
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORPROSJEKTRAPPORT 

PARKHJØRNET - NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG  

 

Bergen 12. okt 2020 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

2 
 

0 Rapportens struktur ......................................................................................................................... 7 

1 Sammendrag og konklusjoner ......................................................................................................... 7 

1.1 Konklusjon ............................................................................................................................... 8 

2 Innledning ........................................................................................................................................ 9 

2.1 Forprosjektets hensikt ............................................................................................................. 9 

2.2 Bakgrunn for prosjektet ........................................................................................................... 9 

2.2.1 Oppsummering fra konseptrapporten .............................................................................. 9 

2.3 Organisering av prosjektet og brukerprosess .......................................................................... 9 

3 Overordnede rammer .................................................................................................................... 10 

3.1 Prosjektmål ............................................................................................................................ 10 

3.2 Endringer fra konseptfase ..................................................................................................... 10 

3.3 Myndigheter ........................................................................................................................... 11 

3.3.1 Plangrunnlag .................................................................................................................. 11 

3.3.2 Byggesak ....................................................................................................................... 12 

3.3.3 Byantikvaren .................................................................................................................. 12 

3.3.4 Arbeidstilsynet ............................................................................................................... 13 

3.4 Universell utforming ............................................................................................................... 13 

3.5 Objektbasert modellering ....................................................................................................... 14 

4 Arkitektur og funksjonsbeskrivelse ................................................................................................ 14 

4.1 Arkitektoniske grep ................................................................................................................ 14 

4.2 Landskap ............................................................................................................................... 15 

4.3 Adkomst ................................................................................................................................. 15 

4.4 Dagslys .................................................................................................................................. 16 

4.5 Funksjon ................................................................................................................................ 16 

4.5.1 Vaskehall ....................................................................................................................... 17 

4.5.2 Sterilsentral med sterilt høylager ................................................................................... 20 

4.5.3 Kontorareal .................................................................................................................... 22 

4.5.4 Garderober .................................................................................................................... 24 

4.5.5 Støttefunksjoner ............................................................................................................. 25 

4.5.6 Varelevering ................................................................................................................... 26 

4.5.7 Tekniske rom ................................................................................................................. 26 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

3 
 

4.5.8 Case Cart ....................................................................................................................... 27 

4.6 Areal ...................................................................................................................................... 27 

5 Generell teknisk del ....................................................................................................................... 27 

5.1 Romfunksjons- og utstyrsprogram ......................................................................................... 28 

5.1.1 Romfunksjonsprogram (RFP) ........................................................................................ 29 

5.1.2 Utstyr ............................................................................................................................. 29 

5.2 Tekniske anlegg, konstruksjons- og bygningsmessige forhold ............................................. 29 

5.2.1 Byggeteknikk ................................................................................................................. 29 

5.2.1.1 Riving ...................................................................................................................................... 29 

5.2.1.2 Byggegrop ............................................................................................................................... 30 

5.2.1.3 Grunn og fundamenter ........................................................................................................... 30 

5.2.1.4 Bæresystemer......................................................................................................................... 31 

5.2.1.4.1 Styrende faktorer .............................................................................................................. 31 

5.2.1.4.2 Søyler................................................................................................................................. 31 

5.2.1.4.3 Bjelker ............................................................................................................................... 31 

5.2.1.4.4 Avstivningssystem ............................................................................................................. 31 

5.2.1.5 Yttervegger ............................................................................................................................. 31 

5.2.1.6 Innervegger ............................................................................................................................ 31 

5.2.1.7 Dekker .................................................................................................................................... 32 

5.2.1.8 Yttertak ................................................................................................................................... 32 

5.2.1.9 Trapper ................................................................................................................................... 32 

5.2.1.10 Gangbro .................................................................................................................................. 32 

5.2.2 Arkitektfag ...................................................................................................................... 32 

5.2.2.1 Generelt .................................................................................................................................. 32 

5.2.2.2 Yttervegger ............................................................................................................................. 33 

5.2.2.3 Innervegger ............................................................................................................................ 34 

5.2.2.4 Himlinger ................................................................................................................................ 34 

5.2.2.5 Gulvoverflater ......................................................................................................................... 35 

5.2.2.6 Yttertak ................................................................................................................................... 35 

5.2.2.7 Fast inventar ........................................................................................................................... 35 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

4 
 

5.2.3 Brannsikkerhet ............................................................................................................... 36 

5.2.4 Lydtekniske vurderinger ................................................................................................ 36 

5.2.5 VVS-tekniske anlegg ..................................................................................................... 37 

5.2.5.1 Infrastruktur og termisk forsyning .......................................................................................... 37 

5.2.5.2 Sanitæranlegg ......................................................................................................................... 37 

5.2.5.3 Varmeanlegg ........................................................................................................................... 38 

5.2.5.4 Brannslokkeanlegg, sprinkleranlegg ....................................................................................... 38 

5.2.5.5 Gass og trykkluftanlegg .......................................................................................................... 38 

5.2.5.6 Luftbehandlingsanlegg ........................................................................................................... 38 

5.2.5.7 Kjøling ..................................................................................................................................... 38 

5.2.5.8 Spesialsystemer ...................................................................................................................... 39 

5.2.6 Elkraft ............................................................................................................................. 39 

5.2.6.1 Basisinstallasjoner elkraft ....................................................................................................... 39 

5.2.6.2 Høyspent forsyning ................................................................................................................. 39 

5.2.6.3 Lavspent forsyning .................................................................................................................. 40 

5.2.6.4 Belysning................................................................................................................................. 40 

5.2.6.5 Reservekraftanlegg ................................................................................................................. 42 

5.2.6.6 El-varme .................................................................................................................................. 42 

5.2.7 Tele og automatisering .................................................................................................. 42 

5.2.7.1 Data/spredernett/fordelere ................................................................................................... 43 

5.2.7.2 Telefoni ................................................................................................................................... 43 

5.2.7.3 Alarm og signalsystemer ........................................................................................................ 44 

5.2.7.4 Lyd- og bildeanlegg ................................................................................................................. 44 

5.2.7.5 SD-anlegg ................................................................................................................................ 44 

5.2.8 Landskap ....................................................................................................................... 44 

5.2.8.1 Utomhus ................................................................................................................................. 44 

5.2.8.2 Blågrønt tak ............................................................................................................................ 46 

5.3 Energi og miljø ....................................................................................................................... 46 

5.3.1 Miljømål ......................................................................................................................... 46 

5.3.2 Miljøoppfølging .............................................................................................................. 46 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

5 
 

5.3.3 Energi ............................................................................................................................ 47 

5.3.3.1 Energimål ................................................................................................................................ 47 

5.3.3.2 Energibruk .............................................................................................................................. 47 

5.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ................................................................................. 47 

5.5 Logistikk og forsyningssystemer ............................................................................................ 48 

5.5.1 Vareflytanalyse .............................................................................................................. 48 

5.5.1.1 Flyt for transportcontainere ................................................................................................... 49 

5.5.1.2 Flyt for sterilt engangsutstyr .................................................................................................. 49 

5.5.1.3 Flyt for instrumentcontainere ................................................................................................ 49 

5.5.2 Automasjon for vaskemaskiner og autoklaver ............................................................... 50 

5.5.3 Heis ................................................................................................................................ 51 

5.5.4 Transportanlegg ............................................................................................................. 51 

5.5.5 Avfall .............................................................................................................................. 51 

5.6 ROS-Analyse ......................................................................................................................... 51 

5.7 Utomhusanlegg og kulverter .................................................................................................. 51 

5.7.1 Kulverter ........................................................................................................................ 51 

5.7.2 Utvendig VA-anlegg ....................................................................................................... 51 

5.7.2.1 Vann........................................................................................................................................ 52 

5.7.2.2 Spillvann ................................................................................................................................. 52 

5.7.2.3 Overvann ................................................................................................................................ 52 

5.8 Overordnet IKT-program ....................................................................................................... 52 

6 Uavhengig kontroll ......................................................................................................................... 52 

7 Kalkyle og finansieringsplan .......................................................................................................... 53 

7.1 Kostnadskalkyle og investeringsramme ................................................................................ 53 

7.1.1 Investeringskalkyle ........................................................................................................ 53 

7.1.2 Kalkyleforutsetninger ..................................................................................................... 54 

7.1.3 Entreprisekostnader (konto 1-7) .................................................................................... 55 

7.1.4 Generelle kostnader (kapittel 8) .................................................................................... 55 

7.1.5 Spesielle kostnader (kapittel 9) ..................................................................................... 55 

7.2 Kuttliste for prosjektet ............................................................................................................ 56 

7.3 Usikkerhetsanalyse ............................................................................................................... 56 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

6 
 

7.4 Driftskostnader ....................................................................................................................... 57 

7.4.1 Oppsummering driftskostnad ......................................................................................... 57 

7.4.2 Andre momenter ............................................................................................................ 58 

7.4.2.1 HMS, kvalitet og pasientsikkerhet .......................................................................................... 58 

7.4.2.2 Utstyr og logistikk ................................................................................................................... 59 

7.4.2.3 Areal og gevinstrealisering ..................................................................................................... 60 

8 Organisasjonsutvikling ................................................................................................................... 60 

9 Plan for detaljprosjektering og byggefase ..................................................................................... 62 

9.1 Hovedaktiviteter i neste fase ................................................................................................. 62 

9.2 Tidsplan - PGL/PL ................................................................................................................. 63 

9.3 Risikostyring .......................................................................................................................... 63 

9.3.1 Risiko og usikkerhet i gjennomføringsfasen .................................................................. 63 

9.3.2 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen ......................................................... 65 

9.3.2.1 Drift av sykehuset i byggeperioden ........................................................................................ 65 

9.3.2.2 Byggeprosessen ...................................................................................................................... 65 

9.3.3 Risikovurdering av ny sterilforsyning i Parkhjørnet .............................................................. 65 

9.4 Entrepriseform/-strategi ......................................................................................................... 66 

9.5 Kvalitetssikring, prosjektstyring og rapportering .................................................................... 67 

9.6 Videre brukerprosess ............................................................................................................ 67 

9.7 Hovedtidsplan ........................................................................................................................ 67 

10 Utrykte vedlegg – PGL/PL ......................................................................................................... 68 

11 Referanser ................................................................................................................................. 71 

  



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

7 
 

0 Rapportens struktur  

Del 1 omfatter 

 kap. 1 Sammendrag og konklusjoner 

 kap. 2 Innledning  

 kap. 3 Overordnede rammer 
 
Del 2 omfatter kap. 4, 5, 6, 7 og 8  

 kap. 4 Arkitektur og funksjonsbeskrivelse 

 kap. 5 Generell teknisk del 

 kap. 6 Uavhengig kontroll 

 kap. 7 Kalkyle og finansieringsplan 

 kap. 8 Organisasjonsutvikling 

 
Del 3 omfatter  

 kap. 9 Plan for detaljprosjektering og byggefase 
 
Til slutt i rapporten er det laget en liste over utrykte vedlegg som er tilgjengelig på ITBase. Vedleggene gir 
mulighet for innblikk i ytterligere detaljer for fag og funksjon. 
 

1 Sammendrag og konklusjoner 

 

Prosjektets formål er: 

- Bedre ivareta pasientsikkerhet og hygienekrav 

- Sikre bedre arbeidsforhold for tilsatte i denne kritiske tjenesten 

- Sikre en bærekraftig økonomi i denne funksjonen, gitt de nye retningslinjene og kravene til tjenesten 

 

Konseptrapporten som ble godkjent i juni 2019, ble lagt til grunn i den videre detaljeringen av prosjektet.  

Underveis i forprosjektarbeidet ble det klart at prosjektet ikke ville klare å holde seg innenfor den avsatte 
budsjettrammen på 300 mill som lå i konseptrapporten (P 50 kalkyle). Det var flere grunner til dette. Avsetning 
til utstyr og byggherrekostnader var for liten. Det har vært en økning i kvadratmeter, samtidig som kostnadene 
med å realisere to underetasjer var underestimert. I behandling i styringsgruppen for prosjektet ble det gitt 
tilbakemelding til prosjektet om at kostnadene måtte justeres ned. Det ble igangsatt en omprosjektering hvor 
vi fjernet en underetasje, med unntak av en sone på 185 kvm midt på tomten. Bygget ble hevet slik at 
funksjonene i bygget ble flyttet en etasje opp. Dette medførte også at kontoretasjen øverst i bygget ble tatt ut. 
Dette ga en vesentlig reduksjon i kostnadene. Det var i utgangspunktet planlagt å gå 8 meter ned i grunnen på 
hele byggetomten, mens en nå i hovedsak vil gå ned i overkant av 4 meter på tomten. Dette har også redusert 
usikkerhet i prosjektet fordi byggetomten er vegg i vegg med et vernet bygg som ikke er fundamentert i tråd til 
dagens krav (Gamle Hovedbygg).  

 

Basert på erfaringer fra Danmark var det opprinnelig planlagt med mer bruk av engangsutstyr. Dette skulle ta 
en stor del av veksten i utstyrsbehovet når aktiviteten øker i tiden framover. Overgangen til mer bruk av 
engangsutstyr er vurdert som både økonomisk og miljømessig bærekraftig sammenliknet med bruk av 
flergangsutstyr. Miljømessig fordi en da kan unngå mye bruk av kjemikalier og energi som må til i vaske- og 
dekontamineringsprosessen. Pandemien har vist at sykehuset er sårbart dersom en baserer en løsning på økt 
bruk av engangsutstyr. Erfaring har vist at satsing på økt bruk av engangsutstyr forutsetter en stabil 
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forsyningssituasjon.  Dette har vist seg vanskelig, fordi mye av utstyr importeres. I dialog med styringsgruppen 
har det derfor blitt konkludert med at en kunne øke arealet noe. Økt satsing på vask av flergangsutstyr, 
medfører økt arealbehov og styringsgruppen anbefalte en kostnadsøkning på ytterligere kr 24 mill. 

 

Utviklingen i kalkylen er summert opp i tabellen under.  

Kalkyle i vedtatt konseptrapport, juni 2019 300 mill 

Utkast forprosjektrapport, lagt fram for styringsgruppen april 2020 380 mill 

Innsparingskrav fra styringsgruppen  - 42 mill  

Grunnlag for omprosjektering 338 mill 

Justering i konsept pga pandemien, styringsgruppe, juli 2020 + 24 mill 

Ny anbefalt investeringsramme  362 mill 

(Kalkylen er lps-justert for 2019 og 2020 med i alt 9 mill kroner) 

  

Prosjektet legger opp til en sentralisering av vaske- og steriliseringsfunksjonene i foretaket. Dette er viktig for at 
foretaket fullt ut skal klare å ivareta myndighetskrav til disse tjenestene. Prosjektet legger også til rette for 
ytterligere automatisering. Om foretaket skal videre i den retning vil vi komme tilbake til på et senere 
tidspunkt. Ivaretakelse av myndighetskrav i dagens desentraliserte modell vil bli langt mer krevende. Når det 
gjelder drift dreier dette seg tildels om å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og arbeidet med validering og 
testing av utstyr. En desentralisert modell vil kreve mer utstyr enn en sentralisert modell, dette vil slå ut på det 
langsiktige reinvesteringsbehovet.  

Sentralisert vask- og sterilfunksjon vil endre logistikk og arbeidsprosesser. Det er derfor satt i gang et 
omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt tilknyttet denne etableringen.  

Realisering av prosjektet vil gi et vesentlig løft på HMS-området for de tilsatte. Tiltaket vil legge til rette for 
kompetanseutvikling innenfor dekontaminering av operasjonsinstrumenter. En sentralisert løsning vil sikre at vi 
enklere kan imøtekomme nasjonale/internasjonale hygienekrav. Det vil også øke pasientsikkerheten og gi en 
bærekraftig drift av denne helt kritiske virksomhet. 

1.1 Konklusjon  

Prosjektet er bearbeidet og både brukerne, prosjekteringsgruppen og styringsgruppen er omforent om 
løsningen som er å anse som robust og fremtidsrettet. Prosjekteringsgruppen er i gang med detaljprosjektering 
av bygget. Det er vår oppfatning at Parkhjørnet vil bidra i betydelig grad til kostnadsoptimalisering, 
kompetanseheving, redusering av sykefravær og økt pasientsikkerhet. Prosjekteringsgruppen er av den 
oppfatning at det ligger muligheter for økt automatisering i denne funksjonen som medfører ytterlige 
innsparinger. Den prosjekterte løsningen tar høyde for dette som en fremtidig mulighet. Dette vil evtl bli lagt 
frem som en egen sak på et senere tidspunkt.  
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2 Innledning  

2.1 Forprosjektets hensikt 

Sykehusbygg har utarbeidet «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter». I veilederen er følgende 
målsetning med forprosjektet beskrevet: 
 
«Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning om 
iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag.» 
 

2.2 Bakgrunn for prosjektet  

Styret i Helse Bergen har behandlet sak om sentralisert dekontaminering og sterilhall i flere omganger. 

1. Styret godkjente igangsetting av et konseptarbeid januar 2018, styresak 14/18. Styret gjorde følgende 
vedtak: «Styret i Helse Bergen HF godkjenner oppstart av konseptutgreiing for sentralisert 
dekontaminering og sterilforsyning i Helse Bergen» 
 

2. I tråd med tidligfaseveilederen ble det gjort alternative vurderinger knyttet til lokalisering. 
Konklusjonen ble fremlagt september 2018 i styresak 95/18. Styret gjorde følgende vedtak: «Styret 
gjev si tilslutning til foreslått plassering av ny vaskehall/sterilsentral på «Siporex-tomten». 
 

3. Konseptutredningen ble behandlet i juni 2019 i styresak 61/19. Styret gjorde følgende vedtak: «Styret 
godkjenner konseptrapporten for etablering av ny vaskesentral som og skal inneholde areal for 
sterilsentral.» 
 

 

2.2.1 Oppsummering fra konseptrapporten  

Utredninger i konseptfasen viser at det er relativt små økonomiske forskjeller i å samordne sterilsentral og 
vaskehall på samme tomt. Samordning gir en del drifts forbedringer og øker muligheten for god drift ved 
innføring av Case Cart. 

Kostnadskalkyler viser at forskjellen mellom vaskehall alene, med råbygg for de resterende arealene, og full 
utnytting av arealene, er fra 265 mill. med minimal utnyttelse til 284 mill. med full utbygging. 

Det er ikke vurdert hvilke tilleggskostnader som vil komme ved en senere sluttføring av prosjektet. 

Det anbefales videre at det settes av ca. 16 mill. som usikkerhetsavsetning slik at total kostnadsramme for 
prosjektet er 300 mill. 

 

2.3 Organisering av prosjektet og brukerprosess  

Brukergruppen har i forprosjektfasen hatt lik sammensetning som i konseptfasen. Det har vært gjennomført 
mange brukermøter og engasjementet har vært godt. Brukerne har kommet med mange gode innspill og disse 
har vært viktige for utformingen av arealet. Tillitsvalgte, verneombud og driftsteknisk organisasjon har vært 
invitert til relevante brukermøter i forprosjektfasen. Driftsteknisk organisasjon har vært invitert til 
prosjekteringsmøter. 
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Gjennom hele prosessen har det vært arbeidet med felles tilgjengelig dokumentasjon på Helse Bergen sitt 
webhotell, ITBase. ITBase er benyttet som kommunikasjonsplattform mellom byggherre, arkitekt og rådgivende 
ingeniører. Sentrale brukere og teknisk personell har fullt innsyn i ITBase.  

På www.helsebergenprosjekt.com er det lastet opp en rekke notat som beskriver tekniske løsninger og 
arkitektoniske valg mer detaljert. De utrykte vedleggene er listet opp til slutt i forprosjektrapporten. 
Forprosjektrapporten oppsummerer elementene i vedleggene. 

 

 

3 Overordnede rammer  

3.1 Prosjektmål 

Uttalte mål for rådgivergruppen i prioritert rekkefølge: 

1. Ferdig bygg innen 31.12.2022 i fht åpning Glasblokkene trinn 2. 
2. Funksjonelt bygg med god logistikk for byggets hovedfunksjoner. 
3. Økonomi: Mål om å redusere budsjett i fht konseptfasen. 
4. HMS. 
5. ”Keep it simple”. 
6. Gjenbruk av digitale verktøy fra Glasblokkene trinn 2 der det er hensiktsmessig, spesielt BIM og 

dRofus. 
7. Ha oversikt over det totale prosjektet.  

 

3.2 Endringer fra konseptfase  

Arealene for hele bygget er optimalisert med tanke på funksjonalitet, arealutnyttelse og HMS. Byggets 

bruttoareal BTA har blitt redusert med 286 m2, fra 5.390 m2 til 5.104 m2. 

 

http://www.helsebergenprosjekt.com/
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3.3 Myndigheter  

Det ble i konseptfasen avholdt forhåndskonferanse, referat ligger vedlagt. Det er gjennomført to møter med 
byantikvar for informasjon om prosjektet. Det har vært dialog med bymiljøetaten for avklaringer kommunal 
vei.  

Søknad om rammetillatelse er under utarbeiding og blir sendt inni oktober 2020.  

 

3.3.1 Plangrunnlag 

KPA2018, ny Kommuneplanens arealdel for Bergen, ble vedtatt 19.06.2019 og har ingen overgangsperiode. Det 
gir nye føringer for prosjektet som ikke ble belyst i forhåndskonferansen om byggesaken.  

KPA2018 §3.1 Plankrav stiller krav til at tiltaket skal inngå i reguleringsplan vedtatt med hjemmel i Plan- og 
bygningsloven av 1985 eller nyere lov.  

Gjeldende reguleringsplan for området er: 11930000 Bergenhus/Årstad. Haukeland sykehus med 
omkringliggende gatenett (1971) 
 
Tiltaket er i tråd med formålet i reguleringsplanen (Område for sykehus).  

Godkjent reguleringsplan er fra 1971 og KPA2018 stiller krav om planprosess, men åpner opp for å hevde 
unntak etter §3.3. Det vil bli søkt om unntak eller dispensasjon fra plankravet. Byggesaksavdelingen gir ingen 
garanti for at en slik dispensasjonssøknad blir godkjent.  

 

 

Situasjonsplan kombinert med reguleringsplanen 

 

Gjeldende regulering angir en TU på 220%, ved overskridelse må dispensasjonssøknad vedlegges 
byggesøknaden.  

KPA2018 §26.1.7 Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.  
 
Reguleringsplan for området spesifiserer ikke maks byggehøyde for hjørnetomten.  
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KPA2018 § 26.3.8 Byggehøyde:  
a. Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til 
lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i byggehøyder skal vektlegges. Se også § 38.3.1.  
b. Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse.  
c. For søknader om tiltak som er unntatt krav om regulering skal byggehøyden være maksimalt 4 etasjer, og 
ikke høyere enn 15 meter i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Se også § 38.3.1.  
 

3.3.2 Byggesak  

Siporex-bygget som stod på tomta, er nå revet. Dette ble søkt og godkjent som egen byggesak. Bygget hadde to 
etasjer og var bygd inn til Gamle Hovedbygg (GHB) i vest og sør, og i bakgården. Til sammen var 
bygningsmassen som ble revet ca. 1.550 m2. 

Ferdigattest blir innsendt når dokumentasjon foreligger.  

Nybygget er drøftet i forhåndskonferanse 23.01.2019. Søknad om rammetillatelse er under utarbeiding og vil 
bli innsendt i løpet av oktober 2020.  

Stedsanalyse, ROS-analyse samt klimagassregnskap for prosjektet er under utarbeiding og skal innsendes som 
del av byggesaken.  

Nybygget er på 5.104 m2 BTA. Netto øker bygningsmassen med ca. 3.550 m2 hvorav ca. 1.370 m2 er under 
terreng.  

Nybygget har en generell gesimshøyde på 17,6 m over gjennomsnittlig terreng.   

Eksisterende bygg som ble revet forholdt seg ikke til angitt byggelinje fra 1971. Nytt bygg følger samme 
fasadeliv mot gaten som Siporex-bygget. Det må søkes om dispensasjon for byggelinje og avstand til kommunal 
vei, da det i likhet med revet bygg kommer utom regulert byggelinje. Bymiljøetaten skal kommentere saken og 
har foreløpig gitt positiv uttalelse muntlig siden nytt bygg ikke kommer nærmere veien enn Siporex-bygget.  

Det søkes om dispensasjon/unntak fra KPA 2018 § 3.1 Plankrav ettersom tiltaket i utgangspunktet vurderes å 
være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, supplerer eksisterende sykehusdrift og ellers tilfredsstiller 
kravene opplistet i KPA 2018 § 3.3. En kan ikke se at en planprosess ville kunne belyse saken bedre enn 
gjennom byggesaksbehandling. En langvarig reguleringsprosess for en så kritisk funksjon som det er søkes om, 
ville på den annen side være funksjonelt svært uheldig.  
 

3.3.3 Byantikvaren  

I Landsplanen for Helse- og omsorgsdepartementet ligger GHB fra 1912 med verneklasse 2, bevaring eksteriør.  

GHB mot Jonas Lies vei er fra før sammenbygd på vestsiden med et bygg fra 80-tallet.  

Parkhjørnet bygges øst for GHB mot Jonas Lies vei. Nytt bygg blir frittstående med gangpassasje mellom ny fasade 
og GHB.  
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Det nye bygget får fire etasjer over bakken og vil ha samme gesimshøyde som GHB mot SB.   

 

Nytt bygg i forhold til vernet nabobygg, Gamle hovedbygg 

 

Det er gjennomført to møter med Byantikvaren. Et i mars 2019 med presentasjon av hele prosjektet og et møte 
i august 2019 med fokus på avklaringer for rivesøknad for Siporex-bygget. Prosjektet har som følge av 
beslutninger fra Helse Bergen endret form etter at møtene med byantikvar ble gjennomført. 

Byantikvaren har foreløpig uttrykt seg positiv til det tiltaket som ble presentert, men avventer si 
saksbehandling til søknad om rammetillatelse for nytt bygg foreligger.   

 

 

3.3.4 Arbeidstilsynet  

Det blir utarbeidet søknad til Arbeidstilsynet i forbindelse med søknad om rammetillatelse for nytt bygg. 
Temaer som skal belyses er blant annet dagslysforhold, pauserom og garderobefasiliteter.  

Prosjektet har vektlagt plassering av funksjoner der faste arbeidsplasser i bygget får gode dagslysforhold. Se for 
øvrig punkt 4.4 Dagslys.  

På plan 1.0 blir det etablert garderober med faste skap for ansatte.  

Pauserom er plassert på plan 1.0 med nærhet til kontorarbeidsplasser og garderober. Pauserommet har utsikt 
til utearealet mot SB.   

 

3.4 Universell utforming  

Plan- og bygningsloven setter krav til at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og 
kravene til de enkelte byggetiltak. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.  
 
Grunnlag og krav  

 TEK 17 Byggteknisk forskrift 

 NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids– og publikumsbygninger 

 NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder 
 
Prosjektet vektlegger gode arbeidsforhold i et moderne bygg for viktige og spesialiserte arbeidsplasser. 
Tilgjengelighet, lesbarhet, god orienterbarhet og et rent miljø er viktige brikker for å oppnå det.  
 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

14 
 

3.5 Objektbasert modellering   

Det benyttes åpen-BIM i prosjektering av Parkhjørnet. De prosjekterende modellerer sine fagmodeller i 3D og 
benytter den programvaren som løser prosjekteringsoppgaven best. Fagmodellene kobles og synkes til 
romdatabasen dRofus, slik at relevante objekter får tilført riktig objektinformasjon og TFM-koding. 
Fagmodellene eksporteres til IFC-format, og settes sammen i en BIM-tverrfaglig modell. StreamBIM benyttes 
som samhandlingsplattform til å visualisere prosjektet i 3D, samt å kvalitetssikre bygget i en tidlig fase. Solibri 
benyttes i de senere fasene til å kontrollere geometri og konsistens på objekter. Som grunnlag for BIM-arbeidet 
er det utarbeidet en BIM-manual som gir retningslinjer til ambisjon om åpen-BIM i prosjektet, og det er avtalt 
tidspunkt for utveksling av filer. BIM-manualen har sin basis fra Glasblokkene trinn 2-prosjektet, og tar med seg 
de erfaringer som Glasblokkene trinn 2 har tilegnet seg. Manualen er et levende dokument, og justeres ved 
behov.  

 
 

4 Arkitektur og funksjonsbeskrivelse  

4.1 Arkitektoniske grep  

«Siporex-tomten» ligger strategisk til på et trangt og travelt hjørne. Parkhjørnet bygget danner en 
«inngangsportal» til Haukeland Universitetssykehus (HUS) for myke trafikanter. Innholdet i bygget er 
avgjørende for at hele sykehuset skal fungere. «Flow/flyt» er et grep som tar fatt i disse forholdene, ved å 
delvis synliggjøre kompleksiteten i prosessene og fremheve dynamikken i bygget. Utformingen av selve bygget 
er i stor grad generert ut ifra funksjonene i bygget, og «instrumentreisen» har vært den styrende for plassering 
og dimensjonering av funksjoner.  

Hensynet til vernet nabobygg, GHB, er den andre styrende faktoren for formen på bygget.  

Bygningskroppen er fire etasjer over bakken som en frittliggende L-form. De tre øverste etasjene krager 2,7m 
ut om fasadelivet i plan 1.0 mot SB i øst. Under bakken strekker underetasjen seg mot SB og binder de to 
byggene sammen.  

 

Sammensetning av bygningskroppen 
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Illustrasjon fra nordvest 

 

 

4.2 Landskap 

Området er i dag en av hovedtilkomstveiene for gående og syklende til Haukeland og leder mot 
hovedinngangen på SB. Denne funksjonen blir viktig å ivareta videre. 

Nytt bygg fyller mesteparten av arealet under bakken mot SB og hele området blir en del av byggegropen. Det 
gir behov for å opparbeide utearealet over og rundt Parkhjørnet på nytt når anleggsarbeidet avsluttes, og det 
blir samtidig mulig å skape et trivelig uterom som en fin velkomst inn til sykehusområdet.  

Det er vektlagt tilrettelegging for gående og syklende som gir trafikksikre løsninger mot Jonas Lies vei. 
Fotgjengerfeltet er flyttet noe østover for å gi bedre siktlinjer og gangveien inne på området er formet for å 
senke farten for syklende.  

 

4.3 Adkomst 

Bygget ligger mot Jonas Lies vei på hjørnet av GHB. Med SB midt imot hovedfasaden er dette en sentral 
plassering på sykehusområdet. Det er mange forbipasserende på gangveien forbi bygget.  

Det er i hovedsak faste brukere av bygget. Utformingen av inngangspartiet har vektlagt skjerming mot regn og 
er avdempet slik at den ikke fremstår som hovedinngang for nye pasienter og besøkende som skal finne frem til 
hovedinngangen til SB eller andre bygg.  

I inngangspartiet er det en trappekjerne med heis som forbinder alle etasjer av bygget. I tillegg ligger det en 
trapp og heis mot vest i bakre del av bygget, som bare benyttes av personell som har skiftet klær for adkomst 
til rene og sterile areal. Trappen fungerer også som rømningstrapp. Trappekjernene er forbundet med 
korridorareal.  
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Raske forbindelser i nødstilfelle (feks når det er behov for rask rengjøring av spesielle instrumenter) mellom 
avdelinger som benytter sterilt flergangsutstyr er viktig. Det er derfor behov for gangbro over til SB. Gangbroen 
er adgangskontrollert og forbinder Parkhjørnets plan 4.0 til plan 1.0 i SB. Gangbroen er koblet til heis og trapp i 
nytt bygg og gir kontakt med resten av nybygget.  

 

Gangbro til Sentralblokken 

 

 

 

4.4 Dagslys  

Parkhjørnet har fri fasade mot øst og nord, og vender ut mot en smalere bakgård mot sør og vest.  

Eksisterende kontorer i GHB mot vårt prosjekt får redusert dagslys som følge av prosjektet. Dagslysberegninger 
utføres av dagslysekspert og kan påvirke bruken av eksisterende areal.  

Nytt bygg har høye vindusfelt som slipper dagslyset lengst mulig inn i bakre deler av lokalet.  

Det er begrenset behov for manuelt arbeid i underetasjer. Unntaket er «stripperommet» der Sentralforsyninga 
skal strippe og sluse inn varer til sterilt høylager. Dette vil skje i rom uten dagslys (plan 0.1) og rutiner for 
rullering av arbeidsoppgaver må utarbeides. Rommet får et mindre overlys som gir noe dagslys og slik sett gir 
kontroll på tid av døgnet for de ansatte. Dette vil være en kvalitet, men ikke en erstatning for tilstrekkelig 
dagslys.  

Det vil trolig være noe manuelt arbeid i tilknytting til sterilt lager på plan 0.1. Arbeidsstasjon for manuelt plukk 
vil få indirekte dagslys via det dobbelthøye sterile lageret. Det gir en kvalitet, men er ikke en erstatning for 
tilstrekkelig dagslys. Rutiner for rullering av arbeidsoppgaver må utarbeides.  

 

4.5 Funksjon  

Helse Bergen skal gå fra desentralisert til sentralisert dekontaminering.  

Romprogrammet for prosjektet er utarbeidet av Helse Bergen i samarbeid med brukerrepresentanter.  

 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

17 
 

 

3d - tverrsnitt 

Hovedinngang på plan 1.0 gir lett tilgang til garderobeanlegg og personalfunksjoner med pauserom, kontor og 
møterom. Plan 2.0 er Sterilsentral og plan 3.0 er Vaskehall. Instrumenter inn til bygget ankommer plan 0.1 for 
automatisk overlasting til lagerautomat. Plan 0.1 har dobbelthøyt vognlager til plan 0.2 og tilliggende 
pakkeareal gir sammen med det dobbelthøye sterile lageret oppbevaring og forsendelse av klargjorte 
instrumenter. Plan 4.0 inneholder tekniske areal. 

 

 

4.5.1 Vaskehall  

Tilkomst til arbeidslokalet på uren side er via hovedtrapp i nord. 

Vaskehallen (fasiliteter for instrumenter og bakker) er plassert i plan 3.0.  

Utstyr til vask blir mottatt i lagerautomat og kan hentes manuelt eller fraktes med AMR1 til vaskebord.  

Instrumenter klargjort til vask kan fraktes manuelt eller med AMR til vaskelinje med forvask, ultralyd (UL) og 
gjennomgående instrumentvaskemaskiner. Rene instrumenter kan på ren side hentes manuelt eller 
automatisk. Instrumenter som trenger ekstra kontroll kan håndteres i LAF-benker. Instrumentene lastes inn i 
ren lagerautomat i vaskeinnsatsen. Vaskeinnsatsen kan lagres eller hentes direkte ut i Sterilsentralen.  

Bakker og instrumentcontainere blir håndtert manuelt og vasket i gjennomgående bakkevaskemaskiner. 
Vaskede bakker kan manuelt lastes direkte inn i Sterilt lager. Vaskede instrumentcontainere kan lastes manuelt 
inn i ren lagerautomat for lagring og uthenting i Sterilsentralen 

                                                      

1 AMR betyr Autonom mobil robot (til transport og levering av materiale). 
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Maskinarealet som skiller uren sone fra pakkearealet i ren sone bygges inn med glassvegger. På den måten 
fjerner en støy i arbeidslokalene, samtidig som man beholder en stor grad av transparens, slik at utsyn og 
oversyn er til stede i mesteparten av etasjen.    

 

Vaskehall plan 3.0 - Vaskebord 

 

 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

19 
 

 

Vaskehall plan 3.0 – Ren side vaskemaskiner 
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Plan 3.0 

 

4.5.2 Sterilsentral med sterilt høylager  

Tilkomst til arbeidsplassene på ren og steril side er via interntrappen i vest fra garderober på plan 1.0. 

Funksjonene til sterilsentralen er plassert på plan 2.0.  

Vasket utstyr hentes ut av lagerautomat manuelt eller mottas av AMR på pakkebord på plan 2.0. Pakkede 
instrumentcontainere blir fraktet manuelt eller automatisk inn til maskinarealet for automatisk plassering i 
autoklavestativer og innlasting i autoklav.  

Det er tilrettelagt for at ferdig steriliserte instrumenter kan bli lastet ut og lagret automatisk i sterilt lager. Det 
er tatt høyde for at automatisert sterilt høylager skal kunne romme 8.500 lagerlokasjoner.  
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Sterilsentral plan 2.0 - Pakkeareal 
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Plan 2.0 

4.5.3 Kontorareal 

Vaskehall og sterilsentral har sine kontorer, møterom og pauserom på plan 1.0. Det gir gode dagslysforhold, 
utsikt og avveksling fra produksjonen.  
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Kontorlandskap plan 1.0 

 

Pauserom plan 1.0 
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Det er lagt inn et kontor pr etasje på plan 2.0 og 3.0 for rask tilgang og god kommunikasjon med produksjonen. 
Kontorene er ment som supplement til kontorplasser plan 1.0. Kontoret fungerer og som en sluse for maskiner 
når de skal sluses inn og ut av plan 2.0/3.0 ved utskifting. 

Teknisk personell får verkstedareal på plan 1.0 og tilgang til felles kontorareal, for å kunne gjennomføre 
valideringsprosesser etc.  

 

 

Plan 1.0 

 

4.5.4 Garderober   

Personalgarderobene er lagt i plan 1.0. Garderobene er lett tilgjengelige fra hovedinngangen og er 
samlokalisert for alle brukerne i bygget. Fra garderoben benyttes trapp eller heis i vest for tilkomst til ren side 
av produksjonslokalene. Samlokalisering av garderober tilrettelegger for at de ansatte skal kunne bytte på å 
jobbe i vaskehall og sterilsentral.  
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4.5.5 Støttefunksjoner  

Vaskemaskiner for transportcontainere er plassert på plan 0.1 og 0.2. De rene transportcontainerne stables i et 
oppstillingsområde der de kan hentes ut for å fylles direkte fra det sterile høylageret. 

 

 

Plan 0.1 

 

 

Plan 0.2 
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4.5.6 Varelevering  

Plasseringen på et hjørne langs en trafikkert vei gir ikke plass for varelevering direkte til bygget. Varemottaket 
må gå via Sentralforsyninga sitt mottak, og vi bygger en forbindelse via kulvert fra SB plan +0.2. På denne 
måten kan Sentralforsyninga serve nybygget via ny gjennomgang. Løsningen er effektiv og rasjonell 
driftsmessig, og en får sambruk av personell og fasiliteter.   

Inngangen til kulvert blir fra nederste etasje i Sentralforsyninga, der det i dag er lager. Det må gjøres 
tilpasninger for tilkomst.  

 

4.5.7 Tekniske rom 

Underetasjen (plan 0.1) samt plan 4.0 inneholder majoriteten av de tekniske rommene. Under bakken er 
arealet mellom nybygget og SB utnyttet til funksjoner som nettstasjoner, batterirom, UPS og andre elektro 
rom.  

Nettstasjonene har egen tilkomst i utvendig trapp.  

Selve bygget er relativt kompakt, og det er lagt opp til korte og effektive føringsveier. 

Plan 4.0 er planlagt som en teknisk etasje. I tillegg vil gangbroen binde sammen plan 4.0 i Parkhjørnet med SB 
plan 1.0.  

 

Plan 4.0 
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4.5.8 Case Cart   

Definisjon av «Case Cart»: Sentrale forsyningsvogner/prosedyre designet for organisert lagring og transport i 
separate containere med sterile forsyninger og instrumenter som er nødvendige per kirurgiske inngrep (dvs. et 
kirurgisk tilfelle). 
(Kilde: Oversettelse fra http://www.medicalproductguide.com/) 
 

I prosjekt har vi definert Case Cart som en «pakkeløsning for alt som trengs til en spesifikk (planlagt) operasjon. 
Det vil si Prosedyrepakke, med sterilt engangs- og flergangsutstyr. 
 

For Glasblokkene trinn 2 ble det besluttet at Case Cart skal benyttes for å ivareta den krevende logistikken, og 
for å forenkle og trygge instrument- og utstyrshåndteringen. Dette prinsippet skal gjelde etter ombygging av 
Sentral Operasjon (SOP) og senere for hele HUS.  
 
Case Cart prinsippet forutsetter at logistikken blir forenklet og sentralisert (sentralt lager) for å unngå 
fragmentering av lagerlokasjoner som gjør sammenpakking vanskelig og øker sannsynligheten for feil. 

 
Parkhjørnet er tilrettelagt for å kunne ivareta sammenpakking og innehar et sterilt høylager, se vedlegg «NOT-
RILo-01 Forprosjektrapport Logistikk og automatiseringsløsning Parkhjørnet». Prosjektet vil jobbe med å finne 
smarte løsninger som ivaretar fremtidige krav til logistikk, sporing, pakking, lagring og mellomlagring, 
dekontaminering og sterilisering. Løsningene på arealet som er til rådighet vil fungere best og gi mest 
besparelse i driftskostnader ved at lagring, mellomlagring og pakking skjer i høylageret. 

For å kunne hente ut full areal- og funksjonsutnyttelse av bygget anbefales det en økt grad av automatisering. 
Parkhjørnet er tilrettelagt for de automatiserte løsningene. Budsjettering av de automatiserte 
logistikkfunksjonene blir håndtert av andre prosjekter som har dette som formål. 

 

4.6 Areal  

Bygget totalt er 5 104 m2 bruttoareal (BTA). Det er en reduksjon på 286 m2 siden konseptrapporten. 
Reduksjonen skyldes i hovedsak at underetasjene er slått sammen til i hovedsak ett plan og tidligere plan 4.0 
skopvask og utleieareal har utgått.  

Plan 0.2 184 m2 Underetasje  

Plan 0.1 1 256 m2

  
Underetasje med 407 m2 under uteareal og kulvert på 63 m2. 

Plan 1.0 843 m2 Garderober og kontor. Sterilt lager på 184 m2 åpent ned til plan 0.1. 

Plan 2.0 930 m2 Sterilsentral  

Plan 3.0 930 m2 Vaskehall 

Plan 4.0 962 m2 Tekniske rom. Gangbru til SB 32 m2 

SUM BTA 5 104 m2  

 

5 Generell teknisk del  

Bygget prosjekteres etter TEK17, gjeldene lover og forskrifter, samt Helse Bergen sine grunnlagsdokument og 
prosjekteringsveiledere. 

Det finnes per forprosjektfase ingen norske standarder for sterilsentraler eller håndtering av sterile produkter. 
Følgende legges til grunn etter nevnte prioritets rekkefølge: 

http://www.medicalproductguide.com/
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1. Informasjon om behov fra brukerne basert på deres kompetanse og erfaring 
2. SS8760015:2017 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila 

medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg 
3. ISO14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments 

Plan for maskinpark er gjennomgått og besluttet av Sterilteknikk i samråd med brukergruppen forøvrig. 
Autoklaver er uendret etter konseptfase. Det er kommet inn en ekstra bakke-/instrumentvaskemaskin. Det 
planlegges nå for fremtidig bruk med kun nye høyeffektive vaskemaskiner. 

Det er etablert en egen BIM manual for prosjektet, med utgangspunkt i Glasblokkene trinn 2 sin manual. Det er 
egne fagmodeller til MMI100 for alle fag, inkludert logistikk og automatisering.  

 

5.1 Romfunksjons- og utstyrsprogram   

 
Forprosjektfasen har hatt som formål å finne ut hvilke rom og funksjoner som skal hvor, at logistikken går opp, 
og at vi har nok informasjon om hvilke maskiner, utstyr og innredning som skal inn i bygget til å dimensjonere 
de tekniske systemene.  
 
Det er avholdt en serie med brukermøter med følgende tema: 

 Kobling mellom Sentralforsyninga og Parkhjørnet 

 Vaskehall 

 Sterilsentral 

 Skopvask, som nå har utgått etter beslutning fra styringsgruppen 

 Fellesfunksjoner som garderober, spiserom, møterom, kontor, etc. 

 Underetasjer 

 Utomhus og takterrasse, hvor takterrasse nå har utgått 
 

HMS fokuset er høyt hos brukere og rådgivergruppe, og var tema i alle møtene. 
 
Det ble i etterkant av møteserien samlet inn informasjon til romdatabasen dRofus. Romdatabasen danner 
Helse Bergens kravspesifikasjon overfor rådgivergruppen.  
 
Det har vært avholdt en egne møter som har gått særskilt på regelverk og krav til ventilasjon i de ulike 
områdene. 
 
Parallelt med brukermøtene har rådgivergruppen hatt prosjekteringsmøter, arbeidsmøter og særmøter.  
 
Det ble søkt gjennomført en studietur til andre sterilsentraler i Stockholm og København. Grunnet korona 
situasjonen ble det gjennomført videomøter med tre av sterilsentralene isteden. 
 
Etter beslutning fra styregruppen pågikk det i perioden april til juni en kostnadskutt, da det viste seg at 
prosjektet oversteg kostnadsrammen. I april besluttet styringsgruppen et kostnadskutt på 42 MNOK. Det var en 
føring at man skulle kutte den nederste underetasjen og bygge tettere på GHB i de tilbaketrukne etasjene. 
Kostnadskuttet ble oppnådd. 
 
Etter sterkt påtrykk fra brukergruppen ble det i juni besluttet av styregruppen at man skulle bearbeide bygget 
videre med tanke på funksjonalitet og med det øke arealet uten å bygge lenger ned i grunnen og tettere på 
GHB. Det har man nå gjort, og vi sitter med et bygg som både brukerne og prosjekteringsgruppen står sammen 
om. Bygget er nå utkraget med 2,5 meter i øst mot SB, og Helse Bergen er gjort kjent med prosessrisikoen i 
forhold til byggesak. 
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5.1.1 Romfunksjonsprogram (RFP)  

 
Krav til rom, romfunksjoner, samt behov for utstyr tilhørende de ulike funksjonene er beskrevet i 
romdatabasen, dRofus. Flere romtyper er standardisert og likt bestykket. Romdatabasen består av 206 rom på 
til sammen 5.390 m2. Dette fordi databasen ikke er oppdatert etter de siste endringene i forprosjektfasen. I 
detaljeringsfasen vil vi oppdatere dRofus slik at romdatabasen og arkitektmodellen samsvarer.  

Romdatabasen vil da igjen bli koblet til arkitektmodellen, slik at man fortløpende kan vurdere samsvar mellom 
krav i romdatabasen og i arkitektmodellen. Varianter av type rom vil kunne endre seg i detaljeringsfasen 
ettersom dRofus berikes. 

I forprosjektet har det vært viktig å få en oversikt over utstyr som er bygg- og installasjonspåvirkende for å 
kunne gi et grunnlag for prosjektering og kalkyle. Informasjonen er beskrevet i romdatabasen, dRofus. 

 
 

5.1.2 Utstyr   

Utstyr skal i så stor grad som mulig gjenbrukes. Utskiftning av maskiner skal følge normal utskiftningsfrekvens. 

Dette gjelder i første rekk 

- Sterilisatorer (autoklaver). 
- Spesialsterilisatorer i forbindelse med DaVinci roboter etc. 
- 1-kammer vaskemaskiner typ 88turbo eller 86turbo 

Det vurderes hvilke muligheter som finnes for å gjenbruke flere maskiner og teknisk utstyr, som for eksempel 
RO-vann anlegg. Det er av vesentlig betydning at Helse Bergen kan opprettholde sin eksisterende vaske- og 
sterilfunksjon inntil Parkhjørnet er i drift. Fra andre nye sterilsentraler i Sverige og Danmark har man erfart at 
test og idriftsettelsesfasen for sterilsentraler er svært tidkrevende. Plan for systematisk ferdigstillelse blir 
implementert i detaljprosjektet. 

 

5.2 Tekniske anlegg, konstruksjons- og bygningsmessige forhold   

Innholdet i kapittelet beskriver i hovedtrekk løsningsvalgene som er gjennomarbeidet i forprosjektfasen og lagt 
til grunn for det endelige forprosjektet, men beskriver det ikke på et detaljert nivå. I forprosjektfasen har alle 
prosjekterende i tillegg, utarbeidet notater for ulike fag og tema.  
 
Forprosjektrapporten, notatene og fagmodellene danner grunnlaget for det videre arbeidet i 
detaljprosjekteringen. Detaljprosjektet skal føre fram til endelige anbudsdokumenter, som danner grunnlaget 
for byggeprosjektet. 

 

5.2.1 Byggeteknikk  

 

5.2.1.1 Riving  

Rivingen av Siporex bygget ble gjennomført ved årsskiftet 2019/20. Arealet står klart til grunnarbeid og 
oppføring av det nye bygget. 
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5.2.1.2 Byggegrop  

Arbeidene vedrørende byggegrop er kompliserte. Vi har en kompakt og tett byggegrop på rundt 1500m2 med 
omkringliggende infrastruktur og bygg på alle sider. Vi skal bygge oss tett inntil både GHB som er fredet, inntil 
Jonas Lies vei og inntil SB.  

Vårt utgravningsnivå vil ligge rundt 2-2,5 meter under fundamentnivå på de omkringliggende bygg og 
infrastruktur. Av den grunn må det påregnes støttekonstruksjoner i form av stålrørspeler, boret rørvegg, for å 
stabilisere de eksisterende byggene og veien. På grunn av høyden på støttekonstruksjonene må det påregnes 
ett stagnivå. 

For deler av tomten vil en kunne havne litt under eksisterende fjellnivå, og vi må sprenge eller pigge oss ned i 
disse områdene. Rystelseskravene er forventet til å ligge rundt 10-15mm/s for å unngå skade på GHB. For SB er 
rystelseskravene forventet å ligge på rundt 20mm/s.  

Det har vært utført prøveboring av spuntvegg for å måle støynivå under byggearbeidene, se avsnitt 
«Lydtekniske vurderinger». Det er begrensede muligheter for redusering av støy for spuntarbeidene, men det 
foreligger noen få alternativer. Ett alternativ er å borre med lavere hastighet og mindre slagstyrke enn vanlig. 
Ett annet er å utføre arbeidene i størst mulig grad utenom vanlig arbeidstider. Ett tredje alternativ er utføre 
arbeidene mest mulig effektivt for å på den måten få et kortest mulig tidsrom med støyplager. Det gjøres 
videre vurderinger av effekten av støyabsorberende duker og/eller plater rundt byggeplassen. Vedrørende 
andre tiltak vil arbeidene planlegges i tett samarbeid med de omkringliggende avdelinger, slik at arbeid kan bli 
utført på best mulig måte. Gravearbeider vil støye mindre enn borearbeider. For å dempe støy ved opplastning 
på lasteplan kan det brukes gummimatter på lasteplanet.  

Grunnvannstand ligger rundt 3-5 m under eksisterende terreng. Det er ingen praktisk mulighet for å senke 
grunnvannstand rundt vårt bygg. Det fører til at vår nederste etasje må bygges vanntett, og vi får en byggegrop 
med tilsig av grunnvann som må pumpes vekk i anleggsfasen. Det er ikke foretatt målinger av 
grunnvannstrømning. Ettersom deler av SB er fundamentert dypt og Haukelandstunnelen er sprengt ut til et 
lavere nivå enn planlagt fundamentnivå, er det sannsynlig at det vil være et beskjedent grunnvannstilsig.  

Det er planlagt omlegging av VA rør som går inn under GHB. Rørene er planlagt på utsiden av det nye bygget. 
Rør må beskyttes med en kulvert eller tilsvarende om inspeksjonsmuligheter skal være mulig i fremtiden. 

 

5.2.1.3 Grunn og fundamenter  

På søndre del av tomten må det påregnes sprengning eller pigging for å komme ned på kultnivå.  

I nordre del av tomten er det ikke behov for noe sprengning. Løsmassene i utgravningsnivå er faste og består i 
hovedsak av sand/morenemasser. For å sikre minst mulig differanse bør berget undersprenges minst 0,5 m. 
Bygget foreslås fundamentert på sprengsteinslag over undersprengt berg, og på stedlig morene med et tynt 
kapillærbrytende pukklag der bergoverflaten ligger dypere.  

Grunnvannstanden er høyere enn fundamentnivå og nederste del av bygget må bygges vanntett. Det anbefales 
at nederste etasje fundamenteres på en plate på mark som bygges vanntett mot yttervegger av betong. 
Fundamenter over grunnvannsnivå ca. kote 46 kan etableres som sålefundamenter. 

Under grunnvannstand må byggegropen tilbakefylles med vanlige løsmasser, og det anbefales å tilbakefylle 
grunnen mot bygg over grunnvannstand med drenerende grove løsmasser for å redusere horisontalbelastning 
på kjellervegger.  

Grunnen kan oppta et grunntrykk på rundt 200-350 kPa i bruddgrensetilstand avhengig av fundamenttype.  

For transportkulvert fra SB til Parkhjørnet for sammenkobling med eksisterende transportsystem må løsmasser 
graves vekk. 
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5.2.1.4 Bæresystemer  

 

5.2.1.4.1 Styrende faktorer  

Ved valg av bæresystem og etasjeskiller har følgende faktorer vært styrende: 

a) Arkitektens planer 

b) Liten byggeplass 

c) Logistikk 

d) Jonas Lies vei skal være åpen under byggeprosessen 

e) Utkraget konstruksjon 

Med bakgrunn i dette har vi anbefalt et plasstøpt konstruksjonssystem i betong.  

 

5.2.1.4.2 Søyler  

Søyler utføres av plasstøpt betong. Endelige dimensjoner fastsettes i detaljprosjekteringsfasen av prosjektet. Vi 

anbefaler bruk av høyfast betong i konstruksjonsklasse B50 for å minimere tverrsnitt av søylene i størst mulig 

grad. Senteravstand mellom søyler varierer noe. Maksimal senteravstand er rundt 9 m. 

 

5.2.1.4.3 Bjelker  

I tak over plan 4.0 blir det noen integrerte plasstøpte bjelker som delvis vil virke som opphengsbjelker for 

utkraget dekkekonstruksjon utenfor akse 3. I tillegg blir det noen kantbjelker langs randen på utkraget side for 

å stive av den.  

 

5.2.1.4.4 Avstivningssystem  

Bygningens avstivingssystem består av heis- og trappesjakter og eventuelt veggskiver av betong som 

fundamenteres på bunnplater.  

 

5.2.1.5 Yttervegger  

I underetasjene etableres det plassbygde yttervegger i betong. Vegger under grunnvannsnivå må utføres som 
vanntette konstruksjoner. Det anbefales at de utføres i tetthetsklasse 2 eller 3 i henhold til NS-EN 1992-3.   

Ved utførelse i tetthetsklasse 3 anbefales bruk av kontinuerlig tett membran på utside av betong for å 
forhindre enhver mulighet til vanntilsig. I tillegg anbefales bruk av dobbelt mengde armering, svellemembran 
og waterstop i skjøter, samt god nok eksponeringsklasse og betongkvalitet som sørger for at 
betongkonstruksjonen i seg selv er vanntett.  

På utsiden av ytterveggene isoleres det med trykkfast isolasjon. Bygningsfysiker bestemmer tykkelse og krav til 
isolasjonen.  

Alle betongvegger utføres med tykkelse på 300 mm. 

5.2.1.6 Innervegger  

Trappesjakter og heissjakter utføres i plasstøpt betong med tykkelse på 300mm.  
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5.2.1.7 Dekker  

Etasjeskiller utføres av plasstøpt betong opplagt på søyle og veggkonstruksjoner. For å ivareta tilstrekkelig 

stivhet i gulvet for fremtidig mulig bruk av AGV2 bygges det ikke konstruktive gulv over disse.  

Det legges inn nedsenkninger i dekkene for å ivareta krav til fall i baderom, bakkevaskemaskiner og liknende.  

 

5.2.1.8 Yttertak 

Tak utføres av plasstøpt betong opplagt på søyle og veggkonstruksjoner. Over det legges det isolasjon, 
membran og sedumtak i henhold til standardiserte og anbefalte metoder. Yttertak utføres som «grønt» tak.  

For deler av tak i dekket over plan 0.1 ved nettstasjoner og tavlerom etableres det et større utomhusområde 
med blant annet kjøre og oppstillingsplass for BKK i forbindelse med nettstasjonene. Det tilrettelegges i størst 
mulig grad brannbil, selv om brannbil har tiltenkt oppstillingsplass i Jonas Lies vei. På utside av dekke legges 
isolasjon, membrantekking og påstøp på 150 mm.  

Deler av takkonstruksjonen over aggregater er bygget opp som et ståldekke med isolasjon. Vi hever dette taket 
200 mm i forhold til betongtak, for å gjøre plass til aggregatet uten å heve hele takkonstruksjonen. I tillegg gir 
det mulighet for å kunne åpne opp igjen dette taket relativt enkelt slik at utskiftning og større oppgraderinger 
av aggregatet blir håndterbart ved fremtidig rehabilitering. 

 

5.2.1.9 Trapper  

Trapper utføres i plasstøpt betong eller som prefabrikkerte betongelementer.  

 

5.2.1.10 Gangbro  

Det etableres en gangbro i ett plan, som forbinder plan 4.0 i Parkhjørnet og SB.  

Gangbroen er tenkt utformet som en frittbærende konstruksjon i forhold til SB, hvor den kun er fastholdt 
horisontalt. Broen henges opp i Parkhjørnet på den ene siden, og lander på en bærende søyle i plasstøpt 
betong et stykke fra SB. Den siste delen av brospennet krager ut fra den bærende søylen. Selve 
brokonstruksjonen er tenkt oppført i et bæresystem bestående av stålprofiler, samt et brodekke av 
betongelementer og tak av stål.  

Stålkonstruksjonene brannisoleres til påkrevd brannmotstand i form av brannmaling og brannisolasjon.  

 

 

5.2.2 Arkitektfag  

 

5.2.2.1 Generelt  

Det blir prosjektert robuste løsninger tilpasset byggets spesifikke bruk. Det er vektlagt fleksibilitet der det er 
mulig. Bygget er skreddersydd for de komplekse funksjonene som flytter inn, og samtidig gir det funksjonene 
fleksibilitet til å utvikle seg i bygget.  

                                                      

2 AGV betyr Automatisk guidet kjøretøy  
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Brukerne har vært involvert i utviklingen av løsninger i bygget, og deres innspill vil bli verdsatt videre i 
detaljutformingen av bygget. Utforming av løsninger og valg av materialer blir detaljert i detaljprosjektet.  

 

5.2.2.2 Yttervegger 

 

Fasade konsept 

Fasaden er utviklet med en ambisjon om en moderne, enkel og nøytral fasade, som står like fint mot GHB som 
mot SB.   
 
Løsningen består av en elementvegg med flere sjikt. Et indre isolert sjikt med både tette felt/ flater og vinduer, 
der de tette feltene vil ha en overflate av natureloksert aluminium. Med en avstand på ca. 25 cm til dette, så 
ligger et ytre sjikt med frostet glass. I luftrommet kan det blant annet monteres utvendige «screens» slik at de 
er beskyttet i forhold til vær og vind. Avstanden mellom sjiktene gir i seg selv noe solskjerming, samt at den vil 
gi en dybde og tredimensjonalitet til fasaden. 
På innsiden av det innerste sjiktet blir det foret på med en isolert vegg som bygges på plassen, med en 
overflate alt etter hva rommet krever. Slik vil en få en oppbygging av veggen som svarer godt med 
funksjonskravene for klima/energi, vedlikehold, naturlig lys og program. 
 
Det er valgt en fasade i frostet glass og natureloksert aluminium – materialer som er «ærlige» på samme måte 
som betongen benyttet på SB, og materialvalget er delikat og «rent» som i prosessene på innsiden. Fasaden får 
ulik grad av transparens, små variasjoner som gir liv til fasaden. Den vil gi bygget et skiftende uttrykk og 
reflekterer stadig endrede lysforhold, både inne og ute – gjennom døgnet og årstidene. 
 
Åpninger er plassert og dimensjonert slik at en får fram aktiviteten og spesielt flyten i bygget.  
Tanken er å gi innsyn i det komplekse systemet som skjuler seg i kulissene på et sjukehus. Spesielt vil vi 
fremheve robotiserte funksjoner, og åpne mot områder med høy aktivitet som for eksempel høylageret og 
vareheis. 
 
Utformingen er fleksibel, og ivaretar arbeidskomfort og sikkerhet til de ansatte. Det er tilrettelagt for 
inntransport av større maskiner når de skal skiftes ut. 
 
Se vedlegg Fasade. 
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Fasade 

 

5.2.2.3 Innervegger  

Tette innervegger er i hovedsak plassbygde lettvegger for fremtidig fleksibilitet for nye åpninger eller 
gjennomføringer. 

Glassvegger rundt maskinarealer gir god skjerming av maskinstøy mot arbeidsplasser samtidig som visuell 
kontakt ivaretas. Automatiske skyvedører tilrettelegger for en god flyt på tvers av glassveggene. Glasset skal 
markeres i henhold til TEK 17 for å synliggjøre hindringen og unngå sammenstøt. Markeringen kan bli et 
designelement i bygget.  

Vegger i sterile areal får vedlikeholdsfrie og vaskbare overflater.  

Kontoretasjen får plassbygde tette vegger mellom rom, og glassvegger mot trafikkareal for gjennomlys.  

 

5.2.2.4 Himlinger  

I hovedsak blir det benyttet systemhimlinger i 600 x 600 format. Type himlingsplater er tilpasset ulike krav til 
de forskjellige arealene. Sterile areal får systemhimling med klasse D oppheng beregnet for rom med 
overtrykk/undertrykk og høye krav til renhold.  

Det blir sprang i himlingshøyde med høyere felt langs fasaden som slipper dagslys lengst mulig inn i lokalet.  
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5.2.2.5 Gulvoverflater 

Utenom trappene er det lagt til grunn banebelegg som tilfredsstiller de ulike kravene til funksjonene i bygget.  

Sterile areal og arealer med AGV og/eller AMR kjøring får antistatisk ledende (koblet) vinylbelegg med hulkil og 
oppbrett.  Elektrisk ledningsevne må ikke være under 6 x 106 Ohm. Det skal etableres potensialutligning over 
eventuelle dilatationsfuger (for hver 20 m). Friksjonskoeffisient for gulvoverflate skal være minst 0,6 og 
maksimalt anbefales 0,8. Gulvbelegget skal utføres uten trinnlyd-dempende sjikt i arealer med AMR/AGV. 

Rene arealer uten AMR/AGV vurderes lagt med PVC-fritt banebelegg av miljøhensyn.  

Øvrige kontor og møterom får banebelegg for god fleksibilitet i bruk. PVC-fritt blir vurdert av miljøhensyn.  

Trapper er planlagt med keramisk flis.  

 

5.2.2.6 Yttertak  

Takflatene på Parkhjørnet er byggets 5. fasade mot omkringliggende høyere bygninger. Takflatene blir utført 
som blågrønne tak med sedum for fordrøyning. Sedum er vedlikeholdsvennlige vekster som gir fine takflater.

 

Takplan – plan 5.0 

 

 

5.2.2.7 Fast inventar  

Pauserommet på plan 1.0 har kjøkkeninnredning tilrettelagt for mange brukere på samme tid.  

Kopifunksjon er plassert ved felles kontorplasser på plan 1.0. 
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Øvrig fast inventar ivaretas av Helse Bergen.  

 

5.2.3 Brannsikkerhet  

De branntekniske kravene som gjelder for tiltaket fremgår av vedlagte brannkonsept med tilhørende 
branntegninger. Tiltaket prosjekteres i samsvar med TEK17, med ytelser som fremgår for bygg i risikoklasse 2 
og brannklasse 3. Prosjektet er i all hovedsak basert på preaksepterte løsninger, med heldekkende automatiske 
slokkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem for rømning. Det er valgt en strategi for branncelleinndeling 
som medfører at flere rom som tilhører samme organisatoriske eller praktiske bruksenheter samles i større 
brannceller. Branncelleinndeling og brannseksjonering er vist på branntegninger og forklart i brannkonseptet. 
Det er valgt en fraviksløsning for noen brannceller som strekker seg over fire plan, grunnet lagerautomater som 
strekker seg fra plan 0.1 til plan 3.0. Det er valgt en fraviksløsning for glassfelter og dører mellom kontorer og 
utenforliggende korridor på plan 1.0, for å sikre brukervennlighet og arbeidsmiljø for brukerne av disse 
kontorene. 

Bygget inngår brannteknisk i samme brannseksjon som GHB, og er skilt fra SB. Det er tilstrekkelig avstand over 
bakken mellom SB og Parkhjørnet til å tilfredsstille avstandskrav mellom ulike seksjoner. Under bakken skal de 
to byggene skilles med konstruksjoner med tilsvarende brannmotstand som seksjonerende skille.  

Prinsipp for rømning går via de to trapperommene til bakkenivå. Den ene trappen leder til det fri mellom 
Parkhjørnet og GHB. Den andre trappen leder til en rømningsvei på plan 1.0 som igjen leder til hovedinngang/-
utgang i bygget. Bygget oppfyller relevante krav med hensyn til avstand til utgang og antall rømningsveier. Med 
fire tellende etasjer over bakken er det krav om tilkomst for brannvesenets høyderedskap. Utforming av 
tilkomst og tilrettelegging for slokkemannskaper er gjort i samråd med landskapsarkitekt og skal oppfylle 
brannvesenets krav. Dagens løsning der brannvesenets oppstillingsplass er plassert i Jonas Lies vei (offentlig 
vei) videreføres. 

 
 

5.2.4 Lydtekniske vurderinger 

 
Lydkrav som skal oppfylles i prosjektet er definert i lydteknisk premissrapport Pnr 10210092 RIAKU 01 rev 01. 
Lydkravene er basert på TEK17 ved grenseverdier gitt av NS8175 lydklasse C, grenseverdier for støynivåer i 
arbeidsmiljøloven, og enkelte brukertilpasninger og presiseringer. Rapporten angir og premissløsninger for 
hvordan lydkravene kan tilfredsstilles. De viktigste lydkrav og momenter er vist på lydtegninger i 
rapportvedlegg. Entreprenør er ansvarlig for å velge produkter og detaljere løsninger med ytelser slik at 
lydkravene tilfredsstilles i ferdig bygg.  
 
Det er svært viktig for bruker å oppnå et godt arbeidsmiljø når det gjelder lydforhold. Autoklaver, 
vaskemaskiner og annet utstyr produserer mye støy. I tillegg arbeides det mye med instrumenter og utstyr av 
metall som kan gi skarpe og sjenerende lyder. Logistikksituasjonen er løst ved at støyende maskiner plasseres i 
egne maskinarealer hvor glassvegger med skyvedører gir støyskjerming mot de faste arbeidsstasjonene. 
Barrieren må som minimum kunne oppnå ytelsen for lydisolering som er satt i rapporten med skyvedører i 
lukket tilstand.  
 
I tillegg til innbygging av støyende maskiner er lydabsorberende himling en viktig del av det å oppnå gode 
lydforhold i prosjektet. Det bidrar til å redusere støynivå, gir et behageligere rom med hensyn til lyd 
(etterklangstid/universell utforming), bedrer taletydelighet og forenkler kommunikasjon. I lydtegningene er det 
tegnet inn områder og arealer hvor det kreves lydabsorberende himling/romakustisk behandling. Endelig 
mengde og produkter vurderes i detaljprosjektet. Det må i enkelte av arealene benyttes lydabsorbenter som 
oppfyller strenge krav til hygiene (avgivelse av fiber, vaskbarhet, fuktbestandighet, vekst av mikroorganismer 
etc.).  
 
Tunge dekkekonstruksjoner sørger i utgangspunktet for tilstrekkelig lydisolasjon mellom etasjene. Yttervegger 
har en plassbygget innvendig del, med overflater tilpasset bruk. Det må vies oppmerksomhet rundt knutepunkt 
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og tilslutninger for dekke, yttervegg og innervegger slik at de ikke bidrar til vesentlig svekkelse av 
lydisolasjonen. I kontorarealer og møteromsarealer er det behov for trinnlyddempende belegg, mens det i 
teknisk rom anbefales et tungt flytende gulv for å redusere mulighet for strukturlyd og vibrasjoner. 
 
En foreløpig beregning av innendørs støynivå fra veitrafikk viser at det trengs lydvinduer i fasaden mot Jonas 
Lies vei, trafikkstøyreduksjonstall i størrelsesorden minst Rw+Ctr 32 dB. Endelig ytelse kontrolleres i 
detaljprosjektet. Det er ellers ikke spesielle behov til lydisolasjonsegenskaper til fasaden, så lenge den ivaretar 
krav til flanketransmisjon/overføring av lyd mellom etasjer.  
 
I byggeperioden er det forventet høye støynivåer, spesielt i forbindelse med grunnarbeidet. Grenseverdier for 
bygge og anleggsstøy i T-1442 skal i utgangspunktet følges, og entreprenør bør lage en driftsplan og prognose 
for støyen. Basert på lydmålinger av prøveboring for rørspunt, utført i september 2020, er det likevel funnet at 
grenseverdier for innendørs støynivå overskrides i rom som vender direkte ut mot anleggsområdet, både i SB 
og GHB. Utendørs støynivå ved denne aktiviteten er også høyt ved fasadene for disse byggene. Det blir svært 
viktig med dialog med aktuelle aktører i omkringliggende bygg, varsling av spesielt støyende arbeidsperioder, 
og et fokus på støysvake prosesser.  
 
Selv om anleggsområdet er vanskelig å skjerme effektivt, spesielt oppover i etasjene, skal entreprenør gjøre en 
beregning hvor plassering, utforming og høyde på anleggsgjerde vurderes slik at man kan oppnå støyskjermede 
effekter i størst mulig grad, både for byggene rundt og utearealer hvor det ferdes publikum. Både tette gjerder 
og lydabsorberende støygjerder kan være aktuelt.  
 

 

5.2.5 VVS-tekniske anlegg  

Generelt er det en målsetning å gi Parkhjørnet robuste, smarte og energieffektive løsninger, med så lav 
kompleksitet som mulig. Samtlige av løsningene for bygget planlegges i samråd med Helse Bergens 
driftsavdeling, og skal være i tråd med Helse Bergens prosjekteringsveiledere. 

Det vises til vedlagte fagnotater og systemskjema for RIV fagene for mer informasjon enn det som er beskrevet 
i avsnittene under. 

 

5.2.5.1 Infrastruktur og termisk forsyning 

Byggets hovedforsyning av sprinkler- og forbruksvann blir fra kommunal ledning i Jonas Lies Vei. Det etableres 
også en redundant forsyning av forbruksvann fra SB via gangtunnel. Spillvann føres tilbake til kommunal kum i 
Jonas Lies Vei. Overvann (OV) føres til eksisterende OV ledning som går under GHB. Damp/kondensat tilknyttes 
SBs anlegg ved «knutepunkt 7» i tunnel 67.  

Isvann tilkobles ny kjølemaskin plassert på Parkbygget, føringsvei herfra til Parkhjørnet avklares i 
detaljprosjektet. Termisk forsyning hentes fra SBs fjernvarmenett (blått nett) fra en ny kurs som føres frem via 
gangtunnel/transportanlegg og opp via innvendig sjakt til varmesentralen i plan 4.0. 

 

5.2.5.2 Sanitæranlegg 

Av hensyn til tidvis store uttak fra ulike maskiner, samt ulike fremtidsscenarioer, legges det opp til et 
sanitæranlegg med stor kapasitet, både innen forsyning og avløp. Det legges opp til inntak og vannmåler i plan 
0.1. Vannbehandling, varmtvannsbereding og distribusjon av forbruksvann skjer fra teknisk rom i plan 4.0. 
Oppvarmingen skjer ved hjelp av SBs fjernvarmeanlegg. Spisslast/back-up ved EL.  

Byggets bruk og utforming gir en moderat/lav risiko for legionella. Det legges opp til en «portvakt» med uv-
belysning ved inntaket, og rørnett i bygget utformes med hensyn på temperatur og sirkulasjon. 
VV/KV/Sirkulasjon distribueres ut i bygget fra to sjakter, den ene er kun tilknyttet maskinpark i plan 2.0 og 3.0, 
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den andre er mer sentralt plassert, og forsyner vanlig sanitærutstyr, samt vaskemaskin  for transportcontainere 
i plan 0.2.   

 

5.2.5.3 Varmeanlegg 

Bygget forsynes med varme fra SBs fjernvarmenett (blått nett).  Tur/retur herfra føres opp til varmesentralen i 
teknisk rom plan 4.0. Her varmeveksles blått nett over til byggets eget varmeanlegg og varmtvannsbereding. 
Separate kurser fordeles videre til ventilasjonsaggregater, byggoppvarming, radiatorer og gulvvarme i 
inngangsparti. 

Radiatorer i rom med renhetskrav utføres med radiatortyper som er spesielt tilpasset enkel rengjøring og 
tilkomst. Radiatorer mengdestyres av ventiler skjult over himling eller i etasjen under.  

 

5.2.5.4 Brannslokkeanlegg, sprinkleranlegg 

Bygget dekkes av to typer slukkeanlegg; Pre-action, og tradisjonelt våtanlegg. Pre-action benyttes i Hoved IKT-
rom, UPS-hovedrom, batterirom, hovedtavler for normal- og nødstrøm, sterilt høylager, og andre områder 
spesielt sensitive eller utsatte for vann. Øvrige arealer dekkes med tradisjonelt våtanlegg. Sprinklersentral for 
våtanlegg og pre-action plasseres i teknisk rom plan 0.1, sammen med byggets vanninntak. Hovedstamme 
plasseres i rørteknisk sjakt, med tilkomst fra korridor. 

 

5.2.5.5 Gass og trykkluftanlegg 

Flere maskiner og operasjoner i bygget krever trykkluft, enkelte med renhetskrav til luften. Der det er 
nødvendig, utstyres tilkoblingen med eget filter. Bygget skal forsynes fra ny ringledning i SB. Kurs herfra føres 
inn via gangtunnel, og opp i sentralt plassert rørteknisk sjakt, med tilkomst fra trapperom.  

Det skal benyttes damp til flere av maskintypene for dagens steril- og vaskefunksjoner. SBs dampanlegg har 
god kapasitet, og bruken med damp ønskes videreført i Parkhjørnet. En forgrening av SBs damp- og 
kondensatledning gjøres i transportanlegget og føres til Parkhjørnet via gangtunnel.  

Anleggsutforming og utrustning avklares i detaljprosjektet. I forprosjektfasen er det utarbeidet et prinsipielt 
dampskjema som grunnlag for kalkyle og videre utforming i samråd med teknisk avdeling. 

 

5.2.5.6 Luftbehandlingsanlegg  

Ventilasjonsaggregater plasseres i tekniske rom på tak, fordelt med ett aggregat i teknisk rom mot nord, og tre 
aggregat i teknisk rom mot sør. To av anleggene forsyner områder med renhetskrav, ett aggregat forsyner 
«uren sone/vaskehall» og ett forsyner vanlig ventilasjonsluft i øvrige arealer. Aggregatene varierer fra 
10.000m³ til 25.000m³. Luftklasser, trykkforskjeller og krav til behandling, herunder HEPA-filtrering, er gjort i 
samråd med bruker. Aggregat for uren sone utstyres med batterigjenvinner, øvrige anlegg får roterende 
varmegjenvinner. Avtrekk/tilluft plasseres med hensyn på luftstrømsretninger i rommet, samt å fjerne 
overskuddsvarme og forurensninger fra prosesser. Behov for enkelte omluftsaggregater knyttet til spesielt 
varme- og fuktavgivende prosesser er hensyntatt i kalkylen, og vurderes nærmere i detaljfasen.  

 

5.2.5.7 Kjøling 

Bygget har et kjølebehov knyttet til maskinprosesser og teknisk kjøling, hele året. I sommerhalvåret er det også 
behov for komfortkjøling. Kjøling i bygget baseres på isvann, som forsynes med frikjøling fra SB sitt anlegg høst, 
vinter og vår. Sommerstid forsynes bygget med isvann fra en ny kjølemaskin som plasseres på Parkbygget, for å 
avlaste anlegget i SB. Uavhengig av kilde/årstid forsynes bygget fra en kurs som går via kulvert i plan 0.1 til 
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rørteknisk sjakt, sentralt i bygget. Herfra går den opp til plan 4.0, der den veksles mot byggets eget 
isvannsanlegg. Isvannsanlegget distribueres videre via de to rørsjaktene ut i bygget.  

 

5.2.5.8 Spesialsystemer 

En del av maskinparken på bygget trenger relativt store mengder oppvarmet vann, renset ved reversert 
osmose (RO-vann). Utstyr for utvinning av RO-vann er planlagt i teknisk rom plan 4.0, og skal sirkulere 
temperert (25°C) vann ut fra hovedstamme i rørsjakt nord i bygget. Maskiner som trenger høyere temperatur 
utstyres med egne dampforsynte ettervarmere (gjennomstrømningsvarmere). RO-anlegget er planlagt med 
relativt store kapasiteter for å kunne møte ulike fremtidige vaskeprogrammer og/eller utvidelser. Det tas høyde 
for at deler av maskinparken for utvinning av RO-vann er utstyr gjenbrukt fra andre avdelinger på sykehuset.  

Det skal etableres et sentralt kjemilager i plan 4.0, for oppbevaring og distribuering av kjemikalier til rince-
prosesser, samt enzym- og alkaliske vaskeprosesser. 

 

5.2.6 Elkraft  

Helse Bergen reviderte sine kravspesifikasjoner i 2018. Spesifikasjonene blir hensyntatt i prosjektet. For 
utfyllende tekst se: Parkhjørnet, fagnotat RIE revidert forprosjekt 2020. 

 

5.2.6.1 Basisinstallasjoner elkraft  

Det etableres fortrinnsvis separate kabelstiger for elkraft og tele. Hovedføringsveiene i etasjene bygges opp 
med 2 x 600 mm broer i hver korridorsone. 

For fremføring til arbeidsplasser, møterom, grupperom etc. benyttes horisontale og vertikale 
installasjonskanaler i hvit plast. Alle kanaler planlegges utført med separate føringer for elkraft og telekabler. 

Det etableres ringjord i plan 0.1 og ved nedsenkningen for vognlageret i plan 0.2 med tilkoblinger inn mot 
byggets armeringsstål i gitte punkt. Det etableres og maskenett i dekket under nettstasjonene i plan 0.1 siden 
det er på det planet nettstasjonene ligger, ref. REN bladene. 

Utjevningsforbindelser etableres og tilknyttes hovedjordingspunkt for alle utsatte anleggsdeler for VVS, elektro, 
ledende gulvbelegg (AGV/AMR områder), armeringsjord etc.  

Alle føringsveier skal være sammenkoblet som en sammenhengende metallisk leder unntatt der kabelbro går 
gjennom vegg.  

Jordleder følger generelt med som egen leder i kraftkabler for å ivareta personsikkerheten. 

 

5.2.6.2 Høyspent forsyning  

Normalkrafttrafoene blir forsynt fra eksisterende høyspentkabler som ligger i Jonas Lies vei. 

Nettstasjonene er plassert under veien mellom Parkhjørnet og SB.  

Totalt er det planlagt fire trafoer i nettstasjonene, en forsyner GHB, to forsyner Parkhjørnet med normalstrøm 
og en er planlagt for å forsyne bygget med nødstrøm. 

qwParkhjørnet blir forsynt med 400V TN-S system fra begge stasjonene, Nødstrømsforsyningen blir etablert 
ved hjelp av kabel som kommer fra Glasblokkene trinn 2. Prosjektet legger til rette for at nødstrømsringen kan 
legges videre til Parkbyggets nettstasjon.  
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5.2.6.3 Lavspent forsyning  

Alle typer fordelinger utføres i henhold til tavlenormen NEK EN 61439.  

Spenningssystemet vil være 400V TN-S, 230V TN-S. 

230V forsyning til Gamle hovedbygg reetableres ved hjelp av en skinne med 2500A strømføringsevne.  

400V normalforsyning etableres ved hjelp av to 2500A skinner direkte fra normalstrømstrafoene.  

Styringen av forsyningene utføres av eksisterende Siemens PLS. 

Det skal brukes elektroniske justerbare effektbrytere for alle avganger og gruppevern i alle elektrofordelinger.  

Alle fordelinger dimensjoneres generelt med mulighet for 30% utvidelse. 

Det bygges opp tre separate hovedfordelinger i bygget, en for normalkraft, en for nødkraft og en for UPS 
(avbruddsfri strømforsyning). Fordelingene er plassert i separate rom og egne brannceller i plan 0.1. De fire 
rommene er planlagt brannsikret med pre-action sprinkling. 

Hovedfordelinger bygges med formkrav 4a. 

Alle effektbrytere i hovedtavler utføres som pluggbare slik at en eventuell utskifting av effektbrytere kan 
utføres enkelt og hurtig. 

I hovedtavle nødstrøm forberedes det for en 1250 A avgangsbryter som er tenkt brukt til nødstrøms forsyning i 
nord i SB (eget prosjekt). 

Bygget prosjekteres med stigeskinner ført ut fra hver sin hovedtavle. Stigeskinnene forsyner etasjefordelerne 
med normalkraft, nødstrøm og UPS. Slik er bygget tilrettelagt for muligheter til større effektuttak i de 
forskjellige etasjene uten å måtte åpne opp igjen arealer nede i de tekniske etasjene. 

Kabler utføres som kobberkabel til og med 16mm2, og aluminiumskabel for større tverrsnitt. Kablene 
dimensjoneres med en viss reservekapasitet. 

Strømforsyning til og fra UPS-systemene utføres med funksjonssikker kabel. Det gjøres fordi en da kan legge 
UPS kabler i samme trasé som normalkraft og nødstrøms kabler. Bygget er i tillegg fullsprinklet. 

Underfordelinger for UPS bygges som egne adskilte fordelinger i separat sjakt, normalkraft og nødstrøms 
underfordelinger bygges i egen sjakt. Alle underfordelinger bygges med minimum 30% utvidelsesmulighet. 

Det legges generelt opp til 1 stk. arbeidsplassuttak bestående av 6 eller 7 stk. 230V uttak til hver arbeidsplass. 

 
Antall uttak i kontorer, møterom etc. dimensjoneres i henhold til bruk og innredning. I tillegg medtas normal 
god dekning i birom, lagerrom, til løst utstyr i fellesarealer, tekniske rom og lignende. Spesielt kraftkrevende 
utstyr får egne kurser. Kursopplegg dimensjoneres med god utnyttelse av hver kurs. Der det skal tas høyde for 
en viss reservekapasitet. 

Bygningsdrift fordelingene planlegges i plan 4.0 og 0.1, i hovedsak i nærheten av de anleggene 
underfordelingene betjener. Det blir stilt de samme krav til utførelse, bryteevne, selektivitet og kaskading etc. 
som i det elektriske anlegget for øvrig. Det vil i praksis si at det blir stilt krav om at det skal være samme 
vernfabrikat i fordelinger for bygningsdrift som i hovedfordelinger og underfordelinger.  

Det settes krav om IP2XC avdekning av alle deler i fordelingen. Kun tilgang for sakkyndig personale. 
Fordelingene leveres av automatikkentreprenør. 

I disse inngår alt kursopplegg for VVS- og el-tekniske anlegg og alle andre anlegg for drift av bygningen. 

 

5.2.6.4 Belysning  

Utfyllende data ligger i fagnotat for rådgivende ingeniør elektro (RIE). 
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Belysningskonsept  

Parkhjørnet er et 24/7-bygg, personer som passerer bygningen vil kunne  se aktivitet til alle døgnets tider. Det 
er et ønske at bygningen skal være et «utstillingsvindu» for driften i sykehuset, og vise at noen alltid jobber. 

Det blir brukt fargetemperaturer med kaldhvitt innendørs, og varmhvitt utendørs. 
 
 
Innendørs 

Det er i hovedsak valgt armaturer med lik estetisk utforming som er kvadratiske 600 x 600 armaturer med 
mikroprismatisk avdekning. Armaturene kan brukes i sterilområder og kontor, og er med på å gi bygningen et 
helhetlig uttrykk sett utenfra, og også inntrykket en får når en oppholder seg inne i bygningen. 
 
Rommene deles inn i:  

- Uren sone: kontor, korridor, møterom, trapp, heis, vaskerom, korridorer og transportareal 
- Ren sone: vaskerom, korridorer og transportsoner 
- Steril sone: autoklaver o.l. 

 
 
Maskinareal, lager, pakkeareal med mer i steril sone 

Her benyttes sterilsonearmaturer som: Glamox C64 eller tilsvarende, innfelt i steril-himling. 

 
Vaskehall og maskinvaskehall samt transportområder: Uren sone 

Som for korridorer og vaskehall benyttes en kombinasjon av innfelte og utenpåliggende armaturer. Der det er 
damp og vaskemaskiner, skal det benyttes armaturer tilpasset formålet, i henhold til krav.  
 
  
Transportarealer, korridorer, garderober etc. 

I korridorer, lager, garderober og ellers der det ikke er innfelte armaturer, prosjekteres det med armaturer med 
prismatisk skjerm. Den kvadratiske formen passer til armaturenes estetiske formspråk i bygningen. Det er en 
del av overordnet belysningskonsept og bygningens estetiske uttrykk.   

 
Kontor og kontorkorridor 

Kontor og kontorkorridorer har det samme formuttrykk som ellers i bygningen, innfelte armaturer.  

 
Kantine/Møterom 

Kantine/møterom er i ren sone, og en ønsker et annet uttrykk enn i kontor og arbeidssoner. 

Her foreslåes det nedhengte sirkulær armatur. I tillegg er det funksjonsbelysning som lyser opp generelle flater 
og sikrer høye nok lyskrav til arbeidsbelysning om rommet skal brukes til møtevirksomhet eller workshop. 

I møterom og grupperom benyttes innfelte armaturer. For møterom som skal benyttes til videokonferanser, vil 
belysningen bli tilpasset det.  

 

 

Utendørs 
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Belysningen skal skape en sammenheng mellom ute og inne, og det skal oppleves som en helhet. Belysningen 
skal bidra til å skape trivsel og gi brukerne en følelse av trygghet. God belysning som gjør et område oversiktlig 
og lesbart, og ivaretar god tilgjengelighet for alle typer brukere, vil stimulere til aktiv og hyggelig bruk av 
området, også på kveldstid. 
 
 
Gangsone mellom bygg: «Portalen» 

Gangsonen mellom Parkhjørnet og SB blir selve inngangsportalen for gående besøkende til Haukeland. 

Området skal ha plass til transport fra BKK til nettstasjoner, sykkelparkering, gående og eventuelt 
sittegruppe/opphold. 

Ved gangfelt i gaten er det forsterket belysning, slik at gående og bilister blir ekstra oppmerksomme på 
overgangen. 

Gangbru kan vurderes å ha en kunstinstallasjon som lyser, for å skape identitet og blikkfang. Gangbruen er 
bindeleddet mellom de to bygningene, samtidig som den blir en portal i vårt gangområde. Portalen kan 
fremheves visuelt som objekt. 

Belysning skal understøtte visuell forståelse og transparens for de ulike aktivitetene. 

 

Nødlysanlegg 

Nødlysanlegget skal tilfredsstille NS3926. Det vil bli installert etterlysende nødlys med markeringsskilt over 
dører til rømningsvei, rømningstrapper og ved retningsendringer i rømningsvei. Ledelys er i form av den 
allmenne belysningen i korridorer forsynt fra UPS anlegget og fra nødstrømsanlegget.  

Belysningen i maskinarealene blir UPS forsynt for å opprettholde kravene i forskriftene. 

 

5.2.6.5 Reservekraftanlegg  

Eksisterende nødstrømsaggregater, som er lokalisert i Miljøhallen, benyttes i prosjektet.  

Etter ønske fra byggherren, skal det være mulig å kjøre normalkrafttavlen fra nødstrømstavlen om det oppstår 
feil på normalkraftforsyningen. Det blir ivaretatt i detaljprosjektet.  

Det prosjekteres en modulbasert UPS på 200kVA med 1 times batteribackup og batteriovervåking. At UPSen er 
modulbasert betyr at modulene kan tas ut enkeltvis for vedlikehold uten at UPS anlegget på bygget mister 
spenningen. 

UPSen med tilhørende batteri blir stående i en egen branncelle sammen med hovedfordelingen for UPS. 

 

5.2.6.6 El-varme 

Det er ikke tenkt montert elektriske ovner i bygget, unntaket er i gangbroen over til SB og eventuelle små 
toalett/birom om de havner i kontakt med fasaden. Det vurderes varmekabler i gulvet i dusjene i herre og 
dame garderobene. 

 

5.2.7 Tele og automatisering  

Det etableres en fremtidsrettet IKT-infrastruktur som er applikasjonsuavhengig og tilrettelagt for å ivareta 
smarte løsninger for data og svakstrømanlegg i sykehuset. 

Fiberforsyning inn til hovedkommunikasjonsrommet planlegges utført i nært samarbeid med Helse Vest IKT. 
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5.2.7.1 Data/spredernett/fordelere  

Alle kostnader for føringsveier inngår i system 411. 

Det etableres en bygningsfordeler (BF) i plan 0.1. BF plasseres i et eget avlukke/gitterrom i IKT hovedrommet. 
Fra BF legges det opp til en fiberkabel som termineres i radio/forsterker rommet i SB. Fra etasjefordeler (EF) i 
plan 4.0 legges tilsvarende fiber ut til annet bygg/sted som blir anvist av Helse Vest IKT i detaljprosjektet.  

Mellom etasjefordelerne og BF legges det opp et redundant nett som sørger for at en feil på en av kablene ikke 
fører til nedetid i datanettverket, 

Det legges en 100 par kat 3 kabel fra radio/ forsterker rommet frem til og opp igjennom alle IKT rommene i 
bygget. Den termineres i IKT rack i etasjene. Slik oppnås redundant forsyning til bygget. I hvert IKT rom 
etableres det to eller tre 19” rack. 

Det er satt av plass til adgangskontroll, brannalarm anlegg og talevarsling i et eget IKT-rom i plan 0.1.  

Det legges opp til kablet nettverk til faste arbeidsplasser og fulldekket trådløst via Wi-Fi. Det tilrettelegges for 
IP-Telefoni. Adgangskontrollanlegget kan benytte de samme kablede og trådløse (Wi-Fi) nettene. Dette gir stor 
fleksibilitet i bygget.  

Det legges opp til kablede nett til brannvarslingsanlegg, talevarslingsanlegg og SD-anlegg. Bruken tilfredsstilles 
med kabel og koblingsmateriell i henhold til sambandsklasse Ea/ kategori 6A eller bedre.  

Det etableres et horisontalt spredenett som støtter applikasjonen 10 GBps ethernet til endeutstyr for å dekke 
behovet for datakommunikasjon.  

Følgende kriterier legges til grunn: 

- Siste gjeldende versjon av NS-EN50173.  
- Strukturert spredenett utføres i henhold til svakstrømshåndboken og IKT rammeverk..  
- Det benyttes UTP kategori 6A kabel terminert i kategori 6 RJ45 uttak.  
- Fiberkabler legges i struktur som gjør at en oppnår redundans.  
- Hver arbeidsplass utstyres med uttak i henhold til rammeverket.  
- Gjester benytter primært det trådløse datanettverket som dekker alle arealer. Det legges frem 

datapunkt for tilkobling av sendere for Wi-Fi. 
 

Helse Vest IKT krever at det skal installeres Wi-Fi sendere i heisstol. Det beskrives i heisentreprisen.  

Nettverkselektronikk og sendere for trådløst data er brukerutstyr som Byggherren står for leveringen av. 

 

5.2.7.2 Telefoni  

Det lagt til grunn at kommunikasjon skal foregå over IP-telefoni for fast og bærbar løsning.  

Det er ikke tatt med kursopplegg for DECT da Byggherren går bort fra løsningen. 

Det er planlagt med god mobildekning i bygget.  

Det er medtatt kostnader for porttelefonanlegg ved hovedinngangen på plan 1.0, og ved inngangen fra 
gangbroen mellom Parkhjørnet og SB. Anlegget kobles mot datanettverket, svar på oppkall tas via PC eller 
smarttelefon. 
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5.2.7.3 Alarm og signalsystemer 

Bygget utstyres med et heldekkende automatisk brannalarmanlegg basert på overvåking med adresserbare 
manuelle meldere og detektorer tilpasset miljø. Alarmering ved hjelp av talevarsling. Der det er påkrevd blir det 
supplert med optisk varsling. Anlegget skal kunne kommuniserer med andre eksisterende anlegg for Haukeland 
Universitetssykehus (HUS). 

Aspirasjonsdetektor monteres i hovedtavlerommene, UPS rom, hoved IKT rom og i Sterilt høylager. Det 
monteres brannmannspanel ved brannvesenets angrepspunkt i hovedinngangen. Det leveres og monteres 
grafisk presentasjonssystem for brannalarmanlegget. 

Det benyttes kortleser med kodetastatur for innpassering og åpneknapp for utpassering. Det blir skallsikring fra 
gateplan, ved alle innganger, i heisstoler og øvrige dører med tilkomst fra utsiden av bygningen. Eksempel på 
skallsikret dør er den rene rømningsdøren ut fra bygget, direkte ut mot Jonas Lies vei. Korridordørene kan også 
være rømningsdører slik at de må koordineres opp mot brann. Se forøvrig vedlagte plantegninger for 
adgangskontrollanlegg. 

Byggherren går over til nøkkelfritt system og ønsker trådløse dørbladlesere på ikke kritiske dører.  

For andre områder som krever høyere sikkerhet benyttes det online kortlesere med kode tastatur. 

Sikkerhetskonseptet og sikringsrisikoanalysen er ennå ikke gjennomført. Det planlegges utført i forbindelse 
med oppstart av detaljfasen slik at anlegget kan bygges opp i henhold til sikringsrisikoanalysen. Generell 
risikoanalyse er heller ikke gjennomført.  

 

5.2.7.4 Lyd- og bildeanlegg  

Det er kalkulert inn 3 overvåkingskamera rundt bygningskroppen til Parkhjørnet. Prosjektering av de planlegges 
utført i forbindelse med oppstart av detaljfasen slik at anlegget kan bygges opp i henhold til 
sikringsrisikoanalysen. 

Det legges opp til komplett AV-anlegg inne på møterom, grupperom og pauserom.  

 

5.2.7.5 SD-anlegg  

Det installeres et moderne SD-anlegg for automatisk styring/regulering av klima i anlegget. Anlegget tilknyttes 
eksisterende SD anlegg på Haukeland Sykehus med PC basert presentasjonssystem plassert i Teknisk avdeling. 
Anlegget integreres via eksisterende automasjons- server i eksisterende system/rutiner for alarmhåndtering og 

varsling til driftspersonell. 
 

Anlegget benyttes til driftskontroll og overvåking av VVS-tekniske og elektriske anlegg. I tillegg til funksjoner for 
regulering og overvåking av VVS-anleggene for ventilasjon, varme og kjøling skal SD-anlegget motta signaler fra 
brannalarmanlegg, jordfeilovervåking og isolasjonsovervåking og hovedtavler / UPS med mer. 
 
For service og drift skal hver fordeling ha mulighet for tilkobling av bærbar PC/håndholdt PDA. 

 

5.2.8 Landskap  

 

5.2.8.1 Utomhus  

Området er i dag en av hovedtilkomstveiene for gående og syklende til HUS, og leder mot hovedinngangen til 
SB. Funksjonen blir viktig å ivareta videre. 
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Nytt bygg fyller mesteparten av arealet under bakken mot SB og hele området blir en del av byggegropen. Det 
gir behov for å opparbeide utearealet over og rundt Parkhjørnet på nytt når anleggsarbeidet avsluttes, og det 
blir samtidig mulig å skape et trivelig uterom som en fin velkomst inn til sykehusområdet.  

Det er vektlagt tilrettelegging for gående og syklende som gir trafikksikre løsninger mot Jonas Lies vei. 
Fotgjengerfeltet er flyttet noe østover for å gi bedre siktlinjer og gangveien inne på området er formet for å 
senke farten for syklende.  

 

 

Illustrasjon uteareal 

 

Gangveien og omkringliggende utomhusdekke får betongheller i ulike mønster og nyanser kombinert med 
plasstøpt kostet betong. Uterommet strekker seg rundt hele bygget og binder sammen det nye bygget med 
omkringliggende bygninger.  

Plantekasser, benker og større plantefelt møblerer utearealet og bryter opp det store uterommet i ulike soner. 
Det blir tilrettelagt for oppholdssone ved SB samt under tak ved byggets hovedinngang. 

Det er behov for å etablere flere ventilasjonsrister i uteområdet for naturlig ventilasjon av nettstasjonene i 
underetasjen. Ristene og utføringen av arealet rundt tilpasses slik at de glir inn i uteområdet og blir en del av 
det helhetlige konseptet.    

Tilrettelegging for syklende er en viktig strategi for å oppfordre til at flest mulig velger sykkel fremfor bil. 
Sykkelparkering er tilrettelagt langs SB og det etableres tak over disse. De vil være godt synlig for besøkende i 
utearealet, både til bygget og andre omkringliggende bygg. I bakgård mellom Parkhjørnet og GHB kan det 
etableres sykkelparkering med delvis overdekning.  

Eksisterende terreng har mye fall mot tomten. Området blir hevet opp for utflating av terrenget. Det vil fortsatt 
være et lokalt lavpunkt for området ved bygget, og overvannshåndtering er derfor ekstra viktig. Fordrøyning av 
regnvann på tak blir løst ved blå-grønt tak. I utearealet samler vannrenner opp regnvann som føres til regnbed 
der terrenget tillater det, og til fordrøyning i plantefelt. Ved en 200-års nedbørshendelse vil ikke fordrøyning av 
takareal og overvannshåndtering i utearealet gi tilstrekkelig sikring mot flomvann, og noe vann blir stående i 
lavpunktene.  

Belysning gir en behagelig og trygg opplysning av hele uterommet og bidrar til veifinning.  

Det nye bygget blir koblet til eksisterende varelevering ved Sentralforsyninga, under bakken og uten behov for 
trafikk inne på tomten.  
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Se vedlegg Utomhus. 

 

5.2.8.2 Blågrønt tak  

Takflaten blir godt synlig fra omkringliggende bygg og er byggets 5. fasade.  

Takflaten får blågrønt tak med sedum hvor hovedfunksjonen er å fordrøye regnvann. Med sedum på takflaten 
blir bygget estetisk tiltalende fra alle vinkler, og bidrar samtidig til påkrevd fordrøyning av regnvann, og til 
økologisk mangfold.  

Se vedlegg Utomhus. 

 

5.3 Energi og miljø   

5.3.1 Miljømål  

 
Parkhjørnet skal oppfylle TEK17, og så høy energiklasse som mulig vurdert ut fra et kost/nytte perspektiv. Per 
forprosjektfase ligger bygget an til å klare energiklasse B for sykehusbygg, som er svært bra i forhold til byggets 
energikrevende produksjon. 
 
For anleggsperioden: 

 Anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging skal gjennomføres på en slik måte at prosessen ikke 
medfører urimelige ulemper for omgivelsene. Omgivelsene skal sikres slik at ulemper fra sjenerende 
støv, støy og vibrasjoner reduseres til et minimum.  

 Det skal være høy grad av gjenvinning og sortering av avfall fra byggingen med 95% kildesortering.  

 
Ferdig bygg skal fremstå med en tydelig miljøprofil med et spesielt fokus og prioritet på følgende tema:  

 Bygget skal utformes på en slik måte at det tilpasses eksisterende nærmiljø med parkområde på en 
god og naturlig måte.  

 Bygget skal ha gode miljøkvaliteter og ha et lavt energiforbruk. Materialbruk med lav 
klima/miljøpåvirkning vurderes for bruk i prosjektet gjennom detaljprosjektfasen. 

 Det velges materialer og løsninger som fremmer et godt arbeidsmiljø, inneklima/innemiljø og god drift 
i det ferdige bygget.  

 
 
 

5.3.2 Miljøoppfølging  

I forprosjektet er miljømål prosjektert inn, og følges opp videre i detaljprosjektet. Det har vært avholdt et 
tverrfaglig møte med fokus på å dokumentere det som er implementert, og å utfordre eget og andres fag. Om 
ytterligere miljøtiltak ønskes iverksatt vil det ha en økt kostnadskonsekvens som må vurderes av Byggherren. 

Miljøoppfølgingsplan (MOP) er utarbeidet på samme måte og etter samme mal som øvrige prosjekt i Helse 
Bergen, og pdf utskrift følger vedlagt. 

Miljøoppfølgingsplanen omfatter følgende områder: 
1. Ledelse og gjennomføring  
2. Orientering og utforming av bygg  
3. Klima og energi  
4. Elektrotekniske anlegg  
5. Materialer  
6. Innemiljø  
7. Transport  
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8. Massehåndtering  
9. Avfall  
10. Forurensning og ytre miljø  
11. Biologisk mangfold  
12. Universell utforming  

 

5.3.3 Energi 

Bygget prosjekteres i henhold til TEK17. Bygningsteknisk er det et enkelt bygg, innholdet er teknisk og 
komplekst. 

Bygget får en relativt kompakt form med en L-formet bygningskropp i fire etasjer over bakken.  

Det er lagt inn solskjerming for solutsatt fasade. 

Byggets dekontamineringsprosesser har i all hovedsak varmeoverskudd. Det er en klar målsetning å gjenvinne 
overskuddsvarmen til oppvarming av ventilasjonsluft og vann til de samme prosessene. Det gjøres med 
varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater.  

Byggets hovedtavler utstyres med energimålere. Det er nettanalysatorer på alle større avganger som gir 
mulighet for å innhente forbruksdata på de forskjellige installasjonene. Forbruksdata brukes for å optimalisere 
den tekniske driften av bygget. 

 

5.3.3.1 Energimål 

Energimålet til Parkhjørnet er å tilfredsstille TEK 17 og best mulig energiklasse vurdert etter kost-nytte. Det 
innebærer strenge krav til både bygningskroppen, tekniske installasjoner og energiforsyning. Parkhjørnet er 
vurdert som bygningskategori sykehus i henhold til tabell for energikrav.   

 

5.3.3.2 Energibruk  

Parkhjørnet vil oppfylle kravet i TEK17 om netto energibehov på 225,0 kWh/m² år. 

Energibehovet blir utregnet med minimum tillatte luftmengde av ventilasjon på 10 m³/(hm²) etter NS3031 
tabell A6. Ventilasjonsmengde i drift vil være betydelig høyere pga. prosesser med vasking og behovet for 
undertrykk i avdelinger der steriliseringsprosesser foregår. Dermed vil reelt energibruk på grunn av bruken 
være betydelig høyere enn tallene etter TEK 17 antyder. Forhøyet forbruk vil komme av bruken og ikke av 
bygningskroppen. 

 

5.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

I henhold til byggherreforskriften skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere 
forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen, hvor valg av arkitektoniske og 
tekniske løsninger skal tas. Forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres. Det 
innebærer utarbeidelse av dokumentasjon som beskriver byggets konstruksjon og utforming, for å ivareta 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold og framtidige ombyggings- og påbyggingsarbeider, samt 
eventuell riving. 

I forprosjektet er det ivaretatt gjennom fokus på areal og SHA i tverrfaglige møter. Det har vært gjennomført en 
tverrfaglig risikovurderingsanalyse. Analysen hadde som formål å avdekke forhold som det fortsatt er tid til å 
prosjektere inn i grunnlaget, og sikre at avdekkede tiltak er medtatt i forprosjektrapporten med tilhørende 
vedlegg og kalkyle. Vedlagt følger risikovurderingsrapporten. 

De største risikoene er knyttet til svært trang byggeplass inntil eksisterende bygg, kommunal veg og fremdrift 
knyttet opp mot Glasblokkene trinn 2. Det planlegges for en rekke tiltak for å redusere risikoene ved 
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planlegging av rigg og drift som vaktpersonell, sikkerhetsavstander, rømningsveier, utforming av byggegjerde 
med mer. Valg av spuntløsning, byggemetode og fasade hensyntar best mulig SHA hensyn. 

Før oppstart av arbeidet på bygge- og anleggsplassen utarbeides det en skriftlig plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, SHA-plan, som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Denne oppgaven er 
delegert til koordinator for prosjekteringen (KP).  
 

5.5 Logistikk og forsyningssystemer  

Parkhjørnet innehar en høy grad av automatisering. Alle logistikk og forsyningssystemer er utredet og 
dimensjonert i forprosjektet. Systemene prosjekteres med mulighet for manuell backup betjening. Simulering 
av logistikk systemene vurderes gjennomført i detaljprosjektet. Overgang og grensesnitt mellom monorail og 
øvrig transportsystem i bygget planlegges i detaljprosjektet. 

 

5.5.1 Vareflytanalyse  

Parkhjørnets plassering og en planløsning over flere etasjer har påvirket valgene for logistikk- og 
automatiseringsløsninger. Parkhjørnets primære funksjoner er fordelt på 4 plan, og må bindes sammen for å 
sikre en god og effektiv logistikkløsning under gitte forhold.  
 
Følgende elementer er vektlagt i arbeidet: 

• Effektive vertikale forbindelser med mulighet for produksjonsstyrende midlertidig lagringskapasitet. 
• Full automatisering i områder uten dagslys eller med tunge fysiske arbeidsoppgaver. 
• Mulighet for full automatisering i produksjonsområdene (vaskehall og sterilsentral). 
• Fleksible automatiske løsninger med mulighet for ”fast-track” og manuelle alternativer.  
• At nasjonale og internasjonale hygienestandarder er overholdt. 
• Effektiv arbeidsflyt i tråd med nye, IT-støttede produksjonsprosesser. 
• Riktig dimensjonering basert på tilgjengelige data. 
• Integrerte løsninger i samråd med arkitekter, brukere og andre interessenter. 

Løsningen som nå er beskrevet tilfredsstiller disse elementene. 
 
De detaljerte arbeids- og produksjonsprosedyrene, utvalgt teknologi og kontekst er beskrevet i vedlegg «NOT-
RILo-02 Forprosjektrapport Logistikk og automatiseringsløsning Parkhjørnet». Notatet er strukturert i henhold 
til 5 relevante logistikkflyter: 

• Transportcontainere 
• Sterile engangsartikler 
• Instrumentcontainere 
• Plastbakker 
• Stativ (vask og autoklav) 

 
De følger en produksjonsflyt gjennom de ulike plan som vist under: 
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Produksjonsflyt 

 

5.5.1.1 Flyt for transportcontainere  

Transportcontainere brukes til utkjøring av steriliserte instrumenter og engangsutstyr, og fraktes til og fra SB og 
Glasblokkene trinn 2. Det planlegges et helautomatisk system for transportcontainere med fokus på: 

• 1 - Transport til det automatiske systemet med AGV eller 
monorail 

• 2 - Automatisk åpning og lukking av transportvogner. 
• 3 - Fjerning av instrumentcontainere og plastbakker for brukt 

utstyr, ved bruk av robotarm. 
• 4 - Automatisk vask og desinfisering i en robotisert 

vaskemaskin. 
• 5 - Bufferlagring for tomme og fylte transportcontainere. 
• 6 - Pakking av transportcontainere med sterilt kirurgisk utstyr. 
• 1 - Retur av transportcontainere til AGV eller monorail. 

 

For å oppnå funksjonaliteten i plan 0.1 og til dels 0.2, er det brukt en 
kombinasjon av flere kjente systemer og teknologier. Se nærmere 
beskrivelse i eget vedlegg.  

 

 

5.5.1.2 Flyt for sterilt engangsutstyr  

Sterilt engangsutstyr kommer fra varemottaket i Sentralforsyninga via rampen til plan 0.1. Om det blir monorail 
må antakelig løftebord inn for manuell varetransport. Her fjernes tertiær emballasje i stripperommet, før det 
lastes manuelt inn i det helautomatiske sterile høylageret. I samme plan pakkes utstyret automatisk i 
transportcontainer. I samme plan kan også sterilt engangsutstyr hentes ut og pakkes manuelt for spesifikke 
operasjoner.  

Ved behov er det mulig å manuelt ta ut en transportcontainer fra det automatiske bufferlageret for 
transportcontainere, og fylle den med sterilt engangsutstyr i plan 0.1. 

 

5.5.1.3  Flyt for instrumentcontainere  

Flyt for instrumentcontainere er detaljert beskrevet i 
vedlegg, og blir kun overordnet beskrevet her. Flyten 
for plastbakker følger i stor grad den samme 
prosessen. 

Etter at instrumentcontaineren automatisk er fjernet 
fra transportcontainer i plan 0.1, lastes den over i en 
uren lagerautomat som fører opp til vaskehallen i 
plan 3.0.  

Lagerautomaten går mellom plan 0.1 og plan 3.0, og 
har en kapasitet på 400 - 500 instrumentcontainere 
og plastbakker. 

Den urene lagerautomaten gir lagring og utjevning av 
arbeidstopper, samt vertikal transport mellom plan 
0.1 og plan 3.0. Den kan brukes til akuttransport, og 
gir delvis manuell tilgang ved driftsstans eller feil. 
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Plan 0.1 Transport område 

 

I plan 3.0 hentes instrumentcontaineren ut av 
lagerautomaten, for vaske- og pakkeprosessen. Her 
tilrettelegges det for automatisk transport av 
instrumentcontainere, vaskestativ og autoklavestativer 
med AMR-roboter. Det tilrettelegges også for 
automatiske laste- og losseløsninger. 

Etter vaskeprosessen føres vaskestativ inn i 
lagerautomaten på ren side (etter evt. kvalitetskontroll), 
som forbinder plan 3.0 og 2.0.  

Instrumentcontainere og plastbakker vaskes i 
bakkevaskemaskiner i plan 3.0. Rene 
instrumentcontainere lastes manuelt inn i lagerautomat 
for containere, som forbinder plan 3.0 og 2.0. 
Plastbakker føres til en avsendestasjon til steriltager. 

      

       Plan 3.0 Vaskehall 

 

 

 

I plan 2.0 overføres instrumentcontainerne og 
vaskestativ fra lagerautomatene til pakkebordene ved 
hjelp av AMR. Her pakkes instrumentcontainerne før de 
fraktes med AMR til et transportbånd og derfra pakkes 
til autoklavestativer ved hjelp av en robotarm. Deretter 
autoklaveres, kjøles og pakkes de automatisk ved bruk 
av robotarm, før de er klar for sterilt lager. Overføring til 
sterilt lager kan skje manuelt, eller automatisk ved bruk 
av robotarm. 

 

 

 

Plan 2.0 Sterilsentral 

 

5.5.2 Automasjon for vaskemaskiner og autoklaver 

I forbindelse med beskrevet flyt og ulike prosesser er det ivaretatt plass for automatisering foran og bak 
vaskemaskiner og autoklaver. Deler av løsningene kan være leverandøravhengig, så fokuset i forprosjektfasen 
har vært å sikre at plassen er tilstrekkelig for de vanligste leverandørene, så vel som for manuelle prosesser. 
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5.5.3 Heis  

Alle heisene utføres som maskinromsløse heiser med styreskap ved siden av heisdør i toppetasjen. Det 
monteres adgangskontroll i heisstol.  

Alle mål er dimensjonerende forslag fra arkitekt (ARK) og rådgivende ingeniør elektro (RIE). Det er viktig at 
brukerne av bygget godkjenner det endelige valget. Slik sjaktene er bygget opp er det mulig for Helse Bergen å 
få inn tilbud fra minst tre heisleverandører. 

Mot fasaden til SB planlegges det om nødvendig to løftebord. Nærmere detaljer blir tatt i detaljprosjektet. 

Det planlegges to heiser i bygget. For å unngå at overhøyden på heisen stikker opp igjennom taket på bygget, 
blir dette vektlagt i planleggingen av heisene. Det kan da leveres to person- og vareheiser med en kapasitet på 
1,2 tonn, stolstørrelse B x D x H: 1200 x 2300 x 2100 mm. 

 

5.5.4 Transportanlegg  

Endelig beslutning på om eksisterende transportløsning med «monorail» skal videreføres inn i bygget eller om 
det skal skje en overgang fra monorail til AGV et sted mellom Sentralforsyninga og Parkhjørnet, fattes i 
detaljprosjektet. 

Det etableres en transporttunnel med bredde på 4,5 m fra SB i Sentralforsyningas underetasje til Parkhjørnets 
plan 0.1 i sør. Tunnelen sikrer fysisk bredde for å kunne ivareta begge alternativ. «Monorail» kan føres inn i 
Parkhjørnet med overgang i knutepunkt 13. 

 

5.5.5 Avfall  

For håndtering av avfall internt i Parkhjørnet etableres det oppstillingsplasser for avfallskontainere i nær 
tilknytning til transportanlegget. Her samles de aktuelle fraksjoner i sine kontainere. Avfallet blir levert manuelt 
fra de ulike etasjene og tømt i kontainerne. Om de fulle kontainere skal sendes manuelt eller automatisk fra 
oppstillingsplassene må vurderes nærmere av Helse Bergen i senere fase.  

 

5.6 ROS-Analyse  

Det ble gjennomført en grov ROS-Analyse 11.06.2020. Momenter som berører byggeprosjektet er prosjektert 
inn per forprosjekt. Videre oppfølging av grovanalysen og implementering av tiltak gjennomføres i 
detaljprosjektet. 

Se vedlegg 573-20200611 Logg for ROS analyse Parkhjørnet m. vedlegg 

 

5.7 Utomhusanlegg og kulverter 

5.7.1 Kulverter  

Det blir etablert ny kulvert/transporttunnel som kobler Parkhjørnet til SB, og transportanlegget for hele 
sykehusområdet. Kulverten ligger under utearealet og kommer inn i Parkhjørnets plan 0.1.  

 

5.7.2 Utvendig VA-anlegg  

Det vises til vedlagte oversiktsplan for VA. 
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5.7.2.1 Vann 

Byggets hovedinntak for sanitær og sprinkler hentes fra Jonas Lies Vei, der eksisterende vannledning skiftes ut i 
forbindelse med prosjektet. Brannhydrant ved overgangsfeltet er tidligere flyttet av hensyn til byggegropen og 
andre praktiske hensyn. For forbruksvann er det og planlagt en sekundær forsyning fra SB. 

 

5.7.2.2 Spillvann  

Spillvann fra bygget føres ut gjennom vegg i plan 0.1 til Jonas Lies Vei, og ned til kum SK1 for tilkobling til 
kommunalt nett. 

 

5.7.2.3 Overvann  

Overvann fra Parkhjørnets tak, samt tilstøtende takrenner fra GHB som ellers ville bli innbygget av nybygget, 
føres ned til ny kum utenfor akse G-7-8, kummen tilkobles eksisterende ledning for overvann som krysser 
under GHB.  

 

5.8 Overordnet IKT-program 

Overordnet IKT program er skissert i forbindelse med konseptrapport. 

De tilpasninger som skal gjøres i dette prosjektet vil være små og håndterbare sett i relasjon til øvrig infrastruktur 
som må etableres. 

Det har blitt tatt høyde for innføring av nye systemer for sporing, bestilling og lager. 

 

6 Uavhengig kontroll 

Bygget er i tiltaksklasse 3 og i henhold til Saksforskriften §14-2 er det krav om uavhengig kontroll av følgende 
fagområder:  

a) Bygningsfysikk: Krav om kontroll både av prosjektering (PRO) og utførelse (UTF).  
b) Konstruksjonssikkerhet: Kontroll både av prosjektering og utførelse.  
c) Geoteknikk: Kontroll både av prosjektering og utførelse.  
d) Brannsikkerhet: Kun kontroll av prosjektering av brannsikkerhetskonsept.  

 
I tillegg kan Bergen kommune stille krav om uavhengig kontroll av andre fagområder iht. SAK §14-3. 
Gjennomføring av kontroll skal skje ‘på et tidspunkt som er egnet for å avdekke eventuelle avvik’ heter det i 
veilederen for uavhengig kontroll. Kontrollen bør gjennomføres på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at 
eventuelle avvik kan rettes uten for store kostnader. Kontroll av prosjektering kan gjerne gjennomføres i flere 
trinn, og kontrollen er oftest koblet til innsending av IG-søknader i detaljprosjektet.  
 
Byggherren må engasjere firma som er organisatorisk og økonomisk uavhengige av de som er engasjert til å 
prosjektere bygget. Imidlertid kan prosjektets RIB inneha rollen som kontrollør for konstruksjonssikkerhet av 
utførelse. Kontroll av bygningsfysikk kan deles mellom eksempelvis ARK og RIV, når det er nøyaktig definerte 
grenseoppgaver mellom aktørene. Også her kan prosjektets ARK og RIV inneha rollen som kontrollerende for 
utførelsen.  
 



FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

53 
 

Selve kontrollerklæringen kan foreligge på et senere tidspunkt. For kontroll av brannsikkerhet og kommunalt 
pålagte områder for PRO skal kontrollerklæring foreligge senest ved søknad om igangsetting. For de andre 
områdene, der både prosjektering og utførelse skal kontrolleres, er det tilstrekkelig at kontrollerklæringen 
foreligger før søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest om det er det samme kontrollforetaket som 
kontrollerer både prosjektering og utførelse. Dersom det er forskjellige foretak, er det praktisk å dele det i en 
kontrollerklæring for prosjektering som gis i forbindelse med søknad om igangsetting, og en kontrollerklæring 
for utførelse som gis i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

 

7 Kalkyle og finansieringsplan  

 

7.1 Kostnadskalkyle og investeringsramme  

 
Det er gjennomført kalkyler for entreprisekostnader i henhold til NS 3451:2009+A1:2019 
«Bygningsdelstabellen» på 2-siffernivå, og sammenstilling av prosjektkostnader i henhold til NS 3453:2016 
«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt».  
 
Kalkylen for byggekostnadene er utført av prosjektets arkitekter og rådgivende ingeniører, der det er brukt 
mengder fra modellene (BIM) sammen med prisdatabanker og erfaringspriser fra tilsvarende prosjekter i Norge 
og Danmark. Det har vært noe dialog med leverandører for å supplere erfaringspriser innenfor enkelte poster. 
 
 

7.1.1 Investeringskalkyle  

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet en kalkyle for entreprisekostnader: 
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*Lønns- og prisjustert (LPS justert) kalkyle februar 2019 – februar 2020, etter «Byggjekostnader for bustader», 
bustadblokk, materialer, per fag, se https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol 

 
Inkludert i entreprisekostnadene er bygget tilrettelagt for en høy grad av automatiserte logistikk funksjoner. De 
automatiserte logistikk funksjonene optimaliserer arealbruken og gir mulighet for å utnytte hele arealet i 
bygget som er fordelt over flere plan. De automatiserte funksjonene sikrer en vesentlig forbedret HMS for 
medarbeiderne samtidig som de gir et lavere bemanningsbehov.  
Styringsgruppen har vedtatt at lageret og andre automatiseringstiltak, som er resultat av Case Cart beslutning, 
skal behandles av et nytt Case Cart prosjekt.  
 
 

7.1.2 Kalkyleforutsetninger   

 
 
Kalkyleforutsetninger fra prosjekteringsgruppen (konto 01-07): 

- Usikkerheten er estimert til 25 MNOK  
- Kostnadsnivå per oktober 2020. 
- Kronekursen har en svært stor usikkerhet i korona tiden. Flere leverandører har varslet at prislistene 

deres ikke lenger er veiledende i forhold til kronekursen per dags dato. 
- Løst inventar og alle maskiner er priset av Helse Bergen. 

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol


FORPROSJEKTRAPPORT – PARKHJØRNET – NYTT DEKONTAMINERINGSBYGG 

 

55 
 

 
 
 

7.1.3 Entreprisekostnader (konto 1-7)  

 
Konto 1 Felleskostnader inneholder rigg og drift samt bygningsmessige hjelpearbeider for VVS- og EL-
anleggene. Det er utarbeidet en kalkyle for rigg og drift kap. 11-19 etter NS 3453. Det er avsatt kostnader for 
hjelpearbeider som %-satser av entreprisekostnadene for VVS og elektro, basert på erfaringstall.  
 
Kostnadsberegningen for konto 2-7 inneholder kostnader i henhold til bygningsdeltabellen NS 3451, 4. utgave, 
og er presentert med en detaljeringsgrad på ensifret nivå.  
 
 

7.1.4 Generelle kostnader (kapittel 8)  

 

Kalkylen for kapittel 8 Generelle kostnader følger inndelingen i NS 3453 og består av følgende: 

 

Administrasjon og prosjektering er kalkulert med basis i estimert bemanningsplan for hele prosjektet i 
gjennomføringen. Prosjekteringstjenester er kalkulert med basis i inngåtte kontrakter med de prosjekterende 
for forprosjektfasen og foreliggende tilbud for gjennomføringsfasen. Bikostnader, forsikringer og gebyrer er 
kalkulert med basis i erfaringspriser fra andre tilsvarende prosjekter.  
 

 

 

 

 

7.1.5 Spesielle kostnader (kapittel 9)  

Kalkylen ovenfor viser kostnader på ca 79 mill. kroner. 

Kostnader fordeles på: 

- Løst inventar og utstyr   ca 24 mill. 
- Omlegging og midl tiltak  ca   7 mill. 
- Merverdiavgift   ca 48 mill. 
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7.2 Kuttliste for prosjektet  

Parkhjørnet er planlagt som et nøkternt bygg med innvendige tekniske utfordrende løsninger med fokus på 
funksjonalitet innenfor tomtens beskaffenhet.  

Prosjektet gjennomgikk en kutt- og optimaliseringsrunde i perioden april til juni da behov for kostnadskutt 
oversteg den samlede kuttlisten vesentlig. Det er ikke reetablert noen kuttliste etter kutt- og 
optimaliseringsrunden. Det er kun mulig å gjennomføre mindre kutt utover det som allerede er implementert. 
Eventuelle ytterligere kutt vil redusere funksjonaliteten betydelig og påvirke HMS negativt. 

Det er flere kostnadselement som kan legges til for å heve kvaliteter, øke miljøtiltak (redusere CO2 avtrykk), 
øke redundans eller redusere driftskostnadene ytterligere.  

Om noe skal kuttes eller legges til, vil tidlige beslutninger kreve minst omprosjektering. 

 

7.3 Usikkerhetsanalyse  

Det er ikke krav til ekstern usikkerhetsanalyse for prosjektet. Det er likevel blitt gjennomført en intern 
usikkerhetsanalyse i prosjektet. 
 
Innspill på usikkerheter fra prosjekteringsgruppen: 
 

Usikkerhet Foreslått tiltak 

Det er kritisk å få detaljert informasjon om fysiske og 
tekniske data for byggspesifikke produkter 
(vaskemaskiner, autoklaver, robotvasker, logistikk og 
automasjonsleveranser) som skal inn i bygget tidlig i 
detaljprosjektet. 
Spesielt robotvaskemaskinen som er «one of a kind» 
og aldri produsert før har særskilt store usikkerheter. 
Leveringstid av systemene er også usikker. 

Kontrahere omgående med forbehold om at 
prosjektet blir realisert.  
 
 

Uoversiktlig hierarki hos de ulike grupperingene hos 
Helse Bergen, og koordinering mellom dem.  

Etablere et organisasjonskart for kommende faser 
som inkluderer alle deler av Helse Bergen/Vest som 
skal involveres. Beslutningshierarki og mandat på de 
ulike nivåene synliggjøres. 

Tid til prosjektet hos beslutningstakere og 
medvirkende hos Helse Bergen. 

Styringsgruppen sikrer avsatt prosjekttid hos 
påkrevde ressurser. 

Prosjektets fremdrift er viktig for å realisere vaskehall 
samtidig med ferdigstillelse av Glasblokkene trinn 2. 

Prosjektet må lege til rette for at beslutningstakere 
får korrekt informasjon, rettidig, slik at beslutninger 
kan fattes basert på korrekt underlag og til rett tid 

Tilstrekkelig tid til test av alle systemer. Erfaring fra 
ALLE sterilsentraler vi har snakket med. 

Egen ITB ressurs fra og med detaljprosjektet. 
Systematisk ferdigstillelse. 

Bygget er komplekst og unikt. Fare for at det dukker 
opp saker som vil gi «aha-opplevelser» med 
konsekvenser sent i prosessene eller under testing. 

Egen ITB ressurs fra og med detaljprosjektet. 
Systematisk ferdigstillelse. 

Fremdrift og trang byggeplass. Rigg og drift detaljeres. 4D planlegging. Logistikk 
ansvar på byggeplass må plasseres. 

Støykrav rundt arbeider i byggegrop, og hvordan løse 
arbeider på så liten tomt. Usikkerhet i fht. økonomi 
og fremdrift. 

Rigg og drift detaljeres. 4D planlegging. 

Nødstrømsanleggene Helse Bergen har et program for utvidelse av 
nødstrømsanleggene, det forutsettes at dette gis 
tilstrekkelig prioritet 
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Fremkommelighet for tekniske føringer i 
underetasjene 

Det er en del utfordrende krysningspunkt i 
underetasjene som må løses tverrfaglig mellom 
logistikk, evt. monorail, VVS- og elektro. 

Spuntvegger og bekymring rundt setninger ved GHB.  Det er foretatt grunnundersøkelser og 
prøvegravinger. Metode er valgt for å sikre GHB. 
Usikkerhet er redusert gjennom kutt- og 
optimaliseringsrunde. Nøye oppfølging i 
byggeperioden.  

Sykefravær, byggestans eller andre korona-
konsekvenser (f.eks. produksjon av 
produkter/leverandørkonkurser m.m.) 

Observere utvikling. Stille krav til backup ressurser for 
nøkkelpersonell. Vurdere mulighet for å gi raskere 
utbetalinger ved behov. 

Kronekursen er usikker i corona tiden og kan påvirke 
mange av leveransene. 

Forhold vi ikke kan påvirke, kun observere. Be om 
priser i aktuelle valutaer og overvåke utviklingen. 

 

 

7.4 Driftskostnader  

7.4.1 Oppsummering driftskostnad 

Vi har tre scenarier i driftskostanalysen, belyst mot dagens situasjon. 

● Alternativ 0) Sentralisert sterilsentral og vaskehall 
● Alternativ 1) Med nødvendig automatisering 
● Alternativ 2) Men anbefalt grad av automatisering 

 
 
I analysen (vedlagt) har vi tatt utgangspunkt i hele sterilforsyningskjeden. Hvert steg i prosessen har blitt 
gjennomgått og gitt et gjennomsnittlig tidsestimat. De forskjellige stegene har vært koblet opp til forskjellige 
volumtall, slik som rister per døgn (220), transportcontainere per døgn (75 engangs og 150 flergangs) og antall 
operasjonsstuer (50). Volumtallene er gjennomsnittlig beregnet og fordelt likt utover hele året. Tidsestimat og 
volumtall er omregnet til årsverk. 
 

 
Driftskostnader oppsummert 
Alternativ 0, med kun sentralisering av funksjoner, uten en grad av automatisering er ikke et mulig alternativt. 
Det kan være mulig å starte opp Parkhjørnet i et driftsalternativ som ligger mellom alternativ 0 og 1. Dette er 
noe som skal detaljeres i arbeidet videre. 

Som vist i tabellen under vil Alternativ 1, nødvendig automatisering, få 6 mill i driftsbesparelse, mot dagens 
situasjon. Det er lagt inn 6% besparelse ved samlokalisering av sterilsentral og vask i År 1. Når organisasjonen er 
samkjørt og automatiseringen gir full effekt er det lagt inn en ytterligere 5% besparelse i år x (x= alle år etter år 
3).  
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Anbefalt automatisering i alternativ 2 vil gi oss en mulighet for økt besparelse i driftsutgiftene, fra ca. 8 til 13,5 
millioner i året. I disse beregningene ligger alle kostnadene for hele sterilforsyningskjeden i Helse Bergen. Det 
vil si årsverk og kostnader innenfor flere avdelinger og klinikker. 

 
 

  I dag   Alt. 0   Alt. 1   Alt. 2   
Alt 2,  

År 2 
Alt 2,  

År 3 
Alt 2, 

År x 

Sum 
driftskostnad  57,2 M kr   57,2  kr   51,2 M kr   48,6 M kr   

47,7 M 
kr 47 M kr 

43,6 
M  kr 

      

71 846 kr   -5,9 M kr 

  

-8,5 M kr 

  

-9,5 M 
kr 

-10M kr -13,5 
M kr 

 
 
Kommentarer til vedlagt driftskostnadsanalysen: 
 
Årsverk og oppgaver i sterilforsyningskjeden 
Dette er årsverk og oppgaver som flyttes fra sterilsentralen, fra de forskjellige operasjonsavdelingene og fra 
sterilt lager. I tillegg årsverk som blir værende på operasjonsavdelingene. 
Årsverk i dag er 77,5. Med sentralisering, automatisering, endring i prosedyrer og oppgaveforflytning kan vi i 
alternativ 2 redusere til 50-57 årsverk. 
 
Årsverk administrasjon, testing, drift og service 
Dette er årsverk som skal lede, drifte, lære opp og støtte sterilforsyningskjeden i og utenfor Parkhjørnet. I dag 
brukes 14,2 årsverk. Med endring i lederstrukturen, fagansvarlige og IKT-støtte kan gi økning på 4-5 årsverk. 
Det må arbeides med en organisasjonsform som understøtter og stimulerer til det grønne skifte, i form av 
bærekraftige prosesser i komplekse verdikjeder med mål som bredt samarbeid på tvers av verdikjeder. 
Sterilforsyningskjeden er sterkt forankret i sirkulær økonomi perspektivet, hvor gjenbruk av ressurser i 
kretsløpet er fremmet. 
 
Andre eksterne kostnader relatert til Parkhjørnet 
Eksterne kostnader er estimert som en prosentsats i forhold til investeringen. 
Kostnader på areal og bygg er holdt utenfor totalsummen i analysen, men er relevante for et helhetsbilde. 
 

7.4.2 Andre momenter 

Følgende momenter er ikke tatt med i analysen, men håndteres i prosessen videre i 
organisasjonsutviklingsprosjektet for Parkhjørnet. 

 

7.4.2.1 HMS, kvalitet og pasientsikkerhet 

● Mindre sykefravær. Ved å samle sterilforsyningskjeden kan dette føre til mindre sykefravær. Basert på 

mindre fysisk belastning, sterkere faglig miljø, mer varierte oppgaver og økt anerkjennelse, 

konkurransefortrinn for tilgang på bemanning. 

● Økt kvalitet og pasientsikkerhet - kommende nye retningslinjer. Det kommer nytt lovverk og krav på 

vaskeprosess som vil gi en kvalitetsheving og økt pasientsikkerhet. Parkhjørnet planlegges for å ta 

høyde for dette. Kvalitet på validering og testing av maskiner er i dag ikke i henhold til fagmiljøenes 

anbefaling. Det ligger mye arbeid inn mot å standardisere vaskeprosesser på lik linje med 

steriliseringsprosessen. Dette arbeidet ligger langt bak (ikke bare i Norge) og det kommer til å kreve en 

del å komme på høyde i denne utviklingen. Det kommer til å kreve økt fokus på hvilket type kirurgisk 

utstyr en kjøper inn, at det er kompatibelt med instrumentinnsatser eller det må kjøpes inn 

spesialinnsatser når en kjøper inn utstyr. Det er en rask utvikling på kirurgisk utstyr som krever en helt 
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annen tilnærming enn tidligere når det gjelder dekontaminering. Det vil kreve et tett samarbeid med 

fagmiljøene i innkjøpsprosesser. 

● Basert på dette kvalitetsavviket kan vi ikke fortsette med dagens situasjon, null alternativet er ikke 

eksisterende. Avviket ble i 2013 estimert til merkostnad på minimum 10 mill/år. 

● Bemanning i Glasblokkene på kveld og natt henger sammen med KK sin aktivitet. Det er ikke tatt 

høyde for dette i denne driftskostnadsanalysen. Heller ikke eventuell merkostnader med mulighet for 

at sampakking i Glasblokkene må skje der. Dette kan kreve noe mer bemanning og etablering av lager. 

Detaljeringsprosjektet vil behandle dette som et alternativ til et automatisert sentralisert lager. 

● Kompetansen på renhold (areal) må ivaretas. Vi har i analysen tatt med 1 årsverk fra sterilsentralen 

til dette, som i dag. I tillegg er det estimert behov for å doble dette i Parkhjørnet. 

● Det er også svært viktig at det blir gitt tid til å utarbeide gode prosedyrer og arbeidsverktøy for å få 

gjennomført en standardisering inn mot vaskeprosessen. 

● Behov for ytterligere kompetanse/opplæring utover det som er lagt inn i driftskostnadene er ikkje 

tatt med i beregningene. 

● Det er ikkje lagt inn et eventuelt krav om eventuelle økte behov for reservedeler, dokumentasjon og 

serviceavtaler. 

● Det er kun lagt inn dagens krav til teknisk vaktordning og responstid. Med en sentralisert funksjon må 

det detaljere ut korleis en ny vaktordning kan sjå ut, saman med eventuelle superbrukarar. 

 

7.4.2.2 Utstyr og logistikk 

● Låneutstyr (fra andre enn OT). Volum er ukjent. Kun medregnet 0.5 årsverk. Alt utover dette kommer i 

tillegg.  

● Robot-utstyr. Manuell rengjøring av robot-utstyr krever mye manuelt arbeid, 2 timer per operasjon i 

dag. Vi vet ikke om maskiner vil overta dette. Årsverk til robot-rengjøring er ikke medregnet. 

● Lavere kostnader på sterilt engangsutstyr, ved å fordele sterile engangsprodukter på flere avdelinger - 

for å hindre at ting går ut på dato. Eventuelt besparelse er ikke medregnet. 

● Parkhjørnet vil kunne øke sambruk av flergangsutstyr på tvers av klinikker. Kan hindre eventuell 

dublering av utstyr. 

● Parkhjørnet og endring i sterilforsyningskjeden legger til rette for sporing av utstyr.  

● Endret sterilforsyningskjede krever muligens noe mer kirurgisk flergangsutstyr. Blant annet fordi man 

har lokale «fast track» som krever hyppig omløpshastighet, noe en sentralisert funksjon ikke vil kunne 

ivareta. 

● Eventuelle endringer ved drift og eierskap av sterilt lager er ikke medregnet. Dette må håndteres i 

Parkhjørnet OU. 

● Sentralisering av funksjoner øker risiko for mangel på reserveutstyr, på grunn av avstand til 

Parkhjørnet. Eventuelle tiltak må håndteres i Parkhjørnet OU. 

 

Kommentar: 

 Sporing er ingen forutsetning for etablering av sterilt lager eller sammenpakking.   
Imidlertid må de ulike enheter i sterilt lager identifiseres slik at de kan automatisk plukkes og settes 
sammen til Case Cart eller for den saks skyld sendes uten å være sammenpakket.  
Enhetene kan da ligge i predefinerte plasser eller legges i kurver/bakker som er identifiserbare og unike.  
Imidlertid vil det for prosjektet sin side være en fordel å få samordnet denne sporingsteknologien før 
utrulling.  Det samme gjelder for bruk av dataverktøy for re-prosessering, produksjon og bestilling.  
(Kilde: Viviann Torvund Danielsen) 
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7.4.2.3 Areal og gevinstrealisering 

● Et scenariet vil frigjøre areal i SB. Det er kun estimert en husleie for dette, relatert til sterilt lager. I 

tillegg har vi estimert reduksjon av husleie for sterilt lager i SB. Denne reduksjonen er kun aktuelt i 

scenariet der hele sterilt lager kan flyttes. 

● Det er risiko i gjennomføring av de forskjellige alternativene. Parkhjørnet OU vil håndtere risiko og 

tilhørende tiltak. 

 

8 Organisasjonsutvikling  

Arbeidet videre med Ny Sterilforsyning i Parkhjørnet organiseres som et endringsprogram i Helse 
Bergen, med en visjon om at: 

Helse Bergen skal leve opp til fremtidens krav til pasientsikkerhet,  
kvalitet på renhetsgrad av kirurgisk flergangsutstyr og arbeidsmiljø i sterilforsyningskjeden.  

Parkhjørnet bygges for å ivareta nødvendig kapasitet, teknologi og kompetanse på dette området. 

 

Målet for programmet er: 

Pasientsikkerhet 
 

Arbeidsmiljø og drift 

Gi bedre pasientsikkerhet ved høyere kvalitet 
på vask- og steriliserings-prosesser 

 
Riktig leveranse til rett tid av sterilt engangs- og 
flergangsutstyr til operasjonsvirksomheten og 
øvrige avdelinger på sykehuset. 

Etablere kvalitetsstyrte arbeidsprosesser som 
skal redusere risikoen for instrumentrelaterte 
infeksjoner og gi færre reoperasjoner 

 
Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær ved å 
ta bort tunge og gjentagende arbeidsoppgaver 

Bidra til reduksjon i utsettelser av operasjoner, 
unødvendig både venting og fastetid for 
pasientene 

 
Gi økt og spisset kompetanse for alle de 
manuelle arbeidsoppgavene 

Bidra i reduksjon i antibiotikaforbruk 
 

Økt effektivitet og driftstid ved automatisering av 
arbeidsprosesser. 

  
Oppnå sambruk av utstyr på tvers av 
operasjonsavdelingene. Bedre driftsøkonomi i 
sterilforsyningskjeden 
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Legge til rette for økt selvforsyning i 
beredskapssituasjon, bærekraftig drift og 
materialforbruk 

 

Bakgrunn 

Organisasjonsutviklings-prosjektet ble initiert allerede i 2010 ut fra økte krav til kvalitet* og 
kompetanse for vaske- og sterilfunksjonen.  Ny sterilforsyning, som har fokus på riktig kvalitet, fordrer 
en sentralisert funksjon for vask, sterilisering og sammenpakking av kirurgisk flergangs- og 
engangsutstyr.  

En sentralisering i Parkhjørnet vil kunne gi lavere sykefravær, i tillegg til bedre kompetanse- og 
arbeidsmiljø.  

Viktigheten av pasientsikkerhet er blitt mer aktualisert de siste årene og kravet er blitt ytterligere 
forsterket med koronapandemien. En samling av sterilforsyningsfunksjonene i Parkhjørnet vil bidra til å 
oppnå kravet.  

De nye operasjonsstuene i Glasblokkene og senere også SB, bygges med forutsetning av Case Cart, 
for blant annet å oppnå sambruk av utstyr på tvers av operasjonsavdelingene.  

Det er flere følge-konsekvenser ved beslutning om Case Cart som programmet nå har inkludert for å 
få Case Cart i drift. 

 

Formål  
  
En vil gå fra i dag å vaske desentralisert til i framtiden i all hovedsak å vaske sentralisert i den nye 

vaskehallen. Sterilsentralen og vaskehall, samlokaliseres, og vi vil prøve å automatisere de 

arbeidsprosesser som er hensiktsmessig. Det er en overordnet forventning om effektivisering ved å 
samle aktivitetene på et sted, i tillegg til moderne bygg og utstyr.  

Delprosjekt IKT/logistikk vil arbeide med å sikre sporing av utstyr fra a-å uavhengig av avdeling. 

Utstyret skal brukes på tvers av operasjonsstuene på HUS. Sørge for god forsyningslogistikk. Etablere 
en infrastruktur som kan understøtte en slik løsning med gode datasystemer.  
Det vil arbeides med standardisering av vareforsyningen til operasjonsvirksomheten. Mer effektiv 
prosess med bedre ressursutnyttelse. Styrke kvalitet og sikkerhet på utstyr. Ved sentralisering av 
steril- og vaskehall samler man fagkompetanse på ett sted. I tillegg sammenpakking av sterilt engangs 

og flergangsutstyr, Case Cart, som gir bedre pakkeløsning, lagerstyring og samkjøring.  

Ved å samle maskinparken på ett sted vil det gi mer effektivt organisering, drift og vedlikehold av 

testing, validering, revalidering og service av maskinparken. 
 

Nytteeffekter  
   

Nytteeffekter  Beskrivelse  

Mindre sykefravær  Sykefravær. Hos sterilsentral, Støtte SOP, 
Støtte Utpost. Mai 20. Nov 23. Nov 25.  

Reduksjon i drifts- og vedlikeholdsutgifter  Antall sterilisatorer og vaskemaskiner på HUS  

Reduksjon i omløpshastighet  Forskjellig utstyr fra A til Å  

Bedre kvalitet, renhetsgrad  Synergi-meldinger på skittent utstyr.   

Effektive prosesser og arbeidsflyt / Mindre 
plunder og heft  

Knivtid og adm. tid i sterilsentral  

Rett/Høyere/Formalisert kompetanse (fagskole)  Antall utdannede i produksjon  

Riktig brukt av kompetanse   Antall enheter bestilt av KSK  

Riktig utfylt operasjonskort  Fullstendighet/ Endringer  

Standardiserte operasjonskort  Antall operasjonskort  

Reduksjon i utsettelser av operasjoner  Reoperasjoner pga infeksjon. KK. K2, OT og 
foretaket.  
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Styrke selvforsyning i beredskapssituasjon  Fleksibilitet i kapasiteten?  

Bærekraftig drift og materialforbruk  Gjenbruk vs. flergangs. Papirforbruk på rister.  

 

Nødvendige endringer  
 
De viktigste endringene som enheten(e) må gjennomføre for å oppnå overordnet mål og 
nytteeffekter for Parkhjørnet OU og delprosjektene:  
  

 Endret forsyningslogistikk ved operasjonsenhetene  

 Endret logistikk av sterilt engangs- og flergangsutstyr, m.t.p. lagerstyring og varehåndtering  

 IKT/Infrastruktur som kan understøtte endringene i sterilforsyningskjeden  

 Større grad av standardisering av vareforsyningen til operasjonsvirksomhet  

 Endring i fag og kompetanse, arbeidsoppgaver, oppgaveglidning og lokasjon  

 Operasjonskortene i Orbit må være optimalisert for å få korrekt leveranse av utstyr til  
operasjon 

 
 
Organisering   
  

Programstyreleder og programeier  Hanne Klausen, direktør ved Kirurgisk Serviceklinikk,   

Programleder  
Kate-Elin Hopland Solvi, seksjonsleder fra Kirurgisk 
serviceklinikk  

Ass. programleder  
Tormod Åsen, prosjektleder fra sykehusets 
prosjektledermiljø  

Programstyret   
  

 John-Helge Heimdal, N2 v/Kirurgisk klinikk  

 Susanne Albrechtsen, N2 v/Kvinneklinikken  

 Askjell Utaaker, N2 v/Drift/teknisk divisjon  

 Kristin Pundsnes, N2 v/Økonomi- og - 
finansavdelingen  

 Hege Rob Moi, E-helse   

 Irene Hopsdal, tillitsvalgt fra fagforbundet ved 
Kirurgisk serviceklinikk  

 Hovedverneombud  

 Viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal 

Prosjektene  
  

Bygg – Jens Eikevik  
OU – Kate-Elin Solvi  
IKT-Logistikk – Viviann Danielsen  
Inventar, Utstyr og maskiner – Jens Eikevik 

Flytting – Ikke avklart 

 

9 Plan for detaljprosjektering og byggefase  

9.1 Hovedaktiviteter i neste fase 

Neste fase er detaljprosjektet som skal lede frem til komplett anbudsbeskrivelse etter byggherrestyrte 
beskrevne entrepriser. 
 
Hovedaktivitetene er, kort sammenfattet: 

 Planlegging av fasen 

 Beslutningsplan  

 Byggesøknad 

 Brukermøter 

 Utarbeide plan for systematisk ferdigstillelse og plan for testing 
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 Videreforedle fremdriftsplan 

 Kontrahere maskinpark, logistikk og automasjonsfunksjoner, som er basis for detaljprosjektering 

 Videreforedle prosjektdata i rom- og funksjonsprogrammet dRofus 

 Detaljprosjektering i modell 

 Beskrivelser etter NS 3420 

 Tverrfaglig samarbeid og kontroll 

 Dialog med rammeavtale leverandører der de skal benyttes 

 Komplette anbudsgrunnlag til de ulike entreprisene 
 
 

9.2 Tidsplan - PGL/PL 

Siporex-bygget er revet, midlertidig gangvei opprettet og tomten er gjerdet inn. 
 
Forberedende arbeider ble igangsatt, men stanset grunnet beredskapssituasjonen i forbindelse med korona 
pandemien. 
 
Hovedfremdriftsplan følger vedlagt. Prosjektets fremste mål er å ha en operativ vaskehallfunksjon samtidig 
med at Glasblokkene trinn 2 åpner. Planen detaljeres videre i neste fase. 
 
Hovedfremdriftsplanen har følgende hovedmilepæler: 

 Styrebehandling av forprosjekt Helse Bergen 28.10.2020 

 Styrebehandling av forprosjekt Helse Vest 04.11.2020 

 Detaljprosjektering 29.10. - 30.04.2021 

 Anbudsfase grunnarbeid 30.11.2020 - 30.04.2021 

 Oppstart grunnarbeider mai 2021 

 Anbudsfase bygg og tekniske entrepriser mai-oktober 2021 

 Oppstart betongarbeid november 2021 

 Tett tak mars 2022 

 Tett hus september2022 

 Ferdigstillelse juni 2023 

 Funksjonstester og samtesting med Glasblokkene trinn 2 høsten 2023 
 
For å klare fremdriften går prosjektet direkte videre i detaljprosjekt etter levert forprosjekt. Om styret i Helse 
Bergen eller Helse Vest stanser prosjektet, stanser og detaljprosjekteringen med umiddelbar virkning. 
 
 

9.3 Risikostyring   

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse (se kap 7.3) og en risikovurdering i prosjektet. Både Prosjektkontoret 

og Teknisk avdeling deltok på risikovurderingen. Denne vil bli distribuert til PGL, prosjekteringsgruppen, 

entreprenører og leverandører etter hvert som de kommer inn i prosjektet. Risikovurderingen vil være et 

levende dokument som revideres etter hvert som det kommer inn innspill til denne. 

 

9.3.1 Risiko og usikkerhet i gjennomføringsfasen   

Risikovurdering i byggefase: 
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Hendelse Konsekvens Frekvens Totalvurdering  

Sprengningsuhell    Tiltak beskrevet 

Uforutsett i grunnen    Fremdriftskonsekvens, 

økonomisk 

konsekvens 

Støy, støv, hms    Fremdriftskonsekvens, 

økonomisk 

konsekvens, kan også 

medføre ulempe for 

pasientbehandling 

valuta    Økonomisk risiko 

Force majeure     

     

 

Risikovurdering i driftsfase: 

Hendelse Konsekvens Frekvens Totalvurdering Tiltak 

Bortfall av strøm    ingen 

Trykkluft    ingen 

Forbruksvann/tappevann    ingen 

Dampforsyning    ingen 

Transportanlegg    portør 

Diverse tekniske anlegg    reservedeler 

 

 

Risiko i byggefase. 

Det skal bygges tett inntil et bygg hvis konstruksjoner ikke kan verifiseres tilstrekkelig. Generelt sett er det fare 

for sprut fra sprengning og spunting, rystelser, støv og støy. Selv om sprengningsarbeidet foregår kontrollert er 

det alltid en viss risiko for uhell. 

Tiltakene er: 
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- Vakt 

- Sprenging til fastsatte tider 

- Strenge krav til rystelser 

Spunting:  

Spunting med slaghammer er ikke aktuelt grunnet støy. Spunt skal derfor skrus ned. Det er uvisst om dette er 

innenfor tålegrensene. Det vil bli foretatt en test av både spunting og sprengning før oppstart av arbeidene 

som skal hjelpe RIG og brukere å vurdere om laboratorier og kontorer trenger midlertidig nye lokaler. 

 

Økonomiske risiko: 

Valuta kan utgjøre en risiko.  Imidlertid er det relativt lite innkjøp fra utlandet, kanskje bortsett fra 

fasadeelementene.  

Force majeure inneholder begrepene pandemi, streik og annet som ikke kan forutsees av partene. Slike forhold 

kan gi økonomisk konsekvens.  De er ikke unaturlig å tenke seg at minst en av disse hendelsene vil inntre i løpet 

av byggeperioden. 

 

 

 

9.3.2 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen   

 

9.3.2.1 Drift av sykehuset i byggeperioden  

Tomtens beskaffenhet gir store utfordringer ved utgraving og sprenging. De tilgrensende bygninger ligger helt 
tett innpå byggegropen og kommer til å bli utsatt for ristninger og støy.  

 

9.3.2.2 Byggeprosessen  

Det vil bli utført spunting (sikringstiltak mot nabobyggene) av byggegropen slik at massene ikke skal rase ut. 
Ellers vil bygget følge en normal byggeprosess.  

 

9.3.3 Risikovurdering av ny sterilforsyning i Parkhjørnet 

Det er gjennomført en Risikovurdering av sterilforsyningen med fokus på pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og 
logistikk. Alle detaljer og tiltak er ikke detaljert per nå. Dette skal gjøres i oppfølgingen videre. Hovedrisikoene 
er oppsummert under. 

 

Pasientsikkerhet 

1. Vask av øyeutstyr i samme maskin som annet utstyr kan medføre skade på utstyr - og dermed føre til 
skade på pasient 

2. Forsinkelser i logistikken vil gjøre det vanskeligere å gjøre rent skittent utstyr. Det vil antagelig da 
kreve ultralyd. Dette kan bli en flaskehals og føre til forsinkelser av operasjoner. 
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3. Fravær av tiltak, for eksempel automatisering vil gi økte manuelle oppgaver og fare for manuelle feil, 
som igjen kan føre til feil på leveransene av Case Cart til operasjonsstuene. 
 

Arbeidsmiljøet (HMS) 

4. Fravær av tiltak, for eksempel automatisering, kan gi unødvendig høy arbeidsbelastning og økt 
sykefravær. 

5. Stopp i logistikk vil gi økt volum med manuelle og tunge arbeidsoppgaver. 

6. Mangel på riktig kompetanse og rekruttering til sterilforsyningsfunksjonene, vil redusere kapasiteten. 

7. Støy og varme for de ansatte vil gi dårlig arbeidsmiljø. 

 

Prosjektgjennomføring / annet 

8. Parkhjørnet når ikke forventet oppstart av Glasblokkene, fører til forsinket oppstart av 
operasjonsvirksomheten m.m. 

9. IKT-leveransene blir mangelfulle eller forsinket, medfører forsinkelse av oppstart og/eller manuelle 
rutiner. 

10. Uklart eierskap på vaskemaskiner fører til ikke eksisterende budsjett på fornying. 

11. Nødvendig investering i risikoreduserende tiltak, for eksempel automatisering og Case Cart blir ikke 
løst. Dette vil kunne påvirke oppstart av Parkhjørnet og/eller forringe arbeidsmiljøet, pasientsikkerhet 
og driften av sykehuset. 

 

9.4 Entrepriseform/-strategi  

Vedlagt følger tabell over entrepriseinndeling. 

Helse Bergen har gode erfaringer med delte byggherrestyrte entrepriser. 

Følgende entrepriseinndeling er lagt til grunn: 

- Grunnarbeid. 
- Hovedentreprise: Bygg, Detaljbeskrevet. 

Tett bygg, innervegger, gulvlegger, maler, beslag, himlingsarbeider. 
- Ventilasjon. Detaljbeskrevet. 
- Røranlegg. Detaljbeskrevet. 
- Sprinkler. Detaljbeskrevet. 
- Elektrotekniske anlegg. Detaljbeskrevet. 
- Byggautomasjon, rammeavtale, detaljbeskrevet. 
- Lås og beslag, rammeavtale, detaljbeskrevet. 
- Levering og montering av logistikk og automasjonsanlegg. 
- Levering og montering av transportanlegg 
- Flytting av vaskemaskiner og ev autoklaver. 
- Suppleringskjøp maskiner og utstyr. 

 

Prosjektets verdi rent bygningsmessig ligger fint innenfor hva de fleste store og mellomstore entreprenører vil 
kunne klare. 
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9.5 Kvalitetssikring, prosjektstyring og rapportering  

Kvalitetssikring i forprosjektet er gjennomført via de involverte firmaene sine godkjente systemer. Det har vært 
gjennomført tverrfaglige gjennomganger i egne særmøter, arbeidsmøter og modellgjennomganger. 
Resultatene av gjennomgangene, vises i vedlagte tverrfaglige dokumenter. 
  
De fleste og de viktigste kravene til prosjektets kvalitet blir fastlagt i forprosjektet. Det gjenstår omfattende 
detaljering av kvalitet i videre planlegging og styring i prosjektet.  
 
Erfaringsvis vil opplevd kvalitet i det ferdige bygget i stor grad være knyttet til funksjonalitet i praksis, som ofte 
ligger i detaljene. En annen erfaring er at prosessene i prosjektet er medvirkende til opplevelsen av kvalitet.  
 
Kvalitetssikring i neste fase har fokus på:  

 Detaljprosjektering frem til anbudsgrunnlag. 

 Tverrfaglig samarbeid, koordinering og kontroll. 

 Detaljplanlegging, anskaffelse og montasje av maskiner, logistikk og automasjonsleveranser – og 
koordinering av de i forhold til de prosjekterende. 

 Kvalitet på utførelse i byggearbeid.  

 Ledelse, kommunikasjon, informasjon og involvering. Avstemme forventninger. 
 
 

9.6 Videre brukerprosess  

Etter at forprosjektet er ferdig og akseptert vil deltaljprosjektet gjennomføres med marginal grad av endring i 
funksjon. 

Endelig organisasjonsplan for byggeprosjektet etableres i løpet av detaljprosjektet, når endelig kontraktsmodell 
er analysert og valgt.  
 

9.7 Hovedtidsplan  

Parkhjørnet skal blant annet fungere som støttefunksjon for Glasblokkene trinn 2 og skal derfor være klart for 
drift samtidig med Glasblokkene trinn 2. 
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10 Utrykte vedlegg – PGL/PL 

 

Fag Dokument nr. og innhold 

Diverse/ 

generelt 

573-20200328 Entrepriseinndeling 

573-20201005 Hovedfremdriftsplan 

573-20201006 Notat – Rigg og drift 

573-20200924 MOP per forprosjekt 

573-20200413 SHA-Risikovurderingsanalyse 

 

ARK m/LARK, 
RIVeg, IARK, 
RIByFy, SØK 

025-01-A-200-20-00 – Plan 01 

025-02-A-200-20-00 – Plan 02 

025-10-A-200-20-00 – Plan 1-0 

025-20-A-200-20-00 – Plan 2-0 

025-30-A-200-20-00 – Plan 3-0 

025-40-A-200-20-00 – Plan 4-0 

025-XX-A-200-41-01 – Lengdesnitt 

025-XX-A-200-41-02 – Tverrsnitt 

025-XX-A-200-41-03 – Tverrsnitt 

025-XX-L-700-20-00 – Utomhusplan 

573 190123 Referat_fra_forhåndskonferanse__Gnr_162__23 

573 20201001_Parkhjørnet_Premissdokument bygningsfysikk 

573 20201006_Parkhjørnet Utomhuspresentasjon 

573 20201007_Parkhjørnet Presentasjon teikningar 

573 20201007_Parkhjørnet Presentasjon fasade 

 

RIB m/RIG 050-01-B-220-20-00 – Fundamentplan 01 

050-01-B-220-21-00 – Dekke over plan 01 

050-02-B-220-20-00 – Plan 02 bunnplate 

050-10-B-220-21-00 – Dekke over plan 1.0 

050-20-B-220-21-00 – Dekke over plan 2.0 

050-30-B-220-21-00 – Dekke over plan 3.0 

050-40-B-220-21-00 – Dekke over plan 4.0 

050-XX-B-220-41-00 – Hovedsnitt 
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050-XX-B-220-80-00 – 3d konstruksjoner 

573-20201006-RIG-06 Geoteknisk rapport 

 

RIV m/RIVA 025-XX-V-310-60-000 – Systemskjema Sanitær 

025-XX-V-310-60-001 – Systemskjema Pumpekum 

025-XX-V-320-60-000 – Systemskjema Varme 

025-XX-V-332-60-002 – Systemskjema Sprinkleranlegg 

025-XX-V-340-60-001 – Systemskjema Dampanlegg 

025-XX-V-350-60-000 – Systemskjema Kjøleanlegg 

025-XX-V-360-60-000 – Systemskjema 360.001 og 360.002 

025-XX-V-360-60-003 – Systemskjema Ventilasjon 360.003 

025-XX-V-360-60-000 – Systemskjema Ventilasjon 360.004 

025-XX-V-730-10-001 – Situasjonsplan VA 

NOT-RIV-01 Sanitær og VA 

NOT-RIV-02 Varme- og kjøleanlegg 

NOT-RIV-03 Brannslokking 

NOT-RIV-04 Trykkluft, kjemilager, damp og RO-vann 

NOT-RIV-05 Luftbehandling 

 

RIE m/Belysning 025-XX-E-430-60-01 Stigeledningsskjema Elkraft 

025-XX-E-430-60-02 Systemskjema kraftforskyning 

025-XX-E-521-40-01 Stigeledningsskjema data 

025-XX-E-542-40-01 Stigeledningsskjema brann 

025-XX-E-543-20-01 Plantegninger adgangskontroll 

Fagnotat RIE revidert forprosjekt 2020 

 

RILo 
m/automatisering 

NOT-RILo-01 Forprojektrapport Logistikk og automatisering 

 

RIBr 18478.Brannkonsept.rev4.pdf 

18478.Br.02.rev3.Branntegning.pdf 

18478.Br.01.rev3.Branntegning.pdf 

18478.Br.10.rev3.Branntegning.pdf 

18478.Br.20.rev3.Branntegning.pdf 

18478.Br.30.rev3.Branntegning.pdf 
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18478.Br.40.rev3.Branntegning.pdf 

18478.Br.50.rev3.Branntegning.pdf 

 

RIAku 10210092_RIAKU01_REV01_lydteknisk premissrapport_A 

Inkludert lydtegninger 
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