan 02. 

Dette vil være en mulig plassering av ytterligere avstivende vegger, dersom dette blir behov. Disse 

kan etableres fra plan 0 til underkant dekke plan 3. 

Figur 112 - Alternative avstivende vegger 

 Brannbeskyttelse 

Bærende konstruksjoner brannbeskyttes/dimensjoneres iht. krav gitt i brannkonsept. 

 Yttervegger 

Vegger i plan 0 utføres som bærende betongvegger. Veggene øst for akse -10 vil få utvendig 
oppfylling i varierende grad. Veggene utføres med randdrager og pelefundamentering.  

 Innervegger 

Innervegger i plan 0 utføres bærende betongvegger med randdrager og pelefundamentering. 

 Dekker 

I plan 0, utføres dekke som frittbærende dekke mot grunn. Ferdig gulvnivå vil være på ca kote 4,1. I 
delen av bygget som er tilrettelagt for parkering, er det ikke lagt opp til isolasjon av dekket. I de 

innvendige arealene, er det tenkt isolering over dekket og påstøp, slik at ferdig gulv blir på kote 4,4 
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tilsvarende eksisterende plan 0. Dekket på plan 0, vil da utføres som et kontinuerlig frittbærende 
dekke i samme plan. Ved midten av bygget mellom akse AD og AE er spennet på dekket noe langt. 

Derfor er det lagt inn en randdrager/bærelinje for dekket med pelefundamentering. 

Figur 113 - Bærelinje dekke plan 0 

For dekke plan 01 – 04, er det lagt opp til plass-støpte konstruksjoner øst for brannskillevegg og 
dekker av prefabrikkerte hulldekke-element på vestside av brannskillevegg.  

Merk at dekkekonstruksjonene vil kreve nærmere detaljering. I et sykehusbygg skal det inn en del 

spesialutstyr som vil kreve lokale tilpasninger. I operasjonsrommene i plan 2 vil eventuelle fastmontert 
operasjonsbord kreve en mindre grube. Videre vil takhengte operasjonssøyler/uttakssentraler og 
operasjonslamper kreve innfesting som ikke vil løsne eller vri seg over tid. Operasjonrommene vil iht. 

Statens Strålevern veileder nr 5 kreve 2 mm blyekvivalent i gulv og 1 mm i tak. Typisk gir 10 cm 
plassstøpt betong 1 mm blyekvivalent. Med hulldekkeelement vil det være nødvendig med 

tilleggsskjerming over eller under etasjeskille. 

Det vil kunne være aktuelt med bygningsmessig skjerming også i plan 1 som følge av mobile 
røntgenapparatur. Trolig vil det være tilstrekkelig med 1 mm blyekvivalent i gulv og tak i de aktuelle 

rom. I senere prosjektfase vil utstyrsprogrammering svare ut behovet.  

I plan 3 Sterilsentralen skal instrumentdekontaminatorene, autoklavene og vognvaskemaskiner 
vurderes mht. vekt og plassering. Vognvaskemaskinene skal plasseres i grube 100-150 mm dyp, 
avhengig av leverandør, i påstøp eller dekkekonstruksjon. Lokal bæring av dekkekonstruksjonen ved 

denne type maskiner kan måtte legges inn. 

 Yttertak 

På vestsiden av brannskillevegg er det lagt opp til at yttertak består av hulldekke-elementer isolert og 

tekket. Spenn og valgt dimensjon på HD-element (HD265) setter begrensinger på type tak og det bør 
vurderes å øke elementstørrelsen dersom det blir aktuelt med et tyngre yttertak. På østside av 

brannskillevegg er det tenkt en kombinasjon av plass-støpt dekke og et tak med lav egenvekt inn mot 
eksisterende sykehus. Yttertak mot eksisterende sykehus er vurdert til å ha for stort spenn for 
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utkraging. Derfor vil nytt tak belaste bæresystemet til eksisterende sykehus, for vertikale laster, og det 
er nødvendig å begrense størrelsen på disse lastene.  

 Trapper, balkonger mm 

Trapper i bygget utføres som prefabrikerte betongtrappe opphengt i betongvegger for trappesjakt og 
heissjakt. 
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 Bygning – Byggteknisk Bygg 1 Lav- og 
Høyblokk 

 Rivingsarbeider  

 Fjerning av heis bygg 01 

Heiser i akse JE-04 og JE-06 er ønsket fjernet. Siden heisene er bygd sammen med bæresystemet 

(søyler og bjelker) kan heissjaktene ikke fjernes uten forsterkninger av eksisterende bæresystem. Vår 
anbefaling er derfor å beholde den bærende funksjonen til sjaktene. Det er spesielt sjakt i akse JE-06 
som i stor grad bør stå som i dag, mens to av veggene i sjakt i akse JE-04 kan fjernes. Se figur under.  

Ved riving av sjaktvegger må styrken til dekket og bærefunksjon til søyler og bjelker vurderes nøyere.  

     Kan rives 

     Kan ikke rives 

     Kan vurderes/ evt. noen utsparinger  

Figur 114 - Fjerning av eksisterende heiser 
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 Fjerning av basseng plan 01 

Ved etablering av nytt sykehusapotek i plan 01 skal eksisterende basseng avvikles og rives. I plan 00 

under skal ny sengevask etableres. Avhengig av plassbehov for tekniske føringer i plan 00 vurderes 
løsning for basseng i neste fase. 

Figur 115 - Basseng snitt plan 00 

Figur 116 - Basseng plan 00 
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 Bygg 1  

 Dekke plan 00 

I plan 00 skal det etableres føringsvei for strømskinne (System A) i gulv. I forbindelse med dette 
arbeidet skal det sages og fjernes betongdekke på grunn. Total lengde på føringsveiene er ca. 150 
meter. Total lengde med saging blir derfor ca. 300 meter.  Det er antatt at bredde gulv som må fjernes 

er 1,5 meter. Samlet gulvareal som må fjernes er ca. 220 m2. Gulvet har en tykkelse på 150 mm, 
enkelte steder er det 50 mm. magerbetong under dekket. Føringsvei utføres som støpt betongkulvert 

med ca innermål 0,5x0,5m med lokk, størrelse på strømskinne er i forprosjektet ikke bestemt. Merk at 
denne operasjonen krever særlig planlegging av arbeidet da dette vil påvirke sykehuset sin drift og 
logistikk. Det vil her være nødvendig med graving av grøft i innvendige arealer. Ved enkelte deler av 

strekket, vil kanalen møte kryssinger i form av bunnledninger og betongkonstruksjoner. Her må det 
gjøres tiltak. Kulvert føres i hovedsak under kryssinger. Etter pålegging av lokk, etableres gulvbelegg. 

Figur 117 - Kabelkulvert plan 0

Figur 118 - Forslag på løsning kabelkulvert
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 Vurdering plan 00 

Det er opplyst at det er registrert Sølvkre i deler av kjelleren. Sølvkre er et tegn på at det er et er et 

fuktproblem. Sølvkre liker steder med høy luftfuktighet og de oppdages som regel på badet, kjøkkenet 
eller i kjelleren. Det er også klager på dårlig luft i den delen av kjelleren hvor et er registrert sølvkre. 

Gulvoverflater 

Gulvet i kjelleren har både vinylbelegg, epoksymaling og herdeplastbelegg. Herderplastbelegg består 
av enten vinylester, akryl, polyuretan, eller epoksy. Gulvoverflater med epoksymaling er slitt og 

epoksymalingen skaller av. Gulvoverflater med vinylbelegg og herdeplastbelegg var det ingen tegn til 
skader. Vinylbelegget har imidlertid en slitt overflate. 

Yttervegger, klimaskall 

Enkelte av veggene er delvis under terreng og er uisolerte.  

Fuktmålinger 

Det ble ikke resistert fuktighet i konstruksjonen med bruk av fuktmåler. 
Fuktmålinger ble utført ved stikkprøvekontroller av fuktigheten i kjelleren. Målingene ble utført ved 

bruk av fuktindikator som indikerer fuktige områder i en konstruksjon. Fuktindikatoren sammenlignet 
deretter med konstruksjonsdeler som ikke er utsatt for fuktbelasting.  

Det ble også utført fuktmålinger i trevirke, dvs. bl.a. i fotlister ut mot yttervegger som kan være utsatt 
for fuktbelastning. 

Foto 1: Epoksymaling på gulvet. Malingen flasser av 
og er slitt 

Foto 2: Slitt epoksymaling. Riss i betonggulvet. 

Foto 3: Gulvoverflate med herdeplastbelegg. Ingen 
tegn til skader 

Foto 4: Luke i gulvet i tavlerom. Rom 0057 B. Ikke 
tegn til fuktighet. 
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Det ble ikke registret synlig fuktighet i kjelleren og heller ikke målt fuktighet. Områder hvor det er 
registrert sølvkre har sannsynligvis et fuktproblem siden sølvkre er å finne i områder med høy 

fuktighet. På befaringen ble det ikke registrert fuktighet der det er registrert sølvkre, men sannsynligvis 
er det problemer med fukt i disse områdene. Vi ser for oss to mulige alternativer som kan hjelpe til 

med å unngå sølvkre: 

1. Hogge opp gulve i de aktuelle områdene og bygge opp nytt isolert gulv med varmekabler.  
2. Påføre et herdeplastbelegg på gulvene som vil tette alle riss og sprekker. Varmekabler i gulvet 

vil sannsynligvis hjelpe da det holder gulvet tørrere 

I begge tilfeller vil sannsynligvis bedre ventilasjon være en fordel fordi da vil sannsynligvis den relative 
fuktigheten bli lavere enn det er i dag.  

Overflate i plan 0 er tenkt påført et herdeplastbelegg på gulvene som vil tette alle riss og sprekker. 

Ytterligere tiltak med vannboren varmekabel eller varmekabel kan etableres for å øke trygghet i å 
holde gulvene tørre samt øke komfort i aktuelle områder. Varme i gulv er ikke medtatt i kalkyle. 

 Overgang PHV – Bygg 2 

Geometri 

Lengde 19,5 m 

Bredde 2,5 m 

Høgde gangbru 3,0 m 

Høgde over bakke Ca. 5 m UK gangbru 

Figur 119 - Utklipp Revit: planteikning gangbru 
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Figur 120 -  - Utklipp Revit: snitt gangbru 

Gangbru skal spenne mellom nytt PHV bygg og eksisterande PHV bygg (bygg 2) som skal byggast 

om til sjukehushotell. Som følgje av nivåforskjell på etasjane brua skal knyte saman må det gjerast 
tiltak i form av skrårampe, trapp, heis, eller ein kombinasjon av desse. Dette er ikkje løyst i dette 
notatet. Eventuelle meirkostnadar for nemnde tiltak er ikkje inkludert i kalkyle.   

Konstruksjonsløysing:  

Mot nytt PHV bygg kan bru kvile på yttervegg. Mot bygg 2 må det etablerst nye fundament og 
betongsøyler søyler som brua kviler på (skissert som raude sirklar på figur 1). Det er ikkje ønskjeleg å 
auke belastning på dagens fundament på bygg 2. Mellom gangbru og bygg 2 må det også etablerst ei 

fugeløysing. Dette for at eventuelle setningar og eller forskyvingar ikkje skal påverke konstruksjonen.  

Bæring i gangbrua er tenkt som ein fagverkskonstruksjon av stål der veggar er bærande. Bering i golv 
og tak er korrugerte stålplater som kviler på L-profil. Golv og tak er isolert, medan det for golv også er 

påstøyp av betong.  

Figur 121 - 3D perspektiv ARK teikning 
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 Annet 

Ved etablering av sengevask vil det være nødvendig å grave frem og sette inn vinduer i fasade mot 

øst. Dette ansees uproblematisk ift. byggeteknikk. 

Det vil også være behov for tiltak i dekket i plan 0. Eksempelvis nedsenkede gruber ved flytting av 
f.eks sengevask. Kostnader med disse tiltakene er medtatt i kalkyle. 

Ved etablering av apotek i plan 01, vurderes det om en lagerrobot skal gå over plan 00 til 01. Videre 

prosjektering av utsparing mm gjøres når robotløsning er bestemt. 

I plan 01 og 02 vil det være nødvendig med bygningsmessig skjerming av rom for medisinsk 
røntgenbruk, jfr. Statens Strålevern veileder nr 5. Videre utstyrsprogrammering vil identifisere de 

aktuelle rom. Deretter vil det avklares romkategori iht. veileder nr 5 og dermed krav til bygningsmessig 
skjerming. Bygningsmessig skjerming vil kunne være aktuelt i poliklinikker, operasjon, dagkirurgi og 

tung overvåkning/intensiv samt radiologi. 

I plan 02 operasjon, dagkirurgi og tung overvåkning/intensiv vil det kunne være takhengte 
operasjonssøyler/uttakssentraler og operasjonslamper som krever innfesting som ikke vil løsne eller 

vri seg over tid. Videre utstyrsprogrammering og detaljering vil avklare omfang og videre prosjektering. 
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 Tekniske areal 

 Teknisk bygg på tak (hovedblokk)  

Det skal etableres to tekniske bygg på tak i hovedblokk. Disse byggene er tenkt utført som lett 
stålbygg med søyler og bjelker i stål avstivet med stålkryss og tak av korrugerte stålplater. Under 
bygget mot eksisterende bygg er det isolasjon med påstøp. Fasaden er tenkt utført som lette isolerte 

fasadeplater. 

Figur 122 - Tekniske bygg på tak

Figur 123 -  Prinsipp teknisk bygg.  
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 VVS-installasjoner    

 VVS-installasjoner, generelt  

Nybygg somatikk 

I fellesareal Plan 0 skal det etableres et tilknytningspunkt mellom eksisterende sentralblokk og PHV 
via en gangforbindelse og somatikk via heisforbindelse. Arealet består i hovedsak av korridorer og 

gangareal samt grønn garderobe for operasjonsavdeling. Utendørsdel av plan 0 skal etableres som 
parkeringsareal. 

Plan 1 Barn / KK. Arealet skal inneha flere funksjoner. En generell sengepost med tilhørende 

støttefunksjoner, fødestuer (3 stk), generelle UB- rom og spesiale behandlingsrom. VVS- teknisk må 
det fokuseres på spesialventilasjon i medisinrom og fødestue. Etasjen vil ha utstrakt bruk av 

behovsstyrt ventilasjon.  

Operasjon Plan 2. En generell operasjonsavdeling med totalt 8 operasjonsstuer. 3 av disse skal ha 
LAF- tak og oppfyller krav til 10 CFU. VVS- teknisk ser en for seg å ha ett aggregat pr. stue. Aggregat 

for 10 CFU skal ha omluft med en friskluftsdel på ca. 3000 m3/h. For medisinsk gass ser en kun for 
seg å ha sentral forsyning av oksygen og medisinsk luft. Det skal i tillegg være sentral nødforsyning til 
trykkvaktende.  Hver stue skal ha avtrekk for diatermi og sug for anestesigass 

Sterilsentral Plan 3. Dette er en sterilsentral som skal dekke steril produksjon for hele sykehuset. VVS- 

teknisk er dette et areal som skal oppfylle krav til luftkvalitet 100 CFU i pakkerom og sterilt lager. Det 
skal installeres tilstrekkelig kjøling for å håndtere varmelastene i arealet. Det skal etableres 

tilknytninger til autoklaver, vaskemaskiner og vognvask. Disse maskinen krever tilknytning av kalt- og 
varmtvann, trykkluft, RO- vann, kjøling og dampavtrekk. Pakkestasjonen og vaskerom har også 
vanligvis et behov for medisinsk luft. Klimatisering av arealet er betjenes i hovedsak ved hjlep av 

lokale kjøleenheter og sentral ventilasjon. Ventilasjon skal ha et luftskifte på 10 l/h og det benyttes ca. 
50 % omluft. I sterile arealer benyttes tilluftsventiler med HEPA- terminalfilter. 

Lavblokk 

Eksisterende lavblokk innehar de fleste av sykehusets dagbehandlingsfunksjoner, pasientservice, 
internservice, støttefunksjoner etc. I dette prosjektet skal i hovedsak følgende funksjoner berøres: 

- Operasjon 

- Infusjonsenhet 
- Dagkirurgi 

- Oppvåkning 
- Intensiv 
- Poliklinikk 

- Tung overvåking 
- Akuttmottak 

- Billeddiagnostikk 
- Apotek 
- Laboratorie 

- Garderobefasiliteter 
- Hjelpemiddel sentral / MTA 

- Sengevask 
- Vaskesentral 
- Lager 

Det vil i forbindelse med dette prosjektet bli lagt opp til store ombygginger, nyetableringer og 
rehabilitering av VVS- teknisk anlegg.  
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I plan 1 og 2 i lavblokka finner vi dag gangbaner over himling i korridor. Dette gir i dag god tilkomst til 
eksisterende tekniske føringer i korridor. Så langt dette lar seg gjøre skal gangbanene opprettholdes 

videre i dette prosjektet 

Det sanitærtekniske anlegget skal rehabiliteres. Dette vil innbefatte kontroll og utskiftinger opplegg for 
spillvann og overvann. Dagen rørnett for forbruksvann baseres på et opplegg som forsyner 

sanitærutstyr fra underliggende etasje. I dette prosjektet ser vi for oss å etablere et eget opplegg i hver 
etasje og som forsyner sanitærutstyr i sin respektive etasje. Tilknytning til sanitærutstyr skal skje etter 

dagen praksis med rør i rør system. Med denne ombyggingen ser vi for oss å bedre dagens system 
for varmtvann sirkulasjon. Vannforsyning til brannskap skal betjenes av eget røropplegg eller sikres fra 
øvrig rørnett iht. NS 1717. Dagens infrastruktur for produksjon av varmt forbruksvann skal beholdes 

men en ønsker å se på dette systemets sikring mot legionella. 

Varmeanlegget består i dag av en kombinasjon av elektriske panelovner ved fasade og vannbåren 
ettervarmabetteri i ventilasjonen. I dette prosjektet ønsker vi å gå bort fra en slik løsning. Det skal 

etableres radiatorer langs alle fasader og som skal dekke arealets varmebehov. Radiatoranlegget 
tilknyttes sykehusets eksisterende varmesystem. 

Storparten av lavblokka er i dag sprinklet. I dette prosjektet skal eksisterende springing videreføres. 

Grad av ombygging vil variere men med endring av rominndeling og endring av hovedføringer for 
teknikk vil det bli behov for mange endringer av sprinkleranlegget.  

I dette prosjektet skal det det medisinske gassanlegget skiftes ut i alle areal som inngår i 

ombyggingen. Dette innbefatter utskifting av rørnett, trykkvakter, nødavstengningsskap og tilknytning 
til sengeromskanaler og uttakssentraler. I forbindelse med etablering av PHV skal det etableres en ny 
trykkluftssentral for produksjon av medisinsk luft og en nødforsyningssentral for forsyning av 

trykkvakter med medisinsk luft og oksygen. Den eneste infrastrukturen som er tenkt beholdt er 
hovedsentral for forsyning av oksygen og lystgass samt at dagen trykkluftssentral skal forsyne 

sykehuset med teknisk trykkluft. 

Som i dag skal arealene i lavblokk ha sentral kjøling via ventilasjonsanlegget. I tillegg videreføre og 
videreutvikles dagens isvannssystem for lokal kjøling med bruk av fancoil. Mange av funksjonene i 

lavblokka har høye varmelaster noe som vil kreve ekstra kjøling.   

Det skal etablere nye ventilasjonsaggregater som vil avvike fra de inndelingen vi har i dag. Det skal 
etableres nytt kanalnett for de fleste av de arealene som blir berørt. Med nytt ventilasjonsanlegg 
ønsker vi å redusere trykkfall i kanalnett noe som gir lavere energiforbruk til vifte, bedre 

gjenvinningsgrad og ved hjelp av behovsstyrt ventilasjon redusere energiforbruk for varme, kjøling og 
strømforbruk til viftene. 

Lavblokka betjenes i dag i hovedsak av syv ventilasjonssystemer. Seks systemer i plan 3 i høgblokka 

og ett system i plan 0. I tillegg er det i senere tid etablert noen mindre systemer for operasjonsstuer 
(ortopedi og øye). 

Høgblokk 

Sanitærteknisk skal dagens struktur med flere spillvannsopplegg opprettholdes. En ønsker å endre 
strukturen for tappevannsforsyning ved å gå over fra flere vertikale føringer til hovedføringer i korridor.  

I dag forsynes høyblokka med lokal varme fra panelovner ved fasade og vannbårne ettervarmebatteri i 

kanalnettet. Dette prinsippet skal endres i areal med omfattende ombygging. Det skal etableres 
radiatoranlegg for tilførsel av all lokal varme. 

Forsyning av sprinklervann opprettholdes men rørnettet i de etasjer med omfattende rehabilitering 
byttes ut 

Rørnett for medisnsk gass skal skifte ut. Det skal etableres trykkvakter med nødforsyning og 
avsteningsmulighet i til sengerom. 
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Høgblokk betjenes i hovedsak av to ventilasjonssystemer. Ett for sør og ett for sør. I tillegg er det 
etabler et eget ventilasjonssystem for postkjøkken i plan 6 og 8 samt et eget system for luftsmitteisolat 

i plan 8. 

Ved ombygg ønsker vi bytte ut kanalnettet i etasjene men aggregatene beholdes.   

Bygg 2  
VVS.- teknisk anlegg i bygg 2 skal i stor grad beholdes. Det må likevel påregnes en del ombygging 

ved etablering av areal for ny poliklinikk for ØNH. Her vil det være en del romendringer og endringer 
av funksjon. 

Det var tidligere vurdert sykehotell i Bygg 2 og dermed bruksendring. Gjeldende plan for Bygg 2 er 

kontor og poliklinikk, dvs. ingen overnatting. Det er dermed vurdert at Bygg 2 ikkje skal ikke sprinkles.  

 Sanitæranlegg 

 Generelt  

Sentrale styrende dokumenter for prosjektering og utførelse av sanitæranlegget fremgår her: 

 Kommunal VA- norm (gjeldene generert VA-norm.no) 
 Rørhåndboken «Pluss» 2018 
 Forebygging av legionellasmitte – En veiledning – Utgave 4 2015 FHI 

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 

For ombyggingsareal skal det etableres nye rørføringer for forbruksvann. Hovedføringer legges i 

korridor og betjener tilliggende rom i samme etasje. For spillvannsopplegg er det tatt utgangspunkt å 
måtte foreta anslutning av spillvann fra nytt utstyr. Hovedopplegg vurderes beholdt.  

I fohold til eksisterende infrastruktur på vannforsyning er det i prosjektet medtatt kostand for utskifting 

av hovedvannsrør i plan 0. 

Innvendige spillvanns- og overvannsledninger utføres i støpejernsrør iht. EN 877 (MA eller tilsvarende 
kvalitet), med rustfrie kuplinger. Avløpsledninger må oppfylle krav til lydisolering og lydisoleres ved 

behov. 

Kondensavløp fra fancoils, kjølebatterier og lignende skal utføres i kobber eller rustfritt stål, med 
minimum dimensjon 22 mm. Avløpet føres til eget vannlås eller sluk. 

Hovedføringer og fordelingsledninger montert i sjakter og over himlinger skal være utført i stive rør. 

Det benyttes enten Cu-rør eller alupex rør. Valgt rørsystem skal ha teknisk godkjenning. 

Vannledninger i ikke-demonterbare konstruksjoner skal legges etter rør-i-rør prinsippet. 
Ledningssystemet, inklusive varerør, vegg-gjennomføringer, veggbokser, koplingsbokser m.m., skal 

være systemgodkjente. Gjennomføring i vegg utføres med veggboks for de dimensjoner der dette 
finnes. Veggbokser avsluttes med forkrommet dekkskive.  

Synlige rørføringer fra vegg til utstyr skal fornikles, med udelte dekkskiver ved vegg-gjennomføring. 

Rørfordelere monteres i fordelerskap som videre plasseres over himling eller i vegg. Disse skal 

plasseres høyt og være låsbare i pasientareal. Fordelerskap dreneres til avløp eller til rom med sluk.  

Vannledninger til brannskap skal sikres mot tilbakeslag til øvrig rørnett for forbruksvann. En kan enten 
lage ett felles rørnett som dekker alle brannskap eller gjøre flere avgreninger noe som gir flere 
tilbakeslagsventiler.  
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Armaturer for sanitærinstallasjoner 

På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser, skal det monteres avstengningsventiler. 
Alle sirkulasjonskurser skal reguleres ved hjelp av selvregulerende termostatstyrte strupeventiler. 

Ved hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. 

Utstyr 

Servanter 
Servanter monteres direkte på vegg med nødvendige boltefester og bærekonsoll i vegg. Forkrommet 
vannlås, utløpsrør og koplingsledninger med avstengningsventiler (kuleventiler) for varmt og kaldt 

vann. Servantene skal være av sykehusutførelse. Dvs. uten overløp og med flat bunnventil.  

Toalett 
Toalett skal være veggmontert med innebygget cisterne. Cisterene med bærekonsoll skal integreres i 

vegg eller utenpåliggende kasse. Cisterne skal være romsiden av membran i våtrom. For HCWC skal 
det leveres veggmonterte armlener. Toaletter skal ha to spylemengder, og mulighet for å justere 
spylevannmengden (normalt 3l og 6l pr. skylling). 

Dusj 
Dusjer leveres med termostatstyring med individuell regulering av temperatur og på knapp.   

Sluk 
Alle sluk utføres i rustfritt stål med rist av rustfri stålplate.  

I alle luftinntaks/-avkastkammer skal det medtas nødvendig antall sluk og avløpsledning som dykkes 
eller anbores nærmeste sluk.  

Utslagsvasker 
Det medtas utslagsvasker som utføres i rustfritt stål 18/10, med bakplate, 2” avløpsventil med 

kuppelrist og bøtterist.  
Blandebatteri monteres på vegg, med keramisk tetning, slangekupling og forkrommede stengeventiler 

(kuleventiler) for kaldt og varmt vann. 

Postkjøkken og tekjøkken 
For postkjøkken og tekjøkken skal det medtas tilkopling av vann og avløp, avløpsgarnityr (vannlås 

m.m.), benkebatteri med keramisk tetning, svingbar tut og kran for oppvaskmaskin og kaffemaskin. 
Det skal monteres lekkasjevarsler og lekkasjestopper. Varsler skal være akustisk og tilkoplet SD-
anlegget. Det monteres rørbruddsventil på alt utstyr med slangetilkopling, kaffemaskiner og lignende. 

Dekontaminator 

Tilknytning til dekontaminatorer i desinfeksjonsrom skal ha 18 mm varmt og kaldt vann. Det medtas ¾” 
slangekran for tilkopling av utstyret. Utstyret skal også ha 110 mm avløp. 

Dialyse 

Avløp for dialysevann. Etableres som et panel på vegg med avløpstrakt og vannlås. Avløpsrør må 
etableres i ikke korrosivt materiale.  

Isolasjon av sanitærinstallasjoner 

Krav i Rørhåndsboka 2018 gjelder for isolasjon av sanitæranlegg. 

Isolering av kaldtvannsledninger skal være utført diffusjonstett, for eksempel med neoprencellegummi, 

med godt limte skjøter. Varmtvannsledninger isoleres med aluminumsbelagte mineralullskåler. 

Innvendige taknedløp isoleres. Isoleringen skal være utført diffusjonstett. 
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Synlige rørføringer, samt føringer i tekniske rom, isolert med mineralull skal være mantlet med 
plastmantel. Neoprencellegummi mantles ikke, men overflatebehandles med egnet maling (2 strøk) 

der den er utsatt for direkte sollys.

Ved behov lydisoleres avløpsledninger med minimum 50 mm rørskål av mineralull for å tilfredsstille 
lydkrav i akustikkrapport. Gjelder også overvann. 

 Infrastruktur 

Primært skal eksisterende vannforsyning og produksjon av varmt tappevann beholdes.  

Den eneste ombygging vil bestå i å etablere en legionellasikring i produksjon av varmt tappevann. 

I prosjektet skal også hele det eksisterende sirkulasjonssystemet gjennomgås. Dette innbefatter også 
den delen som ikke inngår som ombyggingsareal. 

For å kunne gi en ekstra sikkerhet mht. vannforsyning skal vannforsyning for kaldt tappevann i nytt 

PHV koples sammen med vannforsyningen i det øvrige sykehuset. 

Distribusjon av vann til nettvannskjøling og brannposter skal som i dag skje via eget rørnett. Dette 
rørnettet skal sikres mot tilbakeslag mot øvrig rørnett. 

 Nybygg somatikk 

I nybygg somatikk inngår følgende arealer og funksjoner: 
- Fellesareal og garderobe 

- Sengepost barn/ KK 
- Operasjon  

- Sterilsentral 
- Tekniske areal 

Av generelle installasjoner skal det etableres heldekkende brannskap og utvendig spylekran. 
I plan 0 skal det etableres grønn garderobe. Dette innebærer etablering av servant, dusj og WC. 

Omfang fremgår av plantegninger. 
I parkeringsarealet skal det etableres avrenningsmulighet for smeltevann. Dette må via bensinsluk 
med flytelukke før det slippes på avløpsnettet. 

I plan 1 skal det etableres arealer for Barn / KK.  

I tabellen under har vi satt opp sanitærtekniske installasjoner som inngår i de ulike romkategoriene. 

Rom Utstyr 

Sengerom Servant 

Familierom Servant 

Fødestue Servant (en stue med badekar 

Nyfødt intensiv Servant 

Bad / WC dusj Servant, dusj og WC 

Bad kontaktsmitte Servant, dusj, WC og spyle dekontaminator 

Forrom isolat Servant 

WC Servant og WC 

Opphold spiserom Tekjøkken m. kum og oppvaskmaskin  

Arbeidsrom Tekjøkken m. kum og oppvaskmaskin  

Kjøkken / 
Melkekjøkken 

Servant og kjøkkenbenk m. kum og oppvaskmaskin  

Medisinrom Servant 

Desinfeksjonsrom Servant, utslagsvak, kum, sluk, instrumentvaskemaskin og 
spyledekontaminator 
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Rom Utstyr 

Venteareal Uttak vann til dispenser 

Behandlingsrom / 
US 

Servant 

WC Servant og WC 

I plan 2 skal det etableres operasjonsavdeling. Omfang sanitærutstyr fremgår av plantegning. 
Av installasjoner som er sentral mht. sanitærutstyr: 

Rom Utstyr 

Kirurgisk håndvask Kirurgisk håndvask 

WC Servant og WC 

Opphold spiserom Tekjøkken m. kum og oppvaskmaskin  

Medisinrom Servant 

Desinfeksjonsrom Servant, utslagsvak, kum, sluk, instrumentvaskemaskin. 

Autoklave RO- vann, forbruksvann og avløp 

Garderobe Dusj, servant og WC 

Asfyksi Servant 

I plan 3 skal det etableres sterilsentral. Av installasjoner som er sentral mht. sanitærutstyr: 
- Tilkopling av vaskemaskiner med forbruksvann og avløp 
- Tilkopling av autoklav med forbruksvann og avløp 

- Tilkopling av vognvaskemaskin med vann og avløp 
- RO- system med tilkopling til vaskemaskin og autoklav. 

- Servanter 

I teknisk rom skal det være et nødvendig antall sluk samt servant. 

 Lavblokk 

Sanitærinstallasjoner plan 0 

Ved ombygging i plan 0 skal følgende arealer og funksjoner inngå: 

- Renholdssentral 
- Portør 

- Sengevask 
- Sentrallager 

- Avfallssjakt 
- Personalgarderobe 
- BHM 

- MTA 

Infrastruktur 
Oppgradering / utskifting av hovedføringer for forbruksvann i plan 0. 

Renholdssentral 
Areal for kontorfasiliteter flyttes. I den forbindelse skal det i vaktrom portøreretableres tekjøkken med 

kum og oppvaskmaskin. 

Eksisterende areal for vaskemaskiner i renholdssentral utvides. Dette medfører en utvidelse av 
avløpsbrønner og forsyning av kaldt- og varmt vann. 

Sengevask 
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Areal for sengevask skal inkludere tilknytting av vann og avløp for sengevaskmaskin. I tillegg kommer 
en manuell rengjøringsstasjon for seng og servant. 

Sentrallager og avfallssjakt 

I disse arealene må det være god tilgang til håndvask. Rommene skal derfor utstyres med servant. I 
avfallsrom skal det også installeres spylestasjoner og sluk.   

Garderobe 

I garderobene skal posisjon for servant, WC og dusj beholdes. Det skal derfor bare medtas kostnader 
for utskifting av selve sanitærutstyret. 

BMH og MTU 

I følgende rom skal det installeres servant 

- Konsultasjonsrom 
- Lager / verksted 

- Vaskerom 
- Arbeidsstasjon 

Toalettrom skal ha servant og WC 

Sanitærinstallasjoner plan 1 

Ved ombygging i plan 1 skal følgende arealer og funksjoner inngå: 
- Akuttmottak 

- Poliklinikk 
- Apotek 
- Prøvetaking 

I romprogrammet for prosjektet inngå også arealer mht. poliklinikk i nordfløy. Her vil det ikke bli 
medtatt tiltak og VVS- tekniske kostander. 

I tabellen under har vi satt opp sanitærtekniske installasjoner som inngår i de ulike romkategoriene. 

Rom Utstyr 

WC for sengerom Servant og WC 

Bad isolat Servant, dusj, WC og spyle dekontaminator 

Forrom isolat Servant 

WC Servant og WC 

Pauserom Servant og Tekjøkken m. kum og oppvaskmaskin  

Medisinrom Servant 

Desinfeksjonsrom Servant, utslagsvak, kum, sluk, instrumentvaskemaskin og 
spyledekontaminator 

Venteareal Uttak vann til dispenser 

Laboratorie apotek Servant, kum og nøddusj 

Avfallsrom Utslagsvask og sluk 

Bøttekott Utslagsvask og sluk 

Forrom røntgen Servant 

Traume Servant 

Behandlingsrom / US Servant 

Prøvetaking Servant 

Sanitærinstallasjoner plan 2 

Ved ombygging i plan 2 skal følgende arealer og funksjoner inngå: 
- Operasjon 
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- Dagkirurgi 
- Intensiv  

- Tung overvåking 
- Oppvåkning 

- Laboratorie 
- Blodbank 

I romprogrammet for prosjektet inngå også arealer mht. kontorer i nordfløy og bygg aust. Her vil det 
ikke bli medtatt tiltak og kostander. 

I tabellen under har vi satt opp sanitærtekniske installasjoner som inngår i de ulike romkategoriene. 

Rom Utstyr 

Sengerom intensiv Servant og avløp for dialysevann 

Sengerom TOV Servant 

Bad Servant, dusj og WC 

Bad isolat Servant, dusj, WC og spyle dekontaminator 

Sluse isolat Servant 

Pauserom Servant og Tekjøkken m. kum og oppvaskmaskin  

Medisinrom Servant 

Desinfeksjonsrom Servant, utslagsvak, kum, sluk, instrumentvaskemaskin og 
spyledekontaminator 

Kjøkken Servant, kum og oppvaskmaskin  

Overvåking Servant 

Avfallsrom Utslagsvask og sluk 

Laboratorie og blodbank 

I tabellen under har vi satt opp omfang av sanitærutstyr. I tillegg til punktene under skal det medtas 
avløp fra kondensavløp, vanntilknytning til medisinteknisk utstyr (autoklav, dekontaminatorer, 
vaskemaskiner etc.)  

Rom Funk.nr. Servant Lab. kum Annet 

Prøvefordeling B.3.4.001 2 

Støylab B.3.4.002 1 1 Utslagsvask 
RO- vann 

Sluk 

Lab. urinlab B.3.4.002 1 Kum i avtrekkshette 

Vaskerom B.3.4.005 1 Instrumentvask. 
Dekontaminator 
RO- anleggx 2 

Autoklav 
Sluk 

Utslagsvask 

Lab. v 
prøvefordeling 

B.3.4.006 2 1 Kum i avtrekkshette 
Nøddusj 

Sluk 

Avfallsrom B3.4.010 Utslagsvask 
Sluk 

Kuvøs B3.4.011 1 Utslagsvask 

Lab B3.4.026 1 1 

Lab. B.3.4.027 1 1 Nøddusj 

Bakteriologisk lab B3.4.028 1 1 Kum i avtrekksbenk 
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Rom Funk.nr. Servant Lab. kum Annet 

Nøddusj 

Lab – Aut. 
Bakterielab. 

B3.4.029 1 

Lab. B.3.4.031 1 2 RO- system 

Lab. B.3.4.032 1 Avløp / sluk 

Avfallsrom B3.4.040 Utslagsvask 
Sluk 

Lab - P3 lab B3.4.044 1 1 Nøddusj 
Autoklav (RO-vann) 
*Tilbakeslagssikring 

jf. NS1717 

Sluse P3 lab 1 

Lab. Molekyl B3.4.045 1 

Lab PCR B3.4.046 1 2 Utslagsvask 
Nøddusj 

Lab. B3.4.047 1 

Lab  B3.4.048 1 

Sluse til B3.4.044  1 RO- vann til 
autokalv 

Lab. B.3.4.055 1 

Ekspedisjon B.3.4.056 1 

Vaskerom B.3.4.005 1 1 Instrumentvask. 
Dekontaminator 

RO- anlegg 
Autoklav 

MTA 1 1 

Infusjonsenhet 

I plan 3 skal det kun foretas en etablering av infusjonsareal. I areal skal det etableres servant. 
I arealet gjelder alle generelle krav til utforming av ledningsnett, omfang armatur og utforming av 
utstyr. 

Tekniske rom 

I nye tekniske areal i plan 0 og 3 skal det i forbindelse med ventilasjonsaggregater etableres sluk. I 
tillegg skal det i eller i nærhet av de tekniske rommene være servant. 

 Høgblokk 

I plan 4 skal det i foretas en utvidelse av dagens dialyseavdeling. Det foretas derfor også en utvidelse 

av eksisterende vannrensesystem med rørføringer til nye dialysesøyler. Disse forsynes med avløp 
bestandig mot avløp RO- vann. 
I arealet gjelder alle generelle krav til utforming av ledningsnett, omfang armatur og utforming av 

utstyr. 

Av installasjoner som er sentral mht. sanitærutstyr: 

- Servanter i alle behandlingsrom 
- Servant i medisinrom 

- Dekontaminator i forbindelse med isolat 
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- Tilknytning til instrumentvaskemaskin og dekontaminator i desinfeksjonsrom. Dette i tillegg til 
kum, servant og sluk. 

- Kum, oppvaskmaskin og vann til dispenser i tekjøkken 

I plan 5 skal det i hovedsak etableres to nye baderom, Disse skal ha en utforming lik overliggende 
etasjer.  

Omfang sanitærutstyr fremgår av plantegning,  
I arealet gjelder alle generelle krav til utforming av ledningsnett, omfang armatur og utforming av 

utstyr. 

I plan 6, 7 og 8 skal det være generelle sengeposter. Omfang sanitærutstyr fremgår av plantegning,  
I arealet gjelder alle generelle krav til utforming av ledningsnett, omfang armatur og utforming av 

utstyr. 

Dagens kantinekjøkken i plan 6 og 8 skal beholdes. I plan 7 skal det etableres tilsvarende. 

Av installasjoner som er sentral mht. sanitærutstyr: 

- Desinfeksjonsrom med tilkopling av instrumentvaskemaskin og dekontaminator, servant, kum 
og sluk 

- Postkjøkken med servant, kum, oppvaskmaskin, sluk og vannuttak for kaffemaskin.  
- Tekjøkken på ett spis / oppholdsrom 

- Dekontaminator på bad i isolat 
- Medisinrom med servant 
- Bad med servant, WC og dusj  

- Sengerom med servant 

 Bygg 2 

I ny poliklinikk for ØNH skal det etableres nytt sanitærutstyr i forbindelse med den medisinske 
behandlingen. Det vil bli nødvendig med arbeider med å etablere spillvannsopplegg fra plan 0.  

Opplegg for tappevann tas fra føring i underliggende korridor i plan 0. 

Her skal det etableres servanter i alle ny behandlingsrom. I tillegg skal det etableres et nytt skyllerom 

med sluk, servant utslagsvask og kum. Det skal også etableres uttak for forbruksvann og avløp til 
instrumentvaskemaskin. 

For møterom skal det etableres tekjøkken med kum og oppvaskmaskin 
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 Varme 

Generelt 

Følgende regelverk skal legges til grunn for prosjektering og bygging av varmeanlegg: 

 Varmenormen 2017 
 Rørhåndboken «Pluss» 2018 
 Førdefjorden Energi sine bestemmelser (ved henvendelse til Førdefjorden 

Energi) 

Ledningsnett for varmeinstallasjoner 

Lednings/-rørnettet skal være utført i materialer som er bestandig for det medium som skal 
transporteres. Ledningsnettet skal også være tilpasset de aktuelle trykk og temperaturer som kan 
forekomme.  

Der hvor faste ledningene ligger skjult i sjakter skal det ved alle ventiler anbringes inspeksjonsluker.  

Alle rørgjennomføringer i brannskiller skal utføres iht. krav i brannstrategien, prosjekteringsunderlag 
og branntettingens anvisninger. Ved alle rørgjennomganger i vegger og dekker i mur og betong skal 
det anbringes foringshylser av stål. Det skal ikke være direkte kontakt mellom hylse og rør. Hylser skal 

tettes i begge ender med brannbestandig, fleksibel fugemasse.  

Rørføringer gjennom lydklassifisert konstruksjon utføres slik at konstruksjonens lydtekniske 
egenskaper opprettholdes. 

Ved alle synlige vegg-, gulv- og takgjennomføringer av mindre uisolerte rør skal det påsettes 

dekkskiver.  

Armaturer for varmeinstallasjoner 

Hovedkurser samt utstyr skal være forsynt med avstengingsventiler, nødvendige 
innreguleringsventiler og luftepotter. Luftepotter skal være automatiske med stengeventil/kuleventil for 

avstengning og utskiftning. Etter oppfylling og utlufting av kursene skal luftepotter avstenges.  

Alle spjeldventiler skal være av full LUG type. 

Varmesystemene utformes for mengderegulering. Det medtas montering av motorstyrte 
reguleringsventiler for ettervarmebatteri, luftporter, aerotempere og ventilasjonsbatterier. 

Alle rørstrekk (lavpunkter) skal være utstyrt med avtappingsarmatur. Som avstengningsventiler 

benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. 

Innreguleringsventiler leveres med måleuttak. 

Isolering av varmeinstallasjoner 

Krav i Varmenormen 2017 (kap. 7) gjelder for isolasjon av varmeledninger, flenser, ventiler, utstyr mv. 

Isolering og overflatekledning skal utføres etter leverandørens anvisninger og skal utføres av faglærte 
isolatører. 

Ventiler, pumper og utstyr skal isoleres. Isolasjonen skal være demonterbar på utstyr der dette er 

naturlig for funksjon. 

Alle pumper skal leveres med formtilpasset avtagbar isolasjon.  

I rørtekniske rom plastmantles samtlige åpne rørføringer. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 140 av 262

Infrastruktur 

Eksisterende infrastruktur for vannbåren varme skal videreføres i ombyggingsprosjektet. Dette 

innebærer at produksjonen i teknisk sentral samt hovedføringer herfra beholdes. I teknisk rom i plan 3 
(høyblokka) finner vi i dag samlestokk med fordeling av vannbåren varme til ventilasjon og lokal 
varme. Denne shuntgruppen skal stor grad beholdes, men det skal foretas ombygging til mengdestyrt 

anlegg. Dette innebærer installasjon av nye frekvensregulerte pumper. 

Varmesystemet er i dag et tradisjonelt 80/60 °C anlegg. Med nye ventilasjonsaggregater og nye 
radiatoropplegg ser vi for oss å senke behovet dimensjonerende temperatur til 60/ 40 °C. Dette vil 

bidra til å redusere den samlede returtemperaturen tilbake til undersentral fjernvarme. 

Ny PHV skal også tilknyttes samlestokk i plan 3. System for PHV vil være lukket og skilles med 
varmeveksler. Designtemperaturen er tilstrekkelig lav til at den kan tilkoples eksisterende returledning. 

For ekstra sikkerhet skal det i tillegg legges en kurs for spissing av temperatur fra eksisterende 
turledning. 

For somatikklamell skal det etableres en ny shunt for ventilasjonsvarme og en shunt for lokal 

radiatorvarme.  

Alle varmekurser skal energimåles. 

Nybygg – somatikk 
I nybygg somatikk inngår følgende arealer og funksjoner: 

- Parkeringsareal - plan 0 
- Fellesareal og gradrobe i - plan 0 

- Sengepost barn/ KK – plan 1 
- Operasjon – plan 2 
- Sterilsentral – plan 3 

- Tekniske areal – plan 3 

Sentral varme / ventilasjon 
Det etableres en egen varmekurs som skal betjene ventilasjonsaggregatene i plan 3 teknisk rom. Den 

skal dekke 8 ventilasjonssystem i plan 3 og ett i plan 0. Dette er en mengderegulert kurs med 
designtemperatur på 60/ 40 °C 

Lokal varme 

Det skal etableres en egen varmekurs for lokal varme i teknisk rom plan 3. Den skal betjene radiatorer 
og lokal ettervarmebatteri. 
Radiatorsystem skal benyttes i plan 0 og 1 og lokale ettervarmebatteri i plan 2 og 3. 

Dette er en mengderegulert kurs med designtemperatur på 60/ 40 °C 

Lavblokk 
I eksisterende bygg lavblokk inngår følgende ombyggingsareal og funksjoner: 

- Garderobe plan 0 
- Lager plan 0 

- Varemottak plan 0  
- Sengevask plan 0 

- Vaskesentral plan 0 
- Hjelpemiddelsentral BHM plan 0 
- MTA plan 0 

- Apotek plan 1 
- Poliklinikk plan 1 

- Akuttmottak plan 1 
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- Intensiv / tung overvåking plan 2 
- Dagkirurgi plan 2 

- Laboratorie plan 2 
- Operasjon plan 2 

Sentral varme for ventilasjon 

De to eksisterende shuntkursene som i dag betjener ventilasjonsaggregater i plan 3 skal beholdes, 
men det skal foretas en ombygging til mengderegulering.  Designtemperaturen for turvann er i dag er 
80 °C. Returtemperaturen vil videre være bestemt ut fra sammensetningen mellom eksisterende og 
nye ventilasjonsaggregater. Alle nye aggregater skal ha dimensjonerende temperatur på 60/40 °C. 

For betjening av ventilasjonsvarme til nye aggregater i plan 0 skal det etablers en ny kurs som 
tilkoples ved kulvert mellom teknisk sentral og sentralblokka. Designforutsetningen er sammenfallene 
med aggregater i plan 3. 

Lokal varme 
Ved installasjon av nye radiatorer i lavblokka er det tatt utgangspunkt i å benytte eksisterende kurs for 
lokal varme.  Denne har kapasitet til å betjene nødvendig effektbehov til radiatorvarme. 
Eksisterende varmekurser bygges om for mengderegulering og designtemperatur endres til 60/ 40 °C 
For de arealene som inngår i utbygging bygg 2000 beholdes dagens radiatoranlegg. 
I forbindelse med nytt varemottak skal det etableres luftporter alternativt aerotempere. 

Høyblokk 
I eksisterende høgblokk inngår følgende arealer og funksjoner: 

- Dialyse plan 4 
- Pasienthotell plan 5 

- Sengeposter plan 6-8 

Sentral varme / ventilasjon 
Shuntkursene som betjener ventilasjonsaggregater i plan 9 skal beholdes, men skal gjennomgå en 
ombygging for mengderegulering.  Designtemperaturen for vannbåren varme er 80/60 °C. Det bør 
foretas en test på om denne designtemperaturen kan endres / reduseres. Høyblokka vil uten 
ombygging være veldig premissgivende for designtemperaturen for hele sykehuset. 

Lokal varme 
Ved installasjon av nye radiatorer i høyblokka er det tatt utgangspunkt i å benytte eksisterende kurs 
for lokal varme.  Denne har kapasitet til å betjene nødvendig effektbehov til radiatorvarme. 
Eksisterende varmekurser bygges om for mengderegulering og designtemperatur endres til 60/ 40 °C 
Nytt radiatorsystem vil erstatte dagens bruk av ettervarmebatteri i ventilasjonsanlegget og panelovner. 

Bygg 2 
I bygg 2 skal dagens varmeanlegg for vannbårne anlegg beholdes. Dette gjelder både varme for 
ventilasjonsanlegg og radiatoranlegg. 

Den enste justeringen som kan bli nødvendig er justeringer i forbindelse med endret rominndeling i 
poliklinikk ØNH. 
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 Brannslukkesystem  

Utgangspunktet for fastsettelse av krav til sprinkleranlegg er NS-EN 12845:2015 Faste 

brannslokkesystemer - Automatiske sprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold 
Sprinkleranlegget skal også samsvare med kravene i vedlagte brannstrategirapport. 

I elektrotekniske rom skal det ikke sprinkles. Her vil det bli installert andre slukkesystemer. 

Ledningsnett 

Ledningsnett, rør og rørdeler av stål utføres iht. Norsk Standard og sprinklerreglenes krav. Alle åpne 
rørføringer, fittings o.l. i sprinklersentralen skal males/ korrosjonbeskyttes. Pressfittings rørsystem 

tillates ikke. 
Ved eventuell bruk av rillerør skal godkjenningsbevis for kombinasjon av rør og kupling fremlegges. 

Tynnveggede lettvekts rør skal ikke benyttes. 

Rørføringer gjennom brannklassifisert konstruksjon utføres med forskriftsmessig branntetting. 
Rørføringer gjennom lydklassifisert konstruksjon utføres slik at konstruksjonens lydtekniske 

egenskaper opprettholdes. 

Utstyr og armatur 

For nye sprinklere stilles det følgende krav: 
- Alle sprinklere i bygget skal være type quick response.   
- I utsatte områder monteres beskyttelseskurv på sprinklerne. 

- Det benyttes sprinklere med tilpasset utløsningstemperatur for den bruk og areal sprinkleren 
betjener 

Sprinkleranlegget skal ha montert en fjerntliggende prøvingsventil med se-glass på hydraulisk mest 

ugunstige sted på et fordelingsrør, og det skal medtas fast avløp fra prøvingsventilen. 

Sprinkleranlegg 

Bygget er klassifisert iht. standard til OH1 (Ordinær fareklasse 1). For lager skal sprinkleranlegget 
klassifiseres innenfor OH3.  

Ved ombygging tas det sikte på å beholde dagens infrastruktur mht. vannforsyning, sprinklersentral og 
sjaktføringer men det vil for nytt somatikkbygg bli etablert egne sprinklerventiler. En tørrventil for 
parkeringsarealet og en våtventil for øvrig areal. 

I tabell under har vi satt opp en liste over sprinklerventiler: 

Romtyper Systemnummer Plassering Kommentar 

Plan 0 og plan 1 nord/ vest 
lavblokk 

330 001 Beredersentral plan 0 

Plan 1 sør / vest lavblokk 330 002 Beredersentral plan 0 

Plan 1 og 2 øst lavblokk 330 003 Beredersentral plan 0 

Plan 2 vest lavblokk 330 004 Beredersentral plan 0 

Plan 4 og 5 høgblokk 330 005 Teknisk etasje plan 3 

Plan 6 og 7 høgblokk 330 006 Teknisk etasje plan 3 

Plan 8 og 9 høgblokk 330 007 Teknisk etasje plan 3 Utvides til å dekke 
plan 9 

Plan 3 høgblokk 330 008 Teknisk etasje plan 3 

Somatikklamell - Våt +01=332.009 Teknisk etasje plan 3 

Somatikklamell -Tørr +09=332.001 Plan 0 

Bygg 2 +02=332.001 Plan 0 
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Dagens sprinkleranlegg har gjennomgått 25 års kontroll. Her fremgår det at rørende er av god kvalitet, 
men at en finner mangler i forbindelse med røroppheng og drenering. Det fremgår også at 

eksisterende rørnett vil være dyrt å bygge om og det er på denne bakgrunn anbefalt å skifte ut hele 
sprinkleranlegget i de arealer som skal ombygges. I praksis vil dette gjelde de areal hvor vi har lagt til 

rette for omfattende rehabilitering av de øvrige VVS- tekniske anleggene. 

For sprinklerhoder gjelder samme forutsetting. Ved større ombygginger bør sprinklerhoder byttes ut til 
quick respons (68 gr.C).  Det påpekes at sprinkling over himling har større avvik mht. skjerming mot 

andre installasjoner. Dette rettes i forbindelse med ombygging. 

Installasjon for brannslokking i elektrotekniske rom og tavlenisjer 

For elektrotekniske rom og el. nisjer skal det benyttes andre slukkesystem enn sprinkler. 

I elektrotekniske rom skal det installeres aerosolbasert slukkesystem (Stat-X eller tilsvarende) eller 

gasslukkesystemer (Inergen, Argotec, NOVEC 1230 eller tilsvarende). Slukkesystemet skal utløses 
ved hjelp av brannalarmanlegget.  
I elektrotekniske nisjer skal det installeres selvutløserne ampuller (Bonpet eller tilsvarende). 

Nybygg - somatikk 
Bygget skal betjenes av en våt sprinklerventil som plasseres i teknisk areal plan 3 bygg 1. 
Sprinklerventil plasseres i tiknytning til de eksisterende sprinklerventilene som betjener høgblokka. 

For parkeringsareal i plan 0 vil det være behov for et frostfritt sprinklersystem. Det skal derfor 
etableres et tørrsprinkleranlegg med egen sprinklerventil i etasjen. 

Det skal etableres eget aerosolbasert slukkesystem for følgende areal: 
- IKT- rom plan 1 

Det skal etableres gasslukkesystem i følgende rom: 
- 2 stk. UPS rom plan 3 
- 2 stk. UPS hovedfordeling plan 3 
- 2 stk. batterirom plan 3 

Lavblokk 
Lavblokka er i dag i stor grad sprinklet. Dette bortsett fra de østlige deler av plan 0. Her sprinkles de 
arealene som inngår i ombyggingen. 
Som nevnt i sprinklerrapport vil eksisterende rørnett være dyrt å bygge om. Dette gjør at vi tar sikte på 
å skifte ut hele rørnett og sprinklere i arealer med omfattende ombygging. Dagens inndeling av 
sprinklersystem vil i stor grad bli opprettholdt. 

Arealer som inngår i utbygging 2000 er av nyere dato og vil også i liten grad bli berørt av omfattende 
ombygging. Her vil eksisterende sprinkleranlegg bli beholdt.  

Det skal etableres eget aerosolbasert slukkesystem for følgende areal: 
- IKT- rom – plan 3 
- IKT- rom - plan 2 
- 2 stk. IKT – rom – plan 1 

Det skal etableres gasslukkesystem i følgende rom: 
- Hovedfordeling B plan 3 
- Hoved kommunikasjonsrom 2 - plan 2 
- 2 stk. batterirom - plan 3 
- 4 stk. batterirom - plan 0 
- 2 stk. traforom - plan 0 
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Høyblokk 
Høgblokka er i dag sprinklet bortsett teknisk rom plan 9. Eksisterende sprinklersystem som i dag 
dekker plan 8 utvides til også dekke plan 9. Luftinntak og areal med luftavkast må frostsikkert. Det bør 
derfor etableres glykol endeanlegg som sikrer disse delen mot frost. 

Eksisterende rørnett vil være dyrt å bygge om og det er på denne bakgrunn anbefalt å skifte ut hele 
sprinkleranlegget i de arealer som skal ombygges. I praksis vil dette gjelde de areal hvor vi har lagt til 
rette for omfattende rehabilitering av de øvrige VVS- tekniske anleggene. 

Det skal etableres eget aerosolbasert system for følgende areal: 
- IKT- rom - plan 6 
- IKT – rom – plan 8 

Bygg 2 
Bygget er i dag ikke sprinklet. Bygget vil nå få nye funksjoner med poliklinikk og kontor og vil med 
denne endringen ikke få krav om sprinkling. 

Bygget har et eksisterende vanninnlegg og en mindre sprinklerventil som betjener kjøkkenet.  

Bygg 6 - Aggregatbygget  

I aggregatbygget skal det etableres nye elektrotekniske installasjoner. Det er vurdert at for to nye 
hovedtavlerom skal det etableres nytt gasslukkeanlegg eller utvide eksisterende anlegg. Nytt anlegg 
kan være av type Inergen slukkegass, Argo Tech eller Novec 1230. Systemet skal leveres komplett 

med flaskerørføringer og ventiler. Det skal også leveres spjeld for trykkavlastning. Systemet skal 
kunne styres og overvåkes fra eksisterende brannalarmanlegg. Fellesfeil varsles videre til SD-anlegg. 

Hvert av rommene er på ca. 50 m3. 
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 Gass og trykkluft 

Sentrale styrende dokument for prosjektering og utførelse av sprinkleranlegg er: 

 ISO 7396-1:2016 ”Medical gas pipeline systems - Pipeline systems for 
compressed medical gases end vacuum” 

 SIS HB370 ”Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggninar” utgave 3. 

Røranlegg 

Det skal benyttes medisinske kobberrør og rørdeler iht. NS-EN 13348:2008. 

Rørene skal være avfettet og emballert fra fabrikk. Tillatt restnivå av hydrokarboner skal være 
maksimalt 2,5mg/m2 innvendig overflate. 

All klamring utføres med lyddempede og elektrisk isolerende mellomlegg mellom rør og klammer. 

Røranlegget utstyres med tilkoplingspunkter for jording iht. NEK 400. 

Det skal brukes inert beskyttelsesgass og hardlodding etter kappilarmetoden ved alle 
sammenføyninger. Demonterbare sammenføyninger skal bare benyttes på steder hvor de enkelt kan 
inspiseres og tetthetskontrolleres. 

Armatur og utstyr 

Samtlige komponenter i anlegget skal være CE-godkjent etter direktiv MDD 93/42EEC om medisinsk 
utstyr.  

Stengeventiler skal være avfettet, rengjort og emballert fra fabrikk. 

Minimum trykklasse for alt utstyr PN16. 

Infrastruktur 

Ny kompressorsentral
Det skal etableres en ny kompressorsentral i PHV med tre uavhengige kompressorlinjer.  
Kompressorsentralen skal ha kapasitet til å forsyne hele sykehuset med medisinsk luft.  

Det skal installeres oljefrie kompressorene beregnet for produksjon av medisinsk luft. Disse skal hver 

ha en kapasitet på ca. 140 m3/h (NA) mot et trykk på 6 bar (inkl. kapasitet for tørke).  

Hver produksjonslinje skal ha kapasitet til beregnet maskimal samtidig forbruk for hele sykehuset.  
Dette er beregnet til ca. 140 m3/h. 

Beregning av kompressorstørrelse skal forutsette å ha ca. 15% større kapasitet enn beregnet behov 
på grunn av kapasitet til adsorbsjonstørkene.  

Hver kompressorlinje skal bestå av egen trykkluftskompressor, buffertank, tørke og filter. Den ene av 

de tre kompressorlinjene skal plasseres i egen branncelle, skilt fra de to andre kompressorlinjene. 
Etter kompressorlinje etableres stabilisatorer med doble reduksjonsventiler. Det skal være en 
stabilisator i hvert av de to kompressorrommene (se skjema). Stabilisatorene skal levers komplett med 

stengeventiler, prøveuttak og trykkgiver for tilkobling til lokalt alarmpanel og til SD 

Det etableres et luftinntak for kompressorene. Luftinntaket skal kobles direkte til hver kompressor slik 
at de suger inn frisk-luft direkte utefra.  

Adsorbsjonstørke og filter skal ved produksjon av medisinsk trykkluft levere en kvalitet som oppfyller 

kravene iht. ISO 7396-1:2007 ”Medical gas pipeline systems - Pipeline systems for compressed 
medical gases end vacuum”. 
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Kompressorsentral utstyres med samkjøringsautomatikk for kompressorende. Alarmer fra 
kompressorer og følere overføres til SD- anlegg. 

Eksisterende kompressorsentral 
Sykehuset har i dag en eksisterende kompressorsentral for produksjon av medisinsk luft og 
instrumentluft.  Sentralen har en ugunstig utforming og plassering ved at den deler areal med 

sykehusets kjølemaskiner. De eksisterende kompressorene har tilstrekkelig kapasitet (180 m3/min og 
168 m3/min) men er av eldre dato - hhv. 15 og 28 år. 

Det er tenkt at forsyning fra eksisterende sentral fases ut etter hvert som ny kompressorsentral tar 

over hele produksjonen av medisinsk luft og behovet for instrumentluft ikke er tilstede i eksisterende 
operasjonsavdeling.  

En ønsker likevel å beholde kompressorsentralen for produksjon av teknisk trykkluft og instrumentluft. 

Områder som i på videre vil ha behov for instrumentluft / teknisk trykkluft er følgende areal: 

- laboratoriet  
- kjeveortopedi (1 etg.) 

- Øyekirurgi 
- Teknisk avdeling (0 etg.). 
- Sterilsentral 

- Sentralkjøkken 
- Sengevask 

Eventuelle justeringer eller nedskalering av eksisterende sentral er ikke medtatt i forprosjektet. 

Eksisterende forsyning oksygen 

Eksisterende sentral forsyning av oksygen er etablert i teknisk sentral. Her finner vi utvendig tank med 
flytene oksygen og tosidig tømmesentral for flaskepakker. Denne sentralen er i god stand og vil 

videreføres som forsyning av oksygen til sykehuset. 

Eksisterende forsyning lystgass 
Eksisterende sentral forsyning av lystgass er etablert i teknisk sentral. Her finner vi en tosidig 

tømmesentral for flasker. Denne sentralen er i god stand og vil videreføres som forsyning av lystgass 
til sykehuset. 

Ny Nødgassentral
Det skal etableres en ny gassentral i PHV for nødforsyning av medisinsk luft og oksygen. 

Gassentralen skal være dimensjonert for å kunne nødforsyne alle trykkvakter / trykkovervåkere  med 
maskimal samtidig forbruk på sykehuset i minimum 2,5 timer. 

For medisinsk luft er dette er beregnet til ca. 140 m3/h. 

For oksygen er dette beregnet til ca. 70 m3/h. 

Rommet skal ha dører med for direkte tilgang mot kjøregård. Det skal også ha åpninger ved gulv og 
tak for naturlig ventilering av rommet. Vi er avhengig av å ha god tilkomst for inn- og uttransport av 
flasker.  

Det er foreløpig beregnet følgende kapasitet på sentralen: 

2x 8 flasker oksygen (16 flasker) 
2x 14 flasker med. trykkluft (28 flasker) 

Leveringskapasitet for tømmesentralene skal være hhv. 80 m3/h for oksygen og 120 m3/h for 

medisinsk luft. Dette skal verifiseres og dokumenteres videre i detaljprosjekteringen. 

I gassentral skal det etableres et eget alarmpanel for håndtering av alarmer fra tømmesentral samt 
overføring av alarmer til SD- anlegg. 
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Nybygg – somatikk 
I nybygg somatikk inngår følgende arealer og funksjoner som skal ha medisinsk gass: 

- Sengepost barn/ KK (oksygen, lystgass og medisinsk luft) 

- Operasjon (oksygen og medisinsk luft) 
- Sterilsentral (medisinsk luft og teknisk trykkluft) 

Nybygg somatikk skal betjenes med sentral forsyning av medisinsk luft, lystgass og oksygen. I tillegg 
skal alle trykkvakter og trykkovervåkere nødforsynes med medisinsk luft og oksygen fra 
nødforsyningssentral i PHV 

Sentral forsyning av oksygen og lystgass kommer fra eksisterende gassentral i teknisk sentral. Sentral 
forsyning av medisinsk luft kommer fra ny kompressorsentral i PHV. 

Barn / KK plan 1 
Barn / KK skal ha forsyning av medisinsk luft, oksygen og lystgass. I tabell under har vi satt opp hvilke 
rom som skal ha gass. 

Romtyper Oksygen Lystgass Medisinsk luft 

Sengerom / pasientrom X x 

Nyfødt intensiv / 

neonatal 

X x 

Fødestue X X x 

US / Spesial X x 

For hvert fjerde sengerom og undersøkelsesrom skal det være nødavstengningskap. For fødestue og 
neonatal skal det være nødavstengningskap for hvert rom.  

I fødestue vil det i tillegg være evakueringsledning for anestesigass og avtrekkssystem for 
dobbeltmaske (betjenes av system for diatermiavtrekk) 

Operasjon plan 2 
Medisinsk trykkluft og oksygen skal installeres i alle forberedelsesrom og operasjonsstuer. Det skal 
også installeres medisinsk gass i rom for MTA og behandlingsrom spesial. I rommene monteres 
gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler eller uttaksposter i tak. Hver operasjonsstue vil ha flere 
uttakskanaler i tak. 
I operasjonsstuene vil det i tillegg være evakueringsledning for anestesigass og avtrekkssystem for 
diatermiavtrekk. 

I forbindelse med lokal autoklav skal det fremføres forsyning av teknisk trykkluft – 8 bar. 

I korridor skal det monteres nødavsteningsskap for hver operasjonsstue. Forberedelsesrom betjenes 
av samme nødavstengningsskap som tilliggende stue. Det skal i operasjonsavdelingen installeres to 
trykkovervåkere for alarmering, avstenging og nødforsyning av medisinsk gass.  
Evakueringsledning for sug / anestesigass skal etableres i alle operasjonsstuer. 
I tillegg skal det installeres sentralt avtrekkssystem for diatermiavtrekk. Dette er et felles 
avtrekkssystem for hele operasjonsavdelingen, poliklinikk, fødestuer og akuttmottak. 

Sterilsentral plan 3 
I sterilsentral skal det fremføres teknisk trykkluft for – 8 bar for autoklav, vognvaskemaskin og 
instrumentvaskemaskin. 
I vaskerom og pakkerom skal det fremføres medisinsk luft – 4 bar. Denne delen skal sikres med 
dobbel tilbakeslagssikring.  
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Lavblokk 
I eksisterende lavblokk inngår følgende arealer og funksjoner som skal ha medisinsk gass: 

- Intensiv sengepost 

- Tung overvåking 
- Oppvåkning 
- Poliklinikk 

- Operasjon øye (eksisterende) 
- Billeddiagnostikk 

- Akuttmottak 

I tillegg skal flere funksjoner betjenes med teknisk trykkluft 

- Kjøkken (eksisterende) 
- Sengevask 
- Laboratorie 
- Patologi (eksisterende) 
- Teknisk avdeling (eksisterende) 

Teknisk trykkluft / instrumentluft hentes fra eksisterende kompressorsentral i teknisk sentral. 

Poliklinikk plan 1: 
Medisinsk luft og oksygen skal installeres i alle undersøkelsesrom og spesialrom for scopi og kirurgi. I 
rommene monteres gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler eller uttaksposter i tak. 
I korridor skal det monteres nødavstengningsskap for hvert fjerde undersøkelsesrom.  
I hvert korridorløp (ortopedisk poliklinikk, kirurgisk poliklinikk og KK) skal det installeres trykkovervåker 
for alarmering, avstenging og nødforsyning av medisinsk gass. 

I undersøkelsesrom kirurgi skal det etableres sentralt system for diatermiavtrekk. Dette er felles for 
operasjonsstuer, traumestue og fødestuer. 

Desinfeksjonsrom poliklinikk skal ha medisinsk luft for scopvaskemaskin. 

 Akuttmottak plan 1 
Medisinsk luft og oksygen skal installeres i alle undersøkelsesrom, sengerom og traumerom. I 
rommene monteres gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler eller uttaksposter i tak. 
I korridor skal det monteres nødavstengnigsskap for hvert rom.  
I akuttmottak skal det installeres trykkovervåker for alarmering, avstenging og nødforsyning av 
medisinsk gass. 

Evakueringsledning for sug / anestesigass skal etableres i traumestue. 
I tillegg skal det installeres sentralt avtrekkssystem for diatermiavtrekk. Dette er et felles 
avtrekkssystem som også betjener operasjonsavdeling, poliklinikk og fødestue. 

Billeddiagnostikk plan 1 
Medisinsk luft og oksygen skal installeres i nye undersøkelsesrom, MR, CT røntgen og spesialrom. I 
rommene monteres gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler. For MR er det viktig at armatur og 
uttak er tilpasset for bruk i MR- kabin. 
I korridor skal det monteres nødavstengningsskap og gassrørene tilknyttes eksisterende rør 
nedstrøms eksisterende trykkovervåker. 

Intensiv, tung overvåkning og oppvåkning plan 2 
Medisinsk luft og oksygen skal installeres i alle intensivrom, rom for tung overvåking og sengeplasser 
for oppvåkning. Det skal også installeres medisinsk gass i tilliggende undersøkelsesrom. I rommene 
monteres gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler eller uttaksposter i tak. 
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I korridor skal det monteres nødavstengningsskap for hvert rom. Det skal installeres tre 
trykkovervåkere for alarmering, avstenging og nødforsyning av medisinsk gass. En trykkovervåker for 
hhv. Intensiv, tung overvåking og oppvåkning. 

Laboratorie plan 2: 
Laboratoriearealene skal betjenes med teknisk trykkluft.  

Følgende utstyr skal tilknyttes teknisk trykkluft: 
- Analysemaskiner støylab. - B3.4.002 
- Autoklav P3 – lab. – B3.4.044 
- Vaskerom – B3.4.005 
- MTA – verksted. 

Infusjonsenhet plan 3 
Medisinsk luft og oksygen skal installeres i infusjonsenhet. I rommene monteres gassrørene til 
prefabrikkerte uttakskanaler for hver seng. 
I korridor skal det monteres nødavstengningsskap og gassrørene tilknyttes eksisterende rør 
nedstrøms eksisterende trykkovervåker. 

Høyblokk 
I eksisterende høyblokk inngår følgende arealer og funksjoner som skal ha medisinsk gass: 

- Dialyse 

- Sengepost  

Dialyse – plan 4 
Medisinsk trykkluft og oksygen skal installeres for alle dialyseplasser. I rommene monteres 
gassrørene til prefabrikkerte dialysesøyler.  
I korridor skal det monteres nødavsteningsskap for hvert dialyserom. Det installeres videre 
trykkovervåker for alarmering, avstenging og nødforsyning av medisinsk gass.  

Pasienthotell plan 5 
Ingen tiltak mht. medisinsk gassanlegg 

Sengepost plan 6-8 
Medisinsk trykkluft og oksygen skal installeres i alle sengerom. I rommene monteres gassrørene til 
prefabrikkerte sengeromskanaler.  
I korridor skal det monteres nødavsteningsskap for hver fjerde sengerom. Det skal i hver sengeetasje 
installeres fire trykkovervåker for alarmering, avstenging og nødforsyning av medisinsk gass.  

Bygg 2 
I bygg 3 inngår følgende arealer og funksjoner som skal ha medisinsk gass: 

- Poliklinikk Øre- Nese- Hals 

Tilknytning til bygg 2 etableres ved operasjonsstue øye (plan 1 bygg 1). 

Medisinsk trykkluft og oksygen skal installeres i undersøkelsesrom (5 stk.), vaksinasjonsrom og 
Spesialrom kirurgi  I rommene monteres gassrørene til prefabrikkerte uttakskanaler eller uttaksposter i 
tak.  
I korridor skal det monteres nødavstengningsskap. To skap for underøkelsesrom samt ett for hhv. 
spesialrom kirurgiog vaksinasjonsrom. Det skal i avdelingen installeres trykkovervåker for alarmering, 
avstenging og nødforsyning av medisinsk gass.  
Evakueringsledning for sug / anestesigass skal etableres i operasjonsstue. 
I tillegg skal det installeres et eget lokalt system for diatermiavtrekk.  
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 Prosesskjøling 

Sentrale styrende dokument for prosjektering og utførelse av sprinkleranlegg er: 

 Kuldehåndboka 2007 

Ledningsnett 

Rørføringer for kjølevæske utføres med utgangspunkt i krav i kuldenormen. Rørføring for isvann følge 

kravet til isvannssystemet. 

Lavblokka 
I lavblokka skal følgende areal / funksjoner ha kjøleanleggsinstallasjoner: 

- Vaskesentral plan 0 
- Laboratorie plan 2 

- Komunikasjonsrom 2 
- Røntgen - MR 

Vaskesentral 

I vaskesentral er det i dag et kjølerom for mopper / skittent tøy. I forbindelse med ombyggingen skal 
denne funksjonen opprettholdes. 

Laboratorie: 
I laboratoriearealene skal det det etableres en rekke kjølerom. Disse skal betjenes med lokal 
isvannskjølte DX- maskiner. I tabellen under fremgår hvilke rom som skal etableres som kjølerom. 

Bruk av eksisterende system for prosesskjøling (kapasitet) 

Rom Funk.nr. Areal Kommentar 

Lab. Kjølerom B3.4.009 22 Kjølerom m. glassdører 

Kjølelager B.3.4.036 7 Kjølerom 

Kjølelager B.3.4.037 10 Kjølerom 

Kjølelager B.3.4.038 10 Kjølerom 

DX- maskinene skal være isvannskjølt. De tilknyttes isvannssystem for lokal kjøling. 

Kommunikasjonsrom 2 
For kommunikasjonsrom 2 skal det etableres to dataromskjølere hver med 100% kapasitet mht. 
kjølebehov. En av disse skal ha installert DX- kjøler for nettvannsbackup.  
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 Luftbehandling 

 Generelt 

Sentrale styrende dokument for prosjektering og utførelse av luftbehandlingsanlegg er: 

 NS-EN 15251:2007 Inneklima parametere for dimensjonering og vurdering av 
bygningers energiutnyttelse 

 Arbeidstilsynets veiledning 444 «Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen» - 
Versjon 2006 

 SINTEF Fag 11 – Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering - 2013 

Prosjektet forutsetter luftbehandlingsanlegg med balansert ventilasjon som dekker alle arealer i bygget 
i henhold til gjeldende forskriftskrav.   

Som utgangspunkt for dimensjonering av luftmengde er det utarbeidet en klimatabell for prosjektet. 
Oppbygging og dimensjonering er basert på NS-EN 15251 Inneklima parametere for dimensjonering 
og vurdering av bygningers energiutnyttelse. 

TEK 17 og Arbeidstilsynets bestemmelser (veiledning 444 «Klima- og luftkvalitet på arbeidsplassen») 

samt vurdering av internlast/personlast er lagt til grunn for verdier i klimatabell. Det skal videre i 
prosjektet gjøres nye vurderinger. 

Klimasystemet i bygget forutsetter tilførsel av kjølt ventilasjonsluft i perioder med kjølebehov og 

isoterm tilførsel i perioder med oppvarmingsbehov.  

I deler av bygget skal det være behovsstyrt ventilasjon. Dette gjelder i hovedsak behandlingsareal, 
operasjon og laboratorieareal. På romnivå fremgår omfanget av behovsstyrt ventilasjon i klimatabell.  

I behandlingsrom, operasjonsrom, møterom, oppholdsrom, laboraorie etc. skal det benyttes 
balanserte ventilasjonsanlegg med variable luftmengder (VAV/DCV (demand controlled ventilation)).  
I birom med lav luftmengde, rom der det ikke finnes parameter å styre luftmengden etter eller som har 

konstante behov (toaletter etc.) skal det benyttes konstante luftmengder (CAV). Det monteres VAV-
enheter, CAV-enheter og optimizere for stabil og optimal drift av anlegget. 

Kriteria for behovsstyringen skal på en best mulig måte tilpasses funksjonen for de ulike rommene / 

sonene i bygget.  

Romtyper Reguleringsparameter Kommentar 

Kontorer og 
undersøkelsesrom 

Tilstedeværelse / temperatur 

Undersøkelses- og 
behandølingsrom 

Tilstedeværelse / temperatur 

Møterom, oppholdsrom og 
samtalerom 

CO2 / temperatur 

Laboratorie Behov spesialavtrekk 

Operasjonsstuer Driftsstatus 

Rom og areal som skal ha konstantmengde ventilasjon er typisk sengeposter, garderober, lager, 

medisinsk støtteareal, tekniske areal. Dette er arealer som har jevnt høy bruksprosent eller har 
forurensing som ikke påvirkes vesentlig av bruk. 

Ellers er det flere funksjoner / rom som i avdelinger med behovsstyring også skal ha konstantmengde.  
Dette er rom som medisinrom, kjøkken, toalett, korridor mm. 

Kanalnett for luftbehandling 

Kanaler skal tilfredsstille kravene i NS EN-1505/1506. Det skal generelt legges til grunn tetthetsklasse 

C for sirkulære kanaler og tetthetsklasse B for rektangulære kanaler.  
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Kanaler skal tetthetsprøves i henhold til NS EN 12237. Omfanget skal gjelde testing av mer enn 10% 
av kanalnettet og hvor grenseverdiene for lekkasje fremgår av standard. 

Kjøkkenavtrekk skal inngå som eget avtrekkssystem og legges som egen kanal. Kanalene 
brannisoleres i full lengde iht. krav i brannstrategidokumentet. 

Det skal i størst mulig grad brukes sirkulære kanaler. Fleksible kanaler og kanaldeler skal ikke 
benyttes. 

Nødvendige lyddempere og spjeld i fordelingsnettet medtas. Lyddempere skal være fabrikkframstilt 
med dokumenterte data for dempning og trykkfall. Lyddempere skal ha strømningsmessig utførelse og 
derav minimalisert strømningsmotstand. 

Kanalføringer gjennom brannklassifisert konstruksjon utføres med forskriftsmessig branntetting. 

Kanalføringer gjennom lydklassifisert konstruksjon utføres slik at konstruksjonens lydtekniske 
egenskaper opprettholdes. 

Utstyr for luftfordeling 

Tilluft- og fraluftsventiler skal tas ut slik at luftmengden ligger innenfor ventilens beste arbeidsområde 
og plasseres slik at kortslutning unngås. For VAV- anlegg skal tilluft og avtrekksventiler ha kapasitet 
20% over dimensjonerende luftmengde for å kunne forsere på temperatur. Lydnivået fra tilluft- og 

fraluftsventiler skal tilfredsstille rommets generelle lydkrav. Alle tilluftsventiler skal utstyres med 
plenumskammer.  

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for rengjøring 

uten ny innregulering av anlegget. 

Bruk av overluftsventiler skal oppfylle kravet til lyddemping som er satt i premissdokument for 
akustikk.  

Det skal utarbeides en løsning slik at ising på inntaksrister unngås, samtidig som muligheten for 

passering av lett tørr snø og regn minimeres ut fra de gitte rammebetingelser.  

Luftinntaket skal prosjekteres og bygges i forhold til følgende forutsetning: 

- Hastighet over inntaksrist 1,5 m/s (bruttoareal) 

- Etablering av god drenering av inntakskammer for oppsamling av 
kondens/smeltevann 

- Etablere god tilkomst for rengjøring og inspeksjon av inntakskammer 

- Ikke bruk av åpen isolasjon i inntakskammer 

Avkast over tak løses primært med nedfelt jethette nedfelt i takgjennomføring tilpasset aktuell 
luftmengde. Alle jethetter skal ha drenering. 

Alle systemer med behovsstyrt ventilasjon skal ha sonespjeld på alle kanaler ut fra sjakt. Dette for 
optimalisering av viftedrift. Vifte i tilhørende aggregat styres slik at det alltid er et sonespjeld som står 

fullt åpen. Målt luftmengde og spjeldvinkel på sonespjeld og VAV- spjeld skal vises i SD-anlegg. 

I rom med konstant luftmengde skal det benyttes fullverdig VAV-spjeld programmert for konstant 
luftmengde som kommuniserer med SD anlegget.  

Ved eventuell kryssing av brannseksjoneringer, samt evt. øvrige steder brannstrategien krever det, 

skal det monteres godkjente og testede motorstyrte brannspjeld (eller branngasspjeld). Det medtas 
komplett styresentral for brannspjeld, for testing, trimming og overvåkning av spjeldene. Styresentral 

tilkoples brannalarm og SD-anlegg for full overvåkning. 

I elektrotekniske rom med gass- og aerosolbasert slukkesystem skal det installeres motoriserte 
stengespjeld som styres av brannalarmanlegget og stenger ved utløst brannalarm. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 153 av 262

Isolasjon av installasjon for luftbehandling 

Termisk isolering 

Det skal for termisk isolering benyttes aluminiumsbelagt mineralullsisolasjon. Alle skjøter skal tapes 

med brannklassifisert og diffusjonstett aluminiumstape og evt. stiftes før taping slik at skjøtene blir 
tette. 

Alle inntakskanaler isoleres med minimum 50 mm isolasjon med aluminiumsfolie. Alternativ kan det 

benyttes prefabrikkerte isolerte sandwich-vegger. 

Avkastkanaler med fuktig luft skal isoleres tilstrekkelig slik at innvendig kondens i kanaler ikke oppstår. 

Alle tilluftskanaler skal termisk isoleres. Isolasjonstykkelsen skal ikke være mindre er 25 mm. 

Innvendig isolasjon aksepteres ikke, med unntak av i standard produkter der dette er en del av den 
dokumentere produktspesifikasjonen (plenumskamre, lydfeller). 

For åpne kanalføringer på tak skal isolasjonstykkelsen være 100 mm. Kanalene skal i tillegg mantles 

og være bestandig mot sollys, vindpåkjenning, nedbør og frost. 

Brannisolering 

Brannisolering av kanaler skal være i henhold til krav i gjeldende regelverk, samt tilfredsstille krav i 
brannstrategi for bygget. For dette bygget vil det si at brannisolering i stor grad kan utelates ved 

kryssing av branncellebegrensende vegger. 

Kjøkkenavtrekk skal inngå som eget avtrekkssystem og legges som egen kanal. Kanalene 
brannisoleres i full lengde iht. krav i brannstrategidokumentet. 

All brannisolering skal legges iht. leverandørens anvising.  

 Nybygg – somatikk 

I nybygg somatikk inngår følgende arealer og funksjoner: 

- Fellesareal og garderobe 
- Sengepost barn/ KK 

- Operasjon  
- Sterilsentral 
- Tekniske areal 

Ventilasjonssystemer 
Med nybygg somatikk regner vi alle ventilasjonssystemer vest for brannskille. Denne delen av 
nybygget vil bli betjent av totalt 10 luftbehandlingssystem. 

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Garderobe plan 0 +09=360.001 1000 Grønn garderobe 

Parkering plan 0 +09=360.001 Kun tilluft 

Barn / KK +09=360.301 20.000 Fødeavdeling og sengepost 

Operasjon +09=360.302 10.000 Støtteareal 

Operasjonsstue  +09=360.303 3000/12.000 10 CFU – Omluft 12.000 m3/h 

Operasjonsstue +09=360.304 3000/12.000 10 CFU – Omluft 12.000 m3/h 

Operasjonsstue +09=360.305 3000/12.000 10 CFU – Omluft 12.000 m3/h 

Operasjonsstue +09=360.306 3000 100 CFU 
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Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Operasjonsstue +09=360.307 3000 100 CFU 

Sterilsentral +09=360.308 10.000 + omluftsenheter 10.000 m3/h 

Ventilasjonsteknisk rom er plassert i plan 3. Her vil det i tilknytning til aggregatene bli etablert luftinntak 
i byggets nordfasade. Avkastluft føres over tak via jet- hette. 

Ventilasjonssystem for Barn/KK og generell ventilasjon i plan 2 (operasjon) skal forberedes for drift 
under brann. Dette innebærer en etablering av bypass med egen brannvifte. 

I nybygg somatikk skal følgende areal ha behovsstyrt ventilasjon 
- Benhandlingsdel barn / KK 
- Operasjonsstuer 

Sengepost 
I deler av arealet for Barn / KK skal det være behovsstyrt ventilasjon. 
Kriterier for behovsstyringen fremgår av tabellen under 

Romtyper Reguleringsparameter Kommentar 

Arbeidsrom og samtalerom Tilstedeværelse / temperatur 

Oppholdsrom, spiserom Tilstedeværelse / temperatur 

Fødestue Tilstedeværelse  

Undersøkelsesrom Tilstedeværelse / temperatur 

Sengerom, pasientrom og familierom vil ha konstant mengde.  

I fødestuer skal noe av avtrekksmengde tas ved gulv. I tillegg skal det være uttak for avtrekk med 
dobbeltmaske. Dette er et felles system med diatermiavtrekk. 

Operasjon 
I plan 3 er det ett ventilasjonssystem som dekker generell ventilasjon for operasjonsavdelingen. 
Operasjonsrom og forberedelsesrom dekkes av egne aggregat. 

I hovedsak skilles en operasjonsstue i forhold til om det er krav til LAF tak (Laminar Air Flow).  

Med LAF- tak vil stuen oppnå kravet om maksimalt 10 CFU (10 bakteriebærende partikler pr 
kubikkmeter). Ved ordinær omrøring og forberedelsesrom settes det et krav om 100 CFU. 

Totalmengden for en stue med omrøringsventilasjon (100 CFU) skal være 20 - 25 luftvekslinger pr 
time. 

Luftmengden skal kunne reguleres ut fra tre driftssituasjoner. Dette gjelder for under operasjon, for 
dagdrift og for natt- helgedrift. For dagdrift så reduseres luftmengden til 40% når operasjonsstuene 
ikke benyttes for operasjoner. Utenom driftstid reduseres luftmengden ytterligere.   

I stuer med omrøringsventilasjon skal tilluftsventilene inneha terminalfilter EU13 (HEPA- filter). 
Stuene skal ha avtrekk ved gulv som utgjør 2/3 av totalmengden. I tillegg skal det etableres en 

avtrekksventil på utsiden av operasjonsstuene.  Overstrømningsmengden skal være tilstrekkelig for å 
kunne oppnå et overtrykk i operasjonsstuene på 10 Pa.  

For stuer med ventilasjonstak (10CFU) så bestemmes luftmengden ut fra arealet på taket. For et tak 
på 3,0 x 3,0 meter vil luftmengden være ca. 13.000 m3/h med en fronthastighet på 0,4 m/s. 

HEPA filter skal monteres i selve taket. Luftmengden i operasjonsstuene skal reguleres mellom 
nattventilasjon, dagventilasjon og ventilasjon under drift.  

Det skal etableres avtrekkspunkt både ved gulv og tak. Avtrekk ved gulv skal minimum utgjøre 2/3 av 
totalmengden. I tillegg skal det etableres en avtrekksventil på utsiden av operasjonsstuene.  



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 155 av 262

Overstrømningsmengden skal være tilstrekkelig for å kunne oppnå et overtrykk i operasjonsstuene på 
10 Pa.  

Det skal etableres et sentralsystem for Diatermiavtrekk. Leverandør for systemet er Medicvent. Dette 

skal etableres i alle operasjonsstuer og er felles system også for traumestue, poliklinikk og fødestuer. 

Sterilsentral 
I pakkerom, autoklav og sterilt lager stilles det krav til ventilasjon med høyt luftskifte (10 l/h). Arealene 

skal ventileres med en friskluftmengde for å dekke opp krav til inneklima. For å oppnå et ytterligere 
høyt luftskifte installeres det omluftsenheter med HEPA- filter i arealene.  

Aggregatet skal inneha forfilter, kjølebatteri, vifte og HEPA- filter. 

Parkeringsareal 
I parkeringsareal skal det etableres et tilluftssystem for ventilering av garasje. Dette systemet har til 
hensikt å impulsventilere arealet for å sikre tilstrekkelig lav konsentrasjon av eksos. 
Arealet skal ikke oppvarmes. 

Spesialavtrekk 
I tabell under har vi satt opp en oversikt over system for spesialavtrekk 

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Medisinavtrekk 
barn/KK og operasjon  

+09=369.301 800 2 sikkerhetsbenker 

Kjøkkenavtrekk Barn / 
KK 

+09=369.302 400 

Diatermiavtrekk 
operasjon / fødestue 

+09=369.303 For 16 uttak 

 Lavblokk 

I eksisterende bygg lavblokk inngår følgende ombyggingsareal og funksjoner: 

- Garderobe plan 0 
- Lager plan 0 
- Varemottak plan 0  

- Sengevask plan 0 
- Vaskesentral plan 0 

- Hjelpemiddelsentral BHM plan 0 
- MTA 
- Apotek plan 1 

- Poliklinikk plan 1 
- Akuttmottak plan 1 

- Intensiv / tung overvåking plan 2 
- Dagkirurgi plan 2 
- Laboratorie plan 2 

- Operasjon plan 2 
- Infusjonsenhet plan 3 
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Ventilasjonssystemer 
Lavblokka betjenes i dag i hovedsak av 10 ventilasjonssystemer. Seks systemer i plan 3 i høgblokka 
og ett system i plan 0. I tillegg er det i senere tid etablert noen mindre systemer for operasjonsstuer 

(ortopedi og øye) og utbygging 2000. 

System I – 36.01 
Dette systemet betjener i dag sterilsentral, sengevask, patologi og garderober i plan 0. 

Ved en ombygging ser vi for oss å skifte ut aggregatet til nytt system +01=360.301. Det skal da dekke 
betjene sengevask og rengjøringssentral. I tillegg avtrekk for garderober og obduksjon. 

Dagens areal for sterilsentral og sengevask skal bli lager. Dette arealet skal få nytt ventilasjonsanlegg 

+01=360.302. Dette systemet skal også betjene tilluft for dagens obduksjon. 

System II – 36.02 
Dette systemet betjener i dag kjøkken, lager, varemottak og vaskesentral.  
Ved ombygging av plan 0 ser vi for oss å beholde aggregatet men at det ikke lengre skal dekke  

sengevask og rengjøringssentral. For ny sengevask og vaskesentral ser vi for oss å betjene dette fra 
nytt aggregat +01=360.301. 

Sentral for sengevask skal etableres tidlig. Dette i forbindelse med bygging av nytt somatikklamell. 
Dette gjør at arealet i en midlertidig må betjenes med redusert kapasitet av system 2. Dette før vi får 

koples det til system +01=360.301. 

System II – 36.03 
Dette systemet betjener i dag plan 1 og 2 i økonomigård. 
Ved ombygging skal dette systemet beholdes. Nytt utsalg- og produksjonsapotek skal etableres 

innenfor det arealet system 3 betjener. Vi ser for oss å la dette systemet også skal betjene 
salgsapotek og støtteareal for produksjonsapotek. I tillegg må det etableres et eget ventilasjonssystem 

for produksjonsdelen. Her vil det også være system for spesialavtrekk. 

System IV – 36.04 
Dette systemet betjener i dag akuttmottak, arealer for dagkirurgi, deler av poliklinikk (ØNH) og 

laboratoriet. 
Ved ombygging skal overnevnte areal betjenes av flere nye systemer:  

- Akuttmottak skal betjenes av ett nytt ventilasjonssystemer.  

- Laboratoriet skal få to nye ventilasjonssystemer. Aggregatene skal plasseres i nytt teknisk rom 
i plan 0. 

- Oppvåking, overvåkning og dagkirurgi. Aggregatet plasseres på samme sted som dagens 
system IV 

System V – 36.05 

Dette systemet betjener i dag poliklinikk og billeddiagnostikk i plan 1.  
I forbindelsen med ombygging av poliklinikk skal det etableres et nytt ventilasjonssystem 
+01=360.311. Plassering av nytt aggregat skal ha samme plassering som dagens system 5. 

For billeddiagnostikk skal det etableres et nytt ventilasjonsaggregat (+01=360.312) i samme teknisk 
rom i plan 3. Dette tilkoples direkte til eksisterende kanalnett.  

Den østlige delen av dagens poliklinikk skal få nytt aggregat i plan 0 (+01=360.002). 

System VI  - 36.06 

Dette systemet betjener i dag operasjon og intensivavdeling. I tillegg betjener det to LAF- taksstuer 
med friskluft. 

I forbindelse med ombyggingen skal dette aggregat erstattes med flere systemer: 

- Ett system for ventilering av støtteareal for operasjon +01=360.304 
- Tre systemer for operasjon. Ett system pr. stue +01=360.305-307 
- Tre system for intensiv, oppvåking og tung overvåking. +01=360.308-310 
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I tabellen under har vi satt opp de nye ventilasjonssystemene. 

Betjening System- nummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Hjelpemiddelsentral 
Plan 0 

+01=360.001 5.000 Nytt ventilasjonsteknisk rom plan 0 

Poliklinikk øst  
Plan 1 

+01=360.002 15.000 Nytt ventilasjonsteknisk rom plan 0 – 
kun skifte av aggregat 

Laboratorie  
Plan 2 

+01=360.003 15.000 Nytt ventilasjonsteknisk rom plan 0 
(erstatter sys IV) 

Laboratorie  
Plan 2 

+01=360.004 15.000 Nytt ventilasjonsteknisk rom plan 0 
(erstatter sys IV) 

Sengevask og  
renholdssentral /  
Avtrekk garderobe 
og patologi 

+01=360.301 +7.600 / -22900* Erstatter aggregat I i plan3  

Sentrallager og 
tilluft patologi 

+01=360.302 +12.500 / - 7600* Erstatter aggregat I i plan3 

Akuttmottak plan 1 +01=360.303 12.600 

Operasjon plan 2 +01=360.304 8.000 Støtteareal operasjon 

Operasjonsstue  +01=360.305 3000 100 CFU 

Operasjonsstue +01=360.306 3000 100 CFU 

Operasjonsstue +01=360.307 3000 100 CFU 

Intensiv +01=360.308 5.500 

Luftsmitteisolat 
intensiv 

+01=360.309 650 HEPA- avtrekk 
12 l/h 

TOV / Oppvåkning +01=360.310 18.500 

Poliklinikk +01=360.311 23.100 Erstatter system V 

Røntgen +01=360.312 10.000 Kun bytte av aggregat og hovedkanal 

P3 Laboratorie +01=360.313 1.250 HEPA- avtrekk 

Produksjonsapotek 
– Cytostatika / steril 

+01=360.901 2.000 HEPA- avtrekk 

*En kombinasjon nye og eksisterende ventilasjonssystemer gjør at vi her vil ha ulik fordeling mellom 
tilluft og avtrekk for system 301 og 302 

Flere av dagens ventilasjonssystem skal beholdes. Dette gjelder i hovedsak alle systemer i 
forbindelse med utbygging 2000 og system II og III (Kjøkken, kantine auditorium og kontorer/ 
poliklinikk nord). I tillegg beholdes tilluftssystem for garderobe og ventilasjonssystem for teknisk 
avdeling. Et mindre system for ventilasjon for øye operasjon beholdes også.  

I lavblokka skal følgende areal ha behovsstyrt ventilasjon 
- Areal BHM og MTA plan 0 
- Poliklinikk plan 1 (ikke poliklinikk aust) 
- Akuttmottak plan 1 
- Laboratorieareal plan 2 
- Operasjonsstuer 

Teknisk areal plan 0 
Det skal etableres et nytt ventilasjonsteknisk rom i plan 0. Her skal aggregat 360.001- 004 plasseres. 
Dette er et areal som i dag er lager og undervisningsrom. Luftinntak og luftavkast skal føres opp til et 
takoppbygg over plan 3. Dette vil være et ventilasjonsteknisk takoppbygg som også skal romme 
avtrekksvifte for laboratoriet.  
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I utformingen av luftavkastet må det fokuseres på å sikre mot kortslutning mellom luftinntak og 
luftavkast. Særlig da dette er avkastluft fra kjemiske / biologisk virksomhet 
Ved utforming av luftinntak skal det fokuseres på lav og jevn hastighet over inntaksrist, god 
oppsamlingskammer innenfor rista med sluk og varmekabel. Videre må det være lav hastighet i 
starten av sjakt for å unngå medrivning av nedbør. 

Teknisk areal plan 3 
Hovedsakelig består dette i dagen areal for teknisk rom. System for luftinntak og luftavkast skal i størst 
mulig grad beholdes.  
For den utvidede delen (over dagens operasjon) skal det etableres et nytt luftinntak 

Garderobe plan 0 

Dagens garderobe skal pusses opp og utvides. Eksisterende ventilasjonssystem skal i stor grad 
beholdes og det vil i hovedsak være snakk om justeringer i forbindelse med rominndeling og utvidelse. 

Ventilasjonsaggregat for tilluft skal beholdes. Ventilasjonsaggregat for avtrekk i plan 3 byttes ut. Dette 

gjelder system +01=360.301. 
Luftmengde for arealet fremgår av klimatabell. 

Lager / varemottak plan 0 
Sentrallager og varemottak skal betjenes av system +360.302. Dette systemet erstatter system I. 

Dette innebærer at ventilasjonsaggregatet også må betjener obduksjon med tilluft. 
Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet klimatabell. 
Ventilasjonssystemet skal ha en tradisjonell oppbygging med et aggregat med batteri gjenvinner eller 
kryssveksler. Dette fordy systemene betjener ulike arealer og hvor en ikke ønsker å riskere overføring 
av luft mellom avtrekk og tilluft. 

Sengevask og vaskesentral plan 0 
Sengevask og vaskesentral skal betjenes av system +360.301. Dette innebærer at system II (kjøkken) 

frakoples fra dette arealet. Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet klimatabell. 
Ventilasjonssystemet skal ha en tradisjonell oppbygging med et aggregat med batteri gjenvinner.  
Maskin for sengevask skal ha et eget dampavtrekk. Luften i spesialavtrekk skal avfuktes og føres ut 
på fasade. 

Spesialavtrekk: 
Det skal etableres et eget dampavtrekk for sengevaskmaskin. Avtrekket må avfuktes før det slippes ut 

i det fri. 

Hjelpemiddelsentral BHM og MTA plan 0 

BHM og MTA i plan 0 skal få nytt ventilasjonsanlegg. I dag dekkes dette arealet av eksisterende 
system felles for teknisk avdeling. Ventilasjonsaggregatet plasseres i nytt teknisk rom i plan 0. 
Luftinntak og luftavkast skal etableres på tak over plan 3. 

Ventilasjonssystemet skal ha en tradisjonell oppbygging med et aggregat med roterende gjenvinner.  

Arealet skal ha behovssyrt ventilasjon. Kriterier for behovsstyringen fremgår av tabellen under. 

Romtyper Reguleringsparameter Kommentar 

Møterom Tilstedeværelse / temperatur 

Kontor Tilstedeværelse / temperatur 

Arbeidsstasjon Tilstedeværelse / temperatur 

I lager B4.2.020 skal det forberedes for desinfisering av utstyr. Vi har tatt utgangspunkt i bruk av 

gassing med hydrogenperoksid. For ventilasjonsanlegget innebærer dette mulighet for stenging av 
ventilasjonen med stengespjeld kl. 4.  
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Apotek plan 1 

Apotek består i hovedsak av tre deler. Ett salgsapotek, sykehusekspedisjon og en produksjonsdel. 
Salgsapoteket og sykehusekspediasjonen skal betjenes av eksisterende aggregat III. Funksjon og 

rominndeling vil bli vesentlig endret så dette arealet skal ha nytt kanalnett. 

Produksjonsdelen består av en enhet for cytostatikaproduksjon og en enhet for steril produksjon. 

Denne delen skal ha sitt eget ventilasjonssystem. Ventilasjonsaggregat plasseres i teknisk rom plan 9 
og vil ha batterigjenvinner og HEPA- filter i avtrekkskanal. Tilluftsventiler i arealet skal være med 

HEPA- terminalfilter. 

Både i steril produksjon og produksjon for cytostatika skal ha spesialavtrekk for sikkerhetsbenker. 

Kanal føres over tak i plan 9. Vifte for spesialavtrekk plasseres i teknisk rom plan 9. 

Poliklinikk plan 1 
Poliklinikk skal betjenes av system +360.311. Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet 

klimatabell. 
Poliklinikken har i forbindelse med medisinrom et spesialavtrekk for sikkerhetsbenk. I tillegg er det i 

behandlingsrom kirurgi avtrekkspunkt for diatermi.  Dette er felles system med operasjon, traume og 
føde. 

Arealet skal betjenes av et konstantmengdeanlegg. Luftmengde skal likevel kunne reguleres ned å en 
redusert mengde utenfor driftstid.  

Akuttmottak plan 1 
Akuttmottak skal betjenes av system +360.303. Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet 
klimatabell. 

Akuttmottaket har i forbindelse med traumerom avtrekkspunkt for diatermi.  Dette er felles system med 
operasjon, poliklinikk og føde. 

Arealet skal ha behovssyrt ventilasjon. Kriterier for behovsstyringen fremgår av tabellen under. 

Romtyper Reguleringsparameter Kommentar 

Møterom / samtalerom Tilstedeværelse / temperatur 

Kontor Tilstedeværelse / temperatur 

Behandlingsrom Tilstedeværelse / temperatur 

Undersøkelsesrom Tilstedeværelse / temperatur 

Sengerom Tilstedeværelse / temperatur 

Traumestue Tilstedeværelse / temperatur 

Intensiv / tung overvåking og dagkirurgi plan 2 
Arealet skal betjenes av system +360.308-310. To av ventilasjonssystemene skal ha en tradisjonell 
oppbygging med et aggregat med roterende gjenvinner.  

Ett av intensivrommene skal være luftsmitteisolat. Dette innebærer ventilasjon fra et eget 
ventilasjonsaggregat og avtrekk betjent av HEPA- filter. Ventilasjonsanlegget skal i tillegg til å sikre 
tilstrekkelig luftskifte / luftmengde også sikre trykkbarriere.  
For å sikre trykkbarærer vil det være viktig med teknisk- og bygningsmessig tetthet. 
Ventilasjonsaggregat og filter for isolatet vil bli plassert i eksisterende teknisk rom i plan 3. 

Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet klimatabell. 

Arealet har to medisinrom med spesialavtrekk for sikkerhetsbenk.  
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Operasjon plan 2 

I teknisk rom plan 3 etableres ett ventilasjonssystem (+01=360.304) som dekker generell ventilasjon 
for operasjonsavdelingen (øst| for brannskillet). Luftmengde er bestemt ut fra klimatabell. I denne 

delen er det tre operasjonsstuer med krav på 100 CFU. Dvs. en luftmengde som samsvarer med 
kravet på 20 - 25 luftvekslinger pr time. 

Luftmengden skal kunne reguleres ut fra tre driftssituasjoner (100% / 40% / 20  
I stuer med omrøringsventilasjon skal tilluftsventilene inneha terminalfilter EU13 (HEPA- filter). 
Stuene skal ha avtrekk ved gulv som utgjør 2/3 av totalmengden. I tillegg skal det etableres en 

avtrekksventil på utsiden av operasjonsstuene.  Avtrekksmengden skal være tilstrekkelig for å kunne 
oppnå et overtrykk i operasjonsstuene på 10 Pa.  

Det skal etableres et sentralsystem for Diatermiavtrekk. Leverandør for systemet er Medicvent. Dette 
skal etableres i alle operasjonsstuer og er felles for operasjonsavdelingen nybygg somatikk. 

Laboratorie: 
Laboratoriet i plan 2 skal få nye ventilasjonsanlegg. I dag dekkes dette arealet fra system IV i teknisk 
etasje plan 3. Det skal i dag etableres to nye ventilasjonssystemer hvor ventilasjonsaggregatene skal 
plasseres i nytt teknisk rom i plan 0. Luftinntak og luftavkast skal etableres på tak over plan 3. 

Luftmengde for hver av det to systemene som skal dekke laboratoriene er ca. 15.000 m3/h 
Ventilasjonsaggregatene skal leveres med batteri gjenvinner. Dette skal sikre mot kortslutning av luft 
mellom de ulike funksjonene.     

I laboratoriearealene krever virksomheten flere installasjoner med avtrekksskap, sikkerhetsbenker og 
avtrekksskap. Dette innebærer at det må installeres flere avtrekkssystemer som fører avtrekksluft 
sikkert ut til det fri. 
Med omfattende bruk av spesialventilasjon vil det innebære noe behovsstyring av 
ventilasjonsmengden. Dette forutsetter at tillfutsmengden reguleres ut fra mengden spesialavtrekk. 

I tabellen under har vi satt opp det ulike avtrekksutstyret med tilknytning til ulike system og 
luftmengde. 

Rom Funk.nr. Utstyr Luftmengde System 

Prøvefordeling B.3.4.001 Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.301 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.301 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.301 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.301 

Lab. Urinlab B3.4.004 Avtrekksbenk 
1300 m. kum 

1000 369.301 

Vaskerom B.3.4.005 Tørkeskap 200 Generell vent. 

Lab. v 
prøvefordeling 

B.3.4.006 Avtrekkshette 
med kum 

700 369.302 

Lab. B.3.4.027 Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.305 

Bakteriologisk 
lab 

B3.4.028 Avtrekksbenk m. 
kum 

700 369.303 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.303 
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Rom Funk.nr. Utstyr Luftmengde System 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.303 

Lab. Spesial B.3.4.031 Eksisterende 
avtrekksskap 

700 369.303 

Lab - P3 lab B3.4.044 Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 360.113 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 360.113 

Lab- PCR B3.4.046 Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.305 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.305 

Lab- utpakking B3.4.055 Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.305 

Sikkerhetsbenk 
kl.2 -1200 mm 

400 369.305 

Kjemikalielager B.3.4.014 Kjemikalieavtrekk 250 369.304 

Overnevnte utstyr skal betjenes av 5 stk. system for spesialavtrekk. Systemene samles og føres opp 
til takoppbygg over plan 3, der viftene plasseres. For disse systemene må avkast føres i en høyde 
som sikrer mot tilbakeføring av avkastluft til de nye luftinntakene. 

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Prøvefordeling og 
urinlab. 

+01=369.301 1.200 

Prøvefordeling +01=369.302 700 

Bakteriologisk lab / 
spesiallab 

+01=369.303 1.500 

Kjemikalielager +01=369.304 300 EX- sikkert avtrekk 

PCR og utpaking +01=369.305 1.600 

I laboratorieareal skal det etableres en egen mikrobiologisk lab. med inneslutningsnivå 3 (P3 – lab). 
Dette innebærer for ventilasjon et eget ventilasjonsaggregat og avtrekk betjent av HEPA- filter. 
Ventilasjonsanlegget skal i tillegg til å sikre tilstrekkelig luftskifte / luftmengde også sikre trykkbarriere.  
For å sikre trykkbarærer vil det være viktig med teknisk- og bygningsmessig tetthet. 
Ventilasjonsaggregat og filter for P3- lab vil bli plassert i eksisterende teknisk rom i plan 3. 

Infusjonsenhet plan 3 

Det skal i plan 3 etableres en infusjonsenhet. I dag er dette et areal for ekspedisjon og 
kontorlandskap. Det skal tas sikte på beholde dagens ventilasjon. 

 Høyblokk 

I eksisterende høgblokk inngår følgende arealer og funksjoner: 
- Dialyse plan 4 

- Pasienthotell plan 5 
- Sengeposter plan 6-8 
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Ventilasjonsaggregater 
Høyblokka betjenes i dag i hovedsak av to store ventilasjonsaggregater. Ett for sør og ett for nord. 
Aggregatene er plassert i teknisk rom i plan 9. I tillegg har høyblokka to mindre systemer for hhv. 
luftsmitteisolat og postkjøkken. Alle disse systemene beholdes men det skal foretas følgende 
ombygginger: 

- Installasjon av nytt kjølebatteri som dekker hele luftmengdene for aggregatene. 
- Installasjon av bypass for drift av ventilasjon under brann. 

I plan 6- 8 skal det installeres nye ventilasjonskanaler og det forventes derfor en vesentlig reduksjon 
av trykkfall i kanalnettet. I plan 4 og 5 skal kanalnettet i stor grad beholdes. 
For å veie opp differansen skal det for plan 4 og 5 installeres hjelpevifte på tilluft i sjakt.  

Kanalsystem 
Kanalsystem i etasje 6-8 skal skiftes ut. I plan 4 -5 skal den den i stor grad beholdes. 
Arealet skal ha konstantmengdeventilasjon med mulighet for nattsenking av luftmengde. 
Ventilasjonsmengden er bestemt ut fra en utarbeidet klimatabell. 

Det skal nå installeres sentral kjøling for alle areal i høyblokka. Dette innebærer at alle hovedkanaler 
må kondensisoleres. Dette innbefatter også hovedkanaler i korridor i plan 4 og 5. Det medtas 
kostander for dette tiltaket. 

Spesialavtrekk 
Det skal lages 4 avtrekkssystem.  

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Medisinrom - sør +01=369.901 1.120 

Medisinrom - nord +01=369.902 280 

Kjøkkenavtrekk  +01=369.903 700 

Apotek +01=369.904 1.200 

Tøy- og avfallssjakt 
sør 

+01=369.903 400 Vifte i toppen av sjakter 

Tøy- og avfallssjakt 
nord 

+01=369.904 400 Vifte i toppen av sjakter 

 Bygg 2 

Eksisterende ventilasjonsanlegg i bygg 2 skal i stor grad beholdes. For ny poliklinikk ØNH i plan 1 vil 
det være nødvendig med justeringer av eksisterende ventilasjon på romnivå. I tillegg skal det 
etableres et eget omluftssystem for spesialrom kirurgi. Dette skal sikre tilstrekkelig HEPA- filering og 
luftskifte. 

 Aggregatbygg 

Det skal leveres et enkelt ventilasjonssystem på totalt 300 m3/h for to nye tavlerom i aggregatbygget.  
Aggregatet skal inneha stengespjeld, filter, roterende gjenvinner og vifte. Luftinntak / avkast løses med 

kombihette på fasade. Aggregatet skal monteres på vegg i ett av de to rommene. 

For hvert av de to rommene skal det være en avtrekksventil og en tilluftsventil. . 
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 Komfortkjøling 

Sentrale styrende dokument for prosjektering og utførelse av konfortkjøling er: 

 Varmenormen 2017 
 Rørhåndboken «Pluss» 2018 
 Førdefjorden Energi sine bestemmelser (finnes på Førdefjorden Energi nettsider) 

Ledningsnett for komfortkjøling 

Lednings/-rørnettet skal være utført i materialer som er bestandig for det medium som skal 
transporteres. Dette innebærer at det benyttes diffusjonstette plastrør godkjent for kjølesystemer 

(AluPEX, BluPipe eller tilsvarende). Ledningsnettet skal også være tilpasset de aktuelle trykk og 
temperaturer som kan forekomme.  

Alle rørgjennomføringer i brannskiller skal utføres iht. krav i brannstrategien, prosjekteringsunderlag 

og branntettingens anvisninger. Ved alle rørgjennomganger i vegger og dekker i mur og betong skal 
det anbringes foringshylser av stål. Det skal ikke være direkte kontakt mellom hylse og rør. Hylser skal 

tettes i begge ender med brannbestandig, fleksibel fugemasse.  

Rørføringer gjennom lydklassifisert konstruksjon utføres slik at konstruksjonens lydtekniske 
egenskaper opprettholdes. 

Ved alle synlige vegg-, gulv- og takgjennomføringer av mindre uisolerte rør skal det påsettes 

dekkskiver.  

Armaturer for komfortkjøling 

Hovedkurser samt utstyr skal være forsynt med avstengingsventiler, nødvendige 
innreguleringsventiler og luftepotter. Luftepotter skal være automatiske med stengeventil/kuleventil for 
avstengning og utskiftning. Etter oppfylling og utlufting av kursene skal luftepotter avstenges. 

Alle rørstrekk (lavpunkter) skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at disse kan tømmes. 

Alle spjeldventiler skal være av full LUG type. 
Innreguleringsventiler skal ha måleuttak. 

Isvannssystemet utformes for mengderegulering. Det medtas montering av motorstyrte 

reguleringsventiler for lokale kjøleenheter og ventilasjonsbatterier. For ventilasjon vil det være behov 
for doble reguleringsventiler. Disse tilpasses hhv. vannmengde for varme og kjøling. 

I alle kretser med doble pumper skal det monteres tilbakeslagsventiler med samme dimensjon som 

rørene pumpene er montert i. 

Isolasjon for komfortkjøling 

Krav i Varmenormen 2017 (kap. 7) gjelder for isolasjon av isvannsledninger, flenser, ventiler, utstyr 
mv. 

Ledninger som fører kjølt væske skal være isolert med diffusjonstett isolasjon. Det skal være isolert 

fortløpende over ventiler, pumper, flenser, oppheng osv. Ingen kondensdannelse på ledningsnett 
tillates.  

Pumpehus, armaturer, ventiler m.m. skal overisoleres, det skal være tilgang til ventiler, pumper, nipler 

etc. 

Infrastruktur sentral kjøling 

I hovedsak skal eksisterende infrastruktur i teknisk sentral videreføres i ombyggingsprosjektet. 
Eksisterende hovedkurs for klimakjøling, som går mellom teknisk sentral og tekniske rom (plan 3 og 9) 

i høgblokka skal også beholdes. 
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Det må likevel foretas en utvidelse av kapasiteten på hovedføring da vi nå får flere 
ventilasjonssystemer med sentral kjøling. Dette innebærer at det skal etableres en ny isvannskurs 

mellom teknisk sentral til teknisk rom plan 3 i høyblokka. Isvannskursen legges i bakken mellom 
teknisk sentral og høgblokka videre legges den i samme trase som eksisterende varmekurs frem til 

teknisk rom plan 3.  

I teknisk rom i plan 3 har vi dag en samlestokk med fordeling av isvann til eksisterende 
ventilasjonsanlegg i plan 3 og 9. Denne samlestokken beholdes, men bygges om for 

mengderegulering. Det gjøres også en omfordeling av hvilke ventilasjonssystemer denne 
samlestokken skal betjene. I tabell under har vi satt opp et forslag til fordeling 

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Hjelpemiddelsentral 
Plan 0 

+01=360.001 5.000 Kurs 1 – shunt 1 DN100 
(Ny kurs i plan 0) 

Poliklinikk øst  
Plan 1 

+01=360.002 15.000 Kurs 1 – shunt 1 DN100 
(Ny kurs i plan 0) 

Laboratorie  
Plan 2 

+01=360.003 15.000 Kurs 1 – shunt 1 DN100 
(Ny kurs i plan 0) 

Laboratorie  
Plan 2 

+01=360.004 15.000 Kurs 1 – shunt 1 DN100 
(Ny kurs i plan 0) 

Operasjonsstue 
øye 

+01=360.000 7550 Kurs 1 – shunt 2 DN50 
(Eksist. kurs) 

System II - 
Kjøkkenventilasjon 

+01=360.000 +12.500 / - 7600 Kurs 1 – shunt 3 DN100 
(Eksist. Kurs I-III) 

System III – Plan 1 
og 2 Nord  

+01=360.000 12.600 Kurs 1 – shunt 3 DN100 
(Eksist. Kurs I-III) 

System I – 
Sengevask / 
rengjøringssentral 

+01=360.301 +7.600 / -22900 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Barn / KK +09=360.301 16.500 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjon generelt +09=360.302 5.200 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjonsstue +09=360.303 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjonsstue +09=360.304 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjonsstue +09=360.305 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjonsstue +09=360.306 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Operasjonsstue +09=360.307 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Sterilsentral +09=360.308 3.000 Kurs 1 – shunt 4 DN125 
(Eksist. Kurs IV -VI) 

Sengepost PHV +08=360.201 11.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 

Sengepost PHV +08=360.202 10.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 

Behandling PHV +08=360.203 8.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 

Behandling PHV +08=360.204 15.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 

Behandling PHV +08=360.205 11.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 
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Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Behandling PHV +08=360.206 10.000 Kurs 1 – shunt 5 DN125 
(Ny kurs plan 3) 

Ny kurs fra teknisk sentral skal betjene følgende ventilasjonssystemer. 

Betjening Systemnummer Luftmengde 
M3/h 

Kommentar 

Sentrallager og 
tilluft patologi 

+01=360.302 +16.600 / - 
12100 

Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Akuttmottak plan 1 +01=360.303 12.600 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Operasjon plan 2 +01=360.304 8.000 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Operasjonsstue  +01=360.305 3000 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Operasjonsstue +01=360.306 3000 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Operasjonsstue +01=360.307 3000 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Intensiv +01=360.308 5.500 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Luftsmitteisolat 
intensiv 

+01=360.309 650 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

TOV / Oppvåkning +01=360.310 18.500 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Poliklinikk +01=360.311 23.100 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Røntgen +01=360.312 10.000 Kurs 2 – shunt 1 DN150 
(Ny kurs plan 3) 

Hovedaggregat 
høyblokk sør 

+01=360.07 45.000 Kurs 2 – shunt 2 DN100 
(Ny kurs plan 3) 

Hovedaggregat 
høyblokk nord 

+01=360.08 45.000 Kurs 2 – shunt 3 DN100 
(Ny kurs plan 3) 

Produksjonsapotek 
– Cytostatika / 
steril 

+01=360.903 2.000 Kurs 2 – shunt 3 DN100 
(Ny kurs plan 3) 

Isvannsanlegget forutsettes mengderegulert. Dette innebærer installasjon av nye frekvensregulerte 
pumper. 

Designtemperatur for isvannsanlegget er 10/15 °C.  

Nytt isvannssystem for PHV skal tilknyttes eksisterende isvannssystem i eksiterende bygg (teknisk 
rom høgblokk plan 3). Det skal videre etableres en forbindelse til PHV. Føringsvei for isvann legges i 
kulvertrør i bakken mellom eksisterende bygg og PHV. 

Infrastruktur lokal kjøling 

Lavblokka betjenes i dag av et eksisterende isvannssystem for lokal kjøling. To kjølemaskiner i hhv. 
plan 0 og 3 sørger for produksjon av isvann. Det er et ønske om å la prosesskjøling bli produsert av 
dette systemet. Det legges derfor til rette for å bygge om å utvide isvannsnettet for også å kunne 
betjene nye funksjoner som skal ha kjøling. 
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Samlet produksjonskapasitet for de to kjølemaskinene er 320 kW. I tillegg kan en se for seg å tilknytte 
kjølemaskinen som i dag dekker ortopedisk operasjonsstue (60 kW).  

Et annet tiltak er å mengderegulere isvannssystemet. Dette sikrer en høyest mulig returtemperatur 
noe som gir bedre utnyttelse av kjølemaskinene og rørnettet. 

Følgende tiltak gjennomføres i forbindelse med ombygging av isvannsystem: 
- Nye hoved sirkulasjonspumper for isvannssystemet 
- Akkumuleringsfunksjon tilpasset laveste effekttrinn 
- Vannbehandlingssystem (vurdere eksisterende) 
- Ombygging / utvidelse av isvannsnett. 
- Endre plassering av isvannsmaskiner i plan 3. 
- Reetablering av gjenvinning mot ventilasjonssystem. 

Nybygg – somatikk 
I nybygg somatikk inngår følgende arealer og funksjoner: 

- Parkeringsareal - plan 0 
- Fellesareal og gradrobe i - plan 0 
- Sengepost barn/ KK – plan 1 

- Operasjon – plan 2 
- Sterilsentral – plan 3 

- Tekniske areal – plan 3 

Sentral kjøling ventilasjon 
Det etableres en egen isvannskurs fra sentral fjernkjøling som skal betjene de åtte 
ventilasjonsaggregatene i plan 3 teknisk rom. Dette er en mengderegulert kurs med designtemperatur 

på 10/ 15 °C 

Lokal kjøling 
Nybygg somatikk skal tilknyttes system for lokal kjøling.  

I tabellen under har vi satt opp de rom som skal ha lokal kjøling. Dette er kjøling for å betjene ekstra 
varmeavgivende utstyr. 

Rom Funk.nr. Effekt - kW Kommentar 

Melkekjøkken B1A.1.015 2 Kjøkkenutstyr 

Desinfeksjonsrom B1A.0.008 2 Varmeavgivende utstyr 

Nyfødt intensiv B1A.8.001 5 Kuvøse 

IKT- rom B1A.1.027 2x3 Redundant drift / lekkasjekontroll 

Kjøkken B1A.0.004 2 Kjøkkenutstyr 

Kontrollrom / 
Autoklav 

B4.13.006 10 Utlasting autoklav 

Pakkerom og 
dekontaminator 

B4.13.001 10 

Vognvaskemaskin B4.13.005 5 Utlasting vaskemaskin og vognvask 

Vaskerom / 
oppstilling 

B4.13.011 5 Oppstilling vaskerom / 
instrumentvask 

UPS 2x8 Redundant drift / lekkasjekontroll 

UPS 2x8 Redundant drift / lekkasjekontroll 

UPS HF 2x2 Redundant drift / lekkasjekontroll 

UPS HF 2x2 Redundant drift / lekkasjekontroll 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 167 av 262

Lavblokk 
I eksisterende bygg lavblokk inngår følgende ombyggingsareal og funksjoner: 

- Garderobe plan 0 

- Lager plan 0 
- Varemottak plan 0  

- Sengevask plan 0 
- Rengjøringssentral plan 0 
- Hjelpemiddelsentral BHM plan 0 

- MTA plan 0 
- Apotek plan 1 

- Poliklinikk plan 1 
- Akuttmottak plan 1 
- Intensiv / tung overvåking plan 2 

- Dagkirurgi plan 2 
- Laboratorie plan 2 

- Operasjon plan 2 
- Infusjonsenhet plan 3 

Sentral kjøling for ventilasjon 

I teknisk rom i plan 3 har vi dag en samlestokk med fordeling av isvann til eksisterende 
ventilasjonsanlegg i plan 3 og 9. Denne samlestokken beholdes, men bygges om for 
mengderegulering. Det etableres som nevnt også en ekstra samlestokk for ny hovedføring fra teknisk 

sentral. Fordeling av ventilasjonssystem mellom disse samlestokkene framgår av tabell over. 

Lokal kjøling plan 0 
Lavblokka betjenes i dag av et eksisterende isvannssystem for lokal kjøling. Dette skal utvides og 
ombygges for å kunne betjene nye funksjoner/ areal. 

Rom Funk.nr. Effekt -kW Kommentar 

Rengjøringssentral 5 

Sengevask B3.4.005 10 Varmeavgivende utstyr 

Avfallsrom B.3.4.006 1 Varmeavgivende utstyr 

Avfallsrom B3.4.009 1 Kjølerom m. glassdører 

Dagens hovedkommunikasjonsrom dekkes også av overnevnte isvannsanlegg. Denne delen beholdes 
uendret. 

Lokal kjøling plan 1 
Lavblokka betjenes i dag av et eksisterende isvannssystem for lokal kjøling. Dette skal utvides og 
ombygges for å kunne betjene nye funksjoner/ areal. 

Rom Funk.nr. Effekt -kW Kommentar 

Desinfeksjonsrom 
poliklinikk 

B2A.10.032 2 

Behandlingsrom 
scopi 

7x1 Total 7 rom 

Behandlingsrom 
kirurgi 

4x1 Totalt 4 rom 

IKT- rom 2x3  Redundant drift / lekkasjekontroll 

IKT- rom 2x3  Redundant drift / lekkasjekontroll 

IKT- rom 2x3  Redundant drift / lekkasjekontroll 

Salgsapotek B3.4.009 5 

Apotekekspedisjon B3.2.005 2 

Apoteklager B3.2.016 1 
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Lokal kjøling plan 2 

Lavblokka betjenes i dag av et eksisterende isvannssystem for lokal kjøling. Dette skal utvides og 
ombygges for å kunne betjene nye funksjoner/ areal. 

Rom Funk.nr. Effekt -kW Kommentar 

Autoklavrom 
operasjon 

B2A.9.055 5 

Desinfeksjon 
operasjon 

B2A.9.054 2 

Intensiv sengerom 6x1 Totalt 6 rom 

Tung overvåking 6x1 Totalt 6 rom 

Desinfeksjon 
intensiv 

B1A.12.031 2 

IKT- rom 2x3  Redundant drift / lekkasjekontroll 

Kommunikasjonsrom 2x10  Beskrevet i kap. prosesskjøling 

Dagens kommunikasjonsrom 2 dekkes i dag av et DX- kjølesystem. Dette skal erstattes med 
isvannskjølte dataromskjølere. Beskrivelse av dataromskjølere gjennomgås i kapittel for 
prosesskjøling 

Lokal kjøling laboratorie plan 2: 
I tabellen under har vi satt opp de rom som skal ha lokal kjøling i laboratoriearealene. Dette er kjøling 
for å betjene ekstra varmeavgivende utstyr og kjøling til DX- maskiner for kjølerom. 
Beskrivelse av DX- kjøling for kjølerom gjennomgås i kapitel for prosesskjøling. 

Rom Funk.nr. Effekt -kW Kommentar 

Støylab B3.4.002 8 Varmeavgivende utstyr 

Vaskerom B3.4.005 8 Varmeavgivende utstyr 

Lab. v 
prøvefordeling 

B.3.4.006 3 Varmeavgivende utstyr 

Lab. kjølerom B3.4.009 4 Kjølerom m. glassdører 

Kuvøs B3.4.011 5 Ultrafrysere 

Lager kjølerom B3.4.015 5 Ultrafryere (6 stk) 

Lab – Aut. 
Bakterielab 

B3.4.029 3 

Lab B.3.4.026 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab B.3.4.027 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab. B.3.4.031 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab B.3.4.032 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab B.3.4.033 2 Varmeavgivende utstyr 

Kjølelager B.3.4.036 4 Kjølerom 

Kjølelager B.3.4.037 4 Kjølerom 

Kjølelager B.3.4.038 4 Kjølerom 

Lab PCR B.3.4.046 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab B.3.4.047 2 Varmeavgivende utstyr 

Lab B.3.4.048 2 Varmeavgivende utstyr 

Sluse til 
B3.4.044 

2 Varme fra autoklav 
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Høyblokk 
I eksisterende høgblokk inngår følgende arealer og funksjoner: 

- Dialyse plan 4 

- Pasienthotell plan 5 
- Sengeposter plan 6-8 

Sentral kjøling 
Eksisterende hovedaggregat i plan 9 bygges om med nye kjølebatteri slik at hele luftmengden får 
sentral kjøling. Det skal i tillegg til eksisterende hovedføring etablere en ny hovedføring for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet. 

Lokal kjøling 
I tabellen under har vi satt opp de rom som skal ha lokal kjøling. Dette er kjøling for å betjene ekstra 
varmeavgivende utstyr og elektrotekniske installasjoner. 

Rom Funk.nr. Effekt -kW Kommentar 

Hovedfordeling 
B 

2x3 kW Redundant drift / lekkasjekontroll 

IKT- rom plan 3  2x3 kW Redundant drift / lekkasjekontroll 

Teknisk rom 
dialyse 

B1A.3.063 3 kW Vannrenseanlegg dialyse 

IKT- rom plan 6  2x3 kW Redundant drift / lekkasjekontroll 

IKT- rom plan 8  2x3 kW Redundant drift / lekkasjekontroll 

Postkjøkken 
plan 7 

B1A.9.308 3 kW Kjøkkenutstyr 

Bygg 2 
Bygg 2 har et sentralt kjølesystem for ventilasjonsanleggene. Dette systemet skal beholdes. 

Det legges ikke til rette for ytterligere lokal kjøling i bygget. 

Bygg 6 - Aggregatbygg 
Det skal leveres og monteres et eget DX- kjølesystem for aggregatbygg – bygg 06. 
Det ønskes primært en utedel som dekker fire innedeler. 

- 2x7 kW Traforom 

- 2x2 kW Tavlerom 

Kjøleeffekten dimensjonere ut fra en romtemperatur på +28 °C 
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 Vannbehandling 

Nybygg - somatikk 
Sterilsentral har funksjoner som krever RO- vann tilknytting. Dette gjelder instrumentvaskemaskiner, 
autoklaver og dampgeneratorer. Samlet omfang gjør at vi velger å etablere et sentralt system for 
produksjon og distribusjon av RO- anlegg. 

Lavblokk 
Laboratoriet har flere funksjoner som krever RO- vann tilknytting. Dette gjelder analysemaskiner, 
autoklaver, instrumentvaskemaskiner og dampgeneratorer. Samlet omfang gjør at vi velger å etablere 
et sentralt system for produksjon og distribusjon av RO- anlegg. 

Rom Funk.nr. Annet 

Støylab B.3.4.002 Til analysemaskiner 

Vaskerom B.3.4.005 Til autoklav og instrumentvaskemaskiner 

Lab. B.3.4.031 Tappepunkter for analysearbeid 

Sluse til 
B3.4.044 

RO- vann til autokalv 

Høyblokk 
Avdeling for dialyse har i dag et eget system for vannbehandling for dialysevann. Dette systemet 
videreføres i forbindelse med ombyggingen. 

Bygg 2 
Ingen systemer for vannbehandling. 
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 Elkraftinstallasjoner    

 Elkraftinstallasjoner, generelt  

Det vil i forbindelse med dette prosjektet bli lagt opp til store ombygginger, nyetableringer og 
rehabilitering av elektro- og teletekniske installasjoner på Førde sykehus. 

Etterfølgende kapitler er i hovedsak redigert i henhold til bygningsdelstabellen, NS3451. Teknisk 

spesifikasjon er bygget opp med generell informasjon- / beskrivelsestekst, felles, under hvert kapittel 
som er gjeldene for alle lokasjoner. Videre er det beskrevet hva som er særegent for hver lokasjon.   

Forprosjektbeskrivelsen er utarbeidet iht. konseptfaserapporten, forutsetninger avklart med teknisk 

avdeling, Helse Vest IKT og videre avklaringer som er fremkommet i brukermøter, prosjekteringsmøter 
med prosjektledelsen og sykehuset. 

Anlegget prosjekteres og tilrettelegges for moderne, tidsmessige løsninger med hensyn på 

elektroteknisk utstyr og med strukturerte føringsveier i form av kabelbroer, kanaler og skjult eller åpen 
kabelfremføring. 

For å danne et godt grunnlag for gode løsninger og riktig kalkyle er eksisterende installasjoner kartlagt 

gjennom befaringer i forprosjektet. 

Omfanget av revidering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse varierer utfra funksjon og 
lokasjon, og er delt opp i ulike byggetrinn. Plantegninger kalkyleområde viser lokasjon og omfang av 

disse arbeidene. Prosjektet er inndelt i flere byggetrinn med underliggende delprosjekter. Se kap 1 
som beskriver inndelingen av de ulike byggetrinnene. 

Ved lett rehabilitering eller lite ombygning, jfr. klassifisering kap 1, i eksisterende bygningsmasse vil 
omgjøringen av elektroteknisk installasjon baseres på videre bruk av eksisterende infrastruktur for alle 

elektro- og teletekniske systemer. 

For elektro- og teletekniske installasjoner som ikke inngår, men er utenfor byggearbeidene i det 
aktuelle byggetrinnet kan eksisterende forbrukskurser og uttak berøres. Det er viktig at det ikke 

oppstår funksjonssvikt for funksjoner som ikke er en del av et definert byggetrinn. Grundig kartlegging 
av eksisterende elektrotekniske anlegg, utarbeidelse av sikkerjobb analyse, midlertidig forsyning av 

kuropplegg, samt varsling av bruker god tid i forveien er viktig for at elsikkerheten skal opprettholdes 
ovenrfor pasient-, person- og forsyningssikkerhet.  

Nytt dublert 400 V TN-S-forsyningssystem, system A og system B, skal etableres og på sikt overta 
eksisterende 230 V forsyningen av arealene. I vernhierarkiet skal det ikke forekomme to 

elementautomater i serie.  

Generelt skal ikke rørledninger for vann, avløp, gass eller lignende forekomme i rom og nisjer for 
fordelinger eller svakstrømsrom for de elektriske installasjonene. De skal heller ikke utgjøre noe risiko 

for øvrig elektroteknisk infrastruktur. Temperatur i tavlerom, fordelingskott, fordelingsskap og 
datatekniske rom skal ikke være høyere enn maks 30 °C, og ikke lavere enn 0 °C. 

En del av bygningsmassen er vernet både innvendig og utvendig byggfasade. Dette hensynas ved 

videre prosjektering av elektrotekniske anlegg.  

I forbindelse med etablering av UPS anlegg med tilhørende hovedfordelinger i plan 3 i nybygg 
somatikk og over eksisterende bygg, skal det i detaljprosjekt vurderes eventuelle tiltak mot 

elektromagnetisk stråling saærskilt mot plan 2 hvor det blir installert mye medisinsk teksnisk utstyr.  
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Funksjoner i bygg

Bygg 9 nybygg somatikk: 

 Plan 00 Garderober til operasjon og sterilsentral og korridor  

 Plan 00 parkering 

 Plan 01 Barn og KK sengeområde og føde (medisinske områder gruppe 1 og 2) 

 Plan 01 poliklinikk barn/KK (medisinske områder gruppe 1 og 2) 

 Plan 02 Operasjonsavdeling (medisinske områder gruppe 2) 

 Plan 03 Sterilsentral (Store laster og utstyr som autoklaver, vaskemaskiner, dekontaminator.. ) 

 Plan 03 teknikk (VVS teknisk rom samt UPS sentral system A) 

Bygg 1 Lavblokk: 

 Plan 00 teknikk el (Nye hovedfordelinger, oppgradering av eksisterende hovedfordelinger, 
hovedkommunikasjonsrom for IKT, brannalarmsentraler, telefonsentral, nettstasjoner, 
underfordelinger, nytt strømskinne system mm.) 

 Plan 00 teknikk VVS tekniske rom 

 Plan 00 Sentrallager  

 Plan 00 Sengevask 

 Plan 00 Garderober 

 Plan 00 Medisin teknisk avdeling (MTA) (kontorer) 

 Plan 00 Renhold  

 Plan 00 Behandlingshjelpemidler (BHM) 

 Plan 01 Apotek 

 Plan 01 Akuttmottak (medisinske områder gruppe 1 og 2) 

 Plan 01 Observasjonsenhet (medisinske områder gruppe 1 og 2) 

 Plan 01 Radiologi (medisinske områder gruppe 1 og 2 og store laster pga utstyr som MR) 

 Plan 01 Poliklinikk (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 02 Operasjon inkludert dagkirurgi, Intensiv og tung overvåkning (medisinske områder 
gruppe 2 og noen guppe 1) 

 Plan 02 Prøvetakingspoliklinikk (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 02 Laboratoriet  

 Plan 03 Stab og støtte forskning 

 Plan 03 Stab og støtte kontorer og møterom 

 Plan 03 Poliklinikk (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 03 Dagområde Infusjon (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 03 teknikk el (Ny hovedfordeling generatorkraft system A, UPS sentral med 
hovedfordeling system B, IKT rom for operasjon, underfordelinger, nytt strømskinne system 
mm.) 

 Plan 00 VVS teknisk 

Bygg 1 Høyblokk: 

 Plan 04 Dagområde dialyse, (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 05 Døgn pasienthotell, god-start, møterom  

 Plan 06 Døgn sengepost normalsenger (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 07 Døgn sengepost normalsenger (medisinske områder gruppe 1, nye etasjefordelere for 
IKT som skal betjene plan 4, 5, 6, 7, 8 og 9) 

 Plan 08 Døgn sengepost normalsenger (medisinske områder gruppe 1) 

 Plan 09 Teknisk rom 
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Bygg 2 Adm./poliklinikk:

 Plan 00 Vest kontor og møterom 

 Plan 00 Øst kontor og møterom 

 Plan 01 Vest kontor og møterom 

 Plan 01 Øst Poliklinikk Auge og ØNH (Nye medisinske områder gruppe 1, nye fordelinger for 
nødstrøm system A og B) 

Bygg 8 PHV (egen beskrivelse):

 Plan 00 Akutt døgnposter, Akuttmottak, Fellesområder, personalservice, service, forskning og 

stab og renhold.  

 Plan 01 BUP, DPS dag/voksenhabilitering og DPS døgnsenger og felles funksjoner alle 

sengeområder. 

Bygg 6 Generatorbygg

 Plan 00 Eksisterende rom for hovedfordelinger 230V og eksisterende dieselaggregater 

 Plan 01 Nye rom for hovedfordelinger 400V 

Nettstasjoner

 Plan 00 Nye rom for nett transformatorer 2stk, rom for høyspentfordelinger og rom for 

hovedfordelinger lavspent 2 stk.   

 Tegninger og skjemaer elektro- og teletekniske installasjoner 

Det henvises til egen tegningsliste for tegninger og skjemaer for elektro- og teletekniske installasjoner 

tilhørende forprosjektet. 

 Lover, forskrifter og standarder 

Alle elektro- og teleteknisk installasjon skal prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldene offentlige 
forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale 
standarder, slik som: 

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr: EL-TILSYNSLOVEN 1929, 

• Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE, 

• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL 1998, 

• Forskrift om elektrisk utstyr, FEU 2011,

• Norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400: 2018, 

• Norm for Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer, NEK 701:2016 

• Normer for elektriske fordelinger, NEK 439, 

• Forskrift om maskiner, Maskindirektivet: NEK EN 60204, 

• Heisdirektiv 2014/33/EU,

• EMC-direktivet,  
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• Lavspenningsdirektivet, 

• Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk: NS 3926, 

• Lyskultur publikasjoner, 

• Brannalarmanlegg, NS 3960, 

• Byggteknisk forskrift, TEK 17 

• NS 11001, TEK 17 og annet dokument gitt i diverse rundskriv fra Staten / departementene 

vedrørende tematikk universell utforming 

• Nyhetsbladet elsikkerhet, DSB 

•  Alt utstyr skal være CE-merket. 

• Andre bestemmelser og relevante norske standarder 

For normer, standarder, forskrifter m.v., gjelder til enhver tid siste utgave, selv om påsatt årstall og 

måned for utgivelse er av tidligere utgave, alternativt ikke påsatt. 

 Basisinstallasjon for elkraft 

Omfang 

Dette kapittel omfatter følgende systemer: 

Systemer for kabelføring 

Jordingsanlegg 
Lynvernanlegg 

 Systemer for kabelføring 

Felles: 

Systemer for kabelføring planlegges med hensikt å samle og føre kabelopplegg for hoved- og 
forbrukskurser, herunder er det medtatt kostnader også for føringsveier for teletekniske anlegg 

(sikkerhetsanlegg, telefon, data, automasjon, etc.), AV- tekniske anlegg. 

Etablering av systemer for kabelføring planlegges utført i forhold til omfang / kompleksiteten av 
rehabilitering / ombygning og nybygging av de ulike områdene. Eksisterende føringsveier i områder 

med lett ombygning planlegges videreført med nødvendig supplering. For områder som renskes, 
endret planløsning eller nybygg er det medtatt kostnader for nye føringsveier. 

Føringsveier og gjennomføringer er prosjektert med 30 % reservekapasitet for fremtidig kabellegging.  

Det er hovedsakelig forutsatt separate føringsveier for elkraft og tele- og automatiseringsinstallasjoner. 

Hovedkurser for ulike forsyningssystemer er etablert i adskilte brannsoner. Forbrukskurser mellom de 
ulike forsyningssystemer legges med størst mulig seperasjon i føringsveier. 

Kabelstige og -broer benyttes som hovedføringsvei. Kabelkanaler, -renner, armaturskinne m.v. 

benyttes som sekundærføringsvei. Som føringsvei fra kabelbro i korridorer til installasjonskanal, 
legges rørpakker over himling frem til vertikal nedføringskanal til installasjonskanal. 

El. – og teleuttak monteres i veggkanal og grenstaver i kontorarealer iht. brukerønsker og -behov.  
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Omfang føringsveier og elsjakter er vist på vedlagte tegninger. Omfang /kompleksitet av 
ombyggingsarbeidet er vist på tegning kalkyleområde. Det henvises også til prinsippskjema 

lavspentforsyning for hver av systemene.  

Bygg 9 Nybygg somatikk: 
Komplett nytt system for kabelføring planlegges i Nybygg Somatikk. 

Mellom akse (-13) og (-14), planlegges vertikalt sammenhengende elektrosjakter / fordelingsnisjer 
gjennom alle etasjene. Elektrosjakter / fordelingsnisjer brannseksjonert mellom hvert Elektrosjakt 
dimensjoneres til å inneholde etasjefordeling med alle forsyningsnivåer integrert.  

Hovedføringsveier per plan er planlagt med bruk av kabelstige, hovedsakelig plassert over himlinger i 

korridorer i plan 1, 2 og 3, hvor det etableres adskilte føringveier for elektro- og teletekniske 
installasjoner.  

I plan 0 (parkering) er det medregnet å montere lysarmaturer på armaturskinner festet i tak under 

himling. 

Bygg 1 Lavblokk:
Det etableres nye vertikale sammenhengende elsjakter, ekskludert bygg 2000, i eksisterende 

bygningsmasse for å forsyne funksjoner med nytt 400 V TN-S-system.  

I plan 0 planlegges gruber/kabelkanaler i korridor for etablering av hovedkurser for forsyning av 
system A i vertikale elsjakter. 

I plan 1 og 2 finner vi dag gangbaner over himling i korridor. Dette gir i dag god tilkomst til 

eksisterende tekniske føringer i korridor. Så langt dette lar seg gjøre skal gangbanene opprettholdes 
videre for hovedføringer i dette prosjektet Eksisterende føringsveier benyttes med supplering av nye. 

Plan 3 benyttes eksisterende føringsveier med supplering av nye føringsveier. 

Bygg 1 Høyblokk:

Føringsveier er planlagt med kabelstiger hovedsakelig plassert over himlinger i korridorer i plan 6, 7 
og 8. Eksisterende føringsveier i plan 9, 4 og 5 forsøkes behold som i dag, og suppleres med nye 

føringsveier ved behov. 

Det etableres nye elsjakter i eksisterende bygningsmasse for å forsyne funksjoner med nytt 400 V TN-
S-system. I høyblokk etableres to vertikale sammenhengende elektrosjakter i søndre og nordre side. 

På tegning under er eksisterende underfordelinger og sjakter vist med rød ring. Disse vil fases ut når 

nye fordelinger er etablert i ny lokasjon (grønt). Ved installasjon i arealer i plan 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 9 der 
ombygningsomfanget er lite, vil det være nødvendig med skjøting av eksisterende kabler men 
redusert mengde provisoriske løsninger. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 176 av 262

Figur 124 - Føringsveier 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Eksisterende føringsveier planlegges videreført og suppleres med nye kabelbroer etter behov.   

Bygg 6 Generatorbygg og nettstasjoner 

Supplering og etablering av nye føringsveier for påbygg og nybygg. 

 System for jording 

Felles: 

Det er medtatt kostnader for vertikale og horisontale utjevningsforbindelse, jordingsbus, forlagt på 
hovedføringsveier i etasjene. Jordingsbusstamme dimensjoneres til 50mm2 og avgreninger til 
minimum 6mm2.  

Andre ledene deler slik som tekniske installasjoner, PE-skinner i fordelinger, lokale utjevningsskinner, 

bæresystem og andre installasjoner over himling i korridor, sjakter eller lignende tilknyttes jordingsbus 
til formål å oppnå potensialutjevning. Mao. alle strømledende deler i arealer som omfattes av 

rehabiletering skal jordes og utjevnes. Dette gjelder både medisinske og ikke-medisinske arealer. 

Tekniske installasjoner, bæresystem og andre ledende deler installert over himling i korridor, sjakter 
eller lignende skal tilknyttes utjevningsforbindelse for minimum hver 25 meter.  

I medisinske områder (MO) er det medregnet etablering av jordingsanlegg iht. NEK400.710:2018.  

Ledningsresistansen inklusive overgangsresistansen i koblinger, mellom klemmen for 
beskyttelsesleder i stikkontakter eller permanent utstyr eller andre ledende deler og utjevningsskinnen 
skal ikke være høyere enn 0,7 ohm i MO gr.1- rom og 0,2 ohm i MO gr.2- rom. Gulvbelegg i MO gr. 2 

skal også utjevnes til lokal utjevningsskinne. 

Lokal utjevningsskinne planlegges etablert i innfelt skap plassert maks overkant 1,8 m fra gulv lokalt i 
alle MO gr.1-rom. For MO gr. 2 er det medregnet etablering av lokal utjevningsskinne i samme rom 

som MO gr. 2 fordeling.  

IKT- rom, hhv. SHKR og KR-rom, jordes for å oppnå tilstrekkelig EMC-beskyttelse. Det planlegges 
etablering av lokalt «system referanse potensialplan» (SRPP) i SHKR-rom. Lokal utjevningskinne for 

sikkerhetsjord (PE) og lokale jord-maskenett under datagulv. Alle metalldeler i rommet, inkludert rack 
og stativ, skal forbindes elektrisk til hverandre og til maskenettet i et system. Alle ledende deler skal 

ha samme jordpotensial. Rommets vegger og tak må i størst mulig grad skjermes. Retningslinjer i 
NEK EN 50310 vedrørende ekvipotensialutjevning og jording i bygning med informasjonsteknologi 
legges til grunn for videre prosjektering. 
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I KR-rommene vurderes utforming i henhold til installert utstyr. Samme prinsipp med at alle ledende 
deler skal ha samme jordpotensial. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 

For nybygg somatikk er det medtatt kostnader for komplett jordingsanlegg med jordelektrode 

prosjektert som ringmursjord med supplering av jordspyd. Jordelektroden må ha varig og 
tilfredsstillende overgangsmotstand til jord. I videre prosjektering av jordingssystemet  grunnforhold, 

og antatt spesifikk jordmotstand bestemmes. Ringmursjord planlegges med kobberline 2 x 50mm2, 
tilkoblet for hver 20 m, forlagt i bakken under byggets fundamenter og på frostfri grunn under 

drenering. Ringjordselektoden tilsluttes hovedjordskinne i hovedfordelingen nødstøm i 
aggregatbygget. Jordingsanlegget skal utføres forskriftsmessig bl.a. iht. NEK 400:2018. 

For å utligne potensialforskjeller etableres ringmursjord med maskenett, maskenettstørrelse mindre 
enn 20 m x 20 m, og med tamper som tilkobles lynvernanleggets nedledere. Tamper fra ringjord / 

maskenett fremlegges også til å utjevne andre ledene deler som bl,a, armeringsnett, 
stålkonstruksjoner m.v.. 

Nytt jordingsanlegg utjevnes mot, og tilkobles eksisterende jordingsanlegg - potensialet skal være likt.  

Bygg 1 Lavblokk:

Som under «Felles» 

I tillegg etableres lokal utjevningsskinne i ny hovedfordelingsrom System A i plan 0, og tilknyttes 
eksisterende jordingsanlegg. 

Bygg 1 Høgblokk: 
Som under «Felles» 

I plan 3 for ny hovedfordeling system B etableres lokal utjevningsskinne og tilknyttes eksisterende 
jordingsanlegg. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Som under «Felles» 

Bygg 6 Generatorbygg og nettstasjon 

I plan 1 etableres lokal utjevningsskinne i hvert hovedfordelingsrom system A og system B. Det 
etableres også hovedutjevningsskinne for installasjonen med tilknytning til jordelektrode. 

Installasjonen skal samdriftes med flere forsyningskilder i parallell. Nullpunktet til hver forsyningskilde 

isoleres og føres frem til hver hovedfordeling hvor globalt/felles PEN-splitt for forsyningskildene 
etableres på kun ett sted. 

Det må avklares i detaljprosjekt om høyspent- og lavspenningsjord skal etableres sammen. 

 Systemer for lynvern 

Beskyttelsestiltak mot direkte lynnedslag 

Eksisterende bygningsmasse har i dag ikke lynvernanlegg. 

Lynvernanlegg planlegges etablert for ny og eksisterende bygningsmasse. 

Lynvernanlegget skal utføres iht. NEK EN 62305, og fastsettelse av lynvernklasse og omfang / 
kompleksitet og øvrig prosjektering gjennomføres i detaljprosjekt.  
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Plassering av oppfanger og nedledere skal plasseres i nært samarbeid med arkitekt. Nedlederne 
ønskes mest mulig skjult. Nedledere på fasade tilknyttes fundamentjord, se også kap. for jording. Det 

forutsettes at nedleder tilkobles jordelektrode for eksisterende bygningsmasse. 

Beskyttelsestiltak mot indirekte lynnedslag 

Alle lavspenningsinstallasjoner skal iht. NEK400 være beskyttet av overspenningsvern som beskytter 

mot indirekte lynnedslag, koplingsoverspenninger og andre overspenninger i foranliggende nett.  

Overspenningsvern skal kunne utskiftes uten at fordelingen gjøres spenningsløs, og ha indikator for 
utløsning og havari. Overspenningsvern og forankoblet vern skal være overvåket via signalkontakt 
tilkoblet SD-anlegget. 

Hovedfordelinger 

Grovvern kombinert med mellomvern etableres i gruppe- /hovedfordelingene. Det skal i tillegg 
bestykkes med forankoblet back-up-vern iht. leverandørens bestemmelser.   

For TN-S system skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord. Hvis N-

lederen ikke er tilkoblet PEN-leder ved inntaket, skal overspenningsvern også være installert mellom 
N-leder og jord. 

Underfordelinger 

I alle underfordelinger skal det medtas overspenningsvern (mellomvern). Det skal også medtas 
overspenningsvern på svakstrømsinstallasjoner, eksempelvis buskommunikasjon slik som KNX m.v.. 

 Systemer for elkraftuttak 

Felles: 

Det skal etableres nye uttaksenheter i medisniske områder som sykeromskanaler og intensivkanler. 
Kanalene for elektro med medisinske gasser skal være godkjent for formålet og alt utstyr skal derfor 

være merket CE 0413 etter MDD 93/42 EEC Annex II. De skal også være godkjent og utført iht. NS 
EN ISO 11197 og NEK EN 60601.

Sykerom- og Intensivkanaler med medisinske gasser 
I sengerom, behandlingsrom, postoperativ, intensivrom mm, planlegges det kanaler som tilpasses 

funksjoner og uttaksbehov i de enkelte rom. Innfelt indirekte allmennbelysning eller undersøkelseslys i 
kanal skal vurderes iht. rommets funksjon sammen med brukere i detaljprosjektet. 

Takmontert utstyr 

Det skal etableres kursopplegg og tilkobling av elkraft- og teletekniske installasjoner, samt gass for 
kirurgisøyler og anestesisøyler i operasjonsrom. Søylene er brukerutstyr og leveres av MTA 

Installasjonskanaler og grenstaver 

I typiske kontorer skal stikkontakter, telefon- og datauttak plasseres i installasjonskanaler ved 
arbeidsplass montert under vinduer eller i grenstaver. Det benyttes kanal med min. tre adskilte rom 
med plass til elektro- og teletekniske installasjoner.  

Utstyr for elkraft- og teleuttak som skal medtas i installasjonskanalen (pr. arbeidsplass) er: 

- 2 stk triple stikkontaktuttak, og 
- 1 stk datauttak 
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 Høyspent forsyning 

Felles: 

Nødvendige høyspennings-, koblings- og transformatoranlegg, samt høyspentkabelanlegg og 

tilkoblinger leveres av lokal nettleverandør Sunnfjord Energi. Nettleverandør fakturerer anleggsbidrag 
direkte til byggherren, og estimat er medtatt i kostnadskalkyle. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:

Eksisterende installasjon 230 V IT-system skal på langsikt fases ut. Nettstasjoner, koblingsanlegg og 
øvrig høyspentanlegg tilhørende eksisterende 230 V installasjon skal saneres når ny 400 V forsyning 
på sikt har overtatt forsyningen av installasjonene.  Dette beskrives nærmere og belyses i 

etterfølgende kap. for Lavspent forsyning. 

Nettstasjon: 
To nye transformatorer for normalkraft, på henholdsvis 1 600 kVA 22 kV / 0,4 kV, etableres i 

respektive rom i ny nettstasjon (plassbygd transformatorstasjon) ved generatorbygget.  

Det etableres koblingsanlegg i hver av nettstasjonene som bygges opp slik at feil på ene 
koblingsanlegget i traforom ikke påvirker forsyningen for det andre koblingsanlegget og tilhørende 

forsyning (ringnett).  

Det medtas ny 22 kV høyspentkabel, TSLF 3x1x240Al, mellom nettstasjon i eksisterende Psykiatri 
bygg og til nettstasjon. Fra andre nettstasjon skal 22 kV høyspentkabel, TSLF 3x1x240Al skjøtes og 

legges ny kabel mot nettstasjon i Luftambulansebygget. Videre skal det etableres nye høyspentkabler 
mellom de nye nettstasjonene.  

Figur 125 - Nettstasjoner og aggregatbygg 6 

 Lavspent forsyning 

Omfang 

Dette kapittel omfatter følgende systemer: 
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System for Elkraftinntak 
System for hovedfordeling 

Elkraftfordeling for alminnelig forbruk 
Kursopplegg for alminnelig forbruk 

Elkraftfordeling for driftstekniske installasjoner  
Kursopplegg for alminnelig forbruk 

Felles: 

Nytt forsyningsinstallasjon med systemjord TN-CS 400 V skal etableres ved aggregatbygg og skal 

strømforsyne hele sykehuset med nødstrøm. Forsyningsinstallasjonen inndeles i to uavhengige 
systemer, system A og system B, hvor hvert system bygges opp med normalkraftforsyning fra ny 

nettstasjon og generatorkraftforsyning - ved ombygging av eksisterende elkraft dieselaggregater. Bus-
tie-forbindelse etableres mellom Cold-forsyningen i aggregatdel av hovedfordelingene for å kunne 
forsyne elkraftaggregat på tvers av systemene. Nye forsyningssystemet 400 V TN-CS skal på sikt 

overta eksisterende 230 V IT-system. 

Figur 126 - Prinsippskjema for System A 

Per forsyningssystem føres forsyningen av prioritert- og uprioritert forsyningsnivåer til underfordelinger 

i samme hovedkurs, hvor forsyningsnivåene splittes i underfordeling. Prioritert representerer 
nødstrømsklasse 15, mens uprioritert kun er tilgjengelig ved nettkraftforsyning. Hovedkurs for UPS-
forsyning føres i elsjakter per system og tilkobles UPS-del i underfordeling. Forsyning til fordelinger for 
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medisinsk område gruppe 2 etableres med eget hovedkurs per fordeling direkte fra hver UPS 
hovedfordeling. 

I detaljprosjektet for hvert byggetrinn må det utføres kartleggingsarbeid over alle eksisterende 
underfordelinger for trefaselaster på 230 V IT-system som omfattes av byggetrinnet, slik at tiltak 
etableres med hensyn til overgang til nytt 400 V TN-S-system. 

TN-CS-forsyningssystemet skal etablere nye hovedkurser mot eksisterende bygningsmasse, nye bygg 

og redundant UPS-anlegg. Hovedkursene fra hvert system er tilstrebet, seksjonert i redundante 
føringsveier, slik at feil på det ene system ikke medfører funksjonssvikt på det andre systemet. 

I overgangsfasen med arbeid knyttet til utfasing av 230 V IT-system og etablering av 400 V TN-CS-

system skal nytt 400 V forsyningssystem midlertidig forsyne eksisterende 230 V nødstrømsforsyning. 

I påbygg-2000 videreføres eksisterende 230 V IT-forsyning med tilhørende elkraftaggregat.  

Fordelingstavler forutsettes å være tidsmessige og være dimensjonert og utført i en standard som er 
forenlig med de krav som gjelder, slik som NEK 400:2018, EN 60 439-1, 3 m.v. Fordelinger skal være 

prefabrikkbygget og dimensjonert for aktuell last og kortslutning. Fysisk og kapasitetsmessig skal 
fordeling bygges med minimum 30 % reservekraft. 

Det planlegges med vern fra èn og samme leverandør i alle fordelinger. Installasjonen betinger full 

selektivitet og skal kunne dokumenteres. 

Installasjoner i medisinske områder skal videre prosjekteres iht. NEK 400-7-710:2018. 

Det henvises til Risikoanalyse - Elektrotekniske anlegg utarbeidet for forprosjektet 

System for lastkast og laststyring 

Eget system for lastkasting og -styring av uprioriterte kurser på underfordelingsnivå er prosjektert. 
Lastkast skal fortrinnsvis foregå ved bruk av nullspenningsspole lokalt i underfordeling som sikrer 

utkobling, men også styres med sentral kommando. Innkobling av uprioritert kurser skal skje ved 
sentral eller lokal kommando, og automatisk innkoblet sekvensielt ved tilbakekomst av nettforsyning. 

Sentralenheten plasseres i hovedfordeling nødstrøm i generatorbygg. Undersentraler tilpasses 
hovedsentralen i aggregatbygget og plasseres i underfordelinger.  

I generatordrift skal systemet, i en predefinert prioriteringsrekkefølge, legge inn uprioriterte laster 

kontrollert i underfordelingene dersom installasjonen innehar generatorkraftreserver tilgjengelig. 
Systemet skal bygges opp på en slik måte at det aldri kan forekomme overlast som medfører at 
generatorforsyningen overbelastes. 

 System for elkraftinntak 

Dette kapittelet tar for seg elkraftinntak, hovedkurser og elsjakter. 

Felles:

Det er skal etableres nye hovedkurser ved bruk av strømskinner/kabler fra nye 

nødstrømhovedfordelinger for UPS- og aggregatkraft frem til gruppe- og underfordelinger. 
Hovedkursene dimensjoneres med god reservekapasitet – 25 %. Beregning av hovedkurser må 

hensyn ta kortslutningsdemping, spenningsfall, samt at forlegningsmåte og parallelle føringer ift. 
strømføringsevne skal kompenseres. 

Videre skal det etableres hovedkurser til alle automatikkskap, varmepumper, heiser, 
dekonterminatorer, autoklaver, vaskemaskiner, m.v. Disse hovedkursene skal etableres fra 

underfordeling eller med egen avtapningsboks på strømskinne i elsjakt. 
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I detaljprosjekt skal det vurderes bruk av omkoblere med bruk av to uavhengige tilførsler for forsyning 
av viktige funksjoner, eksempelvis luftbehandlingsanlegg for operasjonsrom, kompressorer, m.v.. 

Nettstasjon:  

For hver av systemene føres kapslet strømskinne fra sekundærside 
på trafo, høyt opp mot himling/tak i koblingsrom og inn i 
hovedfordeling/inntaksskap normalkraft.

Bygg 6 Aggregatbygg: 
Mellom inntaksskap/hovedfordelinger normalkraft i nettstasjonene 
og nye nødstrømshovedfordelinger i aggregatbygget medtas nye 

kapslet strømskinner som monteres i eksisterende kulvert under 
«sky walk». I eksisterende kulvert føres per i dag 

generatorkraftstrømskinne til eksisterende bygg. Kapslede 
strømskinner i kulvert etableres på en slik måte at ved feil, eks. 
kortslutning på èn strømskinne, ikke medfører reduksjon av funksjon 

ovenfor de øvrige strømskinnene. Dette gjelder også for 
eksisterende strømskinne. 

Videre skal følgende etableres: 

- For hver av systemene (to stykk) nye strømskinner mellom eksisterende aggregater og nye 

hovedfordelinger, etableres med brannseperasjon mellom systemene, 
- For hver av systemene (to stykk) nye strømskinner/hovedkurskabler mellom nye 

hovedfordelinger 400 V og eksisterende hovedfordeling 230V via trafoer 400V/230V 
- To nye stigekabler for 400V fra nye hovedfordelinger 400V til eksisterende hovedfordeling i 

luftambulansebygget som har 400V pr i dag. (Krever graving av ny kabeltrase), etableres med 

seperasjon mellom systemene. Eksisterende kabler for 230V og trafo 230V/400V frakobles, 
fjernes og erstattes med nye kabler for 400V. 

- Nye kabler for 400V reservekraft i Bygg Aust skal etableres. Eksisterende kabel for 230V samt 
eksisterende 230V/400V trafo skal frakobles og fjernes. 

Figur 127 - Eksisterende kulvert
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Bygg 9 Nybygg somatikk: 

Mellom nødstrømshovedfordelinger i aggregatbygg og Nybygg Somatikk etableres kapslet 
distribusjonsstrømskinner for system A, system B og UPS A. 

Distribusjonsstrømskinnene etableres delvis på eksisterende fasade, under gesims, inn i nybygg 

somatikk og videre opp til teknisk etasjen - fram til elektrosjaktene og UPS-anlegg A. Bildeutklipp 
under viser plassering av strømskinnene. Forblending rundt strømskinner langs eksisterende fasade 

skal etableres. Løsning må avklares med Riksantikvar i forkant av videre prosjektering. 
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Figur 128 - Vest fasade 

I elektrosjaktene tilknyttes distrisbusjonsstrømskinner, for hver av systemene, kapslet 

uttaksstrømmskinner som etableres vertikalt i elektrosjaktene og med avtapningsbokser i hver etasje.  

Fra hver UPS hovedfordeling, for hhv. system A og system B, planlegges brannseksjonerte 
føringsveier for hovedkurser til hvert medisinsk område gruppe 2-fordeling, samt hovedkurser til 

underfordelinger for UPS-kraft i vertikale sjakter.  

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
System A 

Fra nødstrømshovedfordeling i aggregatbygg og til nytt fordelingsrom system A i Hovedblokk plan 0 

etableres kapslet distribusjonsstrømskinne. Distribusjonsskinnen føres sammen med strømskinnene til 
nybygg Somatikk, men vinkles inn i hovedbygg og føres over himling i korridor og inn i fordelingsrom. 

Fra nytt fordelingsrom system A etableres hovedkurser til samtlige vertikale elsjakter for forsyning av 
alle nye underfordelinger nødstrøm system A i hovedblokk. 

I vertikale elsjakter i lavblokk etableres, per system, felles innkapslet uttaksstrømskinne med 

avtapningsbokser eller felles hovedkurskabel. I høyblokk etableres kapslet uttaksstrømskinner med 
avtapningsbokser. Felles hovedkurs etableres per elsjakt for UPS-forsyning til UPS-del av 
underfordelingene i etasjene. 

System B 

Fra nødstrømshovedfordeling i aggregatbygg og til nytt fordelingsrom system B i Hovedblokk plan 3 

etableres kapslet distribusjonsstrømskinne. Distribusjonsskinnen føres over «sky Walk» og opp langs 
utvendig fasade ved eksisterende akuttmottak, over taktekke og inn i nytt fordelingsrom. Fra nytt 

fordelingsrom system B etableres hovedkurser til samtlige vertikale sjakter for forsyning av alle nye 
underfordelinger nødstrøm system B i hovedblokk. 

I vertikale elsjakter i lavblokk etableres, per system, felles innkapslet uttaksstrømskinne med 

avtapningsbokser eller felles hovedkurskabel. I høyblokk etableres kapslet uttaksstrømskinner med 
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avtapningsbokser. Felles hovedkurs etableres per sjakt for UPS-forsyning til UPS-del av fordelingene i 
etasjene. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Det etableres èn hovedkurs fra hvert system fra hovedblokk til bygg 2 for å forsyne nye fordelinger i 
forbindelse med tilflyttet funksjon Ø/N/H. 

Bygg 8 PHV: 

Mellom UPS hovedfordeling i Nybygg Somatikk skal det etableres kabelopplegg for UPS system A, 
system B for strømfosyning til PHV bygget. Kablene trekkes i vertikalsjakt frem til plan 0 og videre i 

trekkerør frem til trekkerør utenfor PHV bygget og videre til hovedtavlerom. I bygg 8. 

 System for hovedfordeling 

Dette kapittelet tar for seg hovedfordelinger. Gruppefordelinger og inntaksskap utformes med samme 
krav som hovedfordeling. 

Felles: 

Hovedfordelinger planlegges plassert i egne rom og så nær lastens tyngdepunkt som mulig. Videre 

skal hovedfordelinger prosjekteres mht. generell fleksibilitet, åpent fabrikatuavhengig plugg-in system 
og bygget etter formkrav 4A. Det skal også etableres reservebaser for fremtidige hovedkurser. 

Kun instruert / autorisert personale skal ha tilgang til hovedfordelinger, og dører planlegges med enkel 
vrider som enkelt kan betjenes uten bruk av verktøy/nøkkel.  

Hovedfordelinger planlegges utstyrt med overspenningsvern, jordfeilovervåkning, styrestrømskurser, 

pluggbare / uttrekkbare elektroniske effektbrytere med LSI-vern med busskommunikasjon, samt 
nettanalysator med overføring via busskommunikasjon. Overspenningsvern er beskrevet i kap. 

systemer for lynvern. Verdier overført på busskommunikasjon til SD-anlegget skal avklares med 
sykehusets driftsavdeling. 

Brytere og vern skal prosjekteres og bestykkes på en slik måte som muliggjør service, utvidelse og 

utskiftelse uten at fordelingene har behov for spenningsutkobling. Alle 4-polte og 2-polte vern skal 
være utrustet med 100 % beskyttelse i N-leder (for TN- anlegg), foruten forsyning til UPS-anlegg. 
Modulærprodukter (jordfeilbrytere, kontaktorer, releer,”timere”, ol.) skal generelt være pluggbart. For 

TCP/IP-punkter skal disse termineres på egne RJ45-DIN-skinne-holdere. 

Alle ellementautomater planlegges utrustet med signalkontakt for overvåkning av bryterstatus, og 
grupperes med et fellesfeilsignal per forsyningsnivå som kommuniseres til SD-anlegg. Alle bryter skal 

distribuere signal til SD-anlegg via busskommunikasjon for status og tripp. I detaljprosjektet skal det 
vurderes om ytterligere verdier skal distribueres opp til SD-anlegg. 

Avbruddsfri strømforsyning skal etableres som styrestrømskurs i hovedfordeling for å unngå alarmras 

og ha kontroll på hendelse ved et eventuelt utfall av fordeling.  

Nettstasjon: 

Det planlegges nye inntaksskap/hovedfordelinger normalkraft hhv., system A og B, i separate rom i 
tilknytning til nettstasjonene. 

Bygg 6 Aggregatbygg: 
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Nødstrømhovedfordelinger for hhv. system A og B, plasseres i separate rom i aggregat byggets plan 
1. Hver hovedfordeling bygges opp med omkoblerautomatikk og være uavhengige ovenfor hverandre. 

Bus-tie etableres mellom fordelingene for å ha mulighet for kryssforsyne mellom systemene med 
aggregatkraft, en driftsmodie som benyttes unntaksvis. 

Figur 129 - Aggregatbygg 

I detaljprosjekt skal det vurderes om nødstrømshovedfordeligene skal håndtere to gen-set 
samsynkronisert med nettkraft for på senere tidspunkt kunne forsyne hele sykehuset med 

aggregatkraft. Dette vil si at i fremtiden kan det være mulig å installere ytterligere to dieselaggregater 
som kan forsyne nødstrømhovedfordelingene uten å bygge om eller skifte fordelinger, kabler og 

skinner. Målet med dette er for å øke kapasiteten i nødstrømsystemet. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 

To separate UPS-hovedfordelinger, hhv. system A og system B, etableres delvis i somatikk bygget og 
delvis i plan 3 i eksisterende bygg for å forsyne hele sykehuset med avbruddsfri strømforsyning, kl 0. 

Kapasitet er beregret til ca.250KW pr UPS  

Bygg 1 Høy- og lavblokk:

For system A etableres hovedfordeling i nytt elrom i plan 0, mens for system B etableres 
hovedfordeling i nytt elrom tilstøtende hovedblokk i plan 3 mot bygg 2000. 

 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 

Felles: 

Fordelinger for alminnelig forbruk omfatter kursopplegg for krafttilførsel til lys, stikkontakter, direkte 
elvarme, normal teleteknisk utsyr m.v.. Fordelingene utføres som stålplateskap og det planlegges 

plassert i bygningsmessige elnisjer. 
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Nye TN-S 400 V elkraftfordelinger til allminnelig forbruk etableres i hver etasje i nybygg somatikk og 
eksisterende bygg 1. Det skal også etableres fordelinger i bygg 2. Det vises til vedlagte 

stigeledningsskjema. 

Fordelingene prosjekteres som stålplateskap for usakkyndig betjening i adskilte elnisjer per system, 
og med tilkomst fra fellesområder, KR-rom eller korridor. Underfordelingen skal stå i samme etasje 

som det arealet den betjener. Skapdører utrustes med enkel vrider som enkelt kan betjenes uten bruk 
av verktøy/nøkkel.  

Underfordelingene bygges opp på en slik måte at uprioriterte del av fordelingen lastkastes lokalt i 

fordeling, ved hjelp av nullspolerelè og kontaktor, når normalkraft bortfaller. Uprioritert last 
igjeninnkobles når normalkraft blir tilgjengelig igjen, eller dersom generator har kapasitetsreserver.  

Stålplateskapene skal bygges opp med intern seksjonering, ev. bruk av separate felt, mellom 

forsyningsnivåene som hindrer følgeskade. Seksjoneringen vil omfatte egne felt mellom: Uprioritert-, 
prioritert- og UPS-forsyning. Slik seksjoneringen gjelder også for inntaksbrytere, styringsutstyr m.v. 
Innad seksjonering av forsyningsnivå skal fordelingen ha innvendig separasjon minimum formkrav 2A.  

Fordelingene bygges opp med automatsikringer, overspenningsvern, kontaktorer, KNX utstyr, etc.. 
Overspenningsvern er beskrevet i kap. systemer for lynvern. Forbrukskurser kategoriseres slik at lys-, 
stikk-, og tre fasekurser grupperes i fordeling per forsyningsnivå.  

Fordelingen skal ha inntaksbryter i form av lastskillebryter eller effektbryter for å kunne gjøre hele 

fordelingen spenningsløs. Effektbryter bestykkes dersom fordeling er tilkoblet felles hovedkurskabel. 
Ved felles hovedkurskabel for forsyning av fordeling skal tilkoblingsklemmene/koblingsblokk avdekkes 

og beskyttes, min IP30, i den hensikt at risiko for jordfeil eller kortslutning reduseres.   

Brytere og vern i avbruddsfri forsyningsdel av fordeling skal bestykkes på en slik måte som muliggjør 
service, utvidelse og utskiftelse uten at fordelingene har behov for spenningsutkobling.  

Alle 4-polte og 2-polte vern skal være utrustet med 100 % beskyttelse i N-leder (for TN- anlegg), 

foruten forsyning til UPS-anlegg.  

Alle utgående hovedstrømskabler t.o.m. 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til, eller ut fra, 
fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. Rekkeklemmer for de ulike forsyningsnivåene skal være 

adskilte. Det må være nok plass ut fra rekkeklemmene slik at feilsøking med strømtenger blir mulig, 
min 150 mm avisolert på kabel.  

Det skal være stikkontaktuttak 16 A 1-fase, og lys i alle underfordelingene på separat kurs fra prioritert 
forsyningsdel.  

For styrings- / bussystemer skal det avsettes egne felt i fordelinger. Alt utstyr vedrørende BUS skal 
monteres på DIN-skinner og forsynes med egen styrestrømskurs forsynt fra UPS. Releer skal være 
elektroniske. For TCP/IP-punkter skal disse termineres på egne RJ45-DIN-skinne-holdere.

Det etableres spenningsvakt for belysningskurser som forsyner områder hvor det er montert ledelys. 

Alle vern utrustes med signalkontakt for overvåkning av bryterstatus, og grupperes med et 

fellesfeilsignal per forsyningsnivå som kommuniseres til SD-anlegg. Inntaksbryter skal distribuere 
signal til SD-anlegg for status og ev. tripp. 

 Kursopplegg for alminnelig forbruk    

Kursopplegg innbyrdes arealer oppbygges og deles opp mellom system A og system B. Alle 

underfordelinger blir delt opp i en prioritert, uprioritert og avbruddsfri del mtp. nødstrømsforsyning til de 
forskjellige installasjonene. Det er beregnet at kurser for sikkerhet og lys tilkobles prioritert.  
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Kursopplegg prosjekteres primært med utførelse som skjult anlegg og ved føringer i/på systemer for 
kabelføring. Kursopplegget må være funksjonelt og fleksibelt. I tekniske rom og arealer med lav 

ombygning kan kursopplegget fremføres som åpen forlegning.  

Kursopplegget til alminnelig forbruk er generelt basert på 1- og 3-fase kursopplegg og dimensjoneres 
for maksimalt 60% belastning på hver enkelt kurs.  

Forbrukskurser separeres ift. lastkategori: lys, stikkontakter, varme, teknikk og trefase laster.  

Alle kurser må være rikelig dimensjonert mht. omgivelsestemperatur- og gruppereduksjonsfaktor, 
samt med ev. krav til funksjonssikkerhet. Kortslutningsytelse og spenningsnivå skal hensyntas ved 
dimensjonering av kursopplegg. 

Lys 

Lyskurser skal generelt belastes maksimalt 50 % og forsynes fra prioritert forsyning.  

For lysstyring og dimming av belysning skal det benyttes DALI. Pluggbart kablingssystem for 
kursopplegg til belysning skal fortrinnsvis benyttes som kombinerer 230V-tilførsel med DALI-buss i en 
og samme kabel. Infrastrukturen ut i etasjene benytter avgrenings-/distribusjonsledd montert på 

kabelstige med ferdige lengder med pluggbare kabler i begge ender.  

Armaturer tilkoblet det pluggbare kursopplegget skal leveres med universell tilkoblingsstandard Linect 
(hurtigtilkoblingsklemme) - dvs. uten ledning og plugg. 

I tillegg til pluggbare systemer benyttes tradisjonell installasjon for enkelte arealer/systemer. Dette ift. 

krav til fremføringer, dublert strømforsyning, eksisterende installasjoner, etc. 

I rom som er kategorisert som medisinsk område gruppe 1 tilføres kursopplegg fra begge systemer 
alternert på belysnigsarmaturene. 

For medisinsk område gruppe 2 skal halve belysningen forsynes fra respektiv medisinsk område 

gruppe 2 fordeling, mens andre halvdel skal forsynes fra nødstrømforsyning  

Stikk 

Det er etableres tilstrekkelig antall stikkontaktuttak tilpasset virksomheten. For øvrig skal det være 
stikkontakter i alle rom. Plassering av stikkontakter, uttak, m.v. skal koordineres med andre fag, 

brukerønsker og tilpasses møbleringsplan/stedet.  

I korridorer, fellesarealer, fordelinger for elkraft- og teleteknisk, sjakter med adkomst, trapper og 
tekniske rom etc. installeres servicestikkontakter 16A, for bruk til rengjøringsmaskiner og lignende. 

Disse prosjekteres med avstand maks 15 meter i mellom uttak, og ikke over 7 meter til første uttak. 

Stikkontakter for vannkoker, kaffetraktere, o.l. skal bestykkes med timer. Kursopplegg for AV-utstyr 
skal automatisk utkobles ved brannalarm.  

Teknikk 

Tilførsel til utstyr og sentralenheter som inngår i tele- og automatikkanlegget prosjekteres med 

separate kurser pr. anlegg. Videre skal det etableres separate kursopplegg for dørautomatikk, vindu-
åpning, røykluker, elektrisk solavskjerming, varme ol. må medtas. Dørautomatikk og styrestrøm til 

automatikkfordelinger skal ha UPS-forsyning. 

Det planlegges å etablere 4 stk. elbilladeuttak i parkeringskjeller i nybygg somatikk samt for parkering 
syd. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 189 av 262

 Elkraftfordeling for driftstekniske installasjoner 

Fordelinger for driftstekniske installasjoner omfatter kursopplegg for kraft- og signaltilførsel til VVS-

tekniske installasjoner. Fordelingene prosjekteres generelt som frittstående stålplateskap plassert i 
tilhørende tekniske rom. 

Fordelinger for driftstekniske installasjoner er beskrevet og medtatt under kapittel automasjon. 

 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner 

Kursopplegg for driftstekniske installasjoner omfatter: 

- VVS-tekniske systemer, og 
- Automatiseringssystemer 

Omfang av de tekniske løsningene for de ulike VVS-tekniske systemer er beskrevet av RIV 

(Rådgivende Ingeniør VVS) i kapitel for VVS. Det skal for varme og ventilasjonstekniske installasjoner 
etableres komplett kursopplegg.  

Omfang av automatikktekniske løsningene er beskrevet i kap. for automatikk. Styring er beregnet 
utført med KNX-anlegg. Komplett kursopplegg og signalement er medregnet.  

 Elkraftfordeling til virksomhet 

Fordelinger for virksomheten omfatter ”spesielt” kursopplegg for krafttilførsel til eksempelvis 

laboratorier, sterilsentralen og gruppe 2-fordelinger. Fordelingene prosjekteres som stålplateskap 
plassert i bygningsmessige elnisjer. Det skal totalt for nybygg somatikk og hovedbygg etableres 

minimum 25 stk fordelinger for virksomhet.  

Elkraftfordeling til virksomhet – Gruppe 2 rom 

Omkoblingsskap med 2 stk. tilførsler (fra system A og system B). Skapene prosjekteres med 1-fase 
8kVA medisinske skilletransformatorer, som forsyner èn operasjonsstue. Fordeling plasseres i 

bygningsmessige nisje tilknyttet den enkelte operasjonsstue / medisinske område. 

Fordeling utrustes med omkoblerautomatikk, automatsikringer, isolasjonsovervåking på kursnivå, 
temperaturovervåkning av trafo, strømmåling ut fra omkobler og strømmåling på sekundærside av 
skilletrafo. Det skal ikke benyttes jordfeilbrytere for avganger nedstrøms skilletrafo. Valg av 

vernkaraktristikk skal vurderes opp mot installasjonens kortslutningsstrøm. Medisinsk isolertrafo skal 
velges med lav innkoblingsstrøm og lav Ez-verdi.  

Omfanget av strømforsyning for gr.2. rom, skal defineres i henhold til en ROS-analyse/ 

romklassifisering. Dette gjennomføres til detaljprosjekt. I Fagnotat RIE-01 Romklassefisering, er 
klassifiseringen utredet med krav og anbefalinger for utførelse. Videre er notatet klargjort som 

klassifiseringsmal for gjennomføringsprosessen pr. byggetrinn. 

Utstyr i omkoblingsskap for overvåkning av isolasjonsfeil, trafotemperatur, m.v. skal kobles opp mot et 
sentralt overvåkningssystem via bus-kabel. Videre skal alle kurser i gruppe 2-områder etter skilletrafo 
ha individuell jordfeilovervåkning samt felles feilalarm pr. fordeling/rom for utløst vern. Alle vern i 

nødstrømkretsen skal være overvåket og status oppkoblet mot byggets SD-anlegg 

Nøyaktig utforming og inndeling for å etablere lokale «rom-underfordelinger» vs. sentral terminering i 
etasjefordeling vil bli kontrolleres i samsvar med videre detaljeringsgrad for de ulike brukertekniske 

anlegg og valgt. 
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Tilførsel til utstyr i sterilsentral og uttakssøyler i gruppe 2-rom og sentralenheter som inngår i tele- og 
automatikkanlegget prosjekteres med separate kurser pr. anlegg. Videre skal det etableres separate 

kursopplegg for dørautomatikk, vindu-åpning, røykluker, elektrisk solavskjerming, varme ol. må 
medtas. Dørautomatikk og styrestrøm til automatikkfordelinger skal ha UPS-forsyning. 

 Lys 

Dette kapittel omfatter følgende systemer:  
Belysningsutstyr 

Nødlysutstyr 

 Belysningsutstyr 

Felles: 

Lysanlegget som etableres skal tilfredsstille NS EN 12464-1 og være i samsvar med retningslinjer fra 
Selskapet for Lyskultur. Universell utforming er også lagt til grunn for lysanlegget. 

Det skal i detaljprosjektet legges vekt på valg av energiøkonomiske lysarmaturer, med god optikk / 
avskjerming og hovedsakelig bestykket med elektronisk forkoblingsutstyr kompatibel med busprotokoll 

DALI. Lyskilder skal være LED med høy fargegjengivelsesindeks og høy armaturvirkningsgrad. 
Armaturvalg planlegges i forhold til de forskjellige roms aktiviteter og arkitektoniske løsninger. Krav til 

utforming, enkel demontering og remontering av hensyn til et forsvarlig renhold vil bli forsøkt ivaretatt i 
samarbeide med arkitekt og bruker. For å unngå blendingsubehag for pasienter ved sengetransport i 

korridorene foreslås benyttet innfelt kvadratiske spesialbelysning med riktig optikk. Lysanlegget 
designes med en kombinasjon av takbelysning, effektbelysning, nedhengt pendelbelysning, 
veggarmaturer, spotlights og downlights. Det legges opp til lysdemping i store deler av arealene. I 

tillegg tilkobles lysanlegget dagslyssensor for automatisk lysdemping ved sollystilskudd. Se også 
automasjonskapittel. 

Bygg 9 Nybygg Somatikk: 

Det skal etableres komplett belysningsanlegg i nybygg somatikk, alle arealer i bygg 1 og bygg 2 som 

omfattes av rehabilitering samt i aggregatbygg 6 og nettstasjoner. Omfang /kompleksitet av 
ombyggingsarbeidet er vist på tegninger for kalkyleområde.

Operasjonlamper leveres av MTA og kostnader for dette er ikke medtatt under elektro. 

 Nødlysutstyr 

Felles: 

Forskrifter og normer for nødlysanlegg: NEK400: 2018, EN 1838, EN 50171 samt EN 50172 legges til 

grunn for detaljprosjekteringen av nødlysanlegget. Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til 
krav i publikasjon nr. 7 "Nødlysanlegg" fra Selskapet for Lyskultur. Det skal være i henhold til krav om 
personsikkerhet som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven med gjeldende byggeforskrifter, Lov om 

brannvern med forskrifter og Arbeidsmiljøloven. 

Bygg 9 Nybygg Somatikk: 

I nybygg somatikk skal det etableres et nytt komplett sentralisert nød- og ledelyssystem hvor det 
benyttes nødlysarmaturer basert på LED teknologi. Nødlysanlegget skal kobles opp mot byggets SD-

anlegg for driftskontroll samt mot nødlyssystemet i hovedbygg 1. 
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Det skal videre i nybygg somatikk prosjekteres med lavsittende etterlysende ledelinjer i nært 
samarbeid med arkitekt. 

Bygg 1 Høy- og lavbokk: 

For eksisterende bygg 1 Høy- og lavblokk skal hele nødlysanlegget skiftes ut med unntak av 
nødlysanlegget i påbygg 2000. Det skal etableres et heldekkende sentralisert nødlyssystem som 
består av to nye sentraler som plasseres i plan 0 og 3. Sentralene skal betjene lavblokk og høyblokk. 

Kursopplegg for nødlysanlegg skal prosjekters i hht. forskrifter og omfatter ledelys i rømningsveier og 
orienteringsarmaturer med gjennomlyste skilt i rømningsveier og ved utganger. 

Lavsittende etterlysende ledelinjer skal ikke installeres i hovedbygg 1. Dette etter vurdering sammen 

med RIBr. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

Eksisterende nødlysssytem i bygg 2 skal beholdes og suppleres med nye lede- og 
markeringsarmaturer i arealer som omfattes av rehabilitering i plan 1.  

Bygg 6 Aggregatbygg: 

Eksisterende nødlysssytem i bygg 6 skal beholdes og suppleres med nye armaturer for nødlys i 
hovedfordelingsrom.  

 Elvarme 

Felles: 

Det er forutsatt benyttet vannbåren varme som oppvarming i nybygg somatikk og i lav- og høyblokk. 

Bygg 9 Nybygg Somatikk 

Som supplement til det vannbåren varmesystem i nybygg somatikk, skal det etableres varmekabler i 
alle baderom spesielt i plan 1.  Varmekabelanlegget skal styres av følere i gulv og elektronisk 
regulator (KNX) på vegg for hvert rom. Ytterligere informasjon vedrørende varmestyring, henvises det 

til automasjonskapittel. 

Bygg 1 Høy- og lavbokk 

Lavtbyggende varmekabel planlegges i nye bad i lav- og høyblokk. Varmestyring skal etableres 

tilsvarende for nybygg somatikk. Eksisterende bad som ikke omfattes av rehabilitering skal beholdes 
som i dag. 

Bygg 6 Aggregatbygg og nettstasjon: 

I nettstasjonene og nye rom i generatorbygg skal utstyres med ribbeovn i hvert rom. Ovnene 

dimensjoneres til å varme opp rommene.  



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 192 av 262

 Reservekraft 

Omfang 

Dette kapittel omfatter følgende systemer: 

Elkraftaggregater 

Avbruddsfri strømforsyning 

 Elkraftaggregater 

Bygg 6 Aggregatbygg 

Nødstrømsanlegg på Førde sykehus er i dag plassert i eget bygg, Aggregatbygg 06, og består av to 
stykk komplett elkraft dieselaggregater, som hver innehar ytelse på 1500 kVA, med driftsspenning 230 
V IT-system. Aggregatene er etablert i adskilte rom med egne aggregatbrytere og forutsettes å være 

bygget iht. ISO 8528-1 klassifisert som emergency standby power (ESP) system. Fra hver av 
elkraftaggregatene er det strømskinneforbindelse til hovedfordelinger i egne rom.  

Eksisterende dieselaggregater skal videreføres og tilpasses ny installasjon og må ombygges for å 

håndtere jordingssystem TN-C. Dette med hensyn til overgang fra dagens spenningssystem 230 V IT-
system til 400 V TN-S-system. 

Teknisk data for eksisterende aggregater: 

Lastbank 

Det skal for hele forsyningssystemet etableres en komplett stasjonær innkapslet lastbank for 

plassering utvendig på tak over eksisterende aggregatbygg. Lastbanken skal kunne flyttes dersom 
generatorene skal heises ut gjennom taket. Lastbanken dimensjoneres for periodisk verifikasjon av 
nødstrøminstallasjon – uten at normale driftssituasjon på sykehus blir påvirket. Lastbanken settes opp 

slik at det er mulig å generere en automatisk verifikasjonsrapport.   

 Avbruddsfri strømforsyning 

Som nødstrømklasse 0 etableres to redundante uavhengige online avbruddsfri strømforsyningsanlegg 
(UPS) i plan 3. UPS-anlegg for system A etableres i nybygg Somatikk, mens UPS-anlegg system B 

etableres i høyblokk. 

Hvert UPS-anlegg forsynes fra både system A og system B og bygges opp med UPS, UPS-
hovedfordeling og batteriinstallasjon. Batteriinstallasjon inneholder batteribank med flere 
batteristrenger, batteriskap og prosjekteres iht. NEK 400-8-806. Batteribank, UPS og UPS-

hovedfordeling etableres i seperate rom.  
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Hver UPS-anlegg forsynes direkte fra respektivt forsyningssystem. Krysskobling mellom 
forsyningssystemene som muliggjør forsyning fra det andre uavhengige systemet forbi UPS etableres 

som manuelt eksternt bypass. 

I detaljprosjekt skal elektrotekniske beregninger, samt dokumentasjon på selektivitet, utføres for alle 
driftsmodier (Normalkraft, aggregatkraft og Batteridrift). Det understrekes viktigheten med stor nok 

kortslutningsytelse, både i størrelse og varighet, for at nedstrøms vern isolerer feilsted. Videre gjøres 
det oppmerksom på UPSens statisk intern omkobler skal håndtere feilstrømmer som kan forekomme. 

UPS etableres med buskommunikasjon til SD-anlegget for status- og feilsignaler. Drift status og alarm 

skal videreformidles til SD-anlegg. 

 Riving 

Felles:

Demontering av nødvendig elektro installasjon i alle berørte arealer som omfattes av rehabilitering i 
lav- og høyblokk samt i aggregatbygg og bygg 2 omfatter  blant annet følgende systemer:  

• Underfordelinger 

• Brytere og stikk 

• Eksisterende armaturer og nødlys 

• Eksisterende kabelopplegg for elkraft og tele og automatisering 

• Tele/data kabler fra eksisterende .    

• Sykeromskanaler  

• Pasientalarm 

• Brannalarm  

• Adgangskontroll 

• Talevarsling  

• Antenneanlegg  

• Telemetri. Demontering og remontering etter avtale med MTV.  

For håndtering av avfall henvises det til Miljøsaneringsbeskrivelse. 

 Skal ikke benyttes 

Kapittel som følge av bygningsdelstabell. 

 Andre elkraftinstallasjoner 

Ikke aktuelt. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 194 av 262

 Tele og automatiseringsinstallasjoner  

 Tele og automatisering, generelt 

Det vises til generelle forhold beskrevet i kapittel 40 Generelt, som også gjøres gjeldende for kapittel 5 
Tele og Automatisering. 

NFS har avtale med Helse Vest IKT om drift av IKT-systemene, og sykehuset er tilknyttet Helse Vest. 

Eksisterende etasjefordelere for IKT i lav- og høyblokk betjener i dag arealer som planlegges 
rehabilitert i forskjellige byggetrinn. Dette medfører at det må utarbeides ROS-analyse for IKT-anlegg 

og virksomhetskritiske datasystemer. Dette planlegges og utføres i detaljprosjektet og i samråd med 
Helse Vest IKT. 

 Eksternt styrende dokumenter 

Det hensvises til følgende notater fra Helse Vest IKT: 

 Notat «Kundens tekniske plattform» 

 Notat «Krav IKT» 

 Notat «Sikkerhet IKT» 

 Notat «Helse Vest IKT Monteringsinstruks WLAN» 

 Notat «Krav» 

 Basisinstallasjon for tele og automatisering 

Felles: 

NFS har i dag etablert to hovedkommunikasjonsrom (SHKR) i plan 0 og 2 i hovedbygget.  

Generelt skal det etableres et enhetlig og strukturert kablingssystem som skal dekke alle behov 

innenfor IKT i eksisterende bygg 1, 2 og 6 samt nybygg somatikk. I videre prosjektering dimensjoneres 
stamnett og spredenettet iht. funksjonsbehov og teknologisk utvikling. Løsninger utarbeides iht. 

sykehusets IT-strategi og i samarbeid med Helse Vest IKT.  

På grunn av rask utvikling i helsesektoren innen IKT–området, bør teknologivalget gjøres på et så sent 

tidspunkt som mulig.  

Det er lagt til grunn kostnadsberegning basert på dagens standard, og normert mengde for beregning 
av kapasitet for føringsveier. Det henvises også til kapittel 411 Systemer for kabelføring for angivelse 

beskrevne løsning for føringsveier. 

Det skal etableres et data- og telenett i eksisterende bygg samt nybygg somatikk som i hovedsak 
består av følgende struktur: 

• Ett knutepunkt/grensesnitt mot eksterne nett (eksisterende skal benyttes).  

• Stamnett (horisontalt nett mellom bygninger) 

• Stigenett (vertikalt nett mellom etasjene) 

• Spredenett (horisontalt nett i de enkelte etasjer). 
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System for kabelføring 
Kabel for elkraft og teletekniske anlegg føres fysisk adskilt på separate føringsveier. Det er planlagt 

adskilte føringsveier for redundante fiberkabler i stamnettet fra hovedkommunikasjon (SHKR) til KR-
rom. Kabellengder i horisontalt spredenett iht. NEK 700 (standard EN50173).  

Patcheskapene bestykkes med utstyr for terminering av det horisontale spredenettet, samt 

fiberterminering. Hoved patcheskapet bestykkes med utstyr for terminering av fiberkabler 
Installasjonen skal tilfredsstille NEK700/EN50173. 

Etasjefordelere/kommunikasjonsrom (KR-rom) utstyres med dublerte kjølesystemer forsynt fra to 

uavhendige nødstrømsforsyninger. Slukkesystem baseres på inergen eller tilsvarende vil bli installert i 
kommunikasjonsrom/KR-rom. 

Hvert kommunikasjonsrom (KR-rom) er planlagt med adgangskontrollerte med kortleser og deteksjon 

av uautorisert åpning. For beskyttelse av utstyret skal alle kommunikasjonsrom overvåkes via SD-
anlegget. Sensorer skal avgi alarm ved kritiske forhold. Rommet skal bestykkes med temperatur- og 
fuktføler. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 

I nybygg somatikk skal det etableres ett rom som skal være dedikert til etasjefordeler/ 
kommunikasjonsrom (KR-rom), slik at det ikke får delt funksjonalitet med annet ikke-teknisk. 
kommunikasjonsrommet (KR-rom) i plan 1 skal betjene alle planer i bygget. I rommet skal det settes 

opp fordelingsskap for terminering av stigekabler og spredenettkabler, samt annet sentralutstyr.  

Nytt somatikk bygg tilknyttes sykehusets hovedkommunikasjonsrom (SHKR) plassert i plan 0 og 2 i 
bygg 1. Fiberkabler føres inn i nybygget i plan 0 og 2 og frem til nybyggets IKT rom for tilkobling til 

sentraler og rack.  

Bygg 1 Lavblokk: 
For eksisterende lavblokk, er det fra Helse Vest IKT ønskelig at angitte SHKR i plan 0 og 2 blir 

stående. Videre er det behov for at det etableres nye rom som skal være dedikerte til 
kommunikasjonsrom (KR-rom).  

I rommene skal det settes opp fordelingsskap for terminering av stigekabler og spredenettkabler, samt 

annet sentralutstyr.  

Eksisterende IKT nisjer i plan 0, 1, 2 og 3 forsøkes beholdt i samme lokasjon, men nisjene skal 
bygges om til kommunikasjonsrom (KR-rom). Dette for å unngå å trekke nye kabler til områder som 
ikke omfattes av rehabilitering. 

Kommunikasjonsrom (KR-rom) som må minst være 10 m2 dersom 2 stk rack, men løsning for kjøling 
må også ha tilstrekkelig areal, dvs 12 m2 benyttes som utgangspunkt. NEK 700 krever minimum 12,2 
m2 ved 3 stk rack. Det gjøres oppmerksom på at IKT-rom i eksisterende lav- og høyblokk, bygges opp 

for å forsyne/serve større områder enn før. Det blir færre IKT-rom enn i dag og dette iht føringer fra 
Helse Vest IKT. 

Plan 0 

Eksisterende IKT rack og KR-rom i plan 0 beholdes som i dag 

Plan 1 

Følgende legges til grunn; 

- IKT rom 1097 lengst sør utvides og inkluderer også racket som er i dag plassert i akuttmottak 
(lilla markert boks)  

- IKT rom 16 m2 rød sirkel i midten utgår. 
- IKT rom 17 m2 lengst nord, beholdes inntil videre, men blir noe redusert i areal i neste fase. 

Plassering av nytt 2018-rack vurderes når endelig planløsning/avklaringer apotek er 
gjennomført i neste fase. Endelig løsning også i dialog med Helse Vest IKT. 
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- IKT rom 10 m2 med rød ring lengst øst er det faktiske IKT rom. 

- IKT rom 9 m2 markert med rød ring i poliklinikkområdet er svakstrømsrom for brannalarm, UR 
anlegg, adgangskontroll, pasientsignal etc. 

Figur 130 - Plan 1 

Plan 2 

2148 «Felles Teknisk Datasentral» er i Forprosjektet tenkt bygges om, dvs roteres 90° og legges sør 
mot heisene. Dette for å få plass til sjaktene for elektro og tøy- og avfallsnedkast. I ark-plantegningene 
rapport F02 er det lagt inn «Lager kopi» og «WC personal». Dette er fra ark sin side lagt slik da tre 

toaletter som tilhører kantine må bygges om og reduseres som følge av de nevnte sjakter.  I F01 var 
toalettene til kantine tatt bort.  

Ved 400V løsning; 

Beholde 2148 «Felles Teknisk Datasentral» som i dag (nord/sør), men vist el sjakt lengst vest blir ikke 

som sjakt men med gjennomgående kabler. Sjakt for nedfall og el sjakt øst blir da værende, med det 
resultat at ett toalett forsvinner, samt at vernede toaletter må bygges om. 
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Ved 230 løsning; 

Beholde 2148 «Felles Teknisk Datasentral» som i dag (nord/sør) samt 3 stk vernede toaletter. Men 

sjakt for tøy og avfall må få sin plass. Ved 230V løsning er ikke sjakter for tøy- og avfallsnedkast 
plassert. Ved 230V løsning benyttes eksisterende el.sjakter i/mot korridor. 

I plan 2 vil arealet for Intensiv, Tung Overvåkning bli servet fra rack i plan 3. 

Figur 131 - Plan 2 

Bygg 1 Høyblokk: 
I eksisterende høyblokk skal det etableres nye kommunikasjonsrom (KR-rom) i nye lokasjon i 6. etg. I 

rommene skal det settes opp fordelingsskap for terminering av stigekabler og spredenettkabler, samt 
annet sentralutstyr.  

9. etg – Beholdes som i dag 

8. etg – På plantegning er det satt av plass til 2 stk kommunikasjonsrom. Disse kan mulig utgå i neste 

fase.  

7. etg – I dag er det 2 stk rack plassert i tilfeldig rom, disse vil utgå. Løsning vist på Ark plantegning 

6. etg – 2 stk kommunikasjonsrom etableres. I dag er det 2 stk rack plassert i tilfeldig rom, blir da 
endret. Løsning vist på Ark plantegning. 

5. etg – I dag er det 2 stk rack plassert i tilfeldig rom, disse vil beholdes. Løsning vist på Ark 

plantegning. 

4. etg – I dag er det 2 stk rack plassert i tilfeldig rom, rack i nord vil beholdes, rack i sør utgår da 
område blir servet fra 6 etg. Løsning vist på Ark plantegning 

3. etg – Nytt ikt rom etableres.
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Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

Eksisterende kommunikasjonsrom/KR-rom skal opprettholdes som i dag. 

Bygg 6 Aggregatbygg: 

Aggregatbygget har ikke egen kommunikasjonsrom/KR-rom og alle IKT punkter i hovedfordelinger 

planlegges kablet til nærmeste kommunikasjonsrom/KR-rom i hovedbygget. 

 Integrert kommunikasjon 

Felles: 

Det skal etableres et spredenett for tele- data (strukturert kabling) med uttak på arbeidsplasser, 
sengerom, operasjonsrom, intensivrom, mm. I tillegg skal det etableres uttak i korridorer og i felles 

rom for oppbygging av trådløst nett (WLAN). Data spredenettet bygges opp som et kategori 6a nett, 
med skjermet kabling. Sambandsklasse E.  

Det skal etableres et standardisert strukturert spredenett som er applikasjonsuavhengig og som kan 
benyttes av ulike systemer som data, telefoni, byggautomatisering etc. Et slikt felles kablingssystem 

basert på samme type kabel, terminering etc. gir stor fleksibilitet og god driftsøkonomi. 

I fremtidens IKT-installasjoner vil det bli benyttet mye PoE (Power over Ethernet) og dette vil kunne 
påvirke ytelsen i nettverket. PoE-standarden IEEE 802.3af spesifiserer strømforsyning helt opp til 15W 

og IEEE 802.3at (PoE Plus) ca 25W. Det hevdes at det vil kunne leveres utstyr for opptil 50/60W pr. 
port. Vi må derfor avta at dette vil ha konsekvenser i store kabelnettverk og må derfor ta høyde for en 

slik utvikling.  

Det strukturerte spredenettet skal utføres iht NEK 700. Det forutsettes installert et nettverk iht. kat. 6A 
og med hastighet minimum 10Gb/s. Valg på skjermet eller uskjermet kabling i eksisterende bygg 
vurderes sett i forhold til nærliggende elkraftinstallasjoner og tilgjengelig plass.  

Det er medregnet kostander for nettverksutstyr for kommunikasjon i stamnett og horisontalt 
spredenett. Struktur i det planlagte nettverket og nødvendig nettverksutstyr er beregnet og medtatt i 
kalkyle. Det er Helse Vest IKT som står for leveranser og montasje av sentralutstyret. 

Trådløs kommunikasjon skal inngå i store deler av byggene og for dette skal det etableres 

kabelopplegg samt installasjon av utstyr. Det er Helse Vest IKT som står for leveranser av utstyr. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 
Det er medregnet kostander for installering av et nytt strukturert sprede nett i nybygg somatikk for å 

dekke barn/KK i plan1, operasjon i plan 2 og sterilsentral i plan 3. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:  
For lav- og høyblokk skal det etableres et nytt strukturert spredenett i arealer med endring av funksjon 

samt lett, middels og tung ombygning. Eventuelt gjenbruk av eksisterende IKT punkter og kabler må 
vurderes i detaljeringsfasen.  

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

For ØNH i bygg 2 skal det etableres nye IKT punkter. Nye kontorplasser i øverige arealer i bygg 2, 

skal suppleres med nye IKT punkter. 

Bygg 6 Aggregatbygg og nettstasjon: 
Det er medregnet kostnader for installering av et nytt strukturert spredenettet i hovedfordelinger  
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 Telefoni og personsøking 

 System for telefoni 

Felles: 
Telefoni generelt skal baseres på IP-telefoni. Dette medfører en samkjøring av tale (IP telefoni) og 
data. Eksisterende hovedtelefonsentral i hovedbygget videreføres og skal benyttes. 

Programmeringsarbeider og arbeider i forbindelse med nye internlinjer (krysskobling) på telefonsentral 
skal foretas av Helse Vest IKT som ivaretar service og vedlikehold på eksisterende telefonsentral.

Alt sentralutstyr og brukerutstyr (apparater og tilbehør) leveres av Helse Vest IKT.  

Kabling for telefoni er beskrevet under kapitel for Integrert kommunikasjon. 

 System for porttelefoner 

Felles:
System for porttelefon leveres av Helse Vest IKT.

Bygg 9 Nybygg somatikk: 
Det skal etableres kabling/infrastruktur for porttelefon ved inngangen til operasjon, sterilsentral, 

barn/KK i nybygg somatikk.  

Bygg 1 Høy- og lavblokk: 

Eksisterende porttelefon systemer ved innganger skal videreføres. For nye avdelinger i lav og 
høyblokk skal det etableres kabling/infrastruktur for porttelefon ved inngangen til avdelinger som for 

eksempel radiologi, laboratoriet, apotek, operasjon, intensiv, postoperativ, sengeposter i høyblokk 
mm. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

I bygg 2 skal det for ØNH etableres kabling/infrastruktur for porttelefon ved inngangen til avdelingen.

 System for personsøking 

Felles: 
Eksisterende personsøkeanlegg ved Førde Sykehus skal være dekkende for alle bygg. Det medtas 

ikke installasjoner for dette anlegget. 

 System for mobildekning 

Felles: 

Det skal etableres et nytt system for mobildekning for alle mobiloperatører i nybygg somatikk og 
eksisterende bygg.  
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 Alarm og signal 

 Generelt 

Det skal generelt etableres nødvendig kursopplegg for å få komplette driftsklare og fungerende anlegg 
for følgende systemer: 

 Felles grafisk presentasjonssystem 

 Brannalarm 

 Adgangskontroll, Innbrudds- og overfallsalarm 

 Pasientsignal  

 Telemetri/Hjerterytmeovervåking 

 Uranlegg  

 Felles presentasjonssystem 

Helse Vest har opsjon på å innføre Ressurs- og Prosesstyringsverktøy fra Imatis AS. Systemet er i 

bruk på flere store norske sykehus. Dette systemet kan videreformidle alarmer fra en mengde 
systemer, inkludert pasientsignalanlegget, til både mobiltelefoner og skjermer plassert rundt i 

bygningsmassen.  

Det planlegges for klargjøring av sikringssystemer i nybygg somatikk og eksisterende hovedbygg 1 for 
integrasjon mot andre system, f.eks. Imatis. 

Sikringssystemer som kan integreres er bla; 

 Pasientsignal 

 Ekstrahjelp 

 Overfallsalarm 

 Brannalarm 

 Brannalarm 

Felles: 
Den eksisterende bygningsmassen er i dag utstyrt med et brannvarslingsanlegg av typen Eltek Fire & 

Safety by Honeywell. Sentralen er plassert i plan 0 i eksisterende bygg.  

Eksisterende brannalarmanlegget i hovedbygget skal i sin helhet skiftes ut samt nytt 
brannalarmanlegg i nybygg somatikk. For bygg 2 skal eksisterende brannalarmanlegget videreføres 

og suppleres med nye branndetektorer. 

Alarmering skal utføres ved hjelp av fulldekkende talevarslingsanlegg koplet til nåværende 

talemeldingssystem ved AMK-sentralen, med unntak av tekniske rom som dekkes via brannklokker og 
optisk varsling. 

Det må videre brukes samme Altel oppkopling som FSS for øvrig. Her kan ein få samordning og 

sambruk av overføringslinjer, slik at FSS har en samordne likt brannvarslingssystem. 

Brannsentraler skal bestykkes med detektorsløyfer, klokkekurser og styreutganger. 

Brannalarmanlegget prosjekteres og utføres i henhold til NS 3960 «Brannalarmanlegg – Prosjektering, 

installasjon, drift og vedlikehold», NS-EN 54 og HO-2/98 i TEK 
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Anlegget skal være automatisk, adresserbart med angivelse av brannsted i klartekst.   

Manuelle brannmeldere planlegges i rømningsveier og ved utgangsdører, med maks 30 m innbyrdes 

avstand og betjeningstablå plasseres ved hovedinnganger og vaktrom. 

Optisk varsling iht. TEK17. Vurderingen skal gjøres etter følgende prinsipper: 
 Akustisk varsling suppleres med optisk varsling i rom hvor det antas at enkeltindivider 

oppholder seg i alene. Dette på en slik måte at en prosent av rommene (anslagsvis 10%) 
defineres for opphold i forhold til universell utforming og utstyres med optisk varsling i tillegg til 
akustisk varsling. For sengerom må dette vurderes sammen med bruker. 

 Fellesarealer, hvor det antas at flere mennesker oppholder seg over lengre tid, utstyres med 
optisk varsling i tillegg til akustisk varsling. 

 Sanitærrom utstyres ikke med optisk varsling. Installasjon av optisk varsling i HC-toalett 
vurderes ut fra hvor mange mennesker med funksjonsnedsettelse det antas vil oppholde seg i 
slike områder. 

 I områder (døgnposter) hvor de psykiatriske pasientene oppholder seg skal utelukking av 
optisk varsling vurderes  

Bygg 9 Nybygg somatikk: 

Det skal etableres et komplett heldekkende brannalarmsystem med brannsentral plassert i 

svakstrømsrom i plan 1, bygg 9. Systemet skal fullt ut integreres med eksisterende sentral i 
hovedbygget. Eksisterende sentral skal senere byttes ut, ref neste avsnitt. 

Sentralenhet i anlegget skal ivareta funksjoner lokalt i nybygg somatikk ved brudd i sambandet med 
hovedsentral. Signal ved brann gis til hovedsentralen som gir automatisk melding til brannvesenet, 

vaktromspaneler og teknisk personell etc. 

I områder med spesielle krav til tidlig deteksjon (for eksempel data- og ups-rom, trafo-rom), skal det 
benyttes utstyr egnet for formålet (for eksempel aspirasjonsdetektorer). 

For varsling av brann skal talevarsling via høyttaleranlegg benyttes. I støyende og spesielle områder 

som elektro- og VVS tekniske rom bestykkes med roterende lys og klokker. 

Brannalarmanlegget vil også bli tilknyttet evt. branndører, heis, ventilasjon, sprinkleranlegg, 
underfordelinger etc. Brannstrategirapport setter krav til at alle gjennomgående sjakter skal kunne 

ventileres. Manuell styresentral plasseres i utgangsetasje. 

Feil eller alarmer fra anlegget vil også bli overført til SD-anlegget hvor brannalarm behandles og 
distribueres iht. prioritet, adresseliste etc. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:

For Bygg 1 Høy- og lavblokk skal det også etableres et komplett heldekkende brannalarmsystem med 
utskifting av eksisterende brannsentral plassert i plan 0. Dagens plassering i korridor er ikke ansett 

som beste plassering, men ny sentral plasseres tilsvarende i eksisterende skap pga. redusere nedetid 
og kostnader. 

Eksisterende utstyr for brannalarmanlegg som røykdetektorer, manuellmeldere ect skal skiftes ut. I 
arealer som omfattes av rehabilitering skal alt kabelanlegg skiftes ut, mens i arealer som ikke skal 

bygges om, skal gjenbruk av eksisterende kabelanlegg for brann vurderes i detaljeringsfasen.

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Eksisterende brannalarmsystem beholdes og suppleres med nye brann detektorer i arealer med 

tyngre ombygning. Programmering av eksisterende sentral skal utføres. 

Bygg 6 Aggregatbygg og nettstasjon: 
I nye tavlerom i aggregatbygget samt i nettstasjonene medtas nye detektorer som tilkobles 

eksisterende brannsløyfe i aggregatbygget. Type detektor tilpasses det miljø der de skal monteres. 
Alarm dekkes via brannklokker og lyssignal. 
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Programmering av eksisterende brannsentralen for nye detektorer og funksjoner, samt oppdatering av 
grafisk presentasjonssystem medtas her.  

 Talevarslingsanlegg 

Felles:

Det skal etableres ett heldekkende talevarslingsanlegg for brannalarm i nybygg somatikk og lav- og 
høyblokk. 

Talevarslingssystemet skal som et minimum tilfredsstille følgende krav: 

 Anlegget skal tilfredsstille krav i NS 3961, HO-2/98 og TEK17 

 Utstyr skal tilfredsstille NS-EN 54-16:2008 Brannalarmanlegg - Del 16: Kontroll- og 
signalutstyr for talealarmer, samt høyttalere skal tilfredsstille kravene i NS-EN 54-24 og 

strømforsyningsutstyr iht. krav i NS-EN 54-4  

 Sertifikater på utstyr skal vedlegges tilbud 

Det henvises til rapport fra RIBR vedrørende seksjonering på brann og andre brannrelaterte krav. 
Hvor akustikk krav ikke er angitt, benyttes NS 3961 standardkrav. 

Høyttalere skal være for innfelt takmontasje, som kan nyttes f.eks. i korridorer/fellesarealer.

I større åpne arealer kan hornhøyttalere i f.eks. tekniske rom. I arealer uten himling, f.eks. trappeløp, 
kan utenpåliggende høyttalere benyttes.  

Meldinger som benyttes ved talemeldinger skal tilpasses eksisterende beredskapsplan. 
Som et supplement til den automatiske alarmfunksjonen, skal kommandomikrofon være tilgjengelig for 

å kunne gi utfyllende informasjon til hjelp ved rømning.  

Bygg 9 Nybygg somatikk:

For nybygg Somatikk skal det etableres ett heldekkende talevarslingsanlegg med tilknytning mot 
eksisterende anlegg i hovedbygget. Talevarslingstablå med mikrofon planlegges plassert ved 

angrepspunkt.  

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
For lav- og høyblokk skal eksisterende talevarslingssentral samt høyttalere i alle arealer som blir 

berørt av rehabilitering byttes ut. Talevarslingstablåer med mikrofon ved 
angrepspunkter/hovedinngang skal beholdes. 

Alarm i teknisk rom dekkes via brannklokker og lyssignal som tilknyttes brannsentralen. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

Eksisterende system skal videreføres og eksisterende utstyr tilpasses ny planløsning/funksjon i plan 1. 

Bygg 6 Aggregatbygg:
Alarm dekkes via brannklokker og lyssignal som tilknyttes brannsentral i eksisterende bygg. 

 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 

Felles: 

Helse Førde har gitt beskjed om at valg av adgangskontroll løsning for nybygg og eksisterende bygg 
skal vurderes med sikte på å videreføre eksisterende system. Adgangskontroll skal være fullt integrert 

i FSS fra før da arbeider for å få til gjennomgående adgangskontroll i helseforetaket.  
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Eksisterende sentraler i eksisterende bygg skal beholdes og nye sentraler/undersentraler i nybygg 
somatikk og lav- og høyblokk planlegges med tilkobling mot eksisterende system samt mot SD-

anlegget for driftsstatus/ladefeil. Strømforsyning til nye sentraler skal ha batteri-backup dimensjonert 
etter FG `s regelverk. Sentralene for adgangskontroll skal i tillegg forsynes fra UPS fordeling med 

separate kurser. 

Tekniske krav: 
-Nye sentraler kunne programmeres med forskjellige tidsprogrammer overordnet for hele anlegget, for 
enkelte soner, brukergrupper og enkeltlesere. Automatisk innlegging av helligdager. All tilgang utenom 

normal arbeidstid gjennom skallet skal skje med kort og kode.  

Adgangskontrollanlegget må varsle hvis dører blir stående åpne over lengre tid, dersom feil kode eller 
kort benyttes, og ved åpning via nødåpnersystem o.l. 

All registrering (logging) av informasjon om trafikk i adgangskontrollanlegget må oppfylle Lov om 
Personopplysninger, samt relevante forskrifter.  

Adgangskontrollanlegget skal kunne kommunisere med porttelefonsystemer. 

Fra adgangskontrollanlegget skal det gå styrekurser for utløsning av dører som står på 
dørholdemagneter (de samme dørene skal også ha styrekurser fra brannalarmsentralen).  

Når brannalarmen utløses eller strømmen forsvinner, skal samtlige adgangskontrollerte dører i 

rømningsveier kunne låses automatisk opp. Adgangskontrollerte dører skal kun åpnes via nød åpner. 

Nødbrytere skal benyttes ved elektrisk styring av samtlige dører for rømning der brannalarm ikke er 

utløst.  

Dører som skal stå i åpen stilling lukkes når brannalarmen utløses. Dørene skal utstyres med 
elektromekanisk holdemagnet.  

Alle dører med elektrisk lås skal ha overvåking låst/lukket, dvs. mikrobryter i låskasse eller i sluttstykke 
for indikering av status på lås, og magnetkontakt for indikering, status på dørblad (lukket/åpen). Også 

alle ytterdører/skalldører med mekanisk lås og/eller kortleser, skal ha overvåking av låst/lukket 
funksjon.  

Kortlesere skal være berøringsfrie med tastatur for autorisering med pinkode. Kortlesere montert 
utendørs skal sikres mot inntrenging av vann/fuktighet og nødvendig driftstemperatur for kortleseren 

skal ivaretas.  

I hovedtrekk vil dører i korridorer, etasje og avdelingsskiller ha kortleser på en eller begge sider 

Det etableres rør og bokser for innfelt utstyr i alle arealer med unntak av tekniske soner. Det skal også 
etableres rør til dørsmyg, hvor det legges opp standard rørpakke til over himling (for bruk til utstyr i 

dør).  

Tilkobling for dørautomatikk og stikk skal etableres og planlegges plassert ved siden av dørautomatikk 
med høyde ca. 100mm underkant fra dørutsparing og ved siden av aktivt dørblad/skyvedør.  

Dører med porttelefon skal ha mulighet for overstyring av adgangskontroll via porttelefon svarapparat 

hvor det er programmert. Porttelefon gir signal til adgangskontroll som fristiller dørlåsen. 
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Bygg 9 Nybygg somatikk: 
For nybygg somatikk skal det etableres et nytt adgangskontrollanlegg med egne undersentraler 

plassert i svakstrøms rom for styring og overvåking av alle dører i fasade, dører for avstengning av 
soner i operasjon, sterilsentral og barn/KK samt øvrige dører i bygget med kritiske funksjoner ift. 

overvåkning/ behov for adgangskontroll. Her skal rom som medisinrom, spesielle utstyrsrom, datarom, 
heiser, trapperom. etc. inngå.  

Dørautomatikk  
I hovedtrekk vil dører i korridorer og transportruter (seng, traller mm) i operasjon, sterilsentral og 

barn/KK være tilknyttet til 230V, brannstyring og veggbokser for albubryter/fotbryter eller 
trekksnorbryter. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
For eksisterende arealer i plan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal det etableres nye undersentraler for 

adgangskontroll og nødvendige suppleringer med nye kortlesere. 
Det skal etableres kabling til nye dører med dørautomatikk samt dører med lås- og beslagsutstyr som 

krever strøm og signal. Det planlegges flytting og omprogrammering av eksisterende undersentraler 
for adgangskontroll. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Eksisterende adgangskontroll system i bygg 2 beholdes og suppleres med nye kortlesere i arealer 

med tyngre ombygning. Det planlegges omprogrammering av eksisterende sentral. 

 Overfallsalarm 

Bygg 1 Lavblokk:
Det er pr i dag ikke overfallssystem i bygg 1. 

Det skal for akuttmottak i plan 1 medtas infrastruktur for et komplett heldekkende 

overfallsalarmsystem. Sentral for overfallsalarm planlegges plassert i IKT rom i plan 1 (Akse 8/KB-
KC).   

Alarm skal kunne utløses fra bærbar enhet som personalet har med seg i det daglige, og på 
fastmonterte knapper i utvalgte rom. 

Installasjon av kabling iht. NEK 702:2016. Sentralen skal strømforsynes fra UPS fordeling med egen 
kurs. Alle basene må være koblet på reservekraft og anlegget må kunne automatisk starte opp ved 
strømstans. 

Overfallsalarm med sentralenhet, basestasjoner, kabling ect.  DECT og/eller smarttelefoner avropes 

på rammeavtale fra Helse Vest IKT. Kostnader medtatt i kalkyle. 

Løsningsalternativer ift. selvstendig system, del av eller kobling mot pasientsignalsystem eller SD er 
ikke besluttet. Avklares med Helse Vest IKT i neste fase. 

Overfallsalarm for Sykehusapoteket er ikke diskutert med Sykehusapoteket Vest og er ikke medtatt i 

Forprosjektet. 
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 Pasientsignal 

Felles: 

For nybygg somatikk og eksisterende lav- og høyblokk skal det etableres komplette 
pasientsignalsystemer med undersentraler for hvert bygg og hver avdeling/funksjon. Undersentralene 

tilknyttes eksisterende hovedsentral (ny 2018) i bygg Aust. Undersentraler i plan 7 og 8 (høyblokk) er 
fra 2018 og skal forsøkes gjenbrukt. Eksisterende sentraler i plan 4 og 5 beholdes som i dag. 

Generelt skal rompaneler plasseres i pasientrom ved sengen, og avstillingsenheten ved dør til 

sykerom/sengerom/intensivrom/overvåkingsrom/undersøkelse/ect.  
Anropspaneler på wc/bad skal ha knapp for oppkall og mulighet for snortrekk. Utløsermekanisme skal 

være tilgjengelig fra vask, wc og dusj, og plasseres slik at den ikke er utsatt for vannsprut.  

Alarmering 

Anrop fra pasienter gjøres ved hjelp av: 

 Anropspaneler med trykknapp og mulighet for snortrekk i sengerom og toalett. 
 Personalet skal få melding om alarmtype og hvor meldingen kommer fra, både som akustisk 

alarmgiver og klartekst i vaktdisplay og korridordisplay. Vaktdisplay skal plasseres i vaktrom i 
plan 1 (føde). 

 All betjening skal kunne utføres uten å forlate pasienten. Det vil si avstilling av anrop, 
assistanseoppkall og nødalarm skal kunne utføres fra anropspanelet. 

Systemet skal ha utgang for varsling til personsøkeranlegg og/eller Dect/ mobiltelefon/ telefonsentral. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 206 av 262

Sykesignalanleggene ved sykehuset er i hovedsak levert fra Best Teleprodukter AS.  

Tekniske feilsignaler skal overføres via SD-anlegget.  

Pasientsignalanlegget prosjekteres for å kunne overføre informasjon om anleggets tilstand over et 

eller flere av følgende grensesnitt: 
• OPC UA  
• TAP  

• ESPA 4.4.4 og ESPA X  
• TCP/IP  

• XML  

Pasientsignalanlegget skal ved utløsning av anrop overføre følgende informasjon over 

grensesnittet/grensesnittene: 

 Hvilket panel som har utløst anropet (unik ID slik at koblingen mellom anrop og fysisk 
plassering av panelet kan ivaretas) 

 Hvilken hendelse som har skjedd (anrop/snordrag, assistanseoppkall, nødalarm, 
tilstedemarkering/avstilling) 

 Oversendelsen av informasjonen skal være initiert av pasientsignalanlegget, i sann tid 

 I tillegg skal det være mulig å etterspørre en fullstendig tilstand over alarmer i anlegget over 
dette grensesnittet; ved omstart av Imatis-systemet må systemet kunne fange opp pågående 

alarmer som har blitt utløst mens systemet har vært utilgjengelig. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 

Det skal etableres et komplett pasientsignalsystem for barn/KK i plan 1 i nybygg somatikk, som skal 
bestå av sentralenhet, vaktdisplay ved anropsmottak og rompanel med anropspaneler og trekkesnor 
ved hver sengeplass. Betjeningspaneler/vaktromspaneler plasseres på vaktrom. Nødvendig antall 

korridordisplay plasseres godt synlig i korridor med tidsvisning. 
Pasientsignalsystem for barn/KK skal tilknyttes mot andre pasientsignalsystemer i eksisterende 

lavblokk. 

I operasjonsavdelingen etableres det ekstra-hjelp påkalling fra operasjonsrom. Systemet kan være 

selvestendig eller som en del av pasientsignalsystemet. 

Bygg 1 Lavblokk: 
For akuttmottak, poliklinikk, radiologi, dagkirurgi, intensiv og tung overvåkning i plan 1 og 2, skal det 
etableres separate og komplette pasientsignalsystemer per avdeling/funksjon. Det skal allikevel være 

mulighet for sammenslåing av to eller flere avdelinger.  

Avdelingsinndelingen vil foreligge på et senere tidspunkt avklart med byggherren og 
systemleverandør.  

Hvert pasientsignalsystem skal bestå av sentralenhet, vaktdisplay ved anropsmottak og rompanel 
med anropspaneler og trekkesnor ved hver sengeplass. Betjeningspaneler/vaktromspaneler plasseres 

på vaktrom i hver avdeling. Nødvendig antall korridordisplay plasseres godt synlig i korridor med 
tidsvisning. 

System for hjertestansalarmen skal integreres i sykesignalanlegget med varsling til 
personsøkeranlegg og/eller mobiltelefon. Avstilling av hjertestansalam skal kunne utføres fra 

mobiltelefonen. 
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Bygg 1 Høyblokk:
For plan 4 (dialyse), 6, 7 og 8, skal det etableres separate og komplette pasientsignalsystemer per 

etasje/avdeling. Det skal allikevel være mulighet for sammenslåing av to eller flere etasjer/avdelinger. 
Systemet planlegge med mulighet for omprogrammering for ytterligere inndelinger i hver 

etasje/avdeling.  

Hvert pasientsignalsystem skal bestå av sentralenhet, vaktdisplay ved anropsmottak og rompanel 
med anropspaneler og trekkesnor ved hver sengeplass. Betjeningspaneler/vaktromspaneler plasseres 
på vaktrom i hver avdeling. Nødvendig antall korridordisplay plasseres godt synlig i korridor med 

tidsvisning. 

System for hjertestansalarmen skal integreres i sykesignalanlegget med varsling til 
personsøkeranlegg og/eller mobiltelefon. Avstilling av hjertestansalam skal kunne utføres fra 
mobiltelefonen. 

For plan 5 skal eksisterende pasientalarmsystem beholdes. Eksisterende sentral omprogrammeres. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 

Eksisterende pasientsignalsystem beholdes og suppleres med nye rompaneler, tilstedemarkering og 
trekkesnor i nye behandlingsrom for ny poliklinikk (ØNH) i bygg 2. Eksisterende sentral skal 

omprogrammeres.  

 Telemetri/Hjerteovervåkning 

Felles:
Telemetri løsning for nybygg og eksisterende bygg skal i detaljprosjekt for hvert byggetrinn vurderes 
med sikte på å videreføre eksisterende system. Installasjon av kabling iht. NEK 702:2016. Sentralen 
skal strømforsynes fra UPS fordeling med egen kurs.  

Bygg 9 Nybygg somatikk:
Det skal i nybygg somatikk etableres ett komplett telemetri system med basestasjoner, kabling og 
sentralenhet. Ny sentral planlegges med tilkobling mot eksisterende systemer. Alarmer skal 
presenteres på eksisterende presentasjonssystem og PC og skjerm for dette plasseres i vaktrom etter 
avtale med bruker.  

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
For arealer som omfattes av rehabilitering skal eksisterende basestasjoner for telemetri frakobles, 

demonteres for remontering samme sted. Videre skal det etableres nytt kabelopplegg for telemetri 
med remontering av eksisterende basestasjoner samt supplering med nye. Eksisterende sentral for 

telemetri i IKT rom i plan 2 (Akse 7/IA-IB) beholdes og suppleres eventuelt med nye sentraler. 
Telemetri vaktsentral er i dag i rom 2063.  

Alarmer skal presenteres på eksisterende presentasjonssystem. Skjermer for dette plasseres i 
vaktrom etter avtale med bruker.  

 Uranlegg 

Felles: 

Det planlegges et trådløst IP basert uranlegg i nybygg og i arealer som omfattes av rehabilitering. 
Det skal være «analoge» biur med tydelige urskiver og med størrelse tilpasset de ulike rommene. 
Biurene skal være med og/eller uten sekundviser avhengig av behov i rommet. Omfanget av uranlegg 

avklares i detaljprosjektet.  
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Bygg 9 Nybygg somatikk: 
I Barn/KK kan UR inkluderes i pasientsignalet i områder med korridordisplay.  

For operasjon og sterilsentralen skal det etableres et komplett trådløst IP basert uranlegg. Ur 
plasseres i felles arealer, vaktrom, møterom mm. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
I avdelinger med system for pasientsignal kan UR inkluderes korridordisplay.  
For øvrige arealer/områder som omfattes av rehabilitering i hovedbygget skal det etableres et 

komplett trådløst IP basert uranlegg. Ur plasseres i felles arealer, ventearealer, vaktrom, møterom 
mm. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Eksisterende system benyttes og suppleres med nye UR i nye venterom og møterom. 

 Lyd og bilde 

Det skal etableres antenneuttak (IKT punkt) i alle beboerrom og i fellesarealer. 

Det skal etableres røranlegg for høresløyfeanlegg i fellesrom/TV stuer. Forsterkerutstyr, mikrofoner, 
etc. regnes som brukerutstyr. 

 Fellesantenneanlegg 

Felles: 

Distribusjonsanlegg for radio og TV er forutsatt via spredenettet. Det avsettes egne paneler i rack for 
distribusjon av radio og TV via Cat6A til uttak og termineres i vanlige RJ45 uttak 

Kabling for spredenettet er beskrevet under kap. for Integrert kommunikasjon.  

Anlegget skal være tilrettelagt for digital kringkasting og for interaktive, digitale tjenester som internett, 
telefoni osv. 

Bygg 9 Nybygg somatikk: 
Tilkoblingspunkter for Radio/TV uttak etableres i sengerom i barn/KK, møterom og fellesrom.

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
Tilkoblingspunkter for Radio/TV uttak etableres i alle sengerom, møterom, fellesrom, og ventearealer. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk: 
Tilkoblingspunkter for Radio/TV uttak skal etableres i vente-/fellesrom 

 Internfjernsyn (ITV) 

Felles: 

Det skal etableres et IP basert ITV anlegg iht. EN62676-4:2015 som tilknyttes eksisterende system.  
Alt utstyr skal være iht. “Installasjonskrav for kameraovervåkingsanlegg” fra NELFO/Norsk 
Teknologiråd. Kameraene skal både ha mulighet for Power over Ethernet (PoE – IEEE802.3af) og 

24VAC spenningsforsyning. Faste kameraer skal ha linser med mulighet for variert fokus og zoom 
manuelt. 

Det henvises ellers til datatilsynets retningslinjer for kameraovervåking og oppbevaring.  
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Bygg 9 Nybygg somatikk: 
For nybygg somatikk skal det etableres kameraovervåking av følgende områder: 

• Alle utvendige innganger/ utganger.  
• plan 0 (parkering) 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
For lav- og høysblokk skal det etableres kameraovervåking av følgende områder: 
• Eksisterende overvåkningskameraer flyttes og tilpasses dersom det blir berørt av rehabilitering  

• Eventuelt supplering med nye IP-kameraer. (behovet avklares med NFS i detaljprosjektet)  

 Lydanlegg 

Felles: 
Det skal etableres teleslyngeanlegg for talekommunikasjon iht. TEK17 og NS11001-1:2018.  

De internasjonale standardene NEK IEC 60118-4 og ITU-TP.50 gjelder for installasjoner av 
teleslyngeanlegg. 

System for teleslynge bestykkes med inn/utganger for brannvarsling, eksterne lydkilde fra programlyd 
og talelyd, inngang fra andre transmittere, uttak for hodetelefoner. 

Skrankeslynge etableres generelt i resepsjoner og mottak. 

Bygg 9 Nybygg somatikk:

I nybygg somatikk skal det etableres et komplett teleslyngesystem med full dekning i et møterom per 
etasje. 
Videre skal det etableres skranketeleslyngeanlegg for en betjeningsdisk (resepsjon) per etasje. 

Anleggene skal inkludere mikrofon for nedfelling i disk samt matte/slynge. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
I eksisterende lav- og høyblokk skal det også etableres et komplett teleslyngesystem med full dekning 
i minst 10% av møterom. Hvilke disse rom er er ikke definert i Forprosjektet. 
Videre skal det etableres skranketeleslyngeanlegg for en betjeningsdisk (resepsjon) per avdeling. 

Anleggene skal inkludere mikrofon for nedfelling i disk samt matte/slynge. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk:
For ØNH skal det etableres skranketeleslyngeanlegg for betjeningsdisken (resepsjon). 
Anlegget skal inkludere mikrofon for nedfelling i disk samt matte/slynge. 

 Bilde og AV-anlegg 

Felles:

Det skal generelt etableres føringer, rør og kabler for prosjektorer og videokonferanseutstyr inkl. 
stikkuttak, datauttak. 
Projektor/skjermer, lydanlegg, video/telekonferanse, AV-styresystem og motoriserte lerreter er 

brukerutstyr og skal leveres av Helse Vest IKT og MTA.  

Nybygg somatikk, lav- og høyblokk og ØNH i Bygg 2 Adm./poliklinikk:
Det skal for AV-systemer i operasjonsrom etableres teknisk-rom samt trekkerør og strømforsyning. 

Omfang AV systemer i operasjonsrom er i Forprosjektet ikke avklart. Videre skal det i møterom, 
behandlingsrom, kontor mm. etableres trekkerør og kabler for prosjektorer og videokonferanseutstyr. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 210 av 262

 Automatisering/ITB 

 Automatisering 

Felles:
Det skal installeres et komplett anlegg for automatisering - med definerte grensesnitt mellom 
eksisterende overordnet SD-anlegg av type Niagara og lokal automatikk, periferiutstyr og BUS-system 
som skal installeres i aktuelle prosjekt. 

Omfang 
Installasjoner for automatisering består av følgende hovedgrupper: 

- Komplett lokal automatikk og periferiutstyr i nybygg. 
- BUS-system for romstyring i nybygg med individuell styring i alle rom med kjøle- eller 

varmebehov. 
- Ny lokal automatikk og periferiutstyr for styring og overvåking av nye tekniske anlegg i 

eksisterende bygningsmasse. 
- Nye BUS-system for romstyring i større ombygde arealer i eksisterende bygningsmasse – 

med samme omfang som for nybygg. 
- Integrasjon av nye tekniske system med egen lokal automatikk. 
- Utskifting av eksisterende gammel lokal automatikk evt. inklusiv automatikkfordelinger i 

eksisterende bygningsmasse. 
- Oppgradering av eksisterende gammel lokal automatikk i eksisterende bygningsmasse. 
- Oppdatering og tilpasning av overordnet SD-anlegg iht. alle ovennevnte grupper. 

Omfang av utskifting og oppgradering av automatisering for eksisterende bygningsmasse fremgår av 
dokument T-563-XX-XX-XX-02 Systemoversikt anlegg på eksisterende SD-anlegg.

SD-anlegg og krav til lokal automatikk 
Arbeid på overordnet SD-anlegg av type Niagara skal utføres ved bruk av rammeavtalen mellom GK 
Byggautomasjon og Helse Førde, mens lokal automatikk og BUS-system konkurranseutsettes. 
Ved konkurranseutsetting settes det spesifikke krav til grensesnittet mellom lokal automatikk og 
overordnet SD-anlegg for å ivareta enhetlige løsninger på styring og overvåking av tekniske anlegg. 
For konkrete krav henvises det til krav satt i totalentreprise for nybygg PHV – juni 2018. 
Disse kravene gjelder også for nye ventilasjonsanlegg levert med integrert automatikk. 

Energioppfølging 
Energimålere for energiforbruk, både elektrisk og termisk skal knyttes opp mot eksisterende EOS-
system eSight via overordnet Niagara SD-anlegg i henhold til systemtopologi. 

BUS-system 
BUS-system for romstyring (lys, varme, kjøling, VAV-/CAV-spjeld, solskjerming, etc.) skal være KNX-
anlegg med tilknytning av alle relevante punkter og verdier til SD-anlegget. 
Lysarmaturer og annet belysningsutstyr skal ha DALI styring og være tiknyttet KNX-anleggene. 

Autonomi 
Lokal automatikk og BUS-systemenes romregulatorer skal fungere uavhengig av SD-anlegget.  

Regulering av klima 
På rom med kjøle- eller varmebehov skal det være individuell begrenset +/- justering av temperatur ut 
fra basis temperatur. 
I rom med solskjerming og lokal kjøling skal disse funksjonene kjøres i sekvens for optimal energibruk. 

Behovsstyring av ventilasjon 
I rom med behovstyring skal kriteria for styring tilpasses funksjonen for de ulike rommene/sonene i 
bygget. RIV vil i de ulike detaljprosjekt for de ulike byggetrinn utarbeide tabeller som gir nødvendig 
grunnlag for dette.  
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Fordelinger med Automatikk 
For nybygg skal det leveres egne 434 automatikkfordelinger der lokal automatikk monteres. 
Krav til fordelinger skal være tilsvarende krav satt i totalentreprise for nybygg PHV – juni 2018. 

På system for operasjonstuer, luftsmitteisolat, spesiallaboratorier og andre kritiske anlegg med doble 
strømtilførsler skal fordelingene være utstyrt med Static Transfer Switch (STS) for automatisk skifte av 

strømkilde ved bortfall av spenning. 

Ved utskifting og oppgradering av lokal automatikk i eksisterende bygningsmasse må det vurderes om 
fordelingene skal beholdes og kun nødvendig automatikk skiftes eller om også fordelingen skal skiftes. 
I mange tilfeller vil det være mest hensiktsmessig og rimeligst med komplett utskifting av hele 

fordelingen inkl. lokal automatikk – da får man også et mer oppdatert anlegg og mer helhetlighet for 
automatikkfordelnger. 

Kalkyle for automatikk er basert på estimerte kostnader per kvm. for de ulike områdene og omfang og 
kostnader for utskifting må i videre faser tilpasses avsatte midler for automatisering i de konkrete 
områdene. 

Nybygg somatikk – bygg 09:
For nybygg Somatikk skal det installeres komplett nytt anlegg for automatisering – lokal automatikk, 

periferiutstyr og BUS-system. 
En del av de VVS-tekniske systemene for bygget vil være plassert i teknisk etasje i høyblokk og 
tilhørende automatikk plasseres da også her. 

I bygget vil det være særlige krav til automatisering og overvåking pga. mange og komplekse tekniske 
anlegg og mange spesielle installasjoner. 

Omfang av spesielle installasjoner er: 
- Operasjonstuer – både 10 cfu/m3 og 100 cfu/m3 stuer - med spesiell instrumentering/regulering og 
betjening/overvåking via berøringskjermer i stuene.  

- Fødeavdeling inkl. neonatalavdeling. 
- Sterilsentral med tilhørende maskiner, utstyr og instrumentering. 

- Sentrale UPS-anlegg for forsying til alle aktuelle bygninger på NFS. 
Ovennevnte stiller også krav til omfattende integrasjon mellom ulike tekniske systemer. 

Høy- og lavblokk – bygg 01 og 04: 
For høy- og lavblokk skal det installeres tilpasset automatikk iht. konkret omfang av ombygging av 

arealer og nye tekniske systemer. 

I bygget vil det være særlige krav til automatisering og overvåking pga. mange og komplekse tekniske 
anlegg og mange spesielle installasjoner.  
Omfang av spesielle installasjoner er: 

- Akuttmottak 
- Dagkirurgi 

- Intensiv og Tung overvåking 
- Luftsmitteisolat 

- Radiologi 
- Laboratorier 
- Apotek inkl. sykehusekspedisjong og tilvirkning (renrom) 

Ovennevnte stiller også krav til omfattende integrasjon mellom ulike tekniske systemer. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 212 av 262

Det vil også være behov for en del utskifting av gammel automatikk og noe oppgradering av 
automatikk for system som skal beholdes. 

Kalkyle for automatikk er basert på estimerte kostnader per kvm. for de ulike områdene og omfang og 
kostnader for utskifting må i videre faser tilpasses avsatte midler for automatisering i de konkrete 

områdene. 

En del automatikk for overvåking av tekniske systemer som skal byttes ut vil utgå. 

Automatikk som beholdes skal omlegges fra eksisterende Exoscada SD-anlegg til nytt overordnet 

Niagara SD-anlegg. 
For konkret omfang ellers vises til felles beskrivelse over. 

Psykiatri eksisterende - bygg 02: 

For eksisterende psykiatribygg skal det installeres tilpasset automatikk iht. konkret omfang av 
ombygging av arealer og nye tekniske systemer. 

Det vil også være behov for utskifting av i hovedsak all gammel automatikk inkl. tilknytning til nytt 
overordnet Niagara SD-anlegg. 
For konkret omfang ellers vises til felles beskrivelse over. 

Ungdomspsykiatri - bygg 03: 
For Ungdomspsykiatri skal det ikke gjøres noen arbeider vedr. lokal automatikk. 

Automatikk skal omlegges fra eksisterende Exoscada SD-anlegg til nytt overordnet Niagara SD-
anlegg, men dette skal skje i regi av ordinær drift hos Helse Førde. 

Prehospital/Helikopterbase - bygg 05: 

For Prehospital/Helikopterbygg skal det ikke gjøes noen arbeider vedr. lokal automatikk eller 
tilknytning til nytt overordnet Niagara SD-anlegg. 
Evt. omlegging til Niagara SD-anlegg skal skje i regi av ordinær drift hos Helse Førde. 

Aggregatbygg – bygg 06:
For nybygg/ombygging i forbindelse med etablering av 400V anlegg skal det installeres tilpasset 
automatikk iht. konkret omfang av nybygg/ombygging. 

For Aggregatbygg ellers skal det ikke gjøres noen arbeider vedr. lokal automatikk eller tilknytning til 

nytt overordnet Niagara SD-anlegg. 
Evt. omlegging av eksisterende systemer til Niagara SD-anlegg skal skje i regi av ordinær drift hos 

Helse Førde. 

Bygg Aust - bygg 07: 
For bygg Aust skal det ikke gjøres noen arbeider vedr. lokal automatikk eller tilknytning til nytt 

overordnet Niagara SD-anlegg. 
Evt. omlegging til Niagara SD-anlegg skal skje i regi av ordinær drift hos Helse Førde. 
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 ITB 

NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
skal følges for alle nyinstallasjoner av automatisering. 

Det er for bygningsmassen og de tekniske systemene i Førde utarbeidet overordnet systemtopologi 

og systemoversikt som sammen skal gi en overordnet oversikt over omfang og føringer videre i 
prosjektet. 

Dette er ikke detaljerte og helt komplette oversikter – dette vil utarbeides i de ulike fasene som 
kommer etter forprosjektet. 
De nevnte dokumenter er: 

- T-563-60-XX-XX-01 Overordnet Systemtopologi Automatisering/ITB 
- T-563-XX-XX-XX-02 Systemoversikt – Overordnet 

 Instrumentering 

 Kapittel som følge av bygningsdelstabell. Se kap Automatisering. 

 Skal ikke benyttes 

Kapittel som følge av bygningsdelstabell. 

 Andre installasjoner for tele og automatisering 

Kapittel som følge av bygningsdelstabell. Se kap Automatisering. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 214 av 262

 Andre installasjoner    

 Andre installasjoner, generelt 

 Prefabrikkerte rom 

6.2.1.1 Operasjonsrom og Sterilsentral – bygningsmessig tilnærming element vs plassbygd 

Dette notat inneholder en sammenlikning mellom plassbygde/skreddersydde rom og plassbygde 
elementbaserte rom, både i forhold til rommenes kvalitet og egenskaper, samt i forhold til 

implementering i dette prosjektet.  

I dette notat er det tatt utgangspunkt i operasjonsavdeling og sterilsentral, men denne tilnærming kan 
også være aktuell for apotek (sykehusekspedisjon og tilvirkning) og mulig noen andre spesialrom. 

Plassbygde rom er vurdert med en løsning med vinyl på gulv, vegger av 

stålstendere/kryssfiner/gips/vinyl/malt og hygienehimling mineralull. Dører, gjennomstikkskap, innfelte 
skap, innfelte skjermer mm. med hygiene design. Detaljprosjekteres av arkitekt og entreprenør bygger 
på stedet. 

Plassbygde elementbaserte flatpakket er vurdert med en løsning med vinyl på gulv (Byggentreprenør) 
og vegger/tak av en «sandwich» løsning av lakkert stål med gips «bakplate». Videre forutsettes det at 
leveransen inkluderer dører, innbygde skap, innfelte arbeidsstasjoner, utstyrsskinner, lysarmaturer og 

avtrekk ventilasjon i vegg ved gulv, men kun utsparinger for tilluftsventiler, fancoil (sterilsentral), gass i 
vegg, data og tele. Denne fordeling av leveranser er ikke absolutt. En detaljert grensesnittmatrise er 

nødvendig å definere tidlig. Videre kan det være aktuelt å ha plassbygd tilnærming for enkelte 
komponenter innimellom elementbasert. 

Maskinpark Sterilsentral og i operasjonsrom er uttakssentraler, operasjonslamper, monitorer mm 

(MTU) er egne separate leveranser.  

Det er i markedet leverandører som både kan levere bygningsmessige arbeider og MTU og/eller 
maskinpark Sterilsentral. Dette vil gi fordeler ift. koordinering under prosjektering og utførelse, men 
begrenser sterkt valg av produkter med de ulemper dette gir ift. teknisk løsning og kostnader. Dette 

spørsmål må ikke blandes i for stor grad i valg mellom plassbygd og flatpakket bygningsmessig 
løsning. 

Det er i markedet leverandører som leverer systemer av ulik kvalitet og dermed ulik kostnad. Det er i 

dette notat tatt utgangspunkt i leverandører i det øvrige kvalitetsnivå som typisk leverer til det norske 
markedet.  

Ved plassbygd elementbasert flatpakket inkluderer dette leverandørprosjektering av egen leveranse, 

men fortsatt helt nødvendig med prosjekteringsgruppe som tar helheten og øvrige entrepriser og 
leverandører, samt definerer grensesnitt i detalj. Ved utførelse vil leverandør planlegge og koordinere 
egen leveranse og montasje, avhengig av prosjektledelse/byggeledelse av totalen og øvrige fag. 

Prefabrikkerte moduler i form av hele rom som monteres og koples til som «plug&play» er ikke 
vurdert. 
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6.2.1.1.1 Sammenlikning 

Parameter Tradisjonell, fullstendig plassbygd Elementbasert, montert på plass 

Teknikk 

Finish hygiene God, men sterkt avhengig av 
utførende. 

Meget god, men avhengig av 
utførende. Alt er i et system som 
henger sammen. 

Finish visuelt inntrykk God Meget god. Gir typisk flere 
smarte/stilige detalj løsninger. 

Brann God God, avhengig av materialvalg, dvs. 
ikke brennbart materiale. RiBr må 
verifisere løsning. Typisk ikke egnet 
som branncelle deling. 

Lyddemping og romklang God pga. mineralull himling Middels/dårlig, stål himling demper 
ikke romklang. Begrenset 
problemstilling i operasjonsrom, 
høyst aktuelt i sterilsentral. 

Tilgang over himling Begrenset, typisk klipset hygiene 
systemhimling. Krever luker i tillegg 

God dersom plater uten teknikk og 
mindre håndterbare plater. Kan være 
aktuelt med luker i tillegg.  
Alternativt benyttes mineralull himling 
i deler eller hele areal levert av 
annen entreprenør. 

Stråleskjerming 
(operasjonsrom) 

God God, kan være integrert i systemet. 

Miljøkrav Tilfredsstillende Tilfredsstillende, men løsning må 
vurderes iht. norske krav. 

Tekniske krav, f.eks CE 
merking 

Tilfredsstillende Tilfredsstillende, men løsning må 
vurderes iht. norske krav i forskrift, 
standarder og normer. 
Dette er et særskilt viktig punkt å 
avklare tidlig. 

Kjemikalie motstand Må sjekkes ut spesifikt for gjeldende 
kjemikalier 

Må sjekkes ut spesifikt for gjeldende 
kjemikalier. Typisk meget god. 

Integrasjon utilities (VVS, 
elektro) 

God God, mer tidlig koordinering og 
grensesnitt.  

Operasjonsrom, FEL/NEK 400 
gruppe 2 krav. 

Teknisk ivaretatt, krever særlig fokus 
i utførelse.  

Teknisk ivaretatt, krever særlig fokus 
i prosjektering og utførelse. 

Integrasjon MTU og 
maskinpark (sterilsentral) 

God Meget god, leverandør har erfaring 
med disse grensesnitt. 

Integrasjon eksisterende gulv God Avklares, kan kreve liten grad av 
buler og svanker. 

Integrasjon eksisterende vegg  God God 

Ikke standardiserte mål Meget god Løsbart, men noe mer krevende med 
skreddersøm utenfor 
standardbredder på elementer 

Gangbar himling Ja, mulig. Ikke aktuelt for Helse 
Førde 

Ja, mulig. Ikke aktuelt for Helse 
Førde 

Spikerslag Meget god Akseptabel, avhenger av 
konstruksjon. Vil kreve 
forhåndsdefinert plassering. 

Motstand mot slag God God, utfordrende å reparere. 
Elementene er lette å bytte ut 
dersom lite eller ingen teknikk er 
installert i de.  Om plater kan etter en 
tid bli vanskelig å oppdrive er 
usikkert. 
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Parameter Tradisjonell, fullstendig plassbygd Elementbasert, montert på plass 

Vedlikeholdsomfang God God 
Kostbart å bytte ut teknisk 
komponenter/løsninger som er 
spesielt laget for prosjektet.  
Typisk lengere leveringstid.  

Inntransport større utstyr Akseptabel Akseptabel, noe arbeid om det ikke 
er tilrettelagt for det 

Endret planløsning senere Relativt god Noe avhengig av oppbygning og hva 
det tas høyde for i 
planleggingsfasen. 

Endret løsning (mindre) 
senere 

Relativt god Noe avhengig av oppbygning og hva 
det tas høyde for i 
planleggingsfasen. 

Komponentbytte senere  
(f.eks. lysarmatur) 

God God, men krever fokus på 
leverandør uavhengig løsninger i 
kravspesifikasjon. 

Prosjekt 

Leverandør/entreprenør 
erfaring med tilsvarende 
prosjekt 

Kan være utfordrende å få 
entreprenører med tilsvarende 
erfaring. 

Lang erfaring, spesialister på denne 
type installasjoner. 

Utvalg leverandør/entreprenør Begrenset utvalg med erfaring Godt utvalg på europeisk marked, 
begrenset med norsk representant. 

Grensesnitt «Tradisjonell» prosjektering og 
byggeplass 

Ett ekstra grensesnitt pr fag både 
ved prosjektering og utførelse. Men 
langt færre utførende byggfag.  
Kan resultere i flere grensesnitt for 
tekniske systemer.  
Fordel ved at mer blir avklart i detalj 
under prosjektering fremfor på 
byggeplass under bygging. 

Kommunikasjon God, norsk entreprenør Ofte utenlandsk entreprenør, 
vanskelig å kommunisere på 
byggeplass. (kan også være 
utfordrende å kommunisere krav til 
løsninger, dimensjoner, 
materialkvalitet, så norske 
løsninger/bransjepraksis må fremgå 
av forespørselsunderlaget.  

Ansvar prosjektering Rådgivende ingeniør/arkitekt Leverandørprosjektering, basert på 
spesifikasjon. Fortsatt nødvendig 
med RI og Ark i førersete. 
Leverandør/entreprenør må ha 
ansvarsrett for prosjektering i Norge. 
Eventuelt må leverandør/entreprenør 
skaffe det. 

Ansvar utførelse Norsk entreprenør Ofte utenlandsk entreprenør. 
Leverandør/entreprenør må ha 
ansvarsrett for utførelse i Norge. 
Eventuelt må leverandør/entreprenør 
skaffe det. 

Attraktivt prosjekt Prosjektet er mer attraktivt for norsk 
bygningsentreprenør ved at 
oppdraget blir større. 

Mulig mindre attraktivt for øvrige fag. 

Fremdriftskoordinering 
prosjektering 

God, alle fag modnes parallelt Noe mer utfordrende, prosjektering 
av de aktuelle rommene blir noe 
forskjøvet ut i tid. Leverandør vil 
trolig holde igjen så lenge som mulig, 
tett opp mot egen produksjon. 
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Parameter Tradisjonell, fullstendig plassbygd Elementbasert, montert på plass 

Detaljering prosjektering Aksepterer større grad av tilpassing 
på stedet.  

Aksepterer i liten grad av tilpassing 
på stedet. Dvs. høy grad av 
detaljering i prosjektering. 

Fleksibilitet «last minute» 
endringer under utførelse 

God Mer krevende enn plassbygd, da kan 
resultere i ny produksjon på fabrikk i 
utlandet. 

Fremdriftskoordinering 
utførelse 

God, «tradisjonell» byggeplass Noe mer utfordrende og sårbar 
spesialleveranse fra utlandet.  

Fremdrift/byggetid God, avhengig av entreprenør God, avhengig av leverandør. Blir 
ofte trukket frem som fordel av 
leverandør. 

Rent, tørt bygg byggeplass God, avhengig av entreprenør God, avhengig av leverandør 

SHA byggeplass God, «tradisjonell» byggeplass God, men ytterligere en aktør og 
kommunikasjon på fremmedspråk. 

Kostnad Trolig lavere investeringskostnad 
enn elementbasert. 

Trolig høyere investeringskostnad 
enn plassbygd. 

6.2.1.1.2 Valg og kostnader 

Det ble under Forprosjektet etterspurt kostnadsoverslag fra ulike leverandører for et sett utvalgt areal: 

 Nybygg Somatikk, plan 1 Barn/KK 

 Nybygg Somatikk, plan 2 Operasjon 

 Nybygg Somatikk, plan 3 Sterilsentral 

 Eksisterende plan 2 Intensiv, Tung overvåkning, Dagkirurgi 

Kostnadsoverslagene var basert på et tidlig løsningsalternativ av plan. Dermed kan ikke 
kostnadsoverslagene direkte sammenliknes med kalkylen. Det er ikke pr definisjon at kalkylen har 

utgangspunkt i plassbygd, men kalkylen er i stor grad basert på Norsk prisbok og erfaringstall. 

For Nye Førde Sjukehus, ansees det ikke at det er en klar foretrukket løsning mellom plassbygd og 
elementbasert (montert på plass) løsning. 

Plassbygd elementbasert flatpakket vil gi en bedre visuelt og hygienemessig løsning, der alle 
bygningsmessige komponenter er i system og typisk gir mer smarte detaljløsninger.   
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 Person- og varetransport 

 Heis 

Felles:
Heis skal tilpasses krav som angitt i TEK17, EN81-70 og NS11001. 
Ved avvik mellom de forskjellige standarder skal TEK17 og EN81-70 legges til grunn 

EN81-20 og EN 81-50  
EN 81-28  

EN 81-73  
Ferdig produkt CE merkes av heisentreprenør.

Bygg 9 Nybygg somatikk:

Det er for nybygg somatikk medregnet kostnader for tre sengeheiser med maskinrom i sjakt. De to 
heisene lengst øst går fra plan 0 til 3 og med fire stopp. Heis i trappekjerne går fra plan 0 til 1 og 
stopper i mellometasjene tilhørende broforbindelse til PHV. 

Stolmål og lysåpning tilpasses transport av senger. Heisene skal tilfredsstille kravene til universell 

utforming. 2-veis automatisk høyttalende kommunikasjon i heiser samt overføring av status- og 
feilsignaler til SD-anlegg er medregnet her.  

Mellom plan 02 og 03 er det planlagt en løfteplattform for transport av både personell og gods mellom 

operasjonsavdeling og sterilsentral. 

Bygg 2 Adm./poliklinikk:
I forbindelse med ny gangbro mellom nybygg PHV og eksisterende Bygg 2, er det medtatt etablering 

av ny løfteplatform i Bygg 2 som skal være iht. kravene i Maskindirektivet og byggeforskriftenes krav til 
universell utforming. 

Bygg 1 Høy- og lavblokk:
Sykehuset har pr i dag 18 heiser. Heiser som ikke har vært oppgradert i senere tid skal oppgraderes 

etter behov.  
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Figur 132 - Oversikt plassering heiser 

 Hovedheisene 1-6 er fra da bygget ble oppført, men heismaskinen er oppgradert i år 2000. 
Det er behov for oppgradering av heisstolene og dører samt adgangskontroll. Kostnader for 

dette er medtatt her 

 Akuttheis 7 er ifølge konseptfaserapporten ok. Ingen tiltak er medtatt i forprosjektet.  

 Vareheisene 10 og 11 skal ikke være oppgradert i senere tid. Heisens tilstand er ikke 
tilfredsstillende og heisene planlegges skiftet ut. 

 Heis 8, 9, og 18: Heisens tilstand er ifølge konseptfaserapporten ok. Ingen tiltak er medtatt i 
forprosjektet.  

 Heis 12 er iht. Konseptfaserapport tilfredsstillende men vurdert revet som følge av planløsning 
i plan 1 og 2. 

 Heis 16 og 17: behov for mindre oppgradering. Kostnader for dette er heller ikke medregnet i 
forprosjektet. 

 Eksisterende vareheiser 13 og 14 mellom eksisterende sterilsentral plan 0 og 
operasjonsavdeling plan 2 rives. 
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 AGV-system 

Det er i forprosjektet laget en utredning vedr. muligheten for etablering av et AGV-system i NFS. På 

grunnlag av denne utredningen ble det besluttet av Helse Førde å ikke etablere et AGV-system. 

Hovedbegrunnelser for beslutningen var: 

 Smale korridorer – spesielt i plan 0 – medfører at det ikke er mulig med etablering av doble 
kjørebaner for AGV. Kun en enkel kjørebane vil redusere transportkapasiteten vesentlig. 

 Behov for dedikerte arealer for et AGV-system i klinikkarealer vil gå ut over totalt tilgjengelig areal 

til klinikken. 

 Et AGV-system vil bruke betydelig heiskapasitet i høyblokka med så mange plan. 

 Totaltkostnader for AGV-system med tilhørende tekniske anlegg og bygningsmessige tilpasninger 
var for høye i forhold til gevinsten. 

 Transportanlegg for småvarer m.v. 

Felles:

HF ønsker å innføre rørpost for transport av blodprøver og legemidler i tillegg til brevpost.  

Det ble i Forprosjektfasen vurdert ulike alternativer for rørpost. Alternativ 2 ble grunnet økonomiske 
rammer i prosjektet. 

Alternativ 1: 

Felles rørpostsystem som kan benyttes til transport av blodprøver, brevpost, legemiddel, mm.  
Følgende områder skal kunne dekkes: 

- Fra/til intensiv, akuttmottak og prøvetakingspoliklinikk. 

- kreftsengepost og indremedisin sengepost i 8.etg  
- transport av legemiddel til medisinsk sengepost og kreft sengepost i 8.etg samt alle 

sengeposter i lav- og høyblokk samt somatikk bygget.  

For rørpostsystemet er det medtatt kostnader for en hovedstasjon som etableres i eget teknisk rom i 

plan 0 i eksisterende bygg. Antall rørpoststasjoner som er tatt med er ca 30 stk stasjoner samt 20 stk 
pensere og 1000 meter med rør.  

Omfang av leveranser iht følgende tabeller utarbeidet av HF: 
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Figur 133 - Omfang rørpost, Helse Førde 

Alternativ 2: 

Løsning medtatt i kalkyle 

I tillegg til et vanlig rørpostsystem, kan det også installeres et minirørpostsystem for kun blod transport 

for intensiv, akuttmottak og prøvetakingspoliklinikk samt for kreftsengepost og indremedisin sengepost 
i 8.etg. Det vanlige rørpostsystemet vil i dette tilfelles planlegges for kun transport av legemidler og 
brevpost. 

Ved etablering av minirørpostsystemet for blodtransport, vil rørpost anlegget bygges som tre separate 
systemer for intensiv, akuttmottak og prøvetakingspoliklinikk. Hvert system vil bestå av en 
avsenderstasjon, transportrør og mottakerstasjon. For kreftsengepost og indremedisin sengepost i 

8.etg, kan det også etableres et eget minirørpostsystem for blodtransport. 
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Figur 134 - Minirørpost, Helse Førde 

 Sceneteknisk utstyr 

Ikke aktuelt 

 Avfall og støvsuging 

 Avfalls-/skittentøysystem 

Det er planlagt et avfalls-/skittentøysystem i høyblokka basert på fallsjakter med følgende 
hovedinstallasjoner: 

Sjakter gjennom alle etasjer – plan 0 til 8 (det forutsettes av teknisk plan 9 ikke skal ha sjakter). Totalt 

3 sjakter – 1 dobbelsjakt i nord for 2 nedkastrør og 2 stk enkeltsjakter i sør. Nedkastrør skal ha 
diameter på 600 mm og sjaktstørrelse må tilpasses med nødvendig avstand mellom rørene og rundt 
rørene. 

Innkastluker i hver etasje for hvert nedkastrør – 4 luker i hver etasje. Konkret plassering av 

innkastluker vil variere mellom ulike etasjer i forhold til rom løsningen i området rundt lukene. 

2 stk mottaksrom i plan 0 med karusell for 4 stk containere for avfall (ulike fraksjoner) og pendel-
/svingstuss for 2 vogner/bur for skittentøy (skifter automatisk over til vogn 2 ved full vogn 1). 

Det bør avklares med smittevern på Helse Førde om aktuelle typer avfall og skittetøy kan håndteres i 

samme rom – i motsatt fall må mottaksrommene i plan 0 deles i separate rom for avfall og for 
skittentøy. 
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Figur 135 - Plassering sjakter plan 4-8 

Figur 136 - Plassering sjakter plan 2 

Sjakt for avfalls-/skittentøysystem samt nye elektrofordelingskap er i gjeldende løsning plassert i 
toalettkjerne tilhørende kantine. Denne toalettkjerne er vernet se snitt under. Eventuell avklaring med 
Riksantilvar eller justert løsning gjennomføres i neste fase.  

Figur 137 - Utdrag Verneplan plan 2 
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Figur 138 - Plassering sjakter plan 1 

Figur 139 - Avfallsrom, mottak sjakter plan 0 

Mottaksløsning i plan 0, nord er i Forprosjektet ikke endelig. Plassering av elektro 
fordelingdelingsskap kan roteres 90° samt selve avfalls-/skittentøysjakt ender i taket for så føres ned i 

mottaksløsning. Endelig areal disposisjon avklares i neste fase. 

Det er noen aktuelle tilleggsfunksjoner for avfallssystemet som bør vurderes i neste faser, men som 
ikke er inkludert i kalkyle: 

 Integrert komprimatorfunksjon for avfall  

 Vippe/tømmestasjon for containere mot byggets sentrale komprimator 

 Vaskemaskin for avfallsvogner/avfallskar  

Et avfalls-/skittentøysystem basert på fallsjakter vil medføre redusert behov for heiskapasitet i forhold 

til løsning med manuell håndtering av avfall og skittentøy. 

Under vises eksempel på installasjoner for mottaksrom – med karusell for avfall og stusser for skifte 
mellom skittentøyvogner. 
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Figur 140 - Avfall- og skittentøysystem 

 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 

Fastmontert spesialutrustning er ikke beskrevet ytterligere enn det som kommer frem av de ulike 

fagkapitler og det som er listet i dRofus. 

 Løs spesialutrustning for virksomhet 

Løs spesialutrustning er ikke beskrevet ytterligere enn det som kommer frem av de ulike fagkapitler og 

det som er listet i dRofus. 

 Skal ikke benyttes 

Kapittel som følge av bygningsdelstabell. 

 Andre tekniske installasjoner 

Ikke aktuelt 
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 Utendørs arbeid    

 Utendørs, generelt 

 Felles 

Anlegget omfatter utearealet omkring Nye Førde sykehus med Psykiatribygget, nytt Somatikkbygg, 

flomvoller i nord og sør, samt parkeringsplasser og parkområde mot elven i nord. 

Utomhusanlegget skal fungere som et attraktivt oppholdssted og være pent opparbeidet og tilrettelagt 
for fysisk aktivitet. 

Veier, plasser, vegetasjonsarealer og arealer for øvrig skal utformes på en slik måte at vedlikeholdet 

blir enkelt og rasjonelt. Tilkomst for redningsbil og snøbrøyting skal ivaretas. Det skal være godt fall fra 
hus og til sluk, regnbed eller ut av planområdet. Det skal settes av areal til snødeponi. Bortkjøring av 

snø skal unngås og behov for håndmåking skal minimeres. 

For alle nivåer i utomhusanlegget vil det bli satt strenge krav til utførelse med hensyn til fundament, 
oppbygging, komprimering og arbeider med de forskjellige topplagene. Fundamentering av samtlige 

beleggsarealer og konstruksjoner skal utføres basert på belastninger for tiltenkt funksjon og bruk. 

Se vedlagte tegninger.  

Bevaring av eksisterende vegetasjon 

Eksisterende vegetasjon som skal bevares innenfor planens avgrensning, skal beskyttes ved hjelp av 
sperringer. Ved beskyttelse av trær skal treets grenlengder (krone) være innenfor sperringene. 

Sikringstiltakene skal være etablert før byggearbeidene starter. All eksisterende vegetasjon utenfor 
planens avgrensning skal bevares.  

Riving og fjerning av eksisterende masser, overflater, beplantning osv. 

Entreprenør skal medta riving og bortkjøring av beleggsoverflater, vegetasjon og ev. øvrig utstyr som 

ikke skal inngå i fremtidig opparbeidelse i parken. Om eksisterende trær kommer i konflikt med 
elementer inne i parken skal løsningene tilpasses slik at trærne kan beholdes. Dette gjelder bare trær, 
ikke busker. 

 Nye PHV 

Anlegget i syd ved hovedinngang Psykiatribygg skal tilpasses eksisterende veg og terreng. Her skal 

anlegges kjøreveg frem til snuplass / avsettingsplass og gangveg frem til bygget både fra adkomstveg 
og fra parkeringsplass i syd. Kjøreareal skal ha asfaltert overflate og gangsoner betongheller. Ved 
hovedinngang PHV er det svært viktig å skjerme mot uteplassene langs psykiatribyggets sydfasade. 

Det er grøntarealet som skal være skjermingen her og denne må etableres med store planter for å ha 
skjermende funksjon fra innflytting i bygget. Uteplassene / luftegårdene skal avgrenses med 

plantekasser med frodig vegetasjon av klatreplanter og bunndekkende stauder og busker. 

Langs vegen i vest skal det opparbeides flomvoll og park mellom bygget og vegen. Terrenget 
tilpasses mellom eksisterende veg og flomvoll langs nybygg.   

I nord omarbeides eksisterende park med nye gangveger, sitteplasser og vegetasjon. Langs nybygget 

skal terrenget bygges opp for å passe til høydene inne i bygget for å få universell utforming. Lenger ut 
fra bygget beholdes stort sett dagens høyder i parken, mens det mot nord skal tilpasses den nye 
flomvollen som legges langs adkomstvegen. Eksisterende bekk / åpen grøft skal beholdes som 
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dreneringsløp, men denne får parkmessig bearbeidelse. Der stiene krysser bekken skal det anlegges 
en trebro i stiens bredde. Parken skal skjermes for innsyn og får et frodig vegetasjonsbelte i hele 

ytterkanten. Dette må også etableres med store planter for å ha skjermende effekt fra dag en. Parken 
er delt i flere soner ved hjelp av vegetasjonsfelt med store busker og trær. Der det er sitteplasser skal 

det anlegges fargerike staudebed. Det skal også bygges to lysthus i parken, ett stort i vest og et 
mindre i øst. Det store lysthuset skal bygges på fundamentet for pumpestasjon.  

Langs Bygg 2 skal det anlegges ny kjøreadkomst til varelevering i gårdsrom. Mellom vegen og 

fasaden til Bygg 2 anlegges langsgående parkering for tjenestebiler og et bredt og frodig buskfelt. Veg 
og parkeringsplass kantes med granittkantstein. Mellom veg og fortau skal det være nedsenket 
granittkantstein, som ikke hindrer vannet å renne videre inn i parken. Det anlegges tilsvarende frodig 

bed mellom adkomstveg og fasaden til Psykiatribygget PHV i nord og langs fasade og rampe inne i 
gårdsrommet i øst. Granittkantsteinen føres hele vegen ned til avslutningen av gårdsrommet i syd mot 

Somatikkbygget. 

Det er tre gårdsrom inne i Psykiatribygget PHV som skal opparbeides som park. Det skal støpes 
kanter av betong med sittekant i tre på angitte steder. Det anlegges plantefelt innenfor kantene. 

Bedene skal ha både trær, busker og stauder som vist på planteplan. Gulvet i gårdsrommene skal ha 
dekke av betongheller av kjøresterk type i ulike lengder og bredder.  

  Nye somatikk 

Uteanlegget syd og vest for det nye somatikk bygget skal tilrettelegges som leke- og oppholdsarealer 
for barn og foreldre. Området rammes inn av busker, blomster og trær og skal være ekstra skjermet 

mot nye PHV. Det skal være støtdempende dekke på lekearealene og lekeutstyr som gir mulighet for 
mange ulike aktiviteter og som også har høy estetisk kvalitet. 

Gårdsrommet mellom nye PHV og nye somatikk skal beplantes tett for å gi maksimal skjerming for 

vinduer og innsyn begge veier. Det er tenkt et naturpreg etter japansk inspirasjon på beplantningen 
med store furutrær, lyng og store naturlige steiner fra nærområde. Gårdsrommet skal ikke stimulere til 
opphold, det skal være enkelt å vedlikeholde. En gangsti i plasstøpt betong, fra ny parkeringsplass 

under somatikkbygget til hovedinngang PHV anlegges med maks stigning 1:9 gjennom hagerommet.

 Bearbeidet terreng 

 Generelt 

Det skal etterstrebes best mulig massebalanse i anlegget. Rene masser som tas ut i forbindelse med 
bygg og anlegg kan anvendes i utomhusanlegget. Arbeidene skal omfatte all utgraving og utskifting av 

ubrukbare masser inkl. borttransport. Det skal også omfatte nødvendig oppfylling av samtlige arealer 
opp til underkant forsterkningslag under beleggsarealer og konstruksjoner alt. vekstjord i forbindelse 
med grøntarealer. 

Entreprenør må avsette lagringsplass for masser som skal gjenbrukes. Dette skal avklares i riggplan. 

Offentlige og private veier og plasser som Entreprenør benytter i forbindelse med utførelsen av sine 
arbeider, skal i byggetiden vedlikeholdes av entreprenør. Etter at arbeidene i kontrakten er ferdige, 
skal berørte areal justeres og repareres for eventuelle skader av entreprenør eller for entreprenørs 

regning. Områdets eiere skal skriftlig godkjenne reparasjonene. 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 228 av 262

 Terrengbehandling 

Betong- og asfaltdekke, kanter, trappetrinn, murer og rekkverk fjernes og kjøres til godkjent deponi.  

Det må påregnes graving av løsmasser i forbindelse med anleggelse av kjøreareal, gangveg, fortau, 
murer og kanter. Evt grus- og sandmasser kan plasseres i fyllinger for gangveier i parken, i den 
utstrekning den er egnet for dette. Eksisterende masser skal i størst mulig grad anvendes på nytt på 

tomten.  

Høydene i uteanlegget er ikke løst i detalj i forprosjektet. Før opparbeiding av overflater må høydene 
justeres slik at det blir tilstrekkelig fall til sluk og jevne overganger mellom inne og ute og mellom nytt 

og eksisterende terreng.  Koteplan må følges i opparbeiding av tomten for å sikre akseptable 
stigningsforhold på gangveger og grøntareal. Det skal tilføres en del masser i forbindelse med 

nivåheving av terrenget nord for PHV. Gangveger i parken og gangsone til hovedinngang legges med 
maksimum fall 1:15, ihht ideelle krav for universell utforming.  

Den delen av massene som betegnes som vekstjord skal legges i depot og senere brukes som jordlag 
til plantefelt. Vekstjorden skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser. Jorden 

skal behandles slik at den ikke blir komprimert. Jorden skal lagres i ranker med maks høyde 2m og 
maks bredde 6m.  

 Utendørs konstruksjoner 

Fundamentering og dimensjonering av samtlige beleggsarealer utføres på grunnlag av belastninger 
fra tiltenkt funksjon og bruk.  

Oppbygning av kjøreveier skal tilfredsstille krav til hhv. gangtrafikk og kjøretrafikk samt eventuell 

tilgang for vedlikehold og i tilfelle brann. Fortau, atkomstveier og inngangspartier skal utformes slik at 
det kan brøytes og strøs med traktor om vinteren. Det legges spesielt stor vekt på at det til enhver tid 
sørges for riktige fallforhold uten svanker og motfall. 

Landskapsmessige løsninger skal tilpasses eksisterende adkomstvei og bygninger. Den nye delen av 
uteanlegget skal harmonisere med eksisterende anlegg slik at området fremstår med et helhetlig preg. 

Det stilles krav til universell utforming for adkomst til hele uteområdet. 

Dekker 

Det skal legges ut nødvendig bærelag og forsterkingslag for asfaltdekker til gangveger i parken og 
betongdekker. Gangveier i parken ved PHV skal være belagt med asfalt uten kanter. Grusstier skal ha 
toppdekke av 0/4 grus og oppbygging med takfall for å sikre god avrenning og unngå graving av 

overvann. 

Betonghellene skal være av typen kjøresterke betongheller i 10 cm tykkelse med børstet overflate. Det 
skal legges en 30 cm bred rekke med 30x60cm heller langs alle fasader som ligger direkte mot 

grøntareal. Det skal benyttes samme dimensjon på betongstein inne i gårdsrom for å unngå farlige 
situasjoner, selv om her ikke er kjøring. Robusthetsklassen tilsier at hellene må være store og tunge 

og at fugene ligger knas. Ytterste steinrekke som ikke tilpasses mur eller fasade må ligge i mørtel. Det 
skal være taktile heller/ledelinjer av betong og metall.  

Parkeringsplassene i nord skal etableres med gressarmering av resirkulert plast mettet med 
sandblandet jord og sådd gress. Arbeidet skal utføres nøyaktig etter produsentens anvisninger og 

med tilpasning av jordblanding og gresstype til denne bruk og det lokale klima. 
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Forblending av spuntvegg til flomsikring 
Langs ny innkjøring til PHV og varelevering i nord skal det settes 

opp en spuntvegg som en fortsettelse av flomvollen. Spuntveggen er 
beskrevet i kapittel 8.10. I dette kapittelet beskrives kun forblending 

av spuntvegg med naturstein. Begge sider av spuntveggen skal 
forblendes med naturstein og mønster av tilsvarende type som på 

muren ved Sykepleierhøgskulen, se referanse foto. Spuntveggen 
med mur er tegnet 100 cm bred, selve spuntveggen bygger 30 cm, 
forblending 35 cm på hver side. Steinen festes med betong til 

spuntvegg i bakkant. Ingen vertikale gjennomgående fuger og ikke 
synlig betong i fuger i visflate, slik som på referanse foto. 

Toppavslutning med sedumdekke på underlag anbefalt av 
leverandør. 

Betongkant i gårdsrom 
For generelle krav til betong se bygg 
kapittel. 

Sittekant av betong med vis på to 

sider. Farge lys grå. Sittekantene er 
vist i rette vinkler, men skal har radius 

20-80 cm i alle vinkler.  

Illustrasjonsfoto viser granitt, tilbudet 
beskriver betong. 

Prinsippløsning for sittekant i betong

Elementer i tre 
Det skal bygges 2 stk trebroer i parken som vist i landskapsplan og i detalj snitt L-70-10-xx-xx-14. 
Broene skal bygges i royalimpregnert materiale på tilpasset plasstøpt fundament. Broene er 400 cm 

lange og 200 cm brede. 

Broene skal ha tredekke av royalimpregnert terrassebord med rillet overflate. 

Gårdsrom «Stille» og «Aktivitet» har overdekte oppholdsarealer med dekke av tre. Dekket skal 
anlegges av royalimpregnert terrassebord med rillet overflate. 

Som vist i tegning L-70-10-xx-xx-10 og landskapsplan L-70-10-xx-xx-01. Det skal bygges to lysthus 

tilsvarende foto av prinsippløsning lysthus. Størrelse ca: lengde: 250 cm, bredde: 100 cm, høyde: 220 
cm  

Bygges i royalimpregnert treverk, beiset i mørk farge. Taket skal være vanntett. Detaljutforming i 

samråd med arkitekt. I parkens sydlige del er det vist en grillplass med hus, se landskapsplan L-70-
10-xx-xx-01. Det skal bygges tilsvarende foto av prinsippløsning grillhytte, i tilsvarende stil, farge og 

materiale som lysthus. Grillhytten skal bygges oppå betongfundamentet til pumpestasjonen. Nøyaktig 
størrelse tilpasses denne. Størrelse ca: lengde: 400 cm, bredde: 400 cm, høyde: 220 cm  
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Bygges i royalimpregnert treverk, beiset i mørk farge. 
Taket skal være vanntett. Detaljutforming i samråd med 

arkitekt.

 Prinsippløsning for lysthus i gårdsrom og park. 

Lekeareal Somatikk 

Lekearealene skal ha dekke av plasstøpt gummi i utvalgte farger og mønster. Det skal settes opp 
lekeutstyr som gir ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Noe av lekeutstyret skal være tilrettelagt for 

bevegelseshemmede. Siden lekeutstyret blir utsikten fra mange av pasientrommene på Somatikk, er 
det viktig at disse har høy estetisk kvalitet.

llustrasjon av skulpturelt og engasjerende lekeutstyr.

Sitteplasser Somatikk 

Sitteplasser skjermes med vegetasjon og får dekke av betongheller av samme type som ellers i 
anlegget. Plassene møbleres med løse benker og bord som kan flyttes sammen i grupper ved behov  

Wire oppheng for klatreplanter 

I gårdsrommene, på lysthusveggene og ved oppholdsplasser langs fasaden ved Somatikk skal det 
monteres wire som espaliersystem for klatreplanter. Wiren skal monteres på fasaden, 90 mm ut fra 
veggen med 4 mm wire og wirestrammer (strekkfisk). Alle deler i espaliersystemet skal være i rustfritt 

stål.  

 Utendørs VA/OV 

 Generelt 

I forbindelse med utbygging av nytt bygg for psykisk helsevern (PHV) og nytt Somatikk-bygg må det 
etableres nye vann-, avløps- og overvannsledninger til/fra disse byggene. Plassering av nytt somatikk-
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bygg medfører også omlegging av eksisterende ledninger i grunnen, og det skal etableres 
brannuttak/hydranter med nye vannledninger frem til disse. Nye og/eller endrede utearealer må 

dreneres ved etablering av sluker/sandfang og overvannsledninger.  

Anlegg for flomvern (flomvoll/-spunt) skal etableres for å sikre sykehusområdet mot flom i vassdrag. 
Etablering av flomvoller rundt sykehusområdet vil medføre relativt omfattende tiltak på avløps- og 

overvannssystem. 

Eksisterende VA-anlegg fremgår av ledningskart tegningene Z-05-xx-xx-001 og -002. 

Nye VA-anlegg fremgår av tegningene Z-10-xx-xx-001 og -002. 

Vurdering av nedbørfelt og dimensjonering av overvanns-/flomvannsanlegg er utført i notat 5166874-
RIVA-N01 «Overvannshåndtering og dimensjonering» utarbeidet av Norconsult AS, dat. 29.06.2018. 

I forprosjektet er ellers benyttet følgende grunnlagsmateriale: 

 Rapport 5165652-01. Vannlinjeberegning Førde 

 Notat 5166874-hydrogeo1. Vurdering grunnvannsmengder under flomvoll 

Forprosjektet forutsettes lagt til grunn for dialog med kommunen vedrørende VA-løsninger, 
konsekvens for kommunale anlegg mm.  

 Eksisterende anlegg 

Eksisterende vann-, avløps- og overvannsledninger er vist på ledningskart tegning nr. Z-05-xx-xx-001 
og -002. Ledningskartet er ikke komplett. Noen ledninger er ikke med på kartet, det mangler en del 

opplysninger om ledningsdimensjon og materialtype, og beliggenhet/traseer må anses som 
orienterende. 

Kommunal vann-, avløps og overvannsgrøft passerer sykehusområdet i nord, hvor avløp og overvann 

fra sentralblokka (bygg 01) og bygg 02 er tilknyttet. UPH får vannforsyning fra VL150mm (?) som 
ligger i adkomstvei fra nordøst, og avløp/overvann er ført til kommunal hovedgrøft i nord.  

7.4.2.1 Eksisterende vannforsyning 

.  

Sykehusområdet forsynes med vann fra kommunalt vannverk via to vannledninger med dimensjon 

200mm (VL200). Førde kommune har opplyst at kommunal vannforsyning i området normalt skal 
kunne forsyne minst 50 l/s inn mot sykehusområdet. 

Den ene vannledningen er tilknyttet kommunal vannledning (VL200) i Vievegen øst/sørøst for 

sykehusområdet. Den går derfra vestover langs sørsiden av sykehuset og er ført videre rundt 
sykehuset langs sentralblokkens fasade vest helt frem til gårdsplass/varelevering. Vannledningen 
ligger stedvis vanskelig tilgjengelig nær bygninger. På sørsiden av sentralblokka ligger ledningen tett 

inntil bygningen.    

Den andre vannledningen er tilknyttet kommunal vannledning (VL200) like nord for Bygg 2, og er ført 
«gjennom» Bygg 2 til gårdsplass/varelevering sør for bygg 2. 

Selv om disse to hovedvannledningene er ført frem til samme område fra hver sin side, skal de ifølge 

opplysninger fra Helse Førde ikke være sammenknyttet, det vil si at det ikke er etablert ringledning. 
Eksisterende ledningskart er uoversiktlig i dette området og det må undersøkes nærmere hvor de to 

vannledningene er avsluttet, samt mulighet for sammenknytning av disse til en ringledning.    
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Det er 6 stk hydranter på sykehusområdet. Det er fremlagt varierende ledningsdimensjoner frem til 
disse og kapasitet på brannvannsuttak fra de enkelte hydrantene vil derfor variere. Hydrant ved Bygg 

5 (prehospitalt) har tilførsel fra en ca. 40m lang VL110mm endeledning, som igjen er tilknyttet en 
VL160mm, og har dermed begrenset uttakskapasitet. Hydrant ved Bygg 3 (UPH) har tilførsel fra en ca 

140 m lang VL150mm (?) endeledning. Det synes som at også øvrige hydranter er tilknyttet VL110 
eller VL160, med unntak av hydrant sør for Bygg Øst som ligger nær VL200. 

Hovedforsyning inn til sentralblokka er i sørvestre hjørne av sentralblokka. 

7.4.2.2 Eksisterende avløpsanlegg 

Hovedavløpsledning SP250 fra sykehuset (bygg 01 og 02) føres ut til kommunal avløpsledning SP250 

i nord. Gammelt tegningsgrunnlag viser at avløpsledningen ligger med svært lite fall, dvs ca. 0,4% 
både utendørs og for bunnledninger under sentralblokka. Det er ingen registrering av avløpsmengder 

og restkapasitet i eksisterende ledninger er ikke kjent. Det anbefales å gjennomføre målinger av 
avløpsvann for å få sikrere grunnlag mhp avløpsmengder og eventuell restkapasitet. 

Kommunal avløpsledning fører avløpsvann mot nord over elva Anga til kommunal 

avløpspumpestasjon. 

Avløp fra prehospitalt bygg og fra påbygg på sentralblokka i sørvest er ført til avløpspumpestasjon 
utenfor prehospitalt bygg. Avløp pumpes derfra i pumpeledning Ø90mm mot nord og tilknyttes 
hovedavløpsledning SP250 fra Bygg 1 (sentralblokka).  

Avløp fra Bygg Øst føres mot sør til egen avløpspumpestasjon, og derfra videre mot nord til kommunal 
avløpsledning.  

Fra RIV er det angitt følgende stipulerte avløpsmengder fra de ulike eksisterende bygg som berøres 
i forprosjektet: 

Antatt maks 
avløpsmengde 

Merknad 

Bygg 1 (sentralblokka) 28 l/s* Hovedledning SP250 

Bygg 2  11 l/s* Føres inn på hovedledning SP250 

Prehospitalt bygg Antatt 5 l/s Fra pumpestasjon mot hovedledning 
SP250  

*Beregnet ut fra Fig. 7 i «Standard abonnementvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser».  

En SP250mm ledning har kapasitet ca 38-39 l/s ved 0,4% fall, det vil si lik stipulert maks 

avløpsmengde fra Bygg 1 og 2. Det antas at maks avløpsmengde fra bygg 1 og 2 ikke vil opptre 
samtidig, og at dermed eksisterende avløpsledning har tilfredsstillende kapasitet for nåværende 

tilknytninger. Men det er usikkert om ledningen har restkapasitet til å kunne ta imot eventuelle nye 
tilknytninger. 

7.4.2.3 Eksisterende overvannsanlegg 

Overvannsledning OV500 fra sykehuset (bygg 01 og 02) føres ut til kommunal overvannsledning i 

nord. Gammelt tegningsgrunnlag viser at ledningen ligger med svært lite fall, dvs ca. 0,4% både 
utendørs og for bunnledninger under sentralblokka. Det er ingen registrering av overvannsmengder og 
restkapasitet i eksisterende ledninger er ikke kjent.  

All takavrenning fra eksisterende bygg føres ned i bunnledninger og til utendørs overvannsledninger, 

Ved bygg 02 i sør ligger noe som kan være en gammel pumpestasjon for overvann, antatt beregnet 
for flomsituasjoner. Firkantkumlokk kunne ikke åpnes ved synfaring, og deltakende teknisk personell 
ved sykehuset hadde ikke kjennskap til hva som kunne være under kumlokket. Det var synlig et 
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overløp fra nabokum (overvannskum på OV500 rør) til denne antatte pumpekummen. På gamle 
tegninger er pumpekummen vist, men uten noe pumpearrangement. Gamle tegninger viser også en 

pumpeledning fra denne kummen til Anga, og mulig at denne pumpeledningen også en gang har hatt 
utløp ved kanal i park vest for bygg 02. Det antas at pumpestasjon/pumpeledning ikke er i drift. 

Overvann i kanal i park øst for Bygg 02 føres i et overvannsrør OV300mm mot vest. Røret ser ut til å 

passere under «sørspissen» av UPH.  Tilstand på dette røret er ukjent.  

Det er knyttet usikkerhet til i hvilken retning overvann fra sluker vest for sentralblokka føres. Trolig går 
det et «vannskille» midt på sentralblokkas vestfasade, men fall på vegareal tilsier at vannskillet går 

lenger sør. 

Nedbørarealer og beregning av avrenning fremgår av notatet «overvannshåndtering og 
dimensjonering». 

I tabellen nedenfor er angitt kapasitet/antatt kapasitet for de største overvannsledningene på 

sykehusområdet, samt beregnet fremtidig tilført avrenning.  

Fall Kapasitet Avrenning * 

OV500 (fra Bygg 1 og 2) 4‰ ca 250 l/s ca 365 l/s 

OV300 (fra park øst for bygg 2, mot vest) ?? ‰ ca 65 l/s ved 0,4% fall 

ca. 100 l/s ved 1% fall 

ca 50 l/s 

OV300 (til kanal i sør) ?? ‰ ca 65 l/s ved 0,4% fall 

ca. 100 l/s ved 1% fall 

ca 250 l/s 

* Ved beregning av avrenningsmengde til overvannsledning er benyttet 50-års hendelse og klimafaktor 1,4. 

Kapasitet er oppgitt ved full ledning, dvs oppstuvning til topp rør.  

Eksisterende overvannsledning OV500 har ifølge teoretiske beregninger ikke kapasitet til å håndtere 
fremtidige overvannsmengder inkludert klimapåslag. Kapasiteten ligger imidlertid nær beregnet 

avrenning uten klimafaktor, det vil si at ledningen trolig kan håndtere avrenning fra en 50-års hendelse 
uten klimapåslag. Det må bemerkes at det er usikkerhet knyttet til størrelse på tilknyttede arealer. Det 
bør ikke etableres nye tilførsler til eksisterende OV500, om mulig bør andel tilknyttede arealer 

reduseres. 

Eksisterende overvannsledning OV300 i vest har pr. i dag et avgrenset nedbørfelt, og skal ha 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere avrenning fra en 50-årshendelse inkludert klimapåslag. 

Eksisterende overvannsledning OV300 i sør har et relativt stort og uoversiktlig nedbørfelt. Våre 

vurderinger tilsier at ledningen har for liten kapasitet. Konsekvens ved kapasitetsoverskridelse vil 
være oppstuvning av vann i ledninger/kummer. Dersom topp kum og/eller utvendige sluker ligger 

lavere enn golvnivå i bygg vil vannet føres ut på terrengoverflate og derfra trolig ned mot eksisterende 
kanal i sør.  

Tiltak på ledningen bør vurderes, enten oppdimensjonering av OV300 eller å dele opp nedbørfelt i to 
ved å legge ny OV-ledning ned mot kanal lenger øst. Å ikke gjøre noen ting kan også være et 

alternativ, dersom oppstuvning ikke medfører vann inn i bygg.Eventuelle tiltak er ikke med i kalkyle. 

 Vannforsyning 

Hovedtiltak vannforsyningsanlegg er: 

 Vannforsyning (sanitærvann og sprinklervann) til nybygg PHV. 

 Omlegging av vannledninger som kommer i konflikt med nye bygg. 

 Etablering av nye hydranter nær PHV og nytt somatikkbygg, med tilfredsstillende 
uttakskapasitet, samt å forbedre leveringskapasiteten til enkelte eksisterende hydranter. Det 
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er i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft. Men eksisterende hydrant ved UPH er forutsatt 
som brannvannsuttak til nytt PHV, og må da kunne gi 50 l/s, dvs må tilknyttes ny VL200. 

Eksisterende hydrant ved Bygg 5 kan strengt tatt sies å kun skulle forsyne Bygg5, og må 
derfor ikke nødvendigvis tilknyttes ny VL200. Men det er kort avstand til ny VL200 og det vil 

være hensiktsmessig med slik tilknytning også for denne. 

For nye vannledninger som også skal levere til brannvannsuttak (hydranter) må det minimum benyttes 

vannledninger med innvendig dimensjon DN200mm (f.eks. DN200mm dukt.stj.). Dette for å kunne 
levere opp mot 50 l/s til ett brannvannsuttak. 

PHV forsynes fra ny vannledning VL200 som etableres i ny adkomstvei fra nord, og tilknyttes 

eksisterende VL200 i ny vannkum nord for Bygg 2. Denne løsningen er ikke vurdert i detalj, og kan 
eventuelt være noe komplisert å få til med kryssing over VA-grøft og tilknytning i kum innenfor et 
avgrenset område. Alternativt kan forsyning til PHV hentes fra eksisterende VL200 i bakgården. 

Dette medfører noe kortere ledningsgrøft. 
VL200 avsluttes i ny vannkum like nord for PHV. På samme sted etableres hydrant. Fra ny vannkum 

videreføres vannledninger VL63mm (sanitærvannforsyning) og VL110mm (sprinklerforsyning) inn til 
teknisk rom i PHV.   

Nytt somatikk-bygg vil få vannforsyning via eksisterende anlegg i sentralblokka, og det er derfor ikke 
ført fram utvendig vannledning til nytt somatikk-bygg. 

For å øke sikkerhet i vannforsyningen til PHV og til nytt somatikk-bygg, etableres det tosidig forsyning 
ved å legge en vannledning mellom de to byggene. En vil da samtidig oppnå en ekstra forsyningslinje 
inn til Bygg 1 (sentralblokka). 

7.4.3.1 Brannvannsforsyning 

Det skal som utgangspunkt legges til rette for et brannvannsuttak på 50 l/s, der eksisterende 
vannledningssystem muliggjør dette. Flere av de eksisterende hydrantene har ikke slik 
leveringskapasitet, grunnet for små ledningsdimensjoner frem til hydrant. 

Det skal etableres 4 stk nye hydranter i forbindelse med bygging av PHV og Somatikk. En utenfor 

hovedinngang til PHV, en ved ny adkomstvei nord for PHV, en i bakgården øst for PHV og en sør for 
nytt somatikkbygg nær bygg 1. 

De to førstnevnte etableres i forbindelse med bygging av PHV, mens de andre to etableres ved 

bygging av nytt somatikkbygg. Hydrant i bakgården må forsynes fra eksisterende vannledning VL200 i 
bakgården, og dette foreslås utført samtidig med at vannledning må kuttes/omlegges ifm 

grunnarbeider for somatikk-bygg. Hydranten vil likevel kunne være operativ før ferdigstilling av PHV. 

Det foreslås å etablere en ny ringledning vest for de nye byggene. Ved å etablere en ny VL200mm 
mellom hydrant ved BUP og eksisterende VL200 ved prehospitalt bygg sør for nytt somatikkbygg, vil 

en styrke brannforsyningskapasitet for flere hydranter.  
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 Avløpsanlegg 

RIV har angitt stipulerte maksimale avløpsmengder fra de ulike bygg. Disse maksimalmengdene vil 

med liten sannsynlighet opptre samtidig og det er derfor i tabellen nedenfor benyttet en 
reduksjonsfaktor for samtidighet. 

Antatt maks 
avløpsmengde 

Merknad 

Bygg 1 (sentralblokka) 28 l/s 

Bygg 2  11 l/s 

Bygg 8 (PHV) 11 l/s 

Nytt somatikkbygg 8 l/s 

Prehospitalt bygg Antatt 5 l/s* Fra pumpestasjon  

Bygg 1 + Bygg 2 31 l/s Samtidighetsfaktor 0,8 

Bygg 1 + Bygg 2 + prehospitalt 33 l/s Samtidighetsfaktor 0,75 

PHV + nytt somatikkbygg + 
prehospitalt 

18 l/s Samtidighetsfaktor 0,75 

Bygg 1 + Bygg 2 + prehospitalt 
+ PHV + nytt somatikkbygg 

44 l/s Samtidighetsfaktor 0,7 

* Har ingen målingar av avløpsmengde. Pumpa mengde avløp frå eksist. pumpestasjon antas til 5 l/s 

Eksisterende avløpsledning SP250 i nord med antatt fall 0,4% har kapasitet i underkant av 40 l/s
ved oppstuvning til topp rør. Eksisterende tilknytning (Bygg 1 og 2 og prehospitalt) tilsier en 

avløpsmengde på ca. 33l/s til denne ledningen. Det er da antatt en samtidighetsfaktor på 0,7.  

Teoretiske tilnærminger tilsier at ledningen (SP250) trolig ikke har kapasitet til også å ta imot 
avløpsvann fra PHV og nytt somatikkbygg (antatt avløpsmengde 44 l/s). 

Avløpsvann fra de nye byggene (PHV og nytt somatikkbygg) foreslås derfor ført i ny avløpsledning fra 

nordsiden av PHV og nordover i ny adkomstvei frem til nordsiden av Bygg 2. Her etableres tilknytning 
til eksisterende SP250 som kommer fra Bygg 1 og 2. Fra tilknytningspunktet og ut til kommunal SP-

ledning utenfor flomvern legges ny avløpsledning med dimensjon SP300. 

Avløp fra pumpestasjon ved prehospitalt kan også eventuelt føres inn på ny avløpsledning fra 
PHV/Nytt somatikkbygg. I så fall legges pumpeledning om og tilknyttes avløpsledninger 

/bunnledninger fra nytt somatikkbygg, som igjen føres under PHV mot nord. 

Det må benyttes ledningsdimensjon minimum SP200, men det velges dimensjon SP250 for å ha noe 
større restkapasitet. Avløpsledningen vil da også kunne benyttes som mottaker ved overpumping av 
avløpsvann fra eksisterende SP250 fra Bygg 1, ved eventuelle problemer på sistnevnte ledning. 

En alternativ løsning som er vurdert er å føre avløpsvann fra PHV og nytt somatikkbygg ut på 
vestsiden av byggene og i ny avløpsledning utenfor flomvoll med tilknytning til kommunal 
avløpsledning nord for UPH. Dette er en mer robust løsning, men medfører behov for ny 

avløpsledning helt frem til kommunal ledning, da eksisterende avløpsledning fra UPH har for liten 
kapasitet. Løsningen tilsier at en unngår å måtte håndtere dette avløpsvannet innenfor flomvernet, dvs 

kan ha noe reduserte rørdimensjoner på rør/tilbakeslagssikring/stengeventil ved gjennomføring i 
spuntvegg i nord, samt kan dimensjonere en avløpspumpestasjon innenfor flomvern for lavere 
avløpsmengde. Grunnet høyere kostnad har Helse Førde valgt å ikke gå for en slik løsning.  

Ved å føre avløp fra PHV/Nytt somatikkbygg inn på eksisterende SP250 fra Bygg 1 og 2, må 
avløpsledning derifra og videre til kommunal ledning etableres med dimensjon SP300.  
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Det kan stilles spørsmål til om kommunal avløpsledning har kapasitet til å motta de aktuelle 
avløpsmengder, da dimensjon på kommunal hovedavløpsledning er angitt til SP250. Denne 

problemstillingen må tas opp med kommunen.  I forprosjektet er ikke medtatt kostnader knyttet til 
eventuelle tiltak med oppdimensjonering av kommunal ledning 

Innenfor flomvernet i nord må det etableres en avløpspumpestasjon for pumping av avløpsvann ut 

gjennom flomvernet i flomsituasjoner. Denne må ha kapasitet ca. 45 l/s med løftehøyde ca. 5m. 
Stasjonen plasseres nord for bygg 02. Stasjonen vil få tilført av avløpsvann ved en viss oppstuvning i 

avløpssystemet fra bygg 01, bygg 02, bygg 08 (PHV), bygg 05 (prehospitalt) og fra nytt somatikkbygg. 
Slik oppstuvning vil skje når høy flomvannstand utenfor flomvern medfører lukking på 
tilbakeslagsventil på avløpsledning gjennom flomvoll/-spunt.  

Pumpeledning føres gjennom flomvern med tilknytning til kommunal avløpsledning på utsiden av 
flomvern. Stasjonen vil kun benyttes i flomsituasjoner hvor høyt flomvannsnivå i vassdragene 
medfører at avløpsvann ikke kan føres med selvfall ut fra sykehusområdet. Det foreslås derfor en 

enkel pumpestasjon uten overbygg. Strømforsyning og signalkabler antas ført til/fra teknisk rom i PHV. 
Pumpestasjon skal være tilknyttet sykehusets nødstrømanlegg. 

Fra avløpspumpestasjonen etableres et nødoverløp som føres til flompumpestasjon PSO1. 

 Overvannsanlegg 

Førde kommunes retningslinjer for overvannshåndtering skal legges til grunn for 
overvannshåndteringen der dette er hensiktsmessig. Retningslinjene peker på følgende grunngivende 

prinsipper:  

Eksisterende system for overvannshåndtering og drenering av utearealer beholdes i stor grad som de 
er. Kapasitet på eksisterende overvannsledninger er i utgangspunktet ikke vurdert, bortsett fra 
ledninger som berøres direkte av utbyggingstiltakene PHV/Nytt somatikkbygg/Flomvern. 

Foreslåtte løsninger i forprosjektet vil ikke medføre økt avrenning til kommunal overvannsledning.  

Avrenning fra permeable overflater (park, hage o.l.) skal primært infiltreres i grunnen.  

Avrenning fra nye parkeringsarealer i nord (på flomsletta) forutsettes drenert til terreng.  

I park nord for PHV etableres en «grønn grøft», det vil si en nedsenket gress-/vegetasjonskledt grøft 
som skal kunne føre vann mot bekkeinntak i vest ved kraftige nedbørhendelser. Under grøften legges 

OV300 overvanns-/drensledning frem til bekkeinntak, og hvor sluker/sandfang langs vegarealer vest 
for bygg 2/nord for PHV tilknyttes.  

Takvann fra nye bygg og fra utearealer i vest føres i nye overvannsledninger med utløp til terreng 

utenfor flomvern i vest. 

Som følge av vollløsning må kommunal overvannsledning i nordøst føres utenfor flomvoll i forbindelse 
med omlegging av kommunal VA-grøft. Dette medfører blant annet også at nedbørfeltene på 
sykehusområdet i nordøst føres utenfor flomvoll i nord.   
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Overvannshåndtering og dimensjonering av overvanns- og flomvannsanlegg er vurdert i notat  
«5166874-RIVA-N01. Overvannshåndtering og dimensjonering». I notat med vedlegg fremgår 

inndeling av og størrelser på nedbørfelt. 

Det er ikke kjent hvilke dimensjoneringsforutsetninger som er lagt til grunn ved dimensjonering av 
eksisterende overvannsledninger. I notatet er benyttet gjentaksintervall 50 år for nedbørhendelse og 

med tillegg/klimafaktor 40%. Dette vil nok medføre betydelig større beregnet avrenning enn det som er 
lagt til grunn tidligere ved prosjektering av eksisterende anlegg 

Takvann fra Bygg 1 og 2 og avrenning fra en god del utearealer på nordsiden av Bygg 1 

(sentralblokka) er ført til overvannsledning OV500. OV500 har ikke kapasitet til å ta imot de beregnede 
fremtidige vannmengder, og må ikke få tilført mer vann fra nye arealer. Om mulig bør nedbørfelt 

tilknyttet OV500 reduseres. Avrenning fra takflater på PHV og nytt Somatikkbygg, samt fra utearealer 
vest for disse byggene, foreslås derfor ført ut på separat OV-system mot vest, med utløp til terreng i 
sør-enden av UPH. Dette vil gi noe redusert nedbørfelt for OV500 da bidragende areal på gårdsplass 

vest for bygg 1 reduseres noe. 

En fremtidig løsning kan være å overføre avrenning fra en del av arealene i uteområde/p-plasser øst 
for bygg 2 til kommunal OV-ledning som føres utenfor flomvoll (medfører ca. 60m ny grøft med OV-

ledning). 

Overvann fra uteareal sør for nytt somatikkbygg kan enten føres mot eksisterende OV-ledninger i sør, 
eller under nytt somatikkbygg mot OV500 i nord. Begge alternativene medfører «ulempe» ved at 

overvannet tilføres eksisterende OV-ledninger med begrenset kapasitet. Løsning bør utredes 
nærmere ved oppstart detaljprosjekteringsfase.   

Eksisterende OV-ledninger (OV300) som mottar avrenning fra utearealer sør og sørvest for 
sentralblokka, med utløp til kanal i sør, har liten kapasitet i forhold til størrelse på tilknyttede arealer. 

Eventuelle tiltak og tilhørende kostnader for oppdimensjonering av dette OV-systemet er ikke medtatt i 
forprosjektet.  

Eksisterende kanal sør for sentralblokka vil etter etablering av flomvoll bli liggende på innsiden av 

flomvoll. Bekk som krysser Fv. 484 i sørøst forutsettes ført i en ny kanal på utsiden av flomvollen. 
Tilsvarende foreslås eksisterende OV400 (kommunal ledning) i sørøst omlagt slik at denne får utløp til 

ny kanal utenfor flomvoll. 

Eksisterende kanal vil da bare få tilført vann fra sykehusområdet, det vil si fra tilliggende utearealer 
med fall mot kanal, samt fra overvannsledninger som er ført til utløp i kanal. Det vil da bli lengre 

perioder med stillestående vann i kanalen sammenlignet med dagens situasjon. 

 Tiltak knyttet til flomvern 

Anlegg for flomvern (flomvoll/-spunt) skal etableres for å sikre sykehusområdet mot flom i vassdrag. 

Innenfor flomvern må etableres flompumpestasjon som i en flomsituasjon skal pumpe 
overvann/flomvann ut fra sykehusområdet. 

Alle grøfter/ledninger som føres gjennom tettesone i flomvoll/-spunt må etableres med tett 

gjennomføring for å hindre flomvann/grunnvann å trenge inn gjennom flomvern.  

For å unngå tilbakestuvning av overvann/avløpsvann inn bak flomvern må selvfallsledninger (SP, OV)  
etableres med tilbakeslagsventil og stengeventil i kummer på innside av flomvoll/-spunt. Ventiler 

skal være tilgjengelig for drift og vedlikehold, også i en flomsituasjon.  
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 Utendørs elkraft 

 Utendørs lys  

Felles:
Utvendig belysningsanlegg er designet av LARK for prosjektet. Det er medtatt kostnader for 
kursopplegg for utvendig belysning på fasader og ved innganger til nybygg somatikk samt ved alle 

veier og gangveier rundt nybygg somatikk og PHV. Videre er det medtatt kostnader for nye lysmaster 
med belysning for bilvei og parkeringsplasser samt innkjøring frem til innganger og parkering.  Lave 

pullerter for gangveier og park skal etableres.     

Alle tekniske krav, forskrifter og normer, slik de fremkommer i kapittel 4 er gjeldende også for dette 
kapittel. De utvendige lysanleggene skal tilfredsstille krav til lysforhold angitt av Selskap for Lyskultur.  

Fotocelle/ manuell/ ur: Utebelysningen styres over releer med fotocelle, men med mulighet for manuell 

og ur styring. Lysanleggene må integreres i SD anlegget.  

Se også utendørstegninger fra LARK. 

 Utendørs elkraft 

Hovedkursopplegg for to stykk pumpestasjoner flomberedskap skal etableres i tillegg til egen 
nettstasjon og fordeling med mulighet for tilkobling av mobilt aggregat. Merk, endelig plassering er 
ikke landet og er ikke vist på LARK planer. 

Videre er det medtatt tennskapfordeling for utomhusbelysning. 

To nye transformatorer for normalkraft skal etableres i respektive rom i ny nettstasjon (plassbygd 
transformatorstasjon) ved generatorbygget. Eksisterende høyspentkabler som kommer i konflikt med 
både nybygg somatikk og PHV, må legges om. Nye kabeltraseer skal etableres mellom eksisterende 

nettstasjon i bygg 2 og nye nettstasjoner ved aggregatbygget. Kabeltraseer skal etableres rundt PHV 
bygget. Nødvendige høyspennings-, koblings- og transformatoranlegg, samt høyspentkabelanlegg og 

tilkoblinger leveres av lokal nettleverandør Sunnfjord Energi. Nettleverandør fakturerer anleggsbidrag 
direkte til byggherren, og estimat er medtatt i kostnadskalkyle.  

 Utendørs elvarme 

Felles:
Det er ikke medtatt elektriske varmekabel for installering utvendig. 

 Utendørs tele og automatisering 
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 Veger og plasser 

 Generelt 

Kjøreveger skal utformes som gater der motgående kjørefelt kan brukes til manøvreringsareal for at 
store kjøretøy skal komme frem. Hovedgatene skal ha to kjørefelt. 

Fri høyde over gatene skal være minst 4,5 meter, for å sikre framkommelighet for store kjøretøy.  

Alle vegareal skal ha akseptable stigningsforhold. Generelt skal parkeringsplasser og HC, stopp-plass 

for ambulanse og varelevering ha maks 2% resulterende fall. Andre parkeringsplasser skal ha maks 3 
% fall. Gatene kan ha inntil 7% fall, der kjøretøy ikke skal stoppe.  

 Vegoppbygging 

Veioppbygging skal fordele laster fra trafikken til undergrunnen slik at det ikke oppstår skadelige eller 
uakseptable deformasjoner. Den skal også hindre at det blir frostskader på veianlegget. Overbygning 

består av veidekke, bærelag og forsterkingslag, isolasjonslag eller frostsikringslag. 

Massene i området er telefarlige. Frostdybde i Førde er 1,5 meter. Overbygning for veiareal skal 
derfor bygge 1,5 meter, fra topp slitelag til under frostsikringslaget. Det er ikke funnet at det er behov 

for duk for å skille veioppbygging fra eksisterende masser.  

Der topp dekke er grus kan tykkelsen på frostsikringslaget reduseres. 

Der grunnen ikke tåler laster fra vanlig veioppbygging skal frostsikringslaget erstattes med lette 
fyllinger. 

For at nytt vegareal skal bli stabil inn til eksisterende vegareal, skal det gjøres en forkiling inn i 

eksisterende vegareal. 

 Omlegging av vegene på grunn av spunt-vegg 

Spuntveggen som skal bygges langs eksisterende veg fører til at tilkomst til veier og plasser sør for 

spuntveggen må legges om (se tegningene W-20-xx-xx-03 og W-20-xx-xx-04). Dette er fordi 
spuntveggen skaper en for høy barriere. 

Spuntveggen møter terrenget rett vest for ny avkjørsel inn på eksisterende veg. Spuntveggen med 

denne høyden er ikke sikthindrende. 

Kravene til fall er styrende for hvor omfattende omleggingen blir, sør for ny veg.  

Løsningene fører til at det blir færre parkeringsplasser ved at gaten sør for spuntveggen går inn i 
parkeringsplassene. 

 Tilkomst til nye bygninger og til eksisterende varelevering 

Tilkomst til hovedinngang til psykiatribygget blir ny avkjørsel fra eksisterende veg i sør, se tegning W-

20-xx-xx-01 og W-20-xx-xx-05. Her blir det plass for en bil til å stoppe og snu, for av- og på-stigning. 
Det blir gangveg fra eksisterende parkeringsplass frem til hovedinngangen. I vestlig ende av denne 
parkeringsplassen bør det etableres HC-parkering. 

Ambulanse har tilkomst til psykiatribygget fra nord. Dette er god tilkomst med god oversikt, se W-

tegningene.  
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Det er plass til langsgående parkeringsplasser langs den nye vegen, nord for psykiatribygget. 

Da tilkomst til eksisterende varelevering ligger der nytt psykiatribygg kommer, må tilkomsten bygges 

om slik at den blir liggende mellom ny og eksisterende bygning. Størrelsen på arealet for varelevering 
er ikke endret. 

Det er mulig å komme til vareleveringen inne i gårdsrommet med inntil 18 meter lange kjøretøy. Disse 
bilene vil bruke hele vegbredden gjennom kurvene og de trenger mye av arealet i gårdsrommet, for 

manøvrering til og fra rampene for varelevering. Det stiller store krav til godt samarbeid dersom flere 
biler kommer samtidig. 

Eksisterende og ny bygning er sikthindrende (se tegning W-20-xx-xx-02). Dette kan være til hinder 

dersom flere store kjøretøy bruker veien samtidig, da manøvreringsarealet til disse bilene er 
motgående kjørefelt. 

Under somatikkbygget er det planlagt parkering, med tilkomst fra sør, se tegning W-20-xx-xx-08. Det 

er mulig å koble eksisterende parkeringsplass til denne tilkomsten, slik tegningen viser. Dette gir en 
bedre løsning for de som leter etter parkeringsplass, da de kan kjøre videre dersom parkeringsplassen 

ute er full. 

Det nye området for varelevering sør for somatikkbygget skal senkes ca. 60 cm, til kote 4.4, se 
tegningene W-20-xx-xx-07. Her kan større kjøretøy klare å parkere ved rampene, men det krever mye 
manøvrering. Det er spesielt krevende dersom område 2 for varelevering skal brukes. 

 Nye parkeringsplasser og vegarealer i nord 

Nord for hovedvegen og UPH kan det etableres nye parkeringsplasser. Dette er ikke prosjektert 

vegareal, men går frem av landskapsplanen. 

Parkeringsplassane er lagt som fire store ovale lundar i bjørkeskogen, med dekkje av grasarmering av 
resirkulert plast. En rund parkeringsplass gir lettere oversikt over ledige plassar og en unngår unødig 

kjøring. Når parkeringsplassane ikke er i bruk vil de fremstå som en del av parkanlegget og kan 
brukes til eksempelvis ballspill. Tilkomstvegen til parkeringsanlegget blir asfaltert og går over i gruset 
gangveg som fører til elveparken. 

Eksempelbilde bjørkelund og parkering på armert gressdekke. 

Parken i nord omfatter arealet langs elven som tilhører Førde sykehus og blir tatt i bruk som 
parkområde både for pasienter, besøkende og folk i nærområdet. Det legges gruset sti gjennom 

området som kobler seg på det eksisterende stinettet. En lund av trær kobler saman stinettet og vil 
fungere som et naturlig lysthus med benker langs kanten. De flate områdene sås til med blomstereng 
som klippes en gang i sesongen. Trær av lokale ville arter plantes i grupper på flaten. 
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Det etableres gangveg og grasfelt med trerekker der det i dag ikke er fortau langs adkomstveg ved ny 
parkering i nord.  Grasfeltet kantes med granittkantstein. Videre fortau forbi PHV er ikke medtatt i dette 

forprosjektet. 

 Nytt veikryss 

Det er vurdert ombygging av veikryss mot sør. Løsning vist under er ikke endelig, og vil bli justert etter 
gjennomgang med Vegvesenet. 

Merk, dette har ikke vært en del av prosjekteringsgruppens arbeid i Forprosjektet. Vist løsning er 

utarbeidet av Nordplan. Det er lagt inn 4 millioner i kalkylen til dette tiltak.  

Figur 141 - Eksisterende kryss sør 

Figur 142 - Ny løsning veikryss sør 
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 Park og hage 

 Generelt 

Uteanlegget skal ha estetisk høy kvalitet og bestandige materialer, og gjennomføres med god 
funksjonalitet og hensiktsmessige løsninger. Generelt skal det velges materialer og tekniske løsninger 
av god og robust kvalitet med lang levetid. I utformingen av anlegget skal det tilstrebes et enkelt, 

praktisk og økonomisk gunstig vedlikehold og renhold, sommer som vinter. 

Levering og planting skal utføres i henhold til Norsk Standard 4400:2018.  

Vekstjord 

All vekstjord skal være fri for ugress og egnet for formålet og dokumentert ved jordprøver. 
Jordkvaliteten skal tilfredsstille NS 2890, og ha et minimumsinnhold av sand på 50 volumprosent. 

Vekstjorden utlegges i tykkelser: 

Plantearealer generelt: 400 mm. 

Gressarealer: Generelt 150 mm. 

Trær i gress-/plantearealer: 800 mm (1,5m3/tre).  

Gressarealer til PHV og Somatikk skal etableres med ferdiggress. Det skal benyttes frøblanding for 

bruk i hage, park og bolig.  For parken ved parkeringsanlegget i nord og for vollen i sør skal det 
etableres blomstereng. Frøblanding av lokal herkomst. 

Bare trær og til dels klatreplanter er nøyaktig plassert i planteplanen. Planteplanen må detaljtegnes før 

utførelse. Trærne skal ha en minimumsstørrelse på SO 16-18 med rotklump.   

Plasseringen av buskfeltene er vist på landskapsplanene. Den nøyaktige plasseringen av buskene er 
ikke angitt, kun feltet der de skal stå. Buskene skal leveres med minimum 3 greiner i potter, med 
minimum 3 liter jordvolum. Gjennomsnittlig plantetetthet skal være 1,5 planter pr m2 

Barlindhekk som skal plantes som skjerm ved hovedinngang, luftegårder, rundt parken og ved 

uteoppholdsplasser ved Somatikk, skal plantes i ca. 2 meters høyde med planteavstand 50 cm. 

Plasseringen av staudene for PHV er vist på planteplan. Den nøyaktige plasseringen av staudene er 
ikke angitt, kun feltet der de skal stå. Stauder skal leveres i god vekst i potter med minimum 1 liter 

jordvolum. Gjennomsnittlig plantetetthet skal være 10 planter pr m2. 

For å gi infiltrasjonsfeltene et grønt og frodig preg skal det anvendes ulike stauder som liker fuktig jord, 
se Planteplan. Planter for regnbed skal leveres i potter med minimum 1 liter jordvolum. 

Gjennomsnittlig plantetetthet skal være 8 planter pr m2. 

Plasseringen av klatreplanter er vist i plantelisten. Plantene som er plassert inntil fasader og lysthus 
skal bindes opp til stålwire. De klatreplantene som står ute i felt er ment å legge seg utover og fungere 

som bunndekke. Klatreplanter skal leveres i potter med minimum 2 liter jordvolum.  

Trær skal bindes opp med 3 stk. stolper pr. tre som slås ned i jorda rundt treet.  
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 Utstyr 

Det skal monteres benker på murkant i gårdsrom «stille» og «aktivitet» og løse stoler til gårdsrom 

«mat».  I parkene og på uteoppholdsarealene til Somatikk skal det plasseres benker med rygg- og 
armlene. Benkene skal være fundamentert til underlaget i parken ved PHV, ved Somatikkbygget skal 

benkene være løse.  

Det skal plasseres bord-benkesett i grillhytte i hvert lysthus i parken og gårdsrommet.  Det skal også 
leveres bosspann til parkområdene i nord og til uteplassene ved Somatikkbygget. 

Prinsippløsning for bord-benk i lysthus, grillhus og luftegård

 Utendørs infrastruktur 

Se øvrig kapittel. 
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 Flomvern 

 Generelt 

I forbindelse med oppgradering av Førde sykehus gjennomførte Norconsult en vurdering av 
flomsituasjonen ved sykehuset. Som en del av detaljreguleringsplanen for sykehuset var det også 
ønskelig å vurdere konsekvensene som flomsikringstiltak ved sykehuset kan medføre andre i 

forbindelse med flom. Vurderingen tar også hensyn til andre planlagte tiltak i området for å gi en 
samlet vurdering av konsekvensene med hensyn til flom. Jfr rapport «Helse Førde, 

Vannlinjeberegning Førde» B05 29. juni 2018. 

Tiltak som kan påvirke flomvannstand og er lagt inn i modell for flomanalyser er: 

 To alternative utforminger av flomvoll rundt sykehusområdet  

 Oppgradering av Fv 481 

 To gang- og sykkelveier 

Det er gjennomført vannlinjeberegninger for å vurdere flomsituasjonen for området rundt sykehuset. 
Beregningene er utført med utgangspunkt i eksisterende forhold og planlagte tiltak som vil påvirke 
flomstigningen.  

Figur 143 - Utdrag rapport "Vannlinjeberegninger Førde» 
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Helse Førde har besluttet å benytte Q1000 + 0,5m for videre prosjektering. Nye bygninger skal ikke 
plasseres lavere enn kt. +5,61. 

I Forprosjektet er det lagt til grunn at Helse Førde skal etablere flomsikring rundt sykehusområdet for å 
sikre ny og eksisterende lavtliggende bygningsmasse mot flom. Store deler av bygningsmassen har 
Plan 0 på kote +4,4/+4,6.  

For å sikre adkomst til de enkelte bygg og annen infrastruktur innenfor sykehusområdet ved 

flomsituasjoner skal det etableres flomvern som omfatter alle nye og påbygde bygg samt det meste av 
eksisterende bygningsmasse. Det må etableres flomsikring både på nordsiden, vestsiden og sørsiden 

av bygningsmassen hvor terrengnivået ligger lavere enn topp flomsikringsnivå. 

Flomsikringstiltaket er inndelt i tre hovedstrekninger: 

 Strekning A, mot sør (markert gult på tegning under) 

 Strekning B, mot vest (markert oransje på tegning under) 

 Strekning C, mot nord (markert rødt på tegning under) 

Figur 144 – Område med flomvoller 
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For strekning A (Sør) er vurdert to alternative utforminger/plasseringer: 

 Alternativ A1 med bruk av spunt mellom eksisterende kanal og sykehusets parkeringsarealer 
langs kanalen.  

 Alternativ A2 med flomvoll på arealet sør for eksisterende kanal. 

Strekning B (Vest) har bare ett alternativ (alternativ B) med bruk av voll-løsning på grøntareal langs 
vestsiden av prehospitalt bygg. 

For strekning C (Nord) er vurdert et indre og et ytre alternativ: 

Alternativ C1 gjelder en indre løsning med flomkonstruksjon plassert innenfor vegen fra Bygg 2 til 
UPH. Bruk av spuntløsning mot øst langs Bygg 2, og voll-løsning langs parken retning vest. 

Alternativ C2 gjelder flomvoll plassert i nord på utsiden av all eksisterende bygningsmasse. 

Eksisterende bekk/kanal må legges om utenfor flomvoll   

Alternativene ovenfor er vurdert av Norconsult AS i notatet «Flomsikring. Alternativsvurdering» datert 
08.05.2018.  Helse Førde besluttet deretter å basere Forprosjektet med videre prosjektering på 

flomsikringsløsning A.1 (spunt) + B + C.1 (indre løsning med spunt/voll). 

 Flomsikring 

Valg av metode for flomsikring og plassering av flomsikring er basert på blant annet tilpassing til 
eksisterende og nye konstruksjoner, geotekniske og hydrogeologiske forhold, arealutnyttelse, 

kostnader, drift og tilsyn. Det er utført vurdering av kostnader for alternative plasseringer og 
materialvalg/byggemetode. Valg av løsninger baserer seg også i stor grad på resultater fra utførte 
grunnundersøkelser i området. I tillegg er det gjennomført en hydrogeologisk vurdering av 

grunnvannstrømning under flomvollene. Resultater fra utførte grunnundersøkelser er oppsummert i 
datarapport 5178407-RIG-R01. 

Forprosjektet omfatter i tillegg til flomvoll i nord også flomsikring vest og sør for området der nye bygg 

skal etableres. Flomsikring i dette området består av flomvoller, se nedenstående figur. Topp flomvoll 
skal føres opp til kote iht. føringer over inkludert et setningsmonn på 9 cm. En pumpekum etableres 

for å pumpe ut overflatevann og lekkasjevann fra innsiden av det flomsikrede området. 

Flomvoller planlegges og prosjekteres etter nedenstående retningslinjer og prinsipp.  

 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 
 Veileder for fyllingsdammer 
 Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein 
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Figur 145 - Foreløpig landskapsplan for området sør for somatikk. Figuren er basert på et utklipp fra tegning L-70-
10-xx-xx-04 (hentet 2018-09-28). 

 Flomvernskonstruksjoner 

Flomvollen er forutsatt etablert ved graving av en ca. 2 m dyp grøft som fylles med egnede 
tetningsmasser. Hvis eksisterende masser i grunnen består av in-situ uforstyrrede masser med 
dokumenterbar tilstrekkelig tetthet kan grøftedybden reduseres til 1,0 m. Utenom selve grøften er 

flomvollen forutsatt fundamentert på fast lagrede masser. 

Egnede tetningsmasser, som f.eks. siltig og leirig materiale fra utgraving for ny PHV og somatikk kan 
trolig benyttes som tettesjikt i flomvoller. Tilstrekkelig tette tetningsmasser defineres som masser med 

permeabilitet mindre enn 1 x 10-7 m/s samt at massene har et finstoffinnhold (<0,074 mm) høyere en 
15 % av materiale mindre enn 19 mm. 

Det vil være en usikkerhet knyttet til hvor stor mengde som faktisk er tilgjengelig og egnet. Alt siltig 

leirig materiale er antatt benyttet, med et mulig masseunderskudd. Mangel på tettemasser i flomvoller 
kan enten løses ved innkjøp av andre egnede tettemasser, eller ved bruk av grovere semi-permeable 
eller permeable masser kombinert med tetteduk. Ved bruk av tetteduk må den ha tilstrekkelig tykkelse 

og styrke som gjør den godt egnet som en permanent tetting.  

Vollen skal erosjonssikres og være stabil for et ensidig vanntrykk opp til topp voll. 

På topp flomvoll og skråninger er det forutsatt at det gjennomføres landskapsmessige tiltak utenpå 
selve flomvollkonstruksjonen. 
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Figur 146 - Typisk tverrsnitt flomvoll 

I nord skal det på delstrekning benyttes spuntløsning. Spunt rammes/vibreres ned for å fungere som 
et tettesjikt. Spunten kan f.eks forblendes med tørrstein. Ensidig eller tosidig. Spunten vil være 
svevende. Det kan antas at 1/3 av spunten står over terreng, mens 2/3 står under terreng. Spunten 

må dimensjoneres for korrosjon. Skal denne løsningen ha et realistisk kostnadsbilde bør 
konstruksjonen være relativt «lett». Dvs. at spunten er uavstivet og at den har et forholdsvis lavt 

motstandsmoment. Innledende vurderinger tilsier derfor at spunten begrenses til en høyde på 1,5 m 
over terreng. En høyere mur enn 1,5 m vil være utfordrende rent statisk. Stedlige masser innenfor de 

første 5 m regnes for å være spuntbare. Massene består hovedsakelig av en løs lagret elveavsetning 
av stein, grus, sand, silt og leire. Spuntlinjen kan med fordel forgraves ned til 2 m dybde og fylles igjen 
med de samme massene, før selve spuntingen startes. Dette for å sortere vekk ev. stor stein eller 

annet ugjennomtrengbart materiale. Ev. ledninger i grunnen må legges om. En murhøyde på inntil 1,5 
m over terreng medfører total spuntlengde 4,5 m. 

 Generelt om grunnvannstransport (hydrogeologi) 

Det er laget en forenklet numerisk modell av en 100 meter lang flomvoll for å estimere vannlekkasje 
under flomvollen ved en 1 000 års flom. Mengden innlekkasje vil være viktig i forhold til 

dimensjonering av pumpe- og dreneringstiltak under flom. Modellen er laget i Visual Modflow. 
Modellen kjører ikke scenarioer for de ulike flomsikringsløsningene, men har ett scenario som vil gi 

veiledende resultater for alle skisserte valg av løsning for flomvoll. De viktigste parameterne i 
modellen er trykkforskjellen mellom vannivået i elv og på innsiden av flomvoll og permeabiliteten i 
grunnen under flomvollen. Flomvollen over dagens terrengnivå anses som tett i modellen og er ikke 

lagt inn modellen. Modellen ser kun på strømning under vollen.  

Resultatet av simuleringen viser en innlekkasje på 2 l/s pr. 100 meter flomvoll. Modellen har 
usikkerheter spesielt i forhold til grunnens permeabilitet og resultatene må anses som veiledende. Ved 

endelig plassering av flomvoll bør grunnen undersøkes ved graving av sjakter for å få et sikrere bilde 
av permeabilitet og lagdeling. Viser det seg at det er soner dypere enn 2 meter under terreng (under 

tetteplugg eller spunt) med grus/sand uten særlig mengde finstoff vil permeabiliteten gå opp og 
innlekkasjen kunne bli betydelig høyere. En tierpotens høyere permeabilitet vil da være sannsynlig 
med påfølgende tierpotens høyere innlekkasje (20 l/s pr 100m). 
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  Sør - Alternativ A.1 

Spuntløsning fra Vievegen i øst og langs nordsiden av eksisterende kanal vestover til prehospital 

bygg. Spunt er valgt hovedsakelig for ikke å «stjele» for stort areal langs traseen, da dette er verdifullt 
parkeringsareal for Helse Førde. Helse Førde ønsker ikke å bruke mer penger enn nødvendig i dette 

området, og det forutsettes derfor brukt relativt enkle løsninger for tildekking av den del av spunt som 
ligger synlig over bakkenivå. På vestre del av denne strekningen utføres flomsikringen som en voll da 

eksisterende del av terrenget ligger for lavt i forhold til en løsning med spunt alene.  

Flomsikring  

Det er forutsatt at spunt føres ned til ca. 2,5 m under eksisterende terrengnivå. OK spunt legges ca. 
på kote +5,29. Det er forutsatt forgraving av 1 m dyp grøft som fylles opp med Fk 0/32 eller tilsvarende 

masser. Det er videre forutsatt at topp spunt ikke kommer høyere enn 1,5 m over eksisterende terreng 
eller hevet terreng. 

Flomvollen er forutsatt etablert ved graving av en ca. 2 m dyp grøft som fylles med egnede 
tetningsmasser. Over terrengnivå er det forutsatt bygd opp en sentral tetningskjerne opp til ca. 0,5 m 

under topp flomvoll. Den øvre 0,5 m (sikringsnivå) av flomvollen bygges av Fk 0/32 som har 
tilstrekkelig tette egenskaper for det moderate vanntrykket. På begge sider av 

tetningselementet/kjernen legges det ut Fk 0/32 som filter og overgangsmasse mot det ytre laget av 
samfengt sprengtein. Skråningen på flomvollen er forutsatt kledd med vekstjord. 

Følgende kostnadselementer er medtatt: 

 Spuntløsning 
o Skogrydding 

o Avdekking topplag 

o Forgraving grøft og fylling av grøft 

o Spunt og spunting 

o Arrondering til terrengnivå før øvrige landskapsarbeider 

o Eventuell lokal heving av terreng 

 Flomvoll 
o Avdekking topplag 

o Graving grøft 

o Tetningsmasser/element i flomvoll 

o Fiberduk som filter 

o Filter og topplag i flomvoll 

o Samfengt sprengstein 

Veg  

Parkeringsplassene i dette området er delvis er parkering etablert på tilgjengelig areal i øst og delvis 
område på opparbeidete parkeringsplasser i vest. 

Det er trolig plass til spuntvegg med tilhørende forblending langs kanalen i øst, uten at dette arealet 

blir særlig redusert. Dersom dette arealet senere skal opparbeides som parkeringsplass vil det være 
behov for å etablere parkeringsplass så nær kanalen som mulig. En spuntvegg inn mot dette arealet 
vil begrense hvor mange p-plasser det er mulig å gå plass til ved slik opparbeiding. 

Langs opparbeidet parkeringsplass i vest er det mindre areal mellom kanal og parkeringsplass til å 

sette ned spuntvegg. Parkeringsplassen har utnyttet hele arealet helt ut til kanal. Spuntvegg her med 
tilhørende forblending vil trolig føre til at hele rekken med parkeringsplasser nærest kanalen må 
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fjernes, totalt 29 plasser. På gjenværende areal er det lagt opp til å etablere langsgående parkering, 7 
plasser. 

Følgende kostnadselementer er medtatt under VEG: 

 Fjerne eksisterende asfalt og kantsteiner der spuntvegg skal bygges 

 Sette ned nye kantsteiner for langsgående parkering og etablere gatelys-anlegg 

VA/Overvatn

Drenering av overvann fra sørvestlig del av sykehusområdet forutsettes ført i eksisterende 
overvannssystem ned til et oppsamlingspunkt (dam/basseng) sørøst for helikopterlandingsplass. Her 
må etableres pumpeanlegg for pumping av overvann over flomvoll i flomsituasjoner. 

Dam/basseng/pumpeanlegg er ikke tatt med i kostnadsoverslag da utforming og størrelse foreløpig 
ikke er avklart. Dette elementet vil uansett ha relativt likt omfang for alternativ A.1 og A.2.  

Eksisterende rørutløp (flere overvannsrør + overløpsrør fra avløpspumpestasjon) til kanal må føres 

gjennom spunt med vanntett gjennomføring og med tilbakeslagsventil/stengeventil på innside av 
spunt. Dette medfører noe ekstra ledningsanlegg/overløpskummer innenfor sykehusområdet for å 
lede overvann ned mot dam/basseng i flomsituasjoner. Kommunalt overvannsrør ved Vievegen i øst 

(OV400) forutsettes lagt om til kanal på utsiden av spunt. Eksisterende stikkrenner for kanal under 
Vievegen forutsette å ikke berøres av tiltaket.  

Følgende kostnadselementer er medtatt under VA/OV: 

 Omlegging OV400 i øst (ca. 40m) 

 Omlegging OV300 i vest (ca 10m) 

 Gjennomføringer i spunt ved to punkt. Inkl kummer, ventiler m.m. 

 Etablere overløp fra overvannskummer sør for Bygg Øst til eksist OV-kum (lengde ca. 25m) 

 Omlegging av pumpeledning fra OV-pumper i lavpunkt mellom Bygg Øst og sentralblokka 
(lengde ca. 25m) 

Landskap 

I alternativ A1 er vollen vist delvis som spuntet voll og delvis som voll med skråningsutslag. Spuntet 
voll er vist med bredde 2 meter, og helning 10:1. Bredden kan muligens gjøres smalere, avhengig av 
hvilken stein som blir brukt ved muring/forblending av spuntvegg. Det er bare lagt opp til forblending 

av spunt mot parkeringsareal.  

Ved enden av parkeringsareal i sørvest, går spuntvollen over i vanlig voll med skråningsutslag vist 
som 1:2. I endelig utforming, vil det være naturlig at helningene varierer og tilpasser seg landskapet 

og terrengformene rundt. Det kan derfor bli slakere helning og mer oppfylling noen steder når 
løsningen er detaljprosjektert. Disse variasjonene er ikke tatt med i kalkylen. 

Følgende kostnadselementer er medtatt: 

 Ensidig forblending av spuntvegg mot parkeringsareal 

 Jordutlegging, tilsåing og istandsetting av sideareal. Det er medregnet 1m bredde på den 
delen av vollen som er spuntet på begge sider. I tillegg til selve skråningsutslaget vist i 

tegninger, er det medregnet en sone for istandsetting av sideareal (ca 1-1,5m).   

 Grussti på toppen av vollen (3 m), der den ikke er spuntet. Det er medregnet 1 universelt 
utformet overgang/kryssing. 
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 Vest - Alternativ B 

På denne strekning er bare tatt med bruk av voll. Strekningen er i et åpent natur-/grøntareal uten kjent 

infrastruktur i grunnen, med unntak av en nyere grøft med fjernvarmerør lengst i sør.  

Både estetiske og kostnadsmessige vurderinger er lagt til grunn for valg av voll-løsning fremfor 
spuntløsning  

I nord legges voll/tetting langs ytterside av veg, og vil de siste ca 50m mot nord ikke være synlig da 

topp tettekjerne ligger lavere enn vegnivå. Tettekjerne legges således under terreng langs ytterside av 
veggrøft.  

Flomsikringsløsning vil gå inn på naboeiendom som benyttes tilsynelatende til dyrking av for. 

Flomsikring 

Flomvollen er forutsatt etablert ved graving av en ca. 2 m dyp grøft som fylles med egnede 
tetningsmasser. Over terrengnivå er det forutsatt bygd opp en sentral tetningskjerne opp til ca. 0,5 m 
under topp flomvoll. Den øvre 0,5 m (sikringsnivå) av flomvollen bygges av Fk 0/32 som har 

tilstrekkelig tette egenskaper for det moderate vanntrykket. På begge sider av 
tetningselementet/kjernen legges det ut Fk 0/32 som filter og overgangsmasse mot det ytre laget av 

samfengt sprengtein. Skråningen på flomvollen er forutsatt kledd med vekstjord. 

Veg 

Der flomvollen treffer veg i nord vil vegen ligge høyere enn flomvollen. Det er derfor ikke behov for 

ekstra tiltak på veg for å etablere denne vollen. 

VA/Overvatn

Drenering av overvann vest for prehospitalt bygg forutsettes ført sørover langs voll til dam/basseng i 
sør. Trolig ikke behov for overvannsgrøft, men overvann kan følge fot av voll (gresskledt overflate) 

Ingen spesielle tiltak VA/OV er tatt med langs strekning B.  

Landskap

I alternativ B er vollen vist med bredde 4 m på toppen og skråningsutslag er vist med helning 1:2. I 
endelig utforming, vil det være naturlig at helningene varierer og tilpasser seg etter landskapet og 
terrengformene rundt. Det kan derfor bli slakere helning og mer oppfylling noen steder når løsningen 

er detaljprosjektert.  

 Nord – Alternativ C1 

Alternativet gjelder en indre flomsikring som følger nedover sørsiden av vegen fra parkeringsplassene 
nordøst for bygg 2, forbi nordsiden av Bygg 2 og langs veg/park til fasade vest på nytt Psykiatribygg. 
To bygninger omfattes da ikke av flomsikringen (UPH tilhørende Helse Førde og «Blåklokka» 

tilhørende Høyskolen).  

Det er for trangt til å kunne etablere flomvoll langs nordsiden av Bygg 2, så der er det forutsatt bruk av 
spuntløsning. Ny tilkomstveg til nytt Psykiatribygg må etableres innenfor spunt parallelt med 

eksisterende veg. Sistnevnte veg forutsettes sideflyttet 1-2m mot nord. 

Videre langs eller gjennom parken nord for nytt Psykiatribygg som voll-løsning fram til psykiatribygget.  

Flomsikring 

Det er forutsatt at spunt føres ned til ca. 2,5 m under eksisterende terrengnivå. OK spunt legges ca. 
på kote +5,85. Det er forutsatt forgraving av 1 m dyp grøft som fylles opp med Fk 0/32 eller tilsvarende 
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masser. Det er videre forutsatt at topp spunt ikke kommer høyere enn 1,5 m over eksisterende terreng 
eller hevet terreng. 

Flomvollen er forutsatt etablert ved graving av en ca. 2 m dyp grøft som fylles med egnede 
tetningsmasser. Over terrengnivå er det forutsatt bygd opp en sentral tetningskjerne opp til ca. 0,5 m 
under topp flomvoll. Den øvre 0,5 m (sikringsnivå) av flomvollen bygges av Fk 0/32 som har 

tilstrekkelig tette egenskaper for det moderate vanntrykket. På begge sider av 
tetningselementet/kjernen legges det ut Fk 0/32 som filter og overgangsmasse mot det ytre laget av 

samfengt sprengtein. Skråningen på flomvollen er forutsatt kledd med vekstjord. 

Veg 

Spuntveggen sin plassering på sørsiden av vegen og vollen si høgde fører til at det må bygges en 
parallell tilførselsveg på sørsiden av vollen som sikrer tilkomst til bygningene her. Dette er fordi vollen 
er for høg til at det er mulig å føre avkjørslene over vollen. 

Dette gjelder fra grøntområdet til forbi de to nederste parkeringsplassene. Vollen når i terrenghøyde 

ved den nest nederste parkeringsplassen. Ny tilførselsveg vil få avkjørsel ved denne 
parkeringsplassen. 

Det er trangt mellom bygningene på denne strekningen. For å få plass til alle elementene må 

hovedvegen flyttes nærmere gang- og sykkelvegen og skilles fra denne med avvisende kantstein. 

Hovedvegen får samme høyde som i dag. Det er ikke behov for å endre på avkjørslene langs 
nordsiden av hovedvegen. 

Tilførselsvegen på sørsiden av spuntveggen skal utformes slik at kjøretøy inntil 18 meters lengde 

kommer fram. Vegen er planlagt som en felts veg. Vegen må i tillegg ha ett stort manøvreringsareal i 
avkjørselen og i svingen i vest. 

Selv om hovedveg er justert nordover inn til gang- og sykkelvegen gir løsningene en reduksjon i 

parkeringsplasser i sør, minst 7 p-plassar. 

Forbi parken er det antatt at vollen blir plassert slik at den ikke berører vegen. 

VA/Overvatn

Kommunal VA-grøft i nord forutsettes lagt om slik at den legges utenfor spunt/flomvoll, noe som gir en 
mer robust løsning i flomsituasjoner da kommunalt avløpsvann og overvann ikke føres innenfor voll. 
Det forenkler også omfang/kostnad for gjennomføringer i spunt og for pumpestasjon for både avløp og 

overvann. 

Pumpestasjon for avløpsvann (for flomsituasjoner) plasseres innenfor spunt ved nordvestre del av 

Bygg 2. Pumpestasjon for overvann/flomvann plasseres ved kanal i park nord for nytt psykiatribygg.  

Eksisterende OV300 fra utløp kanal må forlenges tilbake innenfor voll, med tett gjennomføring, 
ventilkum m.m.    

Landskap  

I alternativ C1 er vollen vist delvis som spuntet voll og delvis som voll med helning 1:2 ned mot 
dagens terrengnivå. Spuntet voll er vist med bredde 2 meter, og helning 10:1. Bredden på spuntet voll 

kan muligens gjøres smalere, avhengig av hvilken stein som blir brukt ved muring/forblending av 
spuntvegger. Det er lagt opp til forblending av spuntvegger både mot nord og mot sør.  

Ved enden av ny adkomstveg for varelevering, går spuntvollen over i vanlig voll. I skissene er skråning 
vist med helningsgrad 1:2. Vollen må integreres i eksisterende parkområde på en god måte. Det vil 

være naturlig at helningene varierer og tilpasser seg landskapet og terrengformene rundt. Det kan 
derfor bli slakere helning og mer oppfylling noen steder når løsningen er detaljprosjektert.  
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Deler av parkområdet må heves for at vollen skal kunne integreres på en god måte. En må også 
regne med at dagens stisystem må legges om, og en del av beplantningen må erstattes.  

 Flompumpestasjoner 

Det skal etableres flompumpestasjoner i nord (PSO1) og i sør (PSO2) som i en flomsituasjon skal 
kunne pumpe flomvann/overvann ut gjennom flomvern. Plassering av disse er vist på etterfølgende 

figur. 

Figur 147 - Pumpestasjon 

PSO1 vil i en flomsituasjon få tilført overvann fra bygg 01 og 02, fra utearealer i nord som ligger 
innenfor flomvern, samt fra grunnvannsinntrengning under voller mm. Nedbørfelt er vist innenfor grønn 
strek på figur ovenfor. Takvann/avrenning fra område ved PHV og nytt somatikkbygg føres utenfor 

flomvoll med selvfall.  
Pumpestasjon skal dimensjoneres for en vannmengde Q = min. 650 l/s mot løftehøyde ca. 5m. 

Strømbehov antas til ca 75kW, men vil være avhengig av type og antall pumper. Automatikktavle 
antas plassert i teknisk rom i PHV 

PSO1 må pumpe flomvannet i rør til utløp ved sørvestre hjørne av UPH, det vil si en rørlengde på ca 

80m. Utløpsende plasseres i plasstøpt betongkum med låsbar rist. 

PSO2 vil få tilført overvann fra arealer sør og øst for Bygg 1 (sentralblokka), nedbørfelt er vist på figur 
ovenfor som område innenfor oransje linje. 
Pumpestasjon skal dimensjoneres for en vannmengde Q = min. 850 l/s mot løftehøyde ca. 5m. 

Strømbehov antas til 90-100kW, men vil være avhengig av type og antall pumper.  
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PSO2 kan plasseres inn i flomvollen sør for prehospitalt bygg, og utløpet kan integreres i vollens 
ytterside som da utføres erosjonssikret. Det er antatt behov for et overbygg ved denne 

pumpestasjonen for plassering av automatikktavle m.m. 

Trase for fjernvarmerør i sør tilsier at PSO2 plasseres øst for fjernvarmerørtrase, slik at en unngår 
krysningsproblematikk mellom fjernvarmerør og overvannskanal til PSO2. 

Det skal inngå reservepumpe i stasjonene. Ved installasjon av 2 stk pumper må hver av pumpene ha 

100 % kapasitet, ved installasjon av 3 stk pumper kan hver pumpe ha 50% kapasitet. 

Pumpestasjoner skal utstyres med nødstrømsforsyning. 

Pumpestasjonene vil sjelden være i drift (kun i flomsituasjoner) og det antas ikke behov for 
frekvensomformer for pumper. Men dette må vurderes nærmere, blant annet i forhold til mulige 

trykkslag, belastning på strømforsyning m.m. 

Bunn pumpestasjon antas plassert på ca kt. 0 til +0,5, det vil si under grunnvannsnivå, og må 
dimensjoneres/forankres mot full oppdrift. Utgraving for pumpekum er antatt under grunnvannstand og 

må etableres etter nedramming av midlertidig tett spunt. Spunten sørger for stabil, tørr og oversiktlig 
byggegrop. Kan antakelig etableres med ett stivernivå som etter utgraving kan erstattes av plasstøpt 

bunnplate. Bunnplaten sikres mot oppdrift. Ev. kan pumpekummen etableres som en senkekasse.   

Pumper krever en viss vanndybde over pumpeinnløp. Avhenger litt av pumpetype m.m. Pumpesump 
må også ivareta en god hydraulisk utforming for å unngå luftvirvler ned til pumpenes innløp, dvs 
krever en viss vanndybde. Må også ha et relativt stort sumpvolum kombinert med stor 

tilførselskapasitet til sump, for å unngå at pumper får uønsket hyppig start/stopp. Dersom en skal 
holde et vannivå under kt 3,5-4 på sykehusområdet har vi foreløpig antatt bunn pumpesump på 0 – 

0,5. 

Stasjonene antas etablert med pumpekammer og innløpskammer/-kanal i plassbygd betong.  Luker 
over pumper og for adkomst skal ha solid utførelse, være hengslet og låsbare og ha sikkerhetsrist.  

Inntakskum skal ha solid utførelse og ha rist med vertikale staver av kraftig type som hindrer tilgang 

for uvedkommende. Minst en seksjon skal være hengslet og ha solid lås. 

Rist må være enkel å renske både ved normalsituasjon og spesielt i flomsituasjoner for å unngå at rist 
helt eller delvis gjentettes. Må ha tilkomst for rensk ovenfra fra sikker adkomst på kote ca. +5,6 for 

PSO1 og +5,3 for PSO2. 

 Alternativ til flompumpestasjon PSO1 

Alternativt til etablering av PSO1 kan vurderes løsning med en felles flompumpestasjon, det vil si at 

PSO1 utgår og flomvann fra nord føres i selvfallsrør OV1000mm til PSO2 i sør.  

Følgende elementer vil da utgå: 

 Flompumpestasjon PSO1 m/innløpskonstruksjon 

 Grøft med pumpeledninger, ca 80m 

 Utløpskonstruksjon 

 Strømforsyning til PSO1. 

PSO2 med innløp/utløp må oppdimensjoneres noe, men med relativt liten kostnadsøkning. 
Kostnadsnivå for ca 320m lang rørgrøft for OV1000 vil være avgjørende for om en slik løsning vil være 

aktuell.  Bunn grøft på ca kt. +0,8 til +2,0 tilsier ved de antatte grunnforhold behov for spesielle tiltak 
ifm grøftearbeidene. Grøftedybde vil på delstrekning langs PHV være ca 4,5m (overdekning ca. 3m). 
Blant annet kan bruk av grøftekasser og/eller slake skråninger i grøft være aktuelt. 
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Dersom en skulle velge en løsning der en overfører flomvann fra sone nord til PSO2, må rørgrøft for 
OV1000 krysse fjernvarmetrase (forutsatt at PSO2 er plassert øst for fjernvarmetrase). En annen og 

kanskje mer aktuell løsning kan da være å plassere PSO2 nordvest for fjernvarmetrase. Kanal i sør 
kan ha utløp gjennom voll øst for fjernvarmetrase og trenger ikke krysse fjernvarmetraseen. Det må 

imidlertid være gjennomgående lav terrenghøyde på innside av voll fra kanal mot PSO2, slik at 
flomvann kan strømme på overflaten bort til PSO2.  Flomvoll må da trolig flyttes litt mot sør. 

 Andre fagdisipliner 

 Myndighetsbehandling 

 Vern 

Vern av Førde sykehus er beskrevet i: 

«Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan 

Vedlegg nr 35» 

 «Fredning bygning 

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i vestibyle og fellesareal i 1. etasje, 

vestibyle og fellesareal, kantine, auditorium med tilliggende garderobe og toaletter i 2. etasje, rom 
5033, rom 5094, heisområde/vestibyle, korridorer og to etasjestuer i 5. etasje og 

heisområde/vestibyle, korridorer og to etasjestuer i 6. etasje og alle trappehus i høyblokk i alle etasjer. 
Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, 
planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, 

ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske 
installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret. Omfang interiør er markert på plantegning. 

Formål: Formålet er å bevare den eldste delen av Førde sentralsjukehus som viktig eksempel på 

offentlig helsebygg og sentralsykehus reist som følge av den nye sykehusloven i 1969. Fredningen 
skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre 

hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og 
eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er 
å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og 

materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar. 

Begrunnelse: Førde fylkessjukehus har helsehistorisk verdi som et tidstypisk eksempel på offentlig 
institusjonsbyggeri oppført etter sykehusloven i 1969. Bygningen har videre arkitektoniske kvaliteter 

som tidstypisk eksempel på 1970-talls arkitektur. Materialbehandling og utførelse vitner om høy 
kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking 

av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk» 
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Figur 148 - Plan 1 Vern 
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Figur 149 - Plan 2 Vern 

Figur 150 - Plan 5 Vern 



Oppdragsnr.: 5166874   Dokumentnr.: 01   Versjon: F04
NFS Forprosjekt  |  Arkitektur og teknikk

2018-11-08  |  Side 258 av 262

Figur 151 - Plan 6 Vern 

Det er i Forprosjektet gjennomført innledende møte og befaring med Riksantikvar. Dette sammen med 
ansvarlig for vern hos Sykehusbygg. Det er senere vært kontakt med Riksantikvaren blant annet med 

tanke på fasadeendring i forbindelse med hvordan nybygg somatikk forbinder seg til eksisterende 
bygg. Tilpassing av nybygg PHV i fasadeuttrykk og form i tillegg til solskjerming på høyblokk og 

etablering av nye vinduer blant annet til sengevask plan 0 og intensivrom plan 2.  

Innvending er planlagte tiltak som publikumsutsalg plan 1, toaletter ved katine plan 2 og branntiltak 
plan 2 samt de samlede tiltak i plan 5 og 6 alle tiltak som må behandles opp mot vernet.  

Sykehuset vil selv stå for søknader mot Riksantikvaren. Søknadane om dispensasjon vil omhandle et 

tiltak/sak om gangen. 

De mindre saker man trenger dispensasjon på kan tas i møte som Riksantikvaren og Sykehusbygg 
har en gang per mnd. Der blir det gjort vedtak i referatet. Saker som f.eks apoteket, kantina, korridorer 

kan tas i de møter. I søknadene bør opprinnelsessår for de ulike installasjoner og komponenter i størst 
mulig grad beskrives.  

 Byggesak 

Reguleringsarbeid pågår. Utfallet av ny reguleringsplan vil påvirke videre arbeid. 

Hvordan de ulike byggetrinn håndteres ift. byggesak vurderes tidlig i hvert byggetrinn. 

 Arbeidstilsynet 

Det er ikke sendt søknad til arbeidstilsynet.  

Det må bla. gjennomføres en dialog ved oppstart til detaljprosjektering i forbindelse med pilotbad og 
størrelse da det ikke tilfredsstiller preaksepterte dimensjoner mellom toalett og vegg og mellom toalett 

og vask. Det planlegges benyttet samme bad i alle ensengsrom i prosjektet med unntak av 10% som 
bygges som standard preaksepterte størrelse på rom. Det vil være snakk om ca. 100 bad.  

Vedrørende garderober er det til prosjektet medt inn et behov for x antall skap for ansatte som skal 
skifte, i tillegg er det garderobeskap for ansatte i apoteket i samme område. Garderober for ansatte til 

kjøkken er i samme områder men adskilt med en vegg etter innspil fra ansvarlig på kjøkken som har 
hatt en dialog med mattilsynet om dette.  

I brukerrunden ble det meldt inn fra ansvarlig for kjøkken at kapasitet til kantinen i plan 2 blir trolig for 

liten. Dette da åpningstiden er planlagt redusert, samt at det kommer ytterligere ansatte til sykehuset. 
Eksisterende kantine i bygg 2 er pr nå beholdt. 
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 Universell utforming 

Universell utforming skal sikre at det tas hensyn til pasienter, ansatte og besøkende også med 

bevegelseshemning, orienteringshemning, nedsatt syn, nedsatt hørsel, forståelseshemning eller 
hukommelses hemming. Alle skal, uavhengig av funksjonsevne, på lik linje få adgang til å anvende 
bygningen og tilhørende utearealer uten å være uavhengig av assistanse fra andre. Hoved løsningene 

skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulige på en likestilt måte.  

Det er utviklet 7 prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og ytelseskrav som 
produkter, byggverk, og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike 

forutsetninger. 

1. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med 
ulike ferdigheter 

2. Fleksibel i bruk. Utforming skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og 
ferdigheter.  

3. Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukernes 

erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.  
4. Forståelig informasjon. Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukerne 

på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske 
ferdigheter.  

5. Toleranse for feil. Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige 
konsekvenser og minimalisere utilsiktede handlinger.  

6. Lav fysisk anstrengelse. Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et 

minimum av besvær.  
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk. Hensiktsmessig størrelser og plass skal muliggjøre 

tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstilling eller mobilitet.  

Alle arealer skal merkes i henhold til TEK17 med hensyn til universell utforming, skilting, ledelinjer og 
opplysning om funksjon.  

 Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø – SHA 

For Bygg 8 PHV er det utarbeidet SHA-plan som en del av anbudspakken. Tilsvarende vil bli 
utarbeidet for de ulike byggetrinn som en del av detaljprosjekteringen. SHA-planen skal utarbeides i 
henhold til kravene i § 8 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften), og er byggherres overordnede plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet. 

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til SHA på 
bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller 

anleggsarbeider. Andre deler av lovgivningen pålegger også byggherre et ansvar for å ivareta 
tredjeperson, ytre miljø og materielle verdier som kan bli påvirket av de planlagte bygge- eller 

anleggsarbeidene. 

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. Som mål på SHA-innsatsen skal det 
oppnås: 

 En H-verdi lik 0 (H = antall ulykker med fraværsskader lengre enn 1 dag pr million arbeidede 
timer) 

 Et sykefravær på mindre enn 5 % av arbeidede timer 

 Et arbeids- og samarbeidsmiljø som av partene oppfattes som åpent og konstruktivt. 
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 Brannkonsept 

Det er utarbeidet brannkonsept for PHV (bygg 8), samt for tilbygg somatikk (bygg 9) og eksisterende 

høy- og lavblokk (bygg 1 og 4). Brannkonseptet har et forprosjektnivå, og det er forhold som må ses 
på i neste fase, blant annet det som går på tvers av fagene. 

Utvendig er det lagt opp til at brannvesenet ikke skal få redusert tilgang til eksisterende bygninger, 
men at dagens situasjon skal videreføres. Dette er blant annet viktig for å sikre tilgang med 

høydeberedskap (stigebil) opp til høyblokka, som kun er mulig ifra enkelte steder. I tillegg sikres det 
god tilgang til nytt PHV og tilbygg somatikk. Det etableres flere nye brannhydranter slik at 

brannvesenet får god tilgang på slokkevann. Dette vil utbedre dagens situasjon vesentlig. 

Brannkonsept for bygg 1, 4 og 9 er utformet som ett felles brannkonsept da bygg 9 er en forlengelse 
av eksisterende bygg (tilbygg), samt at tilbygg somatikk og eksisterende har en naturlig forbindelse 

med hverandre da enkelte funksjoner ligger i tilbygg og eksisterende. Brannkonseptet er også 
utformet slik at dette kan benyttes der det er ønskelig å oppgradere eksisterende forhold som i 
utgangspunktet ikke skal ombygges, for eksempel oppgradering på et sendere tidspunkt.  

Hovedelementene i brannkonseptet er at det etter ombyggingene skal være et heldekkende 
automatisk brannalarm- og sprinkleranlegg, samt et heldekkende automatisk ledesystem 
(rømningsskilter og belysning). Videre beholdes alle trapperom, og hovedprinsippene med 

rømningskorridorer og røyksiller i disse videreføres. Enkelte rømningskorridorer ombygges, men 
prinsippet videreføres, og disse skal ha forbindelse til trapperom i hver ende, og i enkelte områder 

midt på. 

Det etableres hyppig med brannceller i områder med pasienter (spesielt sengeliggende pasienter), slik 
som pasientrom, operasjon, oppvåkning etc. Akuttmottak er forsøkt og etablert som en felles 
branncelle da dette er områder med meget varierende bruk, og er normalt stort behov for åpenhet i 

slike områder. I poliklinikk er det mye "kontorfunksjoner/legekontor", og her er det forsøkt med en viss 
åpenhet, men på grunn av rømningskorridorer er det brannskille mot disse. Begrensning av omfang 

brannceller er også forsøkt i områder som er rene kontorområder, og her er det lagt opp til at gruppe 
av kontorer er en felles branncelle. Dette gir økt fleksibilitet, og vil bidra til mindre behov for 

byggesøknader der man ombygger innenfor branncellen, og videreføring av bruken. Dette er også i 
tråd med ønske ifra Helse Førde. 

I forbindelse med oppgradering av eksisterende bygninger er det identifisert en del feil og mangler, 
dokumentert i tidligere rapport fra Reinertsen samt befaringer foretatt i Forprosjektet. Dette er lagt inn i 

vedlagt matrise og kan benyttes som en tiltaksliste. Det er estimert kostnader for de ulike tiltak, men 
kun kostnader for de deler/areal som ikke omfattes av øvrig ombygging. Det vil si at der det bygges 

om i stor grad (nivå 1 og 2) er det lagt opp til at alle eksisterende feil og mangler utbedres.  

Branntegningene som er utformet er basert på et helhetsperspektiv, og med tanke på eventuelle 
senere ombygginger og oppgraderinger. Det har ikke foreligget eksisterende brannkonsept disse 

bygningene, men det er mottatt branntegninger som viser brannteknisk inndeling. Disse tegningene 
har ikke stemt ved slik som faktisk er utført, og det er således avvik mellom mottatte branntegninger 
og den faktiske bygningen (basert på befaring med stikkprøver). Dette har vært spesielt utfordrende 

med tanke på brannseksjonering, og det er ikke lagt opp til at det faktisk er brannseksjonerende 
konstruksjoner i eksisterende deler. I høyblokka (plan 4 – 9) er det lagt inn to branncellebegrensende 

konstruksjoner rundt heissjaktene mist på høyblokka, og på den måten har man oppgradert dagens 
situasjon. Tilbygg somatikk brannseksjoneres ca. på midten, slik at dette vil muliggjøre horisontal 
evakuering, og vil også forbedre eksisterende situasjon i de etasjen tilbygget etableres. 

I neste fase anbefales det at det gjennomføres mer verifikasjon av faktisk tilstand på eksisterende 
deler (spesielt det å sjekke eksisterende dører). Dette kan muligens redusere det faktiske 
utskiftningsbehovet på dører.  
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Oppgraderingstiltakene bør vurderes i forhold til kost/nytte i neste fase. Hensikten med dette er å få 
"mest sikkerhet pr. krone", og tanken her er at det må gjennomføres en helhetlig kartlegging av status 

og vurdere de tekniske og/eller organisatoriske tiltak som gir best sikkerhet i forhold til investeringen 
(risikoanalyse). Enkelte av oppgraderingstiltakene kan være omfattende å etablere som følge av at 

tiltakene skal gjennomføres i eksisterende bygg, og tiltaket kan også gi lavt gevinst med tanke på økt 
brannsikkerhet. En helhetlig vurdering kan derfor bidra til å gjennomføre de oppgraderingstiltakene 

som gir mest sikkerhet i forhold til investeringen.  

 Lyd og akustikk 

For Bygg 8 PHV er det utarbeidet et Lydteknisk premissdokument som en del av anbudspakken. 
Tilsvarende vil bli utarbeidet for de ulike byggetrinn forut for detaljprosjekteringen. 

Generelt skal byggene (PHV og Somatikk) oppfylle krav til lyd og vibrasjoner som gitt av §13-6 i 
TEK17. I de arealer som har omfattende ombygning tilstrebes samme krav. 

Tilfredsstillende lydforhold oppnås generelt ved å følge Klasse C i NS8175:2012 «Lydforhold i 
bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper». 

Relevante krav fra NS8175 Klasse C til luftlydisolasjon, trinnlydnivå, romakustikk, innendørs støynivå 
fra tekniske installasjoner, innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, innendørs lydnivå fra utendørs 
lydkilder og lydnivå på uteoppholdsareal er da listet. 

I tillegg til de generelle kravene i NS8175 Klasse C vil det i premissdokumentene bli gitt presiseringer 

samt lydplaner som viser krav til feltmålt luftlydisolasjon mellom rom markert med fargekoder. 

 Bygningsfysikk 

For Bygg 8 PHV er det utarbeidet et «Premissdokument bygningsfysikk» og «Dokumentasjon av 

energikrav: TEK og passivhus» som en del av anbudspakken. Tilsvarende vil bli utarbeidet for de ulike 
byggetrinn forut for detaljprosjekteringen. 

Nybyggene i prosjektet skal tilfredsstille TEK17. I de arealer som har omfattende ombygning tilstrebes 

samme krav. 

I henhold til miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal nybyggene i prosjektet tilfredsstille følgende krav: 

 Passivhus: Enkeltkrav kan avvikes hvis total varmetapsramme opprettholdes. 

 Energikarakter A 

 Oppvarmingskarakter grønn 

«Premissdokument bygningsfysikk» omfatter prinsipper for varmeisolering, fuktsikring og lufttetthet av 
konstruksjoner, samt radonvurderinger. Premissdokumentet fokuserer på klimaskillende 
konstruksjoner, det vil si, gulv, yttervegger, tak og fuktsikring av våtrom. 

«Dokumentasjon av energikrav: TEK og passivhus» inkluderer energisimulering utført som vurdering 

mot energikravet i TEK17 og mot passivhusstandarden NS 3701:2012. Det er også beregnet hvilket 
energimerke bygget får. Energinotat gir oversikt over U-verdier, forslag til materialegenskaper, ytelser 

for tekniske anlegg og øvrige forutsetninger som må oppnås for å tilfredsstille energikravene i TEK17 
og passivhusstandarden. Med disse egenskapene tilfredsstilles de oppgitte kravene. Beregnet 

energimerke er mørk grønn A. 
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 Miljøsanering 

Det ble i Forprosjektet utarbeidet en foreløpig miljøsaneringsbeskrivelse omhandler en grov 

kartlegging av eksisterende Bygg 1 plan 0-9 og Bygg 2 plan 0-1 og gir en overordnet oversikt over 
helse- og miljøfarlige bygningsdeler i disse bygningene. Denne kartleggingen er ikke uttømmende og 
det må lages egne detaljerte miljøsaneringsbeskrivelser for de ulike byggetrinnene/delprosjektene 

som grunnlag for saneringsarbeidene. 

Bygg-2 har mindre mengder med helse- og miljøfarlige stoffer, mens Bygg-1 inneholder fra moderate 
til store mengder bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Nedenfor er en kort 

oppsummering av de viktigste funnene i bygg-1: 

 Asbest: Vindsperre av internitt, fugemasse mellom betong og gips, samt branndører 

 Blyplater i innvendige vegger rundt røntgenrom 

 Bromerte flammehemmere i rørisolasjon av cellegummi 

 Ftalater i gulvbelegg av vinyl og gulvlister i plast, samt plastmantling på rør og vent.kanaler 

 KFK/HKFK/HFK-gasser i kjøleanlegg og i isolasjonen i Leca Isoblokker 

 Klorparafiner i isolerglassvinduer og fugemasser rundt dørpartier 

 Kobber i innvendige vegger rundt gammelt MR-rom 

 Kvikksølv i elektriske aparater og i vannlåser i avløpsrør 

 Olje i oljetank og hydrauliske dørpumper 

 PCB i isolerglassvinduer 

 Pentaklorsyre i ventilasjonskanaler 

 EE-avfall 

De viktigste funnene i bygg-2 er: 

 Ftalater i gulvbelegg av vinyl og gulvlister i plast 

 EE-avfall 

Evt. tyngre rivemasser av betong i bygg-1 inneholder Krom-6 over normverdi i forurensningsforskriften 
og må deponeres som ordinært avfall. 

Miljøsanering gjøres som første del av en riveprosess. Omfanget av en slik sanering er diskutert i 

kapittel 2. Bygningsdeler med innhold av farlige stoffer må ikke fjernes uten grunn pga. sitt innhold av 
farlige stoffer, men dersom de fjernes pga. utskifting, oppussing, rehabilitering eller riving skal de 

fjernes spesielt og leveres som farlig avfall. 

Det påpekes at bygg-1 inneholder mye asbest. Bygningen er oppført i en periode (1976) da bruk av 
asbestholdige bygningsmaterialer var svært vanlig. Da denne miljøsaneringsbeskrivelsen ikke er 
uttømmende, er det sannsynlig at det finnes mer asbest i bygningene enn det som er påvist i her, 

kanskje særlig i lukkede konstruksjoner (inne i vegger m. m., og under dagens/gårsdagens 
gulvbelegg/-materialer) og i rørisolasjon. Det må derfor utvises spesiell aktsomhet ved all form for 

riving i bygningen. 

Det er i kalkylen lagt en samlet sum på 2,7 millioner. Denne sum er det knyttet stor usikkerhet til siden 
ytterligere funn kan forekomme samt i hvilket omfang/arbeidsoperasjoner som skal til for de ulike funn 

ikke er endelig avklart. 




