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1.1. INNLEDNING  
Protonsenteret ved Haukeland universitetssykehus skal 
sammen med det nye senteret på Radiumhospitalet være 
et tilbud til hele landet, en flerregional behandlingstjeneste. 
Helse Bergen har lang tradisjon i å samarbeide med andre 
helseforetak både regionalt, flerregionalt og nasjonalt.
 
Protonsentret skal lokaliseres tett opptil til Haukeland uni-
versitetssjukehus ved Haukelandsbakken 45. Det skal byg-
ges heis fra Sentralblokken til protonsentret slik at dette blir 
en del av campus på haukelandsområdet. Det er nærhet til 
Bygg for Biologiske Basalfag der det er viktige forskingsmiljø 
innenfor medisinske basalfag og translasjonsforsking. Dette 
er også et naturlig område for utviding av virksomheten på 
Haukelandsområdet for andre funksjoner ved sjukehuset.

1.2. PROSJEKTFORUTSETNINGER 
I Norge har innføring av protonbehandling vært utredet siden 
2010. Utredningen var i tidlig fase ledet av Helse Vest RHF. 
Med bakgrunn i resultatene fra de foregående prosessene, 
ble de fire regionale helseforetakene i felles foretaksmøte. 
10. desember 2015 bedt om å gjennomføre konseptfase 
for etablering av protonbehandling i Norge. Konseptfasen 
ble etablert som et nasjonalt prosjekt ledet av Sykehusbygg 
HF. Det ble utredet tre alternativer, alle med to varianter for 
planlagt behandlingskapasitet.

• Nullalternativet

• Alt. 1: Etablering av ett protonanlegg innen 2022

• Alt. 2: Etablering av protonanlegg i Helse Sør-Øst og 
Helse Vest innen 2022

Styrene i alle de fire regionale helseforetakene godkjente 
konseptrapporten 16. juni 2016, og ba om at den ble lagt 
til grunn for det videre arbeidet. Helse Nord RHF, Helse Vest 
RHF og Helse Sør-Øst RHF la anbefalingen om to proton- 
sentre (alt. 2b) til grunn for sitt vedtak, mens Helse Midt- 
Norge anbefalte etablering av ett senter i 2022. I etterkant 

av konseptfasens anbefaling ba foretaksmøtet i de fire re-
gionale helseforetakene den 10. januar 2017 de regionale 
helseforetakene å kvalitetssikre kapasitet, teknologisk ut- 
vikling og kostnad, samt å starte arbeidet med anskaffelse 
av protonutstyret. 

Sykehusbygg HF ledet arbeidet med leveranse notat datert 
16.10.17. «Etablering protonterapisenter i Norge, notatvide-
reføring etter konseptfase» Notatet konkluderte med at det 
ikke hadde tilkommet vesentlige endringer av vurderinge-
ne gjort i forhold til behandlings- kapasitet, teknologi eller 
kostnader siden konseptfaserapporten ble utarbeidet våren 
2016. I tillegg ble det vurdert å forlenge planleggingshori-
sont til 2035 i tråd med andre utviklingsplaner. I delleveran-
se 1 tilkom det et nytt utbyggingsalternativ. I styringsgrup-
pemøte 18.09.2017, vedtak SG-SAK 2/17 ble det gjort en 
presisering: «Styringsgruppen er tydelig på at det i forbin-
delse med kvalitetssikring av kapasitet, teknologi og kost-
nader skal vurderes scenarier for mindre utbyggingsmodel-
ler tilsvarende dansk modell.»

Dette gir følgende alternativ for norsk modell:

• Oslo: 3 gantry for klinisk bruk + 1 gantry til forskning 
som ved behov kan omgjøres til klinisk bruk (= dansk 
modell). Alternativ 1 C

• Bergen: 1 gantry for klinisk bruk + 1 gantry for 
forskning som ved behov kan omgjøres til klinisk 
bruk. Alternativ 2 C

I statsbudsjettet for 2018, post 81 Protonsenter bes det om 
at det planlegges videre for to protonsentre i Norge. 

Helse Sør-Øst gjennomførte våren 2019 en ny kapasi-
tetsvurdering for protonbehandling. Dette resulterte i 
en beslutning om å redusere behandlingskapasiteten på 
Radiumhospitalet fra tre til to behandlingsrom.

Det første senteret skal etableres ved Radiumhospitalet ved 

Oslo universitetssykehus innen 2023 og dimensjoneres i 
tråd med sluttrapportens alternativ 1c. Dette innebærer at 
det skal bygges ut tre behandlingsrom for klinisk bruk og 
ett forskningsrom, som ved behov kan omgjøres til klinisk 
bruk. Kapasitetsmessig innebærer dette ca. 6% av pasiente-
ne som i dag behandles med stråleterapi kan få protonbe-
handling. Det andre senteret skal etableres ved Haukeland 
Universitetssykehus og Helse Vest RHF/Helse Bergen har 
fått i oppdrag å planlegge for at dette senteret kan stå fer-
dig i 2025.

I styremøte i Helse Vest RHF, sak 039/18, 07.03.2018, ble 
det godkjent etablering av et protonsenter i Helse Vest samt 
at det skulle utvikles et skisseprosjekt for løsningen. Videre 
ble det lagt til grunn at protonsenteret oppføres som et 
nytt bygg i Haukelandsbakken, vis a vis Sykepleierskolen. 
Rammen for prosjektet er satt til 1.296 MNOK jfr rev. 
Nasjonalbudsjett 2018.

Konseptfasen for nytt protonsenter ble avsluttet med leve-
ranse og godkjenning konseptrapport i sommeren 2016. 
Arbeidet har blitt videreført gjennom 2017-2018 med etable-
ring og gjennomføring av skisseprosjekt for protonsenteret.
 
Anskaffelse av protonutstyr ble organisert som et eget, na-
sjonalt prosjekt. Styret i Helse Bergen behandlet 21.mars 
2019 (Sak 34/19 A) inngåelse av kontrakt av utstyr til pro-
tonsentret.  Det ble fattet følgende vedtak:
Styret i Helse Bergen gjev administrerande direktør fullmakt 
til å inngå kontrakt med leverandør av protonutstyr.

Skisseprosjektet for Protonsenter ved Haukeland universi-
tetssjukehus ble ferdigstilt våren 2019 og ble behandlet i 
styret i Helse Bergen 8.mai 2019 (sak 43/19 A). Styret gjor-
de følgende vedtak:

1. Styret godkjenner skisseprosjektet for Protonsenter 
ved Haukeland universitetssjukehus.

2. Styret føreset at prosjektet vert tilpassa kostnads-
ramma på 1,1 milliardar kroner og at dette vert 
bekrefta i forprosjektet.

3. Styret ber om at forprosjektet vert lagt fram for god-
kjenning før prosjektet vert gjennomført.

4. Styret legg til grunn at det vert arbeidd vidare med å 
konkretisere driftskonseptet og økonomiske konse-
kvensar av etableringa av protonsenteret i forpro-
sjektet.

1.3. MÅL FOR PROSJEKTET 

1.3.1. OVERORDNET MÅL 
Samfunnsmål
Innen kreftbehandling er hovedmålet at flere skal overle-
ve og kunne leve lengre med sin kreftsykdom. Prosjektets 
hovedmål er å bidra til dette gjennom etablering av pro-
tonterapi som en del av det offentliges kreftbehandlings-
tilbud.  Et annet hovedmål er å øke livskvaliteten for kreft-
pasienter og pårørende ved reduksjon i behandlingspåførte 
langtidsbivirkninger. 

Den nasjonale kreftstrategien for 2013-17 fremmet av 
Helse- og omsorgsdepartementet har som mål at flere skal 
overleve eller leve lenger med kreft, dessuten fremme best 
mulig livskvalitet for pasientene og deres pårørende. I de 
nasjonale målsetningene heter det også at Norge skal være 
blant landene som har høyest 5- års overlevelse etter kreft-
diagnose og lavest kreftdødelighet. Kreftpasienter i Norge 
skal tilbys diagnostikk, utredning, behandling, oppfølgning 
og rehabilitering på et høyt internasjonalt nivå. Forekomst 
av bivirkninger og seneffekter knyttet til kreftbehandling 
skal reduseres.

Myndighetene har meldt høye ambisjoner i kreftomsor-
gen, både i diagnostikk, behandling og oppfølging av 
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pasientene med mål om bedre livskvalitet for overlevende. 
Protonbehandling er det tiltak man i dag kan identifisere 
som kvantitativt viktigst for å redusere langtidsbivirknin-
gene av strålebehandling og kombinasjonen av behandling 
med stråling og annen kreftbehandling. Dette skyldes re-
dusert stråleeksponering av normalvev sammenlignet med 
fotonbehandling for tilsvarende kreftsykdom.

Effektmål
Viktige effektmål er å bidra til reduserte langtidsskader, bi-
dra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom og 
økt grad av helbredelse. Dette har særskilt betydning for 
barn og unge, som i større grad kan bli i stand til å fullføre 
skole og delta i arbeidslivet og leve et fullverdig liv. Bedret 
livskvalitet vil imidlertid også være viktig for voksne og el-
dre med utsikt til helbredelse eller langtidsoverlevelse. Dette 
kan oppnås med protonbehandling og behandling eventuelt 
med tyngre partikler som et alternativ til ordinær strålebe-
handling med fotoner. Partikkelterapi i form av protoner kan 
hos en undergruppe av kreftpasienter leveres med tilsvaren-
de doser som med fotoner til svulstvev og risiko-områder, 
med lavere doser til normalvev.

Resultatmål for innføring av protonterapi i Norge
Det er gjennom konseptfasen definert følgende målbilde for 
protonbehandling i Norge som videre utvikling av prosjektet 
skal understøtte:

5. Protonsenter i Norge skal organiseres på en slik 
måte at det sikres lik nasjonal tilgjengelighet og 
utnyttelse av behandlingstilbudet uavhengig av hvor 
pasienten bor.

6. Protonsenter i Norge skal anvende moderne tekno-
logi og høypresisjons protonbestråling i behandling 
av kreftpasienter, slik at faren for langtidsbivirkninger 
og stråleskader reduseres.

7. Protonsenter i Norge skal sikre høykvalifisert omsorg 

til og rådgivning av pasientene, voksne som barn og 
deres pårørende.

8. Protonsenter i Norge skal integrere pasientbehand-
ling med forskning av høy kvalitet og i samarbeid 
med internasjonale miljø.

9. Protonsenter i Norge skal legge til rette for utvikling 
av vitenskapelig baserte, nasjonale behandlingspro-
tokoller i samarbeid med de ulike nasjonale tumor-
grupper, målsetning er å etablere evidens for kliniske 
resultater av protonbehandling.

10. Protonsenter i Norge skal organiseres etter modell 
flerregionalebehandlingstjenester, og i tråd med 
dette ha faste samarbeidsfora og dedikerte kontakt-
personer ved alle norske stråleterapiavdelinger.

11. Protonsenter i Norge, og de klinikere og forskere 
som arbeider der skal fremme og styrke nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid, med særlig fokus på samar-
beidet med nordiske sentre.

1.4. PROGRAM FOR PROTONTERAPI
For å sikre en helhetlig tilnærming til etablering av protonte-
rapi ved Haukeland universitetssykehus er Program for pro-
tonterapi etablert. Dette skal sikre:

• Koordinering, avhengigheter og ev. overlapp mellom 
aktiviteter

• At organisasjonen er klar til å ta i bruk nytt bygg og 
utstyr

• Klarhet rundt hva som er besluttet – og av hvem

• Kommunikasjon – både få ut riktig informasjon og 
innhente innspill

• Å holde fast ved de premissene som bygget er plan-
lagt ut fra når anlegget tas i bruk

 

1.5. KONSEPTUELLE FØRINGER 
I det nye senteret skal kreftpasienter bli strålebehandlet med 
protonstråler ved bruk av Pencil Beam Scanning -teknikk 
og man vil arbeide med forskning og utvikling for proton-
terapi i forskningsrommet. Det etableres ikke egen polikli-
nikk i bygget, polikliniske undersøkelser vil bli gjennomført 
i eksisterende lokaler ved Avdeling for kreftbehandling og 
medisinsk fysikk i Sentralblokken, det vil etableres under-
søkelsesrom for nødvendig prøvetagning og oppfølgende 
undersøkelser i senteret. Senteret skal utrustes med MR og 
CT skannere for diagnostikk og doseplanlegging og det er 
satt av arealer til fremtidig installasjon av skanner for diag-
nostikk og doseverifikasjonsformål.
Det vil bli lagt til rette for forsknings og utviklingsarbeid ved 
senteret i nært samarbeid med Universitetet i Bergen og 
Høgskolen på Vestlandet.

Det legges tilrette for at pasienter og ansatte skal kunne 
benytte tunnel og heis for å komme direkte opp til proton-
senteret fra campus Haukeland.

1.6. KAPASITET OG ROMPROGRAM 
Prosjektet er utarbeidet i tråd med bestillingen som angir at 
prosjektet skal etablere et prontosenter. Senteret skal eta-
blere et behandlingsrom for klinisk behandling og et rom for 
forskning som senere kan gjøres om til klinisk bruk. Dette 
står ved lag og forprosjekt er innrettet i forhold til dette.

Romprogrammet til passet formålet og i henhold til de rom-
databasen som er etablert i dRofus inneholder bygget to-
talt 300 rom. I romfunksjonsprogrammet blir samtlige rom 
utstyrt for å kunne ivareta den tiltenkte funksjonen. Dette 
vil bli ytterligere kvalitetssikret når prosjektet skal inn i en 
funksjonsprosjektfase før detaljeringsfasen begynner.

1.7. FORBEREDENDE BYGGARBEIDER 
Før etableringen av Protonsenteret kan starte, skal dagens 
parkeringshus rives. Det har vært utført miljøundersøkelser 
av bygget og det er avklart at det ikke foreligger noen mil-
jømessige utfordringer knyttet til rivningen. Dette arbeidet 
startes sensommeren 2020 og vil pågå i ca 2 mnd.

Det skal også etableres et fordrøynings-basseng for over-
flatevann slik at dagens ledningsnett for overflatevann ikke 
blir overbelastet.
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1.8. PROSJEKTUTVIKLING I FORPRO-
SJEKTET 
Utgangspunktet for forprosjektet har vært å videreutvikle 
de løsninger som er beskrevet i skisseprosjektet.

For å optimaliserer prosjektet er det foretatt en grundig ana-
lyse av skisseprosjektet med fokus på flyt, ankomstforhold 
og sammenhenger til eksisterende Sykehus.

• Geometrien på protonanlegget er utformet i henhold 
til utstyrsleverandørens tegninger og avbefalinger. 

• Behandlingsrommene er blitt utvidet i samarbeid 
med stråleterapeutene

• Forskningsrom og behandlingsrom har byttet plass i 
forhold til layout i skisseprosjektet.

• Heis som primært blir benyttet av Varian personell og 
ved transport i forbindelse med forskning kan deles 
på av disse aktørene, dermed er en heis tatt ut av 
planene. 

Ovenstående endringer av forutsetninger har vært en forbe-
dring for prosjektet som helhet ved at:

• Etablering av en bedre flyt mellom billeddiagnostik-
ken og pasientgantryet

• Etablering av bedre plass og arbeidsforhold i gantry-
ene.

• Forskningsutbyggingen mod øst er fjernet.

• Fremtidig avbildning er kommet nærmere gantryene

• Doseplanleggingen er kommet nærmere MR- og 
CT-scanners

• Personalrommet er kommet nærmere øvrige stabs-
funksjoner

• Undersøkelsesrommene er plassert samlet mot øst

• Billeddiagnostikken er optimert og granskningsfunk-
sjoner er blitt tilføyd

• Bygningen er blitt  kortere , og er flyttet mod nord, 
hvilket har gitt mer plass foran hovedinngangen

Den nye løsningen har gitt bedre funksjonell flyt, og den har 
ført til endret plassering av enkelte funksjonsområder

Følgende funksjoner har blitt flyttet:

• Etasje 01: Gaderobeområdet er blitt utvidet, teknik-
ken har blitt omdisponert,  og varmerommet er flyttet 
ned fra 1.ETG, 

• Etasje 1.0: Forskningens dyrestall har blitt flyttet til 
mørkearealer mot sydøst. Forskningens kontorer er 
samlet mot øst. Personalrommet er flyttet sammen 
med øvrige stabsfunksjoner mot nordvest. Poliklinik-
ken er samlet på etasje mot nordøst

• Etasje 2.0: Doseplanleggingen er flyttet til 2. etasje 
mot vest, nær MR- og CT scannerene. Den fremti-
dige avbildning er redusert og flyttet til overgangen 
mellom området for CT-og MRscanner og proton-
anlegget. Forskningens cellelaboratorium er flyttet 
nærmere gantryet.

• Etasje 3.0: Utstyrsleverandørens water- and cryo-
genicsrom er oppdelt i 2 og funksjonen er flyttet.

Som en følge av utviklingen i forprosjektet er følgende jus-
teringer implementert:

Arealendringer:

• Arealendringer

• Behandlingsrommene er blitt utvidet i samarbeid 
med stråleterapeutene.

• Bygningen er blitt  forkortet med et modul mot nord 
i alle etasjer, og med et modul mot sør i  etasje 01 og 
02

• Forskningsutbyggingen mot øst er fjernet.

Doseplanleggingen:

•         Doseplanleggingen er flyttet fra 1.0 etasje til 2.0 etasje 
mot vest, nær MR- og CT-scannere.
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Bildediagnostikken, fremtidig avbildning

• Bildediagnostikken er optimert  og granskningsfunk-
sjoner er tilføyd

• Den fremtidige avbilding er redusert og flyttet mot 
øst, til overgangen mellom området for CT-og MR-
scanner og protonanlegget

Undersøkelsesrommene

• Undersøkelsesrom er flyttet fra en plassering mot 
øst og vest til en plassering mot mot øst, samlet og 
skjermet for innsyn.

Stabsfunksjoner:

• Personalrommet  er flyttet fra etasje 01 til etasje 1.0 
og er kommet nærmere øvrige stabsfunksjoner.

• Stabsfunksjonens møte-, prosjekt- og konferanserom 
er blitt samlet i et «møtesenter» sentralt i bygget.

Forskning og utvikling

• Dyrestallen har blitt flyttet til mørkearealer mot 
sydøst på etasje 1.0. Forskningens kontorer har blitt 
samlet mot øst på samme etasje .

• Forskningens gantry og laboratorie, samt funksjoner 
er nå plassert på etasje 2.0 mot sør.
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1.9. ORGANISERING AV FORPROSJEK-
TET 
Helse Bergen er prosjekteier og har etablert en prosjek-
torganisasjon med interne ressurser fra klinikkene, per-
sonal- og organisasjonsavdelingen samt personell fra 
Prosjektkontoret til Helse Bergen.

Prosjektkontoret har ledet Bygg og MTU-prosjektet og har 
knyttet til seg arkitekt og rådgivere gjennom minikonkur-
ranser i løpet av sommeren 2019. I skisseprosjektfasen var 
det etablert en bredt sammensatt brukergruppe og den-
ne brukergruppen er benyttet videre også i forprosjektet. 
Her er klinikkene representert sammen med verneombud, 
tillitsvalgte og personell fra driftsorganisasjonen. UiB har 
også vært representert i denne brukergruppen grunnet 
forskningsarealene i protonsenteret.

1.10. BRUKERMEDVIRKNING 
Prosjektkontoret til Helse Bergen har gjennomført en rek-
ke brukermøter med representanter for Radiologisk avde-
ling, Kreftavdelingen, Avdeling for hospitaldrift, Universitet 
i Bergen, Kommunikasjonsavdelingen, Personal- og orga-
nisasjons-avdelingen, verneombud og tillits-valgte. I disse 
møtene har brukerne drøftet ulike planløsninger med arki-
tektene for prosjektet og i fellesskap har man kommet frem 
til gode planløsninger både for pasientbehandlingen og for 
forskningen.

1.11. MYNDIGHETSKONTAKT 
Det er etablert kontakt med Direktoratet for Strålevern og 
Atomsikkerhet. Dette har pågått gjennom skisseprosjektet 
og forprosjektet. Det har vært samarbeidet med prosjektet 
på Radiumhospitalet og Helse Bergen ved kreftavdelingen 
har deltatt i de møter som har vært avholdt mellom DSA og 
Proton-prosjektet ved Radiumhospitalet.

I forbindelse med forskningen til UiB må kravene til 
Mattilsynet overholdes.

Den kommunale saksbehandling pågår. Reguleringsplan er 
til 2.gangsbehandling og Helse Bergen som intensjon å sen-
de inn søknad om rammetillatelse i mai 2020.

1.12. TOMT OG REGULERING 
Helse Bergen har kjøpt tomten fra Statsbygg hvor det står 
et parkeringshus med ca 240 p-plasser. Tomten er under 
omregulering og reguleringsplanen er inne til 2.gangsbe-
handling. Både selve bygget og tunneler er innarbeidet i 
planen og det forventes en politisk behandling av planen 
våren 2020. Byggeriet er tilpasset reguleringsplanens krav 
til høyder og plassering.

1.13. TUNNEL OG HEIS 
Prosjektet vil ivareta den daglige transport av varer, rent og 
skittent tøy samt adkomst for personale og pasienter gjen-
nom å etablere en tunnel fra Sentralblokken ca 230m inn i 
fjellet til en heis som bringer en direkte opp i Protonsenteret. 
Denne løsning vil medføre at alle pasienter kan komme tørr-
skodd til behandling. Transport av varer og tøy til og fra sen-
teret kan også transporteres denne veien.Heisen vil ha en 
løftehøyde på ca 70m.

Prosjekteringsleder
Multiconsult ASA

Leverandør av rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester

Organisasjonskart - Projekteringsgruppe

Arkitekt
Landskapsarkitekt

Interiørarkitekt
Arkitema A/S

Protonteknikk
dRofus
RIAku

Niras A/S

Rådgivende ingeniør 
Kalkyle

BA Bygganalyse AS

Rådgiver protonanlegg
Varian Medical Systems

Rådgivende ingeniør
IKT

Asplan Viak A/S

Rådgivende ingeniør
RIB
RIBr
RIBfy

RIG tomt
RIVA

Rambøll AS

Rådgivende ingeniør
RIE
RIV

RIG tunnel
Multiconsult AS

Programeier
Eivind Hansen

Utbyggningsprosjekt

Organisasjonskart – prosjektorganisasjonen for prosjekt nytt klinikk- og protonbygg.

Programstyre
Helse Vest, UiB,

brukerrepresentant, 
tillitsvalgt, verneombud, 

Nivå 2 ledere

Programleder
Brit Pedersen

Organisasjonsprosjekt
Merethe Storegjerde

Felles utstyrsanskaffelse 
Helse Bergen. OUS

John Einer Thorsheim

Forskning, utvikling, 
kompetanse

Odd Harald Odland

Byggeprosjekt
Lars Petter Smidt
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Eksisterende stø�emur

Asfalt

Eksisterende parkeringsplass

BOLIGERBOLIGER

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

SYKEPLEJER HØGSKOLEN

RAVNBJERGET BARNEHAGE

SITUASJONSPLAN 1:500

Haukelandsbakken

Sluk

Sluk

SlukDrop off

Sluk

Stø�emur og værn

Sluk

HP
4,5x6m

Trær i plantehull

5 rekker 
smågatesten

Skråning med 
‘plastring’ av grani� 
og bundekke

5 rekker 
smågatesten

AsfaltAsfalt Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Kuppel
sluk

Kantsten
fly�es

Asfalt
Asfalt

Fasade dren

Smågatesten
Vikespor

Asfalt

Rekke av storgatesten reetbleres
Rekke av storgatestein reetbleres

Storgatesten StorgatestenStorgatestein
Vendeplads

Heis/trapper

Terrasse

Teknikk

Teknikk

Overlys
Overlys

Rømningsvei

Trapper og 
teknikk

Grønt tak

Grønt tak
Avskjerming av teknikk

2 |KONSEPTUELL BESKRIVELSE

17

(1
20

.0
0)

(1
19

.0
0)

(1
18

.0
0)

(1
17

.0
0)

11
6.

00

11
5.

00

11
4.

00

(1
21

.0
0)

(1
25

.0
0)

(1
20

.0
0)

(1
30

.0
0)

11
3.

00

11
2.

00

11
0.

00

10
9.

00

10
8.

00

10
7.

00

10
6.

00
10

7.
00

(1
18

.0
0)

(1
22

.0
0)

11
7.

15
11

7.
20

(1
19

.0
0)

(1
19

.0
0)

11
5.

70

11
2.

20

10
8.

20

11
4.

42

11
4.

42

11
7.

00

11
6.

85

11
7.

05

Eksisterende stø�emur

Asfalt

Eksisterende parkeringsplass

BOLIGERBOLIGER

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

SYKEPLEJER HØGSKOLEN

RAVNBJERGET BARNEHAGE

SITUASJONSPLAN 1:500

Haukelandsbakken

Sluk

Sluk

SlukDrop off

Sluk

Stø�emur og værn

Sluk

HP
4,5x6m

Trær i plantehull

5 rekker 
smågatesten

Skråning med 
‘plastring’ av grani� 
og bundekke

5 rekker 
smågatesten

AsfaltAsfalt Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Kuppel
sluk

Kantsten
fly�es

Asfalt
Asfalt

Fasade dren

Smågatesten
Vikespor

Asfalt

Rekke av storgatesten reetbleres
Rekke av storgatestein reetbleres

Storgatesten StorgatestenStorgatestein
Vendeplads

Heis/trapper

Terrasse

Teknikk

Teknikk

Overlys
Overlys

Rømningsvei

Trapper og 
teknikk

Grønt tak

Grønt tak
Avskjerming av teknikk

Sykepleier høgskolen



13PROTONSENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - FORPROSJEKT | 21.04.2020 |

Over betongbasen i klinikkdelen, hvor byggets brukere pri-
mært oppholder seg, har det vært en ambisjon å skape et 
lett og luftig uttrykk med mye dagslys. Med markeringen av 
de horisontale linjene tegner vi tydelig to lette horisontale 
dekker som nærmest svever over basen. Fasaden er bygget 
opp modulbasert med moduler på 1200mm, slik at det er 
tatt høyde for stor fleksibilitet for fremtidens innredninger 
og planendringer. Modulene på 1200mm medfører spros-
ser og lameller som brytes opp, og dette gir igjen et mindre 
hardt og mer levende uttrykk til denne del av bygningen. 
Stedvis åpner fasaden seg helt imot den storslåtte utsikten 
som man finner både mot nord, sør og i midtre del av byg-
ningen. Med disse punktvise åpninger synliggjør vi bygnin-
gens funksjoner like mye innenfra som utenfra og skaper en 
fasade som viser sitt liv både utenfra og innenfra selvfølge-
lig i respekt for pasientenes krav til privatliv i en vanskelig 
livssituasjon.

2.1.2. LANDSKAPSKONSEPT 
Formålet med disponeringen av landskapet rundt bygnin-
gen, er at den nye bygningen skal interagere best mulig med 
omgivelsene, og at de aktiviteter som er knyttet til bygnin-
gen kan foregå uhindret. Derfor tar landskapet i utstrakt 
grad utgangspunkt i de eksisterende forhold. 
Landskapet består overordnet av tre soner - mot rundkjør-
selen, mot boligene, samt mot fjellet.

Mot rundkjørselen
Rundkjørselen er avslutningen på Haukelandsbakken. Her 
er både innkjørsel til ’Stiftelsen Haukelandsbakken’, til bo-
ligene, samt til det nye Protonsenteret. Også stien ’Johan 
Blytts vei’ munner ut i rundkjørselen. Idet området ligger på 
et platå på Ravnebergets fjellside, er veiene bratte og rund-
kjøringen med en diameter på cirka 21 meter har et fall på 
2,50 meter. 

Protonsenterets hovedinngang ligger ut mot rundkjøringen 
og har kote +17.20. Dette sikrer universell tilgjengelighet ut 
til selve rundkjøringen. 
Som følge av byggeprosessens påvirkninger på omgivelse-
ne, blir rundkjørselens asfaltoverflate og kant av fem rekker 
med brostein reetablert i landskapsprosjektet. Terrenget mot 

bygningen vil da bli justert og tilpasset den nye situasjonen.

Det skrånende terrenget med naturpreget vegetasjon, vil i 
hovedtrekk bevares, og det det vil i det nye prosjektet ut-
nyttes som en innramming av adkomsten. Dette nye grønne 
motivet vil gis et mer bearbeidet og planlagt uttrykk enn det 
har nå.

De grønne feltene er skråninger som blir som små klippe-
landskap. Her er gjenbrukte klippestykker fra sprengningen 
av fjellet. Den lett hevede formen skaper rom omkring an-
komsten, og sikrer at vannet fra omgivelsene ikke renner 
inn mod bygningen. Beplantningen skal ligne vegetasjon fra 
fjellandskaper.

2.1. OVERORDNET KONSEPT 

2.1.1. ARKITEKTONISK KONSEPT
Den arkitektoniske visjonen for Protonsenteret har vært øn-
sket om å skape en bygning som plasserer seg med stor 
tyngde i landskapet. Målet er å utforme en bygning som i 
sitt enkle formspråk og grep uttrykker ro og sikkerhet og 
som samtidig tar i mot sine brukere i en menneskelig skala 
og med en materialbruk og utforming som gjør at de besø-
kende føler seg velkommen.
Protonbygget skal fremstå som et tidsriktig og samtidig 
fremtidsrettet bygg, med arkitektoniske og bygningsmessi-
ge løsninger som gir varig kvalitet både estetisk, teknisk og 
funksjonelt.

Vi har tatt utgangspunkt i det landskapet som bygningen 
blir en del av. De to nederste etasjer i bygningen, ”basen”, 
samt ”protonanlegget” er utført i «in situ» betong, som med 
sin iboende tyngde og stofflighet forsøker å samsvare med 
fjellets taktile kvaliteter. I denne delen av bygningen, som 
primært rommer p-kjeller, teknikkrom og protonanlegg, er 
kravet til dagslys minimalt. Vi har derfor, med varsom hånd, 
kun skåret ut små stykker av fasaden slik at den fremstår 
som ett element i samspill med fjellveggen. Med tiden vil 
fasaden bli beplantet og fremstå i et ennå mer harmonisk 
samspill med fjelllandskapet omkring.

Landskap

Base

Tilpasning

Lett horisontal fasade

Tilpasning av fasade til utsikt og hus
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Motivet med en rekke brostein på begge sider av veien er 
bevart. Parkeringsbåsene bevares så vidt mulig, og er mar-
kert med brostein. Foran avkjørselen vil det holdes av plas-
ser for parkering og varelevering. Disse vil bli markert med 
to rekker brostein.  Portene har to forskjellige koter som er 
tilpasset veiens fall. Asfaltflaten avsluttes mot den nye fasa-
den, og strekker seg i utgangspunktet langs hele lengden 
av fasaden.

Boligeiendommenes arkitektur skiller seg markant fra 
Protonsentrets arkitektur, og kantsonen langs boligeien-
dommene har en meget variert karakter. Dette tar land-
skapsprosjektet høyde for ved å etablere enkelte mellom-
høye trær med lysåpen krone langs boligeiendommenes 
fasader. Trærne vil bidra til å skape et veirom med et rolig 
uttrykk, og samtidig tilføye mere frodighet.       

Billedtekst: Foto viser at eksisterende trær langs veien er 
kirsebær (Prunus). I prosjektet fjernes eksisterende kirse-
bærtrær og det plantes nye kirsebærtrær på motsatt side av 
veien,  i gressplener langs boligeiendommen

Mot fjellet 
Ut i fra på omfanget på sprengning av fjellsiden, vil det bli 
en mulighet for en passasje bak bygningen. Denne skal 
også fungere som fluktvei. Bredden vil være tilsvarende den 
manøvreringsplass som bygget må har i byggeprosessen. 
Terrengets koter vil være tilpasset nivåfri adgang foran dø-
ren. Det vil også være sokkelavfukter langs fasaden, i det 
omfang som  er nødvendig.

2.1.3. INTERIØRKONSEPT 
Når det gjelder byggets uttrykk, er intensjonen å skape et 
helhetlig arkitektonisk uttrykk, og å bruke solide og gode 
materialer både innvendig og utvendig.

Interiørene kjennetegnes av naturmaterialer og lyse, kla-
re farger med mye innslag av tre. Det vil være en utstrakt 
bruk av tre i husets indre del, spesielt i ankomst- og 
behandlingsområdet

Det etterstrebes å skape områder der interiøret og materi-
alene er med på å skape «avslappende oaser» som gir barn 
og voksne mulighet for å koble av når behovet for hvile og 
rekreasjon er som størst.

Byggets arkitektoniske konsept og interiøret skal utgjøre en 
samlet formmessig helhet. For å oppnå dette foreslås blant 
annet et begrenset men gjenkjennelig utvalg av materialer, 
som man finner igjen i de ulike delene av prosjektet

I denne fasen er interiørene beskrevet med noen tydelige 
karaktertrekk, men ikke på nærmere detaljnivå.

Materialer i ulike områder og funksjoner
En varm og innbydende velkomst er viktig for et sykehus. 
Det første området man møter ved ankomst, er vestibylen 
mot syd. 

Vestibylen i etasje 1.0 og 2.0 er det mest sentrale og viktig-
ste fellesområdet i protonsentret. Her finner man hovedek-
spedisjon, inn- og utsjekking, automatkafé, sittebenker, le-
keområder og ventearealer for barn og voksne. Her er også 

plassert en hovedtrapp sentralt i rommet.

Ekspedisjonen-, vente-, leke- og stilleområder er utformet 
som sonedelende «oaser» og er tenkt utført i tre eller tre-
liknende materialer. Tre er valgt både fordi det er varmt og 
imøtekommende, men også for å bringe materialet inn i de 
ulike delene av bygget. Med dette gis en helhetlig sammen-
heng i interiøret, som igjen skaper et hyggelig ankomstom-
råde for pasienter og pårørende. og  uten et institusjonelt 
preg.

Rekkverk for trapper og balkong er tenkt i en kombinasjon 
av glass og treverk i vestibylen

Vestibylen har dobbel høyde og vestvendt glassfasade.  Slik 
sikres oppdelingen i fasaden med åpne og lukkede felter, 
noe som gir et spill av variert dagslys. Dette bidrar til å un-
derstreke de forskjellige funksjonene i rommet, fra områder 
med utsikt til mere skjermede venteområder.

I vestibylen plasseres sittebenker. Disse fungerer som so-
nedelere og myker opp inntrykket i det ellers stringente 
rommet.

Klinikkbygget kjennetegnes ved en varm enkelhet hvor veg-
gene mot korridorene er fullglassvegger med synlige, slanke 
treprofiler, trekarmer og dører i eiketre som tillater dagslyset 
å komme inn i korridorene.

Det vil være akustisk dempende lamellhimlinger i aluminium 
på undersiden av balkonger og i korridorer.  Sammen med 
eiketreet i interiøret og gulvbelegget i linoleum gir dette 
bygget en varm ro og enkelhet.

Pasientkorridoren mellom strålebehandlingens forberedel-
sesrom, kontrollrom og behandlingsgantryene er et annet 
viktig rom. Det foreslås langsgående overlys i det høye rom-
met. Dette vil gi et mykt dagslys, noe som er viktig både for 
pasientene og de ansatte som har sitt arbeidssted i dette 
området. Rommet vil preges av tre, betong og varme farger. 
Det er viktig å skape rolige omgivelser for pasientene, som 

Eksisterende kanting av veien retableres, men former og 
fluktlinjer blir strammet opp. Kanting av veien syd for rund-
kjøringen blir trukket opptil en meter tilbake, mens innkjørin-
gen til eksisterende parkering på øvre platå blir nedlagt. 

Foran hovedinngangen etableres en ankomstplass av støpt 
betong i utstrekning som sokkelen. Plassen har falt vekk fra 
bygningen og avsluttes med linjeavanning. I hjørnet, hvor 
terrenget har et kraftig fall, kommer sirkelen til syne som en 
støpt støttemur i betong. Denne avsluttes med et lett vern 
i en vinkel. 

Mot boligene
Veien faller med 9 meter fra cirka kote +115.0 og ned til 
kote +106.00 over en strekning på ca 110 meter. Veirommet 
blir smalere mot nord, da den nye bygningen ikke ligger pa-
rallelt med de to eksisterende boligeiendommene.

Forslag til trær: Prunus avium ’Plena’ – hardført mellomstort 
tre, rakt voksende tre med lysåpen krone, hvite blomster i 
april-mai og med høstkoloritt.

Det eksisterende avanningsprinsippet er forsøkt bevart. Det 
er et fall vekk fra hele bygningens fasade.



15PROTONSENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - FORPROSJEKT | 21.04.2020 |

Benker i omkledningskabiner
Fast inventar i begge behandlingsrommene.
Fast laboratorieinventar

Standardisering
Standardisering gir fordeler både i planleggingsfasen, i byg-
gefasen, ved montering og i drift.

Gode eksempler fra Haukeland Universitetssykehus sine an-
dre nybygg etterstrebes innarbeidet i prosjektet for å skape 
en ensartethet og felles identitet  i sykehuset.

Eksempler på områder og detaljløsninger som kan 
standardiseres:

Dører og faste sidefelt for skilting

Bakplate ved håndvask

Bakplate i bøttekott, renhold 

Disse skal være imøtekommende, skjermede og vennlige for 
de barna som kommer til Protonsentret.

Solavskjerming
Solavskjerming utvendig og innvendig avskjerming av 
glassvegger gir pasienter og ansatte mulighet til å kontrol-
lere både lys, solinnstråling og innsyn. Dette er også med på 
å sikre et behagelig og estetisk innemiljø

2.1.4. UNIVERSELL UTFORMING 
I henhold til gjeldende lover og forskrifter skal det nye pro-
tonbygg være tilpasset kravene for universell utforming.
Universell utforming innebærer at de fysiske omgivelsene; 
det vil si bygninger, interiører og uteområder er utformet 
slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. 
Det er et overordnet mål å etterstrebe enkel og selvforkla-
rende adkomst og orientering i de ulike områder. Dette skal 
gjenspeile seg i at fellesarealer, rom og korridorer skal ut-
formes med hensyn til universell utforming med tilstrekkelig 
dimensjonering, tilgjengelighet og bruk av kontraster.

Alle utvendige beplantningstyper er tilpasset universell ut-
forming i henhold til krav om at det ikke skal benyttes trær, 
gress eller urter som kan fremkalle allergiske reaksjoner.
 Det er lagt til rette for av-/påstigning i nærhet til hovedinn-
gang, parkeringsplass for bevegelseshemmede på adkomst-
plassen og i parkeringskjeller nær det sentrale trafikksenter.

2.1.5. UTVIKLINGSMULIGHETER 
Det nye protonsenteret er tilpasset tomtens utfordringer 
og muligheter. Bygget består av to bygningsvolumer, hen-
holdsvis betongbunkeren for strålebehandlingen og en en-
klere klinikkdel tilsvarende ordinære sykehusbygg (inkl. hhv. 
en teknikk- og en parkeringsetasje). Oppdelingen i strålebe-
handlingsbunker og klinikkdel for protonbygget er en kon-
sekvens av de forskjellige arealbehov og skjermingsbehov, 
som igjen gir behov for forskjellige bygningsbredder og 
konstruktive systemer.

Generalitet og elastisitet

kan oppleve det som skremmende å bli behandlet i et slikt 
lukket område

Det ønskes videre å etablere en klar og tydelig «veifinner» i 
bygningen, ved bruk av interiør, malerier, integrert kunst og 
farger som hjelp.

Inneklima spiller en nøkkelrolle for vårt velbefinnende, der-
for arbeider vi aktivt med materialer for å oppnå et optimalt 
inneklima.

Fast innredning
Fast innredning anvendes i de fleste funksjonsområder,  
denne skal være funksjonell samt bidra til å skape en visuell 
helhet. De fleste dørfronter, hyller og benkeplater på kjøkken 
og laboratorieinventar kan være i laminat Det etterstrebes 
enkle rene flater på alle fronter uavhengig av produktvalg.

I vestibylen mot syd er resepsjons-, vente-, leke- og stille- 
områder utformet som «oaser» bygget opp i trematerialer, 
som skaper et hyggelig ankomstområde for pasienter og 
pårørende uten et institusjonelt preg.

innredningen i øvrige venteområder  er tenkt i samme mate-
rialitet som venteområdet i ankomstområdet.
Omfang av fast innredning:

Etasje 1.0 :
Resepsjonsskranke, 
Leke- og stilleområder 
Informasjonstavle,
Faste ventemøbler i  inngangsområdet,
Kjøkken i personalrommet, 
Tekjøkkenet i møteområdet,
Møbel for ”kaffekroksmaskin” i pauseområde,
Fast laboratorieinventar 

Etasje 2.0 :
Faste ventemøbler i venteområdene til strålebehandlingen
Faste ventemøbler i venteområdene til billeddiagnostikken
Møbel for ”kaffekroksmaskin”i pauseområde

En bygnings tilpasningsdyktighet er egenskapen den har 
til å møte vekslende krav til funksjonalitet, og fremkommer 
som en funksjon av bygningens generalitet, fleksibilitet og 
elastisitet.
Protonsentret er i kraft av sin hovedfunksjon en bygning 
som har spesielle krav til både bygningsutforming og funk-
sjonalitet. Krav til sikkerhet og robusthet vil kunne overstyre 
krav til tilpasningsdyktighet.
Men selv innenfor en fast funksjon vil det kunne være be-
hov for endring av romløsning.
I det nedenstående er konseptet vurdert opp mot de to be-
grepene generalitet og elastisitet.

Generalitet.
I Klinikkdelen er særlig rommene i poliklinikken, kontorene 
i stabsområdene samt arbeidsplassene i doseplanleggingen 
utført med en utstrakt bruk av generalitet. Kontorene er alle 
forberedt for 2 personers arbeidsplasser. I doseplanleggin-
gen vil alle rom kunne brukes til henholdsvis kontorer eller 
inntegningsrom.
Vegger er lette skillevegger, som enkelt kan demonteres, og 
dermed gi mulighet for en endret romutnyttelse.
Fleksibiliteten er innarbeidet i bygningens konstruktive 
systemer, fasadesystemer og føringstraséer. Disse er tenkt 
ut fra dels et krav om fleksibilitet og dels i forhold til bygnin-
gens organisering.

Elastisitet
Det foreligger ikke umiddelbart store utvidelsesmuligheter 
på tomten jf. reguleringsplanens avgrensninger, med min-
dre den eksisterende bebyggelsen til den tidligere sykeplei-
erutdannelse tas med i betraktning.
Der er på etasje 2.0 i prosjektet innarbeidet et disponibelt are-
al for en evt. utvidelse med en fremtidig avbildningsfunksjon.

2.1.6. INDUSTRIALISERT BYGGING
Byggeindustrien kjennetegnes blant annet ved at «alle» 
prosjekter er særegne og har sine egne skreddersydde 
løsninger tilpasset prosjektet. Selv om det er mye skred-
dersøm i prosjektene vil ikke det si at det ikke er mulig å 

Illustration fra Børneriget - København - Arkitema

Barn på sykehus
Det er ikke sengeområde for barn på Protonsenteret, men 
det vil komme barn hit for dagbehandling.
Det etterstrebes å skape områder der interiøret og materi-
alene er med på å skape «avslappende oaser», noe som gir 
barn og voksne mulighet for å koble av når behovet for hvile 
og rekreasjon er som størst.

Vestibylen og venteområdene for protonbehandling er der 
hvor barn oppholder seg mest. Her foreslås det å ta spesielt 
hensyn til barn når det gjelder møblering og fargebruk
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• Kunst skal være et viktig og meningsfullt tilskudd til 
sykehuset og bidra til engasjement og dialog

• Kunstverk og installasjoner skal invitere til oppda-
gelse og stimulere, samt gi plass til en beroligende 
pause for pasienter, familie og besøkende.

• Kunsten skal støtte virksomheten i sykehuset og 
bidra positivt til arbeidsmiljøet for medarbeiderne.

• Virksomheten, bygget og kunsten skal utgjøre et 
miljø med kvaliteter som utstråler trygghet og profe-
sjonalitet.

Det prioriteres gjerne ett eller flere hovedverk knyttet til inn-
gangsområdet, vestibyle og de sentrale trafikk- og venteom-
rådene. Kunstverker kan også plasseres i lokale venteområ-
der, maze’ene eller andre sentrale steder i bygget.

funksjoner på ulike plan er gjennomgått og vurdert. Det er 
foretatt en heisanalyse som grunnlag for å definere antall 
heiser og plassering av disse.

Generelle forutsetninger :
Følgende systemer og prinsipper inngår i logistikken mot 
Protonsenter, Bergen:

• Protonsentret er en del av Haukeland universitets-
sykehus. Forsyning av forbruksvarer kommer fra 
Sykehusets sentrale lager av magasinvarer og sterile 
varer, drevet av Sentralforsyning Hospitaldrift.

• Det legges til grunn prinsipp om dedikerte service-
medarbeidere som inngår i serviceorganisasjonen for 
Haukeland universitetssjukehus. Medarbeidere som 
har ansvar for manuell transport av varer fra det sen-
trale varemottak for Haukeland universitetssykehus 
via den nye kulvert / trafikksenter 4,5 til Protonsen-
trets avdelingslager med aktiv forsyning for påfylling 
og bestilling.

Det legges til grunn at teknologiløsninger for vareforsyning, 
f.eks. omkring bestilling av varer, aktiv forsyning m.m. for 
Haukeland universitetssykehus omfatter Protonsenteret.

2.2.1. HOVEDDISPOSISJON 
Hovedelementene i disponeringen av protonsentret er:

PROTONENHETEN ”bunkeren”
Protonenheten består av en egen bygningskropp, som 
inneholder produksjonsenheten til strålebehandlingen samt 
behandlingsgantryene

KLINIKKENHETEN
Protonsentrets klinikkdel, hvor byggets brukere primært 
oppholder seg, er lett og luftig i sitt uttrykk. Denne har ho-
vedankomst for pasienter, poliklinikker, behandlingsplan-
legging, billeddiagnostikk og de forberedende støtterom til 
strålebehandlingen.

industrialisere deler av byggingen. Dette kan gjøres ved for 
eksempel å bruke få gjentagende detaljer slik at løsningen 
blir lett gjenkjennelig og byggingen går raskere. Et annet 
eksempel vil være å bruke prefabrikkerte elementer til i byg-
gingen. Dette kan for eksempel være prefabrikkerte søyler, 
fundamenter, vegger, dekker, baderom og fasader.

Effektiviteten ligger i at man i høy grad benytter seg av like 
elementer, som produseres i kontrollerte omgivelser, med 
høy nøyaktighet, akseptable kostnader og som leveres til 
byggeplass når man trenger disse

Funksjonskravet til protonbygget gjør at det ikke vil være 
mulig å anvende prefabrikkerte elementer i større stil. Selve 
bunkeren vil med sine veggtykkelser/ dekketykkelser ikke 
være mulig å gjennomføre med prefabrikkerte elementer. 
Det eneste som vil være mulig å prefabrikkere er innførings-
veiene i tak og vegger som skal lukkes i ettertid. Her vil det 
for eksempel være mulig å bruke prefabrikkerte elementer 
av betong i form av dekker, bjelker eller blokker. Bygget som 
blir liggende over bunkeren har større mulighet til å bruke 
prefabrikkerte elementer.

Klinikkbygget har mulighet til en mer utstrakt bruk av pre-
fabrikkerte elementer. Noen eksempler er fasader, dekker, 
søyler, veggelementer, baderom som der vil arbejdes videre 
med i neste fase

2.1.7. KUNST 
Kunst vil være et middel til å berike omgivelsene for pasi-
enter, besøkende og ansatte ut over de virkemidler bygget 
alene kan gi. Det er flere undesøkelser som peker på at vi-
suelle stimuli som kunst og fargeholdning kan senke fysisk 
og psykisk stress hos pasienter og personale. Dessuten kan 
fargebruk og ulike kunstneriske uttrykk gjøre det lettere å 
orientere seg og finne fram i protonsentret.
I neste fase vil det bli utarbeidet en kunstplan i samarbeid 
med Helse Bergen HF. Ny og eksisterende kunst skal inn-
lemmes i bygget, og omfanget av dette skal detaljeres.
Målsetting for kunst i prosjektet bør være:

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon

46.02: Proton / Stabsfasiliteter

46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg

46.04: Proton / Diagnostikk, scannere og kliniske støttefunksjoner

46.05: Proton / Proton terapi behandlingsrom

46.06: Proton / Behandlingsplanlegging

46.07: Proton / Pasientrelatert

46.08: Proton / Klinikk

46.09: Proton / Forskingsarealer

46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom

46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom

46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis

Terrasse

Diagram plan 02

Diagram plan 01

Diagram plan 1.0

Diagram plan 2.0

Diagram plan 3.0

Plan 02
Parkeringskjeller

Plan 01
Teknikk
Bygningsdrift
Økonomigård/varemottak
Stabsfasiliteter (garderobe)

Plan 1.0
Stabsfasiliteter (kontorer, personalrom)
Møte-, prosjekt- og konferanserom
Klinikk (undersøkelsesrom)
Forskning (dyrestall, UIB’s forskning-
skontorer)
Vestibyle, venteområde
Ekspedisjon, pasientinformasjon og 
selvinnsjekk

Plan 2.0
Protonterapibehandling
Behandlingsplanlegging
Diagnostikk, skannere og
kliniske støttefunksjoner
Forskning (cellelaboratorium, gantry)
Drift av partikkelanlegg

Plan 3.0
Drift av partikkelanlegg
Teknikk på tak
Takteressa
Drift av partikkelanlegg

Eksterne forbindelser for pasienter og pårørende

Ankomst fra P-kjeller

Hovedankomst

Ankomst fra tunnel
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Colour Cloud  utført av Tom Sloan og Miriam Sleeman  

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon

46.02: Proton / Stabsfasiliteter

46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg

46.04: Proton / Diagnostikk, scannere og kliniske støttefunksjoner

46.05: Proton / Proton terapi behandlingsrom

46.06: Proton / Behandlingsplanlegging

46.07: Proton / Pasientrelatert

46.08: Proton / Klinikk

46.09: Proton / Forskingsarealer

46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom

46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom

46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis

Terrasse

Diagram plan 02

Diagram plan 01

Diagram plan 1.0

Diagram plan 2.0

Diagram plan 3.0

Plan 02
Parkeringskjeller

Plan 01
Teknikk
Bygningsdrift
Økonomigård/varemottak
Stabsfasiliteter (garderobe)

Plan 1.0
Stabsfasiliteter (kontorer, personalrom)
Møte-, prosjekt- og konferanserom
Klinikk (undersøkelsesrom)
Forskning (dyrestall, UIB’s forskning-
skontorer)
Vestibyle, venteområde
Ekspedisjon, pasientinformasjon og 
selvinnsjekk

Plan 2.0
Protonterapibehandling
Behandlingsplanlegging
Diagnostikk, skannere og
kliniske støttefunksjoner
Forskning (cellelaboratorium, gantry)
Drift av partikkelanlegg

Plan 3.0
Drift av partikkelanlegg
Teknikk på tak
Takteressa
Drift av partikkelanlegg

Eksterne forbindelser for pasienter og pårørende

Ankomst fra P-kjeller

Hovedankomst

Ankomst fra tunnel

2.2. LOGISTIKK OG FLYT 
Logistikkløsninger er et viktig virkemiddel for å oppnå mål-
settingen om driftsøkonomisk gevinst og for å oppnå en 
mer optimal funksjonalitet. Det har vært et mål å utforme 
et oversiktlig og strukturert protonsenter med god logistikk. 
Kommunikasjonsveier og fordeling av trafikk i og mellom 
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BASEN 
Klinikkenhetens tunge base  med  parkerings- teknikk-, og 
varemottaksetasjen.

TRAFIKKSENTERET
Trafikksenteret, som via den nye kulverten forbinder proton-
senteret med sykehusets hovedinngang,

Gitt tomtens geometriske og geotekniske begrensninger 
er Protonenheten plassert opp langs den bratte fjellryg-
gen, på et areal hvor den naturlig passer inn. Foran proto-
nenheten er det plass til å etablere et forareal til kliniske 
støttefunksjoner.
Den lette klinikkenheten og dens tunge base er plassert 
parallelt med de omkringliggende bygninger og veien mot 
vest og spenner ut mellom rundkjøringen mod syd og re-
guleringsplanens avgrensning mot nord. På denne måten 
oppstår en asymmetrisk sammenskjæring av volumene, 
som utgjør en kompositorisk spenstighet. Samtidig føyer 
bygningen seg naturlig inn i det omkringliggende landska-
pet og den bygningsmessige konteksten.

Hovedprinsippene for logistikk og flyt kan oppsummeres i 
det følgende:

• Hovedinngang i etasje 1.0 og sideinnganger i etasje 
01 og 02 leder direkte inn i ankomstområdet/ vesti-
bylen.

• Ankomstområdet, med den dobbelhøye fordelings-
vestibylen mot syd, fungerer som protonsentrets 
knutepunkt. Herfra kan pasienter på en enkel og 
oversiktlig måte fordele seg i Klinikkenheten

• Hovedekspedisjonen, venteområder, møtesenter, per-
sonalrom, kaffekroker er plassert med tanke for dels 
logistikk, men også for utsikter.

• Det sentralt plasserte trafikksenteret forbinder pro-
tonsenteret med sykehusets hovedinngang via den 
nye kulverten. 

• Alle publikumstrapper og heiser har enkel tilkomst 
fra vestibylen og sørger for god vertikal bevegelse for 

pasienter og besøkende.

• Det er en sentralt plassert ekspedisjon /arbeidssta-
sjoner i hver etasje for henvendelser.

• Innretningen av Klinikkbygningens dobbeltkorridor 
muliggør at klinikkdelen kan innrettes med prinsippet 
om differensiering mellom en offentlig- og en mer 
skjermet pasientkorridor.

• Protonenheten, strålebehandlingen, hjertet i bygnin-
gen er disponert med prinsippet om differensiering 
mellom en offentlig- og en mere skjermet pasient-
korridor.

• Klinikkbygningens innredning med dobbeltkorridorer, 
muliggjør en effektiv innredning med tverrkorridore-
ne og støtterom i kjernen.

• ”Møtesentret ”med konferanse-, møte- og prosjek-
trom er sentralt plassert som en lett tilgjengelig mø-
teplass for alt personal, ved det sentrale trafikksenter.

• Disponering av klinikkenhetens tunge base,  med  
parkerings- teknikk-, og varemottaksetasjen, sikrer 
en enkel og klar logistikk som forutsetning for en 
funksjonell og rasjonell drift.

• Det er en avfallssentral med samling av kildesortert 
avfall. restavfall hentes med komprimatorbil, de øvri-
ge fraksjonene med lastebil

• Tøy (personaltøy og andre tekstiler) blir hentet på 
Vaskeriet og levert til varemottak/økonomigård i 
Protonsenteret med bil. 

• Varer blir hentet på sentralt varemottak/hovedlager, 
og leveres til varemottak/økonomigård i Protonsen-
teret ved bruk av bil.

• Apotekvarer (medisin, væsker) vil bli sendt på con-
tainer i det automatiske transportsystemet til termi-
nal 02, og hentet derfra med truck, brakt til heis via 
tunnel og videre inn i Protonsenteret via heis.

• Pasienttransport og levering og henting av pasient-
senger vil skje via tunnel og videre med heis til etasje 
2.0 i Protonsenteret
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2.2.2. HOVEDANKOMSTER 
Protonsentrets hovedankomster for pasienter og besøken-
de er hovedinngangen fra adkomstplassen i etasje 1.0 mot 
sør. Alternativt fra sykehusets hovedinngang og via kulver-
ten og heis 4,5.

Det er i tillegg innganger og ankomster for personale, pasi-
enter og besøkende i bil fra parkeringsetasjen 02 
All vareforsyning og avfallshåndtering går via varemottak 
etasje 01 og via Haukeland sykehus sitt sentrale varemottak

2.2.3. PÅKOBLINGSPUNKTER TIL EKSISTERENDE BYG-
NINGER 
Protonsenteret skal bygges i toppen av Haukelandsbakken, 
med kort avstand til sykepleierskolen og omkringliggen-
de bolig- og hybelhus. Området omtales som «et fremtidig 
utviklingsområde for Haukeland Universitetssykehus.» For å 
knytte protonsenteret opp mot eksisterende bygningsmas-
se og funksjoner og etablere;

• En sikker trafikal forbindelse for pasienter (gående 
og pasienter i seng) og senterets ansatte.

• Gode logistiske løsninger for varetransport (medisi-
ner, forbruksartikler, arbeidstøy m.v.).

• Optimal kommunikasjon, personflyt og fleksibilitet 
mellom fagmiljøer på HUS og protonsenter.

• En trafikal løsning som reduserer trafikk- og person-
bil belastningen i Haukelandsbakken.

• En logistikkløsning som reduserer behovet for p-plas-
ser ved protonsenteret.

• En løsning som ivaretar og forsterker det fremtidige 
utviklingspotensialet for området.

 
er det besluttet å etablere en tunnel / heisløsning mellom 
sentralblokk HUS og  protonsentret.

2.2.4. FLYT FOR PASIENT, BESØKENDE OG ANSATTE 
Heis / trap
I bygget etableres det 4 heiser, 4 trapper samt en intern 

trappe i vestibylen mellom etasje 1.0 og 2.0.

Heis 1: Mot nordøst etableres det en person-/senge-/ vare-
heis. Heisen tenkes primært benyttet av personalet

Heis 3: Mot sydøst etableres det en en vare- og person-
heis med gjennomgående kupé. Vare- og personheisen er 
forbeholdt frakt av forsøksdyr, strø, personer og utstyr til 
forskningsavdelingen, samt for teknisk personale og utstyr 
til protonsentret.

Heis 4 og 5: Sentralt i protonsentret mot vest etableres to 
kombinerte person-/senge-/og vareheiser med gjennomgå-
ende kupéer. Heisene forbinder det eksisterende sykehus 
med protonsentret via den nye kulvert og fungerer samtidig 
som det sentrale transportsenter i bygget.
Den ene av heisene stopper for utgang på terreng mot vest.

Pasienter og besøkende
Fra hovedinngangen kommer man direkte inn til vestibylens 
nederste etasje, hvor man møter protonsentrets hovedre-
sepsjon. Pasienter som ankommer protonsentret via hoved-
inngangen på etasje 1.0, eller fra sykehusets hovedinngang 
og via tunnel/heis kommer direkte inn i vestibylen, hvor de 
kan benytte selvinnsjekk eller henvende seg i
resepsjonen. I tilknytning til vestibylen er det heiser og trap-
per for videre forflytning inn i bygningene. 

Pasienter og pårørende som skal til poliklinikk eller til do-
seplanlegging CT/MR henvende seg i resepsjonen. Herfra 
henvises til undersøkelsesrom mot syd/øst på samme etasje 
som resepsjonen i vestibylen og til billeddiagnostikken eta-
sje 2.0, enten ved bruk av intern trapp i vestibylen, eller heis 
4,5 i trafikksenter.

På etasje 2.0 for billeddiagnostikk og behandlingsplanleg-
ging tas pasienten i mot ved venteområdet, og instrueres i 
det videre forløp.

Ved etterfølgende besøk, i det elektive forløp, forven-
tes pasienter og pårørende å møte direkte på etasje 2.0 
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ved strålebehandling, ved venteplassen til anvist gantry. 
Pasientene ankommer enten via protonsentrets hovedinn-
gang i etasje 1.0 mot syd, eller via heis 4,5 i det sentrale 
trafikksenteret. Dette har inngang fra parkeringsetasjen 02 
(med pasient og handicap-parkering) eller fra Sykehusets 
hovedinngang via kulvert og heis.

Pasienten tas imot ved venteområdet og instrueres i det vi-
dere forløp, kler seg om i gjennomgangs- og omklednings-
rommene og følges via den beskyttede pasientgangen til 
behandlingsrommet.

Pasienter som er innlagt.
Pasienter i seng flyttes fra relevant sengeavsnitt på 
Haukeland universitetssykehus via kulvert til trafikksenter 
4,5.

Barn som behøver anestesi ankommer til det skjermede 
anestesirommet for anestesi, og føres etter endt behandling 
til relevant sengeavsnitt for oppvåkning.

Ansatte:
Ansatte kommer til personalgarderober på etasje 01 fra par-
keringsetasje 02 via trappe / heis 1, eller via kulvert / heis 
4,5 fra hovedinngangen for Haukeland universitetssykehus.

Vareflyt :
Bestilling av varer:
Bestilling av varer som forbruksartikler, tøy, medisiner o.l. 
gjøres i bestillingssystemet for Protonsenter på samme 
måte som ved HUS for øvrig.

Fysisk håndtering av varer :
Den manuelle flytning av varer og avfall, utpakking av varer
m.v. forutsettes utført av hospitaldrift.

Flyt av varer, generelt:
Varer til protonsenteret kommer via sykehusets
sentrale varemottak og følger prinsipper for forsyning som 
gjelder hele sykehuset. 
Varer blir hentet på sentralt varemottak/hovedlager og 
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levert til vare -mottaket  /økonomigård i Protonsenteret ved 
bruk av bil. Dette gjelder både lagerførte og direkte bestilte 
medisinske forbruksvarer og andre forbruksvarer. 
Det er etablert lokale lagre for forbruksmateriell og annet 
utstyr på hver etasje. Oppstillingsplass for tomme og fulle 
vogner finnes på hver etasje nært forsyningsheis.

Forbruksartikler:
Forbruksartikler leveres in til sykehusets sentrale varemot-
tak, typisk fra eksternt forsyningssenter og leveres avde-
lingspakket i vognen. Varer blir hentet på sentralt varemot-
tak/hovedlager og levert til vare -mottaket  /økonomigård i 
Protonsenteret ved bruk av bil. Herfra fraktes forbruksarti-
klene til avdeling hvor de pakkes ut og lagres av hospitals-
drift på deres lagre.

Tøy:
Tøy (personaltøy og andre tekstiler) blir hentet på vas-
keriet, og leveres med bil til varemottak/økonomigård i 
Protonsenteret, etasje 01. Personaltøyet leveres på stativ, 
urent tøy oppbevares i bygget i grindvogner og hentes i dis-
se. Der legges til grunn at levering vil skje 1 gang per uke.
Urent tøy og lin samles i vogn i avfallsrom. Urent tøy fra gar-
derober samles i rom til urent tøy på etasje 01. Fulle vogner 
transporteres manuelt ved bruk av heis 4,5 til avsettings-
plass ved kulvert.

Apotekervarer:
Apotekvarer (medisin, væsker) vil bli sendt på container i 
det automatiske transportsystemet til terminal 02, og hen-
tet derfra med truck, brakt til heis via tunnel og videre inn i 
Protonsenteret via heis

Gasser:
Gasser som oksygen og medisinsk luft leveres via sentralt 
anlegg til anestesiområder og strålebehandlingsrom.
Gass på kolber leveres fra eget lager og derfra videre til 
Protonsenter.
Gasslagrene er plassert med egen adgang utenfra mot vest, 
på etasje 01
Avfall:

Det etableres avfallsrom / miljøstasjon på hver etasje, samt 
et sentralt avfallsrom med kontainere ved miljøgården/vare-
mottaket mot syd på etasje 01
Avfallsfraksjoner som papp, kjemi, batterier, elektronikk og 
glass m.m. håndteres og kildesorteres manuelt i avfallsrom 
på avsnitt, og transporteres på vogn med heis til det sentrale 
avfallsrommet mot syd på etasje 01 med kobling mot øko-
nomigården. Fortrolige papirer makuleres sentralt og fjer-
nes via det sentrale avfallsrom.
Det er etablert skyllerom på plan etasje 1.0. Avfall fra 
skyllerom transporteres til avfallssentral for bortskaffelse 
Transport av døde dyr skjer i beholdere til klinisk risikoavfall 
(kjølt) direkte fra laboratoriet

forskningens dyrestall, etasje 01.
Leverandør av protonutstyr vil ha behov for lagring av noe 
spesialavfall i rom skjermet for stråling. Dette må detaljeres 
i neste fase.

Dyretransporter til bruk for forskning: 
Det er behov for transport av levende dyr til dyreoppstallings-
rom i forskningsavsnittet på etasje 1.0 / Forskningsgantryet 
etasje 2.0.

Transporten av dyr, burstrø, fôr m.m. vil skje med varebil til 
økonomigården/varemottaket i etasje 01, og via reservert 
heis 03 Til dyreoppstallingen i etasje 1.0

Utstyr til bruk for leverandør av protonanlegg:
Utstyr til bruk for leverandør leveres via økonomigården/
varemottakelsen i etasje 01 Herfra kan videre transport til 
akseleratoren, EES’en, BTS’en, kontrollrommene og de 2 
gantrys på etasje 2.0 eller til leverandørens arbeidsområder 
og teknikk på etasje 3.0, skje med heis 3. Forskningen deler 
heis med utstyrsleverandøren.

Mat:
Kantine for ansatte, pasienter og pårørende befinner seg 
sentralt i sykehuset.
Det er en automatkafé for pasienter og pårørende i for-
bindelse med ventearealene på etasje 1.0 mot syd i 
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ankomstområde. Det finnes et personalrom med kjøkken-
fasiliteter på etasje 1.0 mot nord og et mindre tekjøkken i 
forbindelse med Møtesenter, etasje 10.

2.2.5. LOGISTIKKSYSTEMER
Det etableres ikke transportsystemer som rørpost, AGV 
transport, avfallssug,og tøynedkast.
Flyt av varer, dyr og avfall i Protonsenteret foregår manuelt

2.3. MILJØKONSEKVENSANALYSE 
Helse Bergen skal tilfredsstille Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) med hensyn på å gjennomføre en mil-
jøkonsekvensanalyse ved anskaffelse og installasjon av pro-
tonterapiutstyret. Dette for å forsikre at miljøet i og rundt 
protonsenteret ikke blir påvirket ved bruk av utstyret.

Analysen blir gjennomført etter forprosjektet for å kartlegge 
om det er risikoelementer som bør tas hensyn til i den videre 
prosjekteringen.
Analysen vil ha fokus på aktivering av produkt (eks. kjøle-
vann, betong, omgivelser og luft) som følge av protonenes 
vekselvirkning med utstyr og omgivelser for å kunne ivareta 
de ulike risikoene for stråling til indre- og ytre miljø.

Indre miljø:
• Ved pasientbehandling er det viktig at kun pasienten 

oppholder seg i behandlingsrommet. Adgangsbarri-
erer vil installeres slik at ingen andre enn pasienten 
befinner seg i behandlingsrommet når pasienten be-
stråles. Det monteres kamera inne i pasientrommet. 

• Det skal være adgangskontroll i de tekniske om-
rådene tilknyttet protonanlegget, og her vil strå-
lingsnivået bli overvåket (dosimetri, sniffer etc). For 
å hindre at stråling kan startes når det er personell i 
de tekniske områdene vil «Last Man Out» installeres. 
Det vil i tillegg monteres forrigling på dører der det 
er hensiktsmessig, som bryter protonstrålen når dør 
inn til det tekniske arealet åpnes. Det vil vurderes om 
bevegelsesdetektorer skal monteres inne i de teknis-
ke arealene.

• Kjøleanlegget til protonutstyret er satt opp som en 

lukket krets (uten utslipp). Kjølevannet sirkuleres og 
renses, mens rensefilteret vil bli skiftet regelmessig. 
Filteret blir da håndtert som radioaktivt materiale/av-
fall. Arealet vil være adgangsbegrenset.

• Umiddelbare omgivelser ved protonstrålen, slik som 
betongvegger, vil kunne aktiveres i løpet av anleg-
gets levetid. I forbindelse med dette utarbeides det 
en dekommisjoneringsplan for anlegget som tar sikte 
på å produsere så lite aktivert byggemateriale som 
mulig samt en plan for avhending av dette ved en 
eventuell fremtidig utskiftning/riving av bygget. Mi-
nimal produksjon av aktivert byggematerialer oppnår 
man ved å benytte materialer som ikke inneholder 
grunnstoff som gir langtlevende datternuklider nær-
mest protonstrålen. Sammensetning av betongen 
vil her være viktig, for eksempel vil det kunne være 
en fordel med tilsats av marmor i betongen. Ved 
endt levetid for anlegget vil man da kunne avhende 
byggemateriale som vanlig bygg avfall. Armering i 
betongen føres så langt ut fra veggoverflatene som 
mulig med tanke på aktivering av metallet og senere 
dekommisjonering av dette. En plan for dekommisjo-
nering skal utarbeides i løpet av prosjektperioden og 
denne skal godkjennes av Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet. 

• Utstyrsdeler som blir aktivert, og som skal byttes ut 
vil bli håndtert og lagret (på eget avlåst lager rom) 
som radioaktivt materiell/avfall. 

Ytre miljø:
• Luft fra behandlingsrommet ventileres ut i et eget 

ventilasjonsanlegg, og slippes ut over tak. Utkast vil 
plasseres slik at det ikke kommer i nærhet av inntak 
av luft. I tillegg vil det slippes ut i forsvarlig høyde i 
forhold til omliggende areal. Det vil gjennomføres 
simuleringer og kalkulasjoner/beregneringer for ra-
dioaktiviteten i denne luften, og forebyggende tiltak 
blir konstruert inn i ventilasjonsanlegget om dette 
er nødvendig. I tillegg vil det bli tatt prøver av luften 
som slippes ut for å sørge for at luften holder seg 
innenfor myndighetskrav/tillatelser til radioaktivitet. 

• Avløpsnettet på senteret forøvrig kobles ikke til 

protonutstyret eller behandlingsrommet, med unntak 
av en håndvask i behandlingsrommet. Håndvasken 
vurderes som ikke å være kilde for spredning av 
radioaktivitet.

• Kjøleanlegget til protonutstyret skal i utgangspunk-
tet ikke påvirke ytre miljø. Dersom en lekkasje skulle 
oppstå, vil gulvet være konstruert slik at kjølevann 
samles opp i lukket system (tank). Prosedyrer for 
måling av strålenivå i denne tanken må etableres slik 
at vannet ikke slippes ut i åpent/offentlig avløp før 
aktiviteten er under unntaksgrensen.

Terror/katastrofe/uhell:
• Det etableres prosedyrer for informasjon og god 

dialog med naboer og interessenter. Dette blant an-
net for å unngå unødvendig frykt i forbindelse med 
etablering av protonanlegget med tanke på stråling 
til omgivelsene fra anlegget.

• Det er planlagt adgangsbarrierer på senteret for å 
sikre at uvedkommende (terrorister) ikke skal ta 
seg inn til protonutstyret. Det er vurdert som et lite 
attraktivt mål for terrorister da det er høyst begrenset 
hvilken trusselsituasjon en terrorist kan skape ut av 
protonanlegget enten som helhet eller i deler.

• Ved brann og eksplosjon vil protonsenteret ha 
eget brannvarslings- og slokningsanlegg, i tillegg 
til branndører. Senteret vil sammen med sykehuset 
forøvrig etablere egen beredskapsplan og bered-
skapsorganisasjon. Senteret vil få direkte varsling til 
nødetatene.

2.4. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMI-
LJØ (SHA) 
Byggeprosjektet er underlagt bestemmelsene i Forskrift om 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggs-
plasser (byggherreforskriften). Byggherreforskriften beskri-
ver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- og 
anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeids-
miljø på bygge- og anleggsplassen blir ivaretatt. 
Byggherrens skal under planlegging og prosjektering særlig 

ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved: 

a. de arkitektoniske, tekniske eller organisatoriske valg 
som foretas

b.  å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som 
har betydning for arbeidene som skal gjennomføres 

c. at det avsettes tilstrekkelig med tid til prosjektering 
og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

2.4.1. PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 
(SHA-PLAN)
Før oppstart av arbeidet på bygge- og anleggsplassen skal 
byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sik-
kerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risi-
koforholdene i prosjektet skal håndteres. SHA-planen skal 
bygge på risikovurderinger tilpasset dette prosjektet, og 
skal inneholde:

d. et organisasjonskart som angir rollefordelingen og 
entrepriseform 

e. en framdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike 
arbeidsoperasjoner skal utføres, fr.§5 andre ledd 
bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de 
forskjellige arbeidsoperasjonene 

f. spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære 
fare for liv og helse 

Det er gjennomført en grovrisikoanalyse i forprosjektet 
med bidrag fra rådgiverne og gjennomført fellesmøte med 
byggherre og alle prosjekterende. Det skal utarbeides en ri-
sikovurderingsrapport, som skal danne grunnlag for videre 
arbeid i detaljfasen. Det vil bli foretatt nye og oppdaterte ri-
sikovurderinger i denne fasen, for å få med alle risikoforhold 
i tilbudsgrunnlagene til de enkelte entrepriser. 

De prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag 
risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeids-
miljø på bygge- og anleggsplassen, jfr. §5 andre ledd bok-
stav a, hvor valg av arkitektoniske og tekniske løsninger skal 
tas. De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider 
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skal dokumenteres, jfr. §12. Det innebærer utarbeidelse av 
dokumentasjon som beskriver byggets konstruksjon og ut-
forming, for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved 
drift, vedlikehold og framtidige ombyggings- og påbyg-
gingsarbeider, samt evt. rivning. 

SHA i prosjektering på detaljprosjektnivå er hvert enkelt 
fagområdes ansvar og inngår i de ulike fagområdenes KS 
system. Hvert enkelt fagområde skal gjennomgå risikofor-
hold for sine fag.

2.4.2. RISIKOFORHOLD
De risikoforhold som avdekkes under planlegging og pro-
sjektering skal prøves og elimineres gjennom valg og pro-
sjekteringsløsninger. Det som ikke kan elimineres i pro-
sjekteringsfasen må innarbeides i tilbudsgrunnlaget og 
håndteres i utførelsesfasen. 

I de neste fasene av prosjektet skal arbeidet med SHA ha 
styrket fokus på detaljer og konkrete vurderinger knyttet til 
arbeidsgjennomføring og byggbarhet. Detaljeringen av risi-
ko og risikoreduserende tiltak må utvikles parallelt med pro-
sjekteringen. Restrisiko ved avsluttet detaljprosjekt overfø-
res til SHA-plan for utførelsesfasen. 

2.4.3. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 
4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. Hensikten med ROS-
analysen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for 
å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
I forbindelse med søknad om reguleringsplan har det blitt 
gjennomført en ROS-analyse for prosjektet, med fokus på 
temaene; liv og helse, stabilitet, økonomi/materielle verdi-
er, og miljø. ROS-analysen kan leses i sin helhet i vedlegg 
(XXX); ”Risiko- og sårbarhetsanalyse, senter for partikkelte-

rapi, GNR 161, BNR 1264 MFL Haukelandsbakken».

2.5. OVERORDNET IKT-PROGRAM 

2.5.1. ARBEID MED IKT OG TEKNOLOGI I NYTT SYKE  
HUS 
Det er en viktig føring i Helse Vest at det er den regionale 
IKT-plattformen og de regionale IKT-løsningene som følger 
av IKT-portefølje i Helse Vest som også skal innføres i nye 
bygg. IKT utvikling skal primært skje i den regionale pro-
sjektporteføljen eller gjennom Helse Vest IKT sitt ansvar for 
den teknologiske infrastrukturen.

Likevel kan det være gap mellom det som er tenkt i byggepro-
sjektene og planlagt gjennom den regionale IKT-porteføljen 
og linjen til Helse Vest IKT. Eksempler kan være integrasjo-
ner mellom nytt byggeteknisk utstyr og IKT-løsninger som 
meldingsplattform, etc. Dette må analyseres og løftes frem.    

Hvert byggeprosjekt vil, hvis behovet er stort nok, ha tilord-
net en leveranseprosjektleder. Denne fungerer som binde-
ledd mellom det lokale byggeprosjekt og Byggstøtte IKT hos 
Helse Vest IKT og vil spille på delprosjektene i forhold til fag 
og kapasitet. Leveranseprosjektlederen rapporterer både 
inn i det lokale byggeprosjektet og inn i Byggstøtte IKT. 
  
Hvert byggeprosjekt som får utnevnt en leveranseprosjekt-
leder skal etablere en form for leveransebeskrivelse av hva 
som skal leveres. Denne skal utvikles i dialog med Helse 
Vest IKT. Denne må godkjennes både i styringsgruppen hos 
Helse Vest IKT og i lokalt byggeprosjekt.

2.5.2. DIGITALISERING I NYE SYKEHUS 
Nytt Protonsenter vil tilrettelegges med kablet datanett og 
heldekkende triangulert Wifi og innendørs mobildekning.

2.5.3. PASIENTRETTEDE LØSNINGER 
Prosjektet skal ha ansvar for at teknologien i Protonsenteret 
understøtter de arbeidsprosesser som utarbeides og teknis-
ke løsninger overfor pasienter og pårørende. Det skal tilret-
telegges for: 

God arbeidshverdag for medarbeidere og effektiv drift av 
sykehuset

• Teknologien skal understøtte arbeidsprosesser

• Løsninger for bedre og enklere kommunikasjon mel-
lom ansatte

Helhetlig og sammenhengende helsetjeneste for pasienten
• Styrke og involvere pasient og pårørende 

• Enkel og direkte tilkomst fra ulike avdelinger på 
sykehuset

Fremtidens digitale plattform
• Sikre at personell opplever en helhetlig tjeneste på 

tvers av bygg

• Se på teknologi som en mulighet til å jobbe på en ny 
og mer effektiv måte

2.5.4. KLINISKE STØTTESYSTEMER 
Protonsenteret  vil benytte eksisterende kliniske støtte-
systemer som er i bruk i sykehuset.

Nevner spesielt løsninger som er tilpasset protonbehand-
ling dvs. Oncology Information System (OIS) og Treatment 
Planning System ((TPS) doseplanleggingssystem.)

2.5.5. DOKUMENTASJON I BIM
Helse Bergen har en strategi hvor BIM (Building Information 
Modeling) skal benyttes i hele byggets levetid. Prosjektet vil 
dokumentere sine leveranser direkte i BIM, og gjennom det-
te etablere en «digital tvilling» av bygget. Denne modellen, 
sammen med teknologi i bygget, gjør at man kan utnytte 
bygget og dets funksjonelle egenskaper til drift, vedlikehold 
og forvaltning på en mer effektiv måte. 

BIM og løsningene for Sentral Driftskontroll 
Byggautomatisering vil kunne integreres med løsninger for 
FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), renhold, arbeidsor-
dre, servicedesk og med tilhørende integrasjoner mot ERP-
systemet mht. vedlikeholdsavtaler, bestillinger og betaling 
av serviceoppdrag. Se figur.
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 Tilrettelagt med avskjermede leke- og ventearealer  
 spesielt tilpasset barn.
 Tilrettelagt for voksne med avskjermet interiør
 Tilrettelagt utreiseområde med skjermende interiør  
 for pasienter som venter på returtransport

I området er der ekspedisjon, stillerom, rom for frivillige pa-
sientverter, café med automater samt toaletter.

2. Venteområdet til protonbehandling. Venteområdet 
til protonbehandlingen er plassert i etasje 2.0 på 
balkongen i den store og åpne vestibylen. Vestiby-
len forbinder, via en trapp, protonbehandlingen med 
ankomstarealets venteområder. Dette venteområde 
er tilrettelagt for voksne og barn med mulighet for 
skjermet venting.

3. Venteområdet til doseplanleggingen. Venteområ-
det er uten bemannet resepsjon. I området vil det 
være pasientinformasjon og mulighet for elektronisk 
innsjekk. For evt. pasienter i seng, som kommer med 
portør, vil det være avskjermet venteplass. Pasienter 
vil bli hentet i området og ledsaget til CT-og MR-sca-
nning.

4. Venteområder til poliklinikken: Venteområdet er plas-
sert nær poliklinikkens bemannede arbeidsstasjon.

Det er pasienttoaletter nær alle venteområder.

3.2.4. PASIENTSERVICE 
Pasientservice ivaretas fra ekspedisjonen i vestibylen med  
bestilling av tolk, taxi, generell informasjon mv.

Stillerom, rom for frivillige pasientverter samt automatcafe 
finnes i venteområdet i vestibylen.

Øvrig pasientservice finnes ved sykehusets hovedinngang :

• Prestetjeneste/ rom for religiøse seremonier 

• Næringsområde med matbod

• Utreiseområde og reisekontor 

• Pasienthjelpemidler 

• Pasientbibliotek/informasjonstorg 

• Pasientombud, brukerorganisasjoner og frivillige

3.2.5. HELSEBUSS OG SKJERMET UTREISEOMRÅDE 
Dersom pasienter må vente på transport på sykehuset, er 
det venteareal for pasienter og pårørende i nærheten av 
resepsjonen i Sentralblokka. Her finnes også eget tilrette-
lagt og skjermet utreiseområde for pasienter som venter på 
returtransport.

Ved protonsentrets hovedinngang vil det være skjermede 
venteplasser og mulighet for å bli hentet.

Denne logistikken må presiseres nærmere i forbindelse med 
funksjonsprosjektet.

3.2.6. MØTESENTER MED KONFERANSE- , MØTE- OG 
PROSJEKTROM 
I den nye bygningen er det ønsket å bidra til trivsel hos 
personalet, underbygge kontakter mellom ulike personal-
grupper og skape flere naturlige møter i løpet av dagen. 
”Møtesentret ” med konferanse-, møte-og prosjektrom skal 
være en lett tilgjengelig møteplass for alt personal.

Møtesenteret er plassert sentralt i bygningen på etasje 
1.0 med adkomst direkte fra vestibylen og det sentrale 
transportsenter.

I forbindelse med møtesenteret er det tekjøkken og toaletter

3.1. INNLEDNING 
Alle funksjoner er plassert i både horisontal og vertikal sam-
menheng. Dette for å minimere avstander, og legge til ret-
te for fleksibilitet og sambruk. Funksjonsplasseringene skal 
understøtte gode pasientforløp og sikre at de ansatte har 
gode arbeidsforhold på sin arbeidsplass. Gode forbindelses-
veier og tilkomster mellom de forskjellige funksjoner, gjør at 
protonsentret fremstår som ett helhetlig sykehusbygg.

3.2. HOVEDADKOMST OG SEKUNDÆRE 
INNGANG 
Fra rundkjøringen i sør er det enkel adkomst til protonsen-
terets skjermede hovedinngang 

Fra den skjermede hovedinngang er det lett og overskuelig 
adgang til ekspedisjon og ventearealer for pasienter og på-
rørende, og til de øvrige funksjoner i bygningen.

Inngang fra gaten mod vest:
Denne inngang brukes som primært av personal som har 
behov for å  komme seg fra Sykehuset og  til området rundt 
om protonsentret.

Innganger fra parkeringsetasjen
Fra parkeringsetasjen 02 er der adgang via trapp og heis 
i det sentrale trafikksenteret, til vestibylen/ekspedisjonen i 
etasje 1.0 og til behandlings etasjen 2.0. Personalet kan be-
nytte trafikksenter 2 mod nord til garderobene og videre i 
bygningen. Utstyrsleverandøren kan benytte trafikksentret 
mod syd.

Inngang fra Haukeland Universitetssjukehus 
Fra sykehusets hovedinngang er det, via kulvert og heise-
ne i det sentrale trafikksenteret, adgang til protonsentret. 
– Denne adgangen benyttes av personale, pasienter, pasi-
enter i seng fra respektive sengeavsnitt og til transport av 
varer det sentrale varemottak, til transport av lin mm.

Utstyrsleverandørens Inngang
Fra rundkjøringen mot sør er der en personalinngang for 
utstyrsleverandørens personale. ( Det skal avklares med HB/ 
UIB om denne inngangen også kan brukes av Forskningens 
personale )

3.2.1. VESTIBYLE
Hovedinngangen er plassert godt synlig i klinikkbygget mot 
syd mot ankomstplassen.  Pasienter kommer inn hoved-
inngangen til en raus vestibyle med stor takhøyde. Denne 
fungerer som protonsentrets knutepunkt. Vestibylen, med 
hovedekspedisjonen, venteområder, pasientkafé, rom 
for frivillige og stillerom, binder de ulike bygningsdelene 
sammen over to etasjer. I tillegg bidrar vestibylen til at funk-
sjonsområdene blir lett tilgjengelig. Pasienter til behandling 
i protonsenteret vil henvende seg til hovedekspedisjonen, 
hvorfra de vil bli henvist til poliklinikken, billeddiagnostikken 
eller behandlingsområdet.

3.2.2. EKSPEDISJON, PASIENTINFORMASJON OG 
SELVINNSJEKK
Ekspedisjonen, som tar imot pasienter og timebestillinger, 
organiseres med et skjermet «back office» område, hvor man 
kan ivareta taushetsplikten og utveksle pasientopplysninger.

Området for pasientinformasjon og selvinnsjekk ligger med 
umiddelbar nærhet til ekspedisjonen i etasje 1.0. Her fin-
ner man også et område for pasientverter, toaletter, forflyt-
ningshjelpemidler og oppbevaring av bagasje.

I tilknytning til vestibylen, fordelt på etasje 1.0 og 2.0 er det 
flere venteområder/ møtesteder for pasienter og besøkende.

3.2.3. VENTEOMRÅDER
I bygget er der plassert forskjellige venteområder:

1. et sentrale venteområdet for pasienter og pårørende 
nær hovedankomst og ekspedisjonen i vestibylen 
etasje 1.0. Dette venteområde er :
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og fulgt til forberedelsesrommene.

I forprosjektet har det vært holdt en del møter om MR, - og 
CT funksjonen – områdene detaljeres og presiseres i funk-
sjonsprosjektet, herunder pasientsikkerhetsaspektet ift.MR.

3.5. CT (FREMTIDIG AVBILDNING) 
Det er avsatt arealer for fremtidig installasjon av scanner for 
doseverifikasjonsformål. 

3.6. BEHANDLINGSPLANLEGGING 
Det vil bli arbeidet med doseplanlegging for protonte-
rapi i egne kontorarealer for dette i Protonsenteret og 
også ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fy-
sikk i Sentralblokken. Protonsenteret ved Haukeland uni-
versitetssjukehus vil, sammen med protonsenteret ved 
Radiumhospitalet, være sentrale enheter ved igangsetting, 
implementering og videreutvikling av protonterapi som en 
del av stråleterapitilbudet i norsk kreftomsorg ved offentlige 
sykehus i årene som kommer. 

Det nasjonale protonterapi prosjektet forutsetter at tilbudet 
om protonterapi skal være tilgjengelig på lik linje for kreft-
pasienter fra alle landets helseregioner, tilstrekkelig video-
konferanse- og møteroms kapasitet er dermed prosjektert 

• Kontroll av protonbehandlingen underveis i behand-
lingsforløpet

• Sikre posisjonering av pasienter før bestråling i be-
handlingsrom.

Modalitetene har hvert sitt kontrollrom med gransknings-
funksjon og hvert sitt forberedelsesrom med støtterom som 
omkledningsrom og toaletter.

Fra kontrollrommene er det adgang til og overblikk over 
forberedelsesrommene.

Kontrollrommene er innrettet  med en skjermet 
granskningsfunksjon.

Man kan komme til kontrollrommene fra korridoren og fra 
forberedelsesrommene. 

I CT Skannerrommet er der plassert et mindre pasienttoalett.

Nær forberedelsen til CT-scanneren er det plassert rom til 
pasientfiksering, samt et lager til pasientfikseringen.

Det er plassert et venterom til bildediagnostikken nært det 
sentrale trafikksenteret – pasienter blir møtt i venterommet 

MR-skanner

Forb. rom

Forb. rom

Radiolog

Patient 
fikseringFikserings

utstyr
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Teknikk

Teknikk

Toa.
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Heis

Heis
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3.3. POLIKLINIKKENE 
Undersøkelses- og behandlingsrom, som benyttes til pasi-
entkonsultasjoner med leger og / eller sykepleiere samt til-
hørende støttefunksjoner, er samlet i et klinisk område på 
1.0 etasje mot nordøst.
Rom for pasientbehandling og arbeidsområder, prøvetag-
ning og laboratorier ligger fordelt langs fasaden, skjermet 
for innsyn.

Støtterommene (skylle-, avfalls-, medisin-, vente- og lager-
rom, samt bøttekott) er plassert i kjernen mellom dobbelt 
korridorene.
personale deler det uformelle pauseområdet, mot nord med 
stabsfunksjonen.

3.4. DIAGNOSTIKK, SCANNERE OG KLI-
NISKE STØTTEFUNKSJONER 
På etasje 2.0, på samme etasje som protonbehandling, er 
bildediagnostikk med MR-, CTskannere plassert.

De billeddiagnostiske modaliteters formål er:

• Planlegging av protonbehandling for behandlingsfor-
løp

inn og plassert i arealer i nær tilslutning til doseplan areale-
ne i Protonsenteret. 
Ved avveininger av hvilke pasienter som skal vurderes for 
protonterapi og ved planlegging og gjennomføring av pro-
tonterapi, vil møter og drøftinger ved hjelp av videokonfe-
ranser med landets øvrige fagmiljøer innen stråleterapi være 
viktig. Kontorarealer og utrustning av doseplanarealene re-
flekterer at det har blitt tatt høyde for kontinuerlig opplæring 
og hospitering for leger og doseplanleggere fra hele landet 
ved Protonsenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

3.7. DOSEPLANLEGGING
Arealet for doseplanlegging er plassert på etasje 2.0.mod 
nordvest, ved billeddiagnostikken 

Doseplanlegging omhandler å utarbeide behandlingsplaner 
som brukes for gjennomføring av stråleterapi. 
Basert på et sett av diagnostiske undersøkelser lager man 
en doseplan på grunnlag av CT og/eller MR bildeserier, som 
så benyttes ved bestråling av pasienten. Ved protonterapi 
forventes det at man hyppigere oppdaterer pasientens do-
seplan, for å utnytte og ta høyde for og utnytte de skarpere 
dosegradienter ved protonterapi.

Funksjonen består av kontorarbeidsplasser for 
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stråleterapeuter, fysikere og leger som arbeider med dose-
planlegging. Arbeidet foregår ved arbeidsbord med mange 
skjermer og flere ulike dataprogrammer. Det er konsentra-
sjonsarbeid med samtidig behov for tverrfaglige samtaler.
Nær disse rommene er ett konferanserom til TV/ videokon-
feranser plassert.

Det er ingen pasienter i disse arealene

3.8. PROTON BEHANDLINGSROM 
Arealer for strålebehandling med protoner består av to likt 
utformede rom innredet med gantry, hvorav ett skal brukes 
til pasientbehandling og ett til forskning. Forskningsrommet 
kan ved enkle grep uten ombygging omgjøres til pasientbe-
handlingsrom hvis dette senere vil bli aktuelt. Det skal være 
mulighet for å gi pasienter generell anestesi ved bestråling. 
Dette gjelder fortrinnsvis for behandling av barn. Disse pa-
sientene skal overvåkes med medisinsk teknisk utstyr mens 
bestråling pågår.

Adgangen til pasientbehandlingsrommene skjer via en 
maze. Det skal ikke være personell inne på rommet under 
bestrålingen.

Selve protonbehandlingen foregår på etasje 2.0 med inn-
gang fra balkongen i den store og åpne vestibylen som 
forbinder behandlingen med ankomstarealets venteområ-
der. Lys fra fasaden sikrer dagslys til strålebehandlingens 
arbeidsplasser. 

Strålebehandlingens støtterom er plassert mellom en of-
fentlig korridor og en indre, mer avskjermet korridor foran 
strålebehandlingsrommet. Her finnes støtterom som:

• Kontrollrom

• Arbeidsstasjon 

• Omkledningsrom og sengesluse

• Konsultasjonsrom

• Forberedelsesrom for anestesi 

• Dosimetrirom

• Lagre

• Oppbevaringsrom for masker og pasientrelatert 
utstyr

• Pasient- og personaltoaletter

Mellom strålebehandlingens støtterom og selve behand-
lingsrommet er det en skjermet pasientgang med overlys. 
Denne er utformet i en skala og med et interiør som skaper 
trygge og rolige omgivelser for pasientene.

Overlyset er sammen med glassfasaden mot vest med på 
å sikre dagslys til strålebehandlingens arbeidsstasjoner og 
kontrollrom.

Støtterom som Kontrollrom (manøverrom), arbeidsstasjo-
ner, omkledning, sengesluse, fiksering, oppvåkning og ven-
tearealer plasseres i nærhet til strålebehandlingsrommene. 
Området bearbeides slik at den indre korridoren foran strå-
lebunkere er avlukket og man har kontrollert adkomst med 
tanke på strålingssikkerhet. Den ytre korridoren er mer til-
rettelagt som offentlig område.

3.9. STABSFASILITETER
På etasje 1.0 samles alle kontorarbeidsplasser mot nord-
vest, her er det ingen adgang for pasienter.

Kontorarbeidsplassene er utformet som generelle to-perso-
ners kontorer.
Dette muliggjør en fleksibel innretning som understøtter 
forskjelligartede funksjoner, f.eks. samarbeid, kunnskapsde-
ling, ro til fordypelse mv.

Mot nord er personalrommet med kjøkken plassert. 
Personalerommet inneholder et møterom som kan adskilles 
med en foldevegg.

I midtkjernen er det samtalerom til bruk for private samtaler, 
samt plassert kopirom.

Mot nord er der plassert et uformelt pauseområde, en kaffe-
krok. Denne er plassert nært toalettene.

Konferanse-, møte- og prosjektrom til bruk for staben, er 
samlet i det, for alle sykehusets brukere, felles møtesenter 
nær det sentrale trafikksenteret på etasje 1.0.

På etasje 3.0, ved trafikksenter 1, er det plassert en mindre 
takterrasse for personalet.
På etasje 01, rett under kontorfasilitetene, er det plas-
sert personalgarderober, rom til rent og urent tøy, samt et 
tørkerom

3.10. FORSKNINGSAREALER 
Forskningens arealer er fordelt på etasje 1.0 og 2.0
Forskningsavdelingen består av:

• Dyreavdelingen med personal- og varesluser, opp-
stallingsrom, lager og prosedyrerom. Dyreavdelingen 
er uten dagslys.

• UIB’s Forskningskontorer, er plassert ved « møtesen-
teret» nær dyreavdelingen på etasje 1.0

• Celledyrkningslaboratorium med sluse, etasje 2.0

• Oppstillingsrom for fysikk i etasje 2.0. Denne er i 
umiddelbar nærhet til forskningsgantryet.

• Et forskningsgantry innredet med» fixed beam» for 
bestråling av dyr, samt kontrollrom/ serverrom for 
forskningsgantryet, etasje 2.0

3.11. DRIFT AV PARTIKKELANLEGG 

3.11.1. VARIANS ROM – ARKITEMA
Utstyrsleverandørens kontorer er plassert på etasje 3.0 med 
direkte tilknytning til teknikk- og personheisen, betjener 
etasje 02 til etasje 3. med teknikkrommene over bunkeren.
 
Kontorene er plassert samlet med utsikt over fjorden mot 
vest. Utstyrsleverandørens hovedkontrollrom er plassert 
på 2.0 etasje mot syd nær med øvrige kontrollrom. Dette 
er plassert nært lagrene og inngangen til protonanleggets 
tekniske områder.

3.12. BYGNING DRIFT OG OPERASJON 

3.12.1. TEKNISKE ROM 
De tekniske rommene for bygningens drift er plassert i eta-
sje 01  og
beskrevet  i  kapitel 4.15 samt i ingeniørkapitlene

• Traforom normalkraft med tilgang fra fasaden

• Traforom, nødstrøm med tilgang fra fasaden

• Hovedfordelingsrom

• Hovedtavlerom

• MU serverrom

• UPS rom

• Teknisk rom, varme

• Teknisk rom, vanninntak og sprinkler

• Teknisk rom, ventilasjon og kjøling

• Teknisk rom, trykkluft

• Teknisk rom ,gass – medisinsk og teknisk , tilkomst 
fra gateplan

Behandlingsrom
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• Rom for aktivert vann.

3.12.2. RENHOLDSSENTRAL
Etasje 01, rom for gulvvaskemaskiner, rengjøringsvogner 
og annet rengjøringsutstyr, er plassert sentralt i bygget, ved 
det sentrale trafikksenteret

3.12.3. TEKNISK ROM LAGER OG VERKSTED
Etasje 01 ,verkstedet og lageret, er plassert med dagslys, 
sentralt i bygget ved det sentrale trafikksenteret.

3.12.4. RENHOLD
Etasje 01. Rommet er disponert som «kontor / møterom» for 
renholdere og portører.

3.12.5. ØKONOMIGÅRD OG VAREMOTTAK
Økonomigården, etasje 01 :
 Porten har bredde 400cm, og frihøyde 320. Den er dimen-
sjonert for at det skal kunne kjøre en Mercedes sprinter (B 
2175mm, H 2371 mm, L 5932mm) inn i økonomigården.
Komprimatorbil , samt Bil 30 og 34 forutsettes holdt utenfor 
bygget.

Varemottak er innrettet med:
Reoler, 38 hyllemeter 
pallereoler, 6 stk
Arbeidsstasjon for registrering
Ladestasjon:
I tilknytning til økonomigård og varemottak er det en lade-
stasjon for oppladning av elektrisk løftejekk for paller.

3.12.6. AVFALLSSENTRAL 
Følgende hovedfraksjoner av avfall vil være aktuelle: 
Restavfall, papp og papir, plast og sykehusavfall. Restavfall 
hentes med komprimatorbil. De øvrige fraksjonene med 
lastebil. 
Til disse fraksjonene er det behov for følgende containere/
beholdere i avfallssentral i etasje 01 ved varemottak:

Restavfall;  3 containere 600 liter, arealbehov er ca. 5  
  m2
Papp:   2 containere, arealbehov ca. 2,5 m2
Øvrig avfall:  2 containere, arealbehov ca. 2,5 m2
Der er avsatt plass til en pappkomprimator i rommet :

3.13. PARKERINGSETASJE 02
I parkeringsetasjen 0.2 med innkjørsel fra nordvest er det:

33 parkeringsplasser, hvorav 2 plasser for handicappede 
nær trapp og heis i det sentrale trafikksenter.

• 30 sykkelparkeringsplasser, nær personaletrafiksen-
tret mot nord,  behovet for sykkel- og motorsykkel 
plasser må avklares i neste fase.

3.14. UTOMHUS 
Parkering 
Ved hovedinngangen, hvor det er universell tilgjengelighet, 
er det planlagt en handicap p-plass samt en plass for drop- 
off. Langs bygningens vestfasade er der skråparkering for 
18 biler samt et snuplass, som samtidig kan fungere som 
korttidsparkering for større biler. 
Der skal kunne kjøre en Mercedes sprinter (B 2175mm, H 
2371 mm, L 5932mm) inn i varemottak.

Følgende biler skal kunne parkere utenfor:
• Komprimatorbil (B=255 cm, H= ca. 300, L=790 cm)

• Bil 30 og 34 (B=245 cm, H=295cm, L=650 cm)

• Bil for levering av vareleveranser (B=192 cm, H=200 
cm, L=530 cm)
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4 | TEKNISK BESKRIVELSE
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4.1. BYGNINGSMESSIG KONSEPT

Bygget er planlagt i en nøktern materialstandard med gode 
konstruksjonsprinsipper. Materialer skal være kjente, veldo-
kumenterte, miljøsertifiserte og robuste, og med lang leve-
tid. Bygget skal være energieffektivt og oppfylle passivhus-
kravene. Bygging av protonbunkere vil avvike fra dette, med 
sine spesielle krav og forutsetninger.

Materialer på overflater og utførelse / detaljering velges 
slik at krav til hygiene, rengjøringsvennlighet og robusthet 
i det ferdige bygg er godt ivaretatt. Bygg i helsetjenesten 
skal ha materialer med lavest mulig klimagassutslipp, og 
med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stof-
fer. Klimabelastningen fra nybygg skal dokumenteres gjen-
nom bruk av EPD’er (Environmental Product Declaration) og 
klimagassregnskap

Aksesystem og moduler
Prosjektets premisser med generalitet, og elastisitet har 
også vært førende for byggets aksesystem og moduler. I 
forprosjektet har man konkludert med et system som ba-
serer seg på en kombinasjon av modulene 1,20 og 7,20 m.

Dimensjonerende krav, bredder, etasjehøyder
Protondelens bunkere er utformet i henhold til protonle-
verandørens anbefalinger og er et spesialtilpasset formåls-
bygg uten den generalitet, fleksibilitet og elastisitet som er 
tilstrebet i de øvrige bygningsavsnitt

Bygningenes totale høyde er gitt av den plassen som kre-
ves i hver etasje for fremføring av tekniske installasjoner 
og funksjoner. I parkeringsetasjen er det behov for 4 me-
ter brutto etasjehøyde. I teknikketasjen 5 meter, mens de 
to klinikketasjer er disponert med 4.5 meter brutto etasje-
høyde. Offentlig minstekrav er 2,7 meter fri høyde for rom i 
arbeidsbygninger. Over denne høyden vil utstyr for ventila-
sjon, elektro, sprinkleranlegg, rør, data etc. føres frem til de 
enkelte rom.
Med en generell dekketykkelse på 350mm vil det være ca 

1,4 meter brutto tilgjengelig høyde for tekniske installasjo-
ner på klinikketasjene

Ved å velge de ovenfor beskrevne  brutto etasjehøyde 
oppnår man en robust og fremtidsrettet føringssone i alle 
etasjer. 

Konstruktivt system
klinikkdelen er prosjektert med plasstøpte dekker på en 
struktur av betongsøyler. Plasstøpte dekker muliggjør en-
kel og fleksibel hulltaking i dekkene ved ombygginger. 
Betongsøyler har gode lastbærende egenskaper og gjør at 
man oppnår færre søyler inne i funksjonsarealene.

Avstivende konstruksjoner vil være trappe- og heissjakter 
samt protonbunkerne. Fraværet av støpte betongvegger for 
avstiving gir stor grad av fleksibilitet med hensyn til innred-
ning av de ulike funksjonene.
 
Tunge dekker sikrer også god lydisolasjon mellom etasjene.

4.1.1. UTVENDIGE BYGNINGSDELER OG MATERIALER 

Fasader
Fasadene er byggets ansikt utad mot byen og til samme tid 
forbindelsesleddet mellom byggets innvendige funksjoner, 
brukere, pasienter og omgivelsene utenfor. Gode fasade-
løsninger løser dette skillet ved å skape balanse mellom de 
ulike aspekter, krav og behovene.

Et konsept for å oppnå så få unike elementer som mulig for 
å muliggjøre gode rasjonelle løsninger og et potensiale for 
å kunne bruke industrialisert bygging i størst mulig grad.

Det er ved utformingen og disponeringen av fasadene for-
søkt at få sykehuset til å fremstå som et helhetlig og innby-
dende anlegg.

De utvendige fasadematerialene må være bestandige og lite 
vedlikeholdskrevende. Generelt har målet vært å benytte 

konstruksjoner og materialer som er gjennomprøvd og som 
patineres pent

Basen og Protonanlegget :
Bygningen er oppdelt i en tung del; Basen og Protonanlegget, 
samt en lett del: klinikken 

Den tunge del, som vokser ut av fjellet, er kjelleretasjene og 
bunkeren til protonanlegget. Denne fremstår i insitu støpt 
betong.

Protonenhetens betongvegger fremstår ærlig i sin fremto-
ning og stofflighet med synlige avtrykk og støpeforms-inn-
delinger. Disse danner naturlige inndelinger og mønstre i 
overflatene.

Veggene, med deres tyngde og stofflighet, forsøker å etter-
ligne fjellets taktile kvaliteter.

Basens in situ støpte betongvegger fremstår som protonen-
hetens vegger med dens synlige støpeformsindelinger og 
klamshull. Basens overflate danner utluftingsrister for trafo-
er og ventilasjonsaggregater, samt porter og vindusåpnin-
ger med et dempet uregelmessig mønster av hull.

Basens vegger mot nord og vest beplantes med klatre-
planter. Med tiden vil fasaden bli beplantet og fremstå i et 
ennå mere harmonisk samspill med det omkringliggende 
fjellandskapet.

Klinikkdelen:
Over betongbasen i klinikkdelen, hvor byggets brukere pri-
mært oppholder seg, har det vært en ambisjon å skape et 
lett og luftig uttrykk med mye dagslys. Med markeringen av 
de horisontale linjene tegner vi tydelig to lette horisontale 
dekker, som nærmest svever over basen.

Det er valgt en modulær inndeling på med 1200mm som 
følger byggets og funksjonsarealenes premisser for gene-
ralitet og fleksibilitet. Slik vil fremtidige ombygginger i disse 
arealene ikke krever endringer i fasaden. 

Modulene på 1200mm medfører sprosser og lameller som 
brytes opp. Dette gir igjen et mindre hardt og mer levende 
uttrykk til denne del av bygningen. Stedvis åpner fasaden 
seg helt imot den storslåtte utsikten som man finner både 
mot nord, sør og i midtre del av bygningen. Med disse åp-
ninger synliggjør vi bygningens funksjoner like mye innen-
fra som utenfra og skaper en fasade som viser sitt liv både 
utenfra og innenfra.

Bygningens lette del, som går over to etasjer, har en fasa-
de oppbygd av loddrette bærende 50 x 250 mm elokserte 
alu-profiler med glass- og isolerte alu-fyllinger. Glassfelter 
oppdeles med vannrette sprosser i skiftende høyde. Den 
isolerte delen har en tykkelse på i alt 300 mm.

Utvendige loddrette dekkapper er i to dybder, slik at annen-
hver trer kraftigere frem. Denne takten skifter fra etasje til 
etasje slik at det oppstår et zik-zak mønster. Etasjene adskil-
les av tre vannrette kraftige gesimser, konstruert av bukke-
de aluminiumsplater.

Mot syd og vest beskyttes glasspartier av utvendig solav-
skjerming i form av lameller. Disse monteres i styreskinner 
og kan trekkes helt opp under en dekkappe.

Bæreprofiler, små dekkapper, persienner og disses styre-
skinner og dekkapper er mørke. Blendingsfelter, kraftige 
dekkapper og gesimser er hvite. 
Fasaden tenkes som en systemleveranse fra topp til bunn.

4.1.2. KLIMASKALL, ENERGI, PASSIVHUS
Bygget (klinikkdelen) skal prosjekteres og utføres som et 
passivhus. Dette legger klare føringer for valgene som kan 
gjøres i utforming og konstruktiv oppbygging av fasadene. 
Gode isolasjonsevner og løsninger optimert for lave kulde-
broverdier er førende for de prinsipielle vurderingene og løs-
ninger som ligger bak en slik fasade.

4.1.3. FASADEVASK
Løsningen i forprosjektet er at fasadene fra syd og vest vas-
kes fra lift.Fasadene mod nord og øst vaskes fra terreng
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4.1.4. UTVENDIG TRAPP
Det er en utvendig rømningstrapp i stål med lasterampe fra 
protonanleggets etasje 3.0, samt en Nord på L2 er det en 
utvendig rømningstrapp.

4.1.5. INNVENDIG BYGNINGSDELER OG MATERIALER 
Valg av materialer og løsninger vil bli behandlet videre i nes-
te fase 

Tekniske føringer
De store tekniske installasjonene er primært lagt i tekniske 
rom i etasje 01 samt tekniske rom på taket etasje 3.0.

De større vertikale sjakter og øvrige tekniske føringer er 
søkt lagt i midtkjernene av klinikkenhetens dobbeltkorridor-
system, slik at disse i begrenset grad binder opp planløsnin-
gene for de ulike kliniske avdelingene.

Tekniske føringer ol. føres horisontalt over himling fra sjak-
ter i senter av

Bygningen og langs korridorene og ut i de enkelte rom mot 
fasaden. Med dette oppnås et oversiktlig teknisk anlegg 
med få krysningspunkter.

Det skal etableres tverrfaglig opphengs-systemer, og det sø-
kes en løsning med blant annet innstøpte montasjeskinner i 
dekket over korridorene.

Enkelte tekniske rom, slik som underfordelinger for elektro 
og IKT, er plassert i funksjonsarealene pga. krav til avstander.

Protondelen skiller seg betydelig ut i forhold til øvrige byg-
ningsdeler. Tekniske arealer tilhørende protonterapi-leve-
randøren beskriver sine krav til tekniske systemer og arealer 
i sitt Building Interface Document (BID). De tekniske rom-
tilhørende protonterapileverandøren er forbeholdt leveran-
døren og følger bla. beskrevne løsninger for romoppdeling, 
datagulv og løsninger for føringsveier innad i rom og mel-
lom rom.

De relevante krav fra protonleverandøren er medtatt i 
forprosjektet.

Materialer i vegger, gulv og himling
Byggets yttervegger har store sammenhengende vindusfla-
ter med solavskjerming. Dagslys reduserer bruken av kuns-
tig belysning og sparer energi. De store vinduene vil i tillegg 
til gode dagslyskvaliteter, gi utsikt over byen og fjorden. 

Innerveggene er primært tette vegger utført i robustgips, 
disse bygges opp til overliggende betongdekke. 

Alle typer himlinger skal utformes slik at de tilfredsstiller 
gjeldende krav til lyd og akustikk. I bygget vil det bli benyttet 
lamell-himlingsplater i vestibylerom og korridorer og tradi-
sjonelle akustiske himlingsplater i sekundære rom.

Himlingene er videre basis for mange tekniske installasjoner 
som belysning, ventilasjon, brannmeldere, sprinklerhoder, 
høyttalere osv. For å skape gode rom er en ryddig og velord-
net himling av betydning.

Himlinger er i stor grad nedhengte systemhimlinger. Disse 
gir enkel tilgang til tekniske installasjoner, og er enkle å 
demontere.

Gulvet er ett av de viktigste elementene for å gi rom og inte-
riører preg og karakter. I bruksområdene benyttes banebe-
legg, Det kan vurderes å bruke ulike farger i de forskjellige 
romtypene.

I Forprosjektet er fendring i korridorer og rom blitt fravalgt. 
På utvendige hjørner påmonteres hjørnebeslag i en høyde 
på ca 1,1m. Material på hjørnebeslag avklares i neste fase.

Behandlingsområdene
I behandlingsområdene skal pasientene oppleve respekt og 
trygghet. De skal føle seg ivaretatt og trygge i en situasjon 
som de fleste opplever som ukjent. Det velges ulike farger 
som gir uttrykk for og som stimulerer til trygghet og ro. 

Behandlingsrom proton 
På pasientbehandlingssiden er det viktig å prege både inn-
gangen til behandlingsrommet, mazen og selve behand-
lingsrommet, på en slik måte at det tekniske preget minskes 
og at pasienten opplever dette som trygt.
Dette er en utfordrende oppgave som vil bli detaljert i neste 
fase.

På den tekniske siden vil det være store betongkonstruk-
sjoner og avansert teknikk. Denne delen vil måtte utformes 
på disse premissene og være preget materialer og utforming 
som følger av dette.

Materialer 

Vegger:
• Standard vegger som doble gipsvegger, detaljering 

tilpasset lyd og brannklasse.

• Vegger rundt CT- og MR-scannerrom mm som gips-
vegger med strålingsbeskyttelse enten med blyforing 
eller spesialplater.

• Rundt MR-scanneren bygges det opp et faradaybur, 
som skjermer den mod radiobølger utenfra.

• Vegger til møterom, arbeidsstasjoner, kontorer mm 
som glassystem-vegger med eiketreprofiler og kar-
mer.

• Glassystem-vegger avskjermes hvis nødvendig med 
folieavskjerming.

• Skillevegg mellom personal- og møterom utføres 
som massivdører med laminerte overflater.

• Betongvegger rundt trapper og heise sparkles og 
males.

• Betongvegg mot protonbehandlingsanlegget forblir 
som ubehandlet støvbundet betongvegg.

Himling:
• Etasje 1.0,2.0, Akustisk dempende lamellhimlinger i 

aluminium

• på undersiden av balkonger og i gangsoner, samt i 
rom uten hygieneklassifikasjoner (kontorer, doseplan 

mv.)

• aluminiumhimlinger som kan hengsles ned

• Øvrige himlinger i bruksrom utføres som nedtagbar 
t-profilhimling,

• Himlinger på toaletter utføres som tette gipshimlin-
ger med inspeksjonslemmer.

• Det utføres Lufttette hygienehimlinger i laborato-
rierom

• Der er generelt ingen himling i teknikkrom i teknik-
ketasjen 01

• I varemottaket, etasje 01,– isolering mot dekket med 
ferdig overflate (sort glassfibervev).

• I traforommene, etasje 01,– isolering mot dekket 
med ferdig overflate (sort glassfibervev).

• Parkeringsetasje 02 :Himling – isolering mot dekket 
med ferdig overflate (sort glassfibervev)..

Gulv:
• Generelt, linoleum eller vinyl iht. sykehusets hygiene-

manual

• Ledende (jordet) belegg i gruppe 2 rom (evt. Labora-
torier)

• Spesialgulv i varemottak, garderober og tekniske rom

• Spesialgulv i garderobeområdene utføres med gulv-
varme

• Datagulv finnes bla. i enkelte tekniske rom til proton-
terapi

• Asfaltbelegging I Økonomigården og på parkeringse-
tasjen  (med oppstriping for parkeringsplasser.)

Dører:
• Etasje 1.0,2.0 glatte massive tredører i eiketrefiner, 

med karmer i eiketre til bruksrom tilpasset brann-, 
lyd- og tetthetskrav. 

• Etasje 01,02,3.0 glatte massivdører, overflater i lami-
nat med stålkarm til bruksrom tilpasset brann-, lyd- 
og tetthetskrav.

• Etasje 1.0,2.0 Dører i innvendige glassvegger, glatte 
massive tredører utført i eiketresfiner.
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Rekkverk:

Etasje 1.0,2.0 Rekkverk for balkong i vestibylen er tenkt i en 
kombinasjon av glass og treverk.

Intern trapp:

Intern trapp  mellom etasje 1.0, 2.0 i vestibylen tenkes ut-
ført i malt stål, lakkert stål med  bakketrinn for legging av 
linoleumsbelegg. Rekkverk for trappen er tenkt utført i en 
kombinasjon av glass og treverk, tilsvarende balkongen.

Trappe1,2,3,4 :

Trapper er prefabrikkerte betongtrapper
Trapperekkverk er i lakkert flatjern med håndlister i eik.

Veivisere, skilting
I et komplekst bygg som et protonsenter, er det viktig med 
skilting og merking som gir nødvendig informasjon om hvor 
man finner de ulike funksjoner. Skilt skal være lett å lese og 
oppfatte, og de skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både 
for sittende og gående. Etasjenummer skal være visuelt og 
taktilt lesbart i alle etasjer.

Skilting, tekst og veivisere er et supplement til den intuitive 
bruken av bygninger og omgivelser, og bør gi informasjon 
naturlig og direkte. Skiltene må ha tilstrekkelig store boksta-
ver og plasseres tilgjengelig. Teksten bør utføres i materia-
ler og farger med kontrast og i relieff, det vil si taktile skilt. 
Som del av hjelpemidlene for å finne frem i bygget skal det 
legges til rette for universell utforming. Ledelinjer mv. for 
blinde og svaksynte skal legges inn i gulv og det skal merkes 
spesielt for disse gruppene. 
I vestibyleområder er det planlagt for infopunkt med digitale 
skilt og offentlig informasjon.
Veivisere og skiltning følger Helse Bergens retningslinier for 
skiltning for Haukeland universitetssjukehus

4.1.6. TAK 
Takene, den 5. fasade, utføres som grønne tak med bruk 

av sedum eller tilsvarende. Det er forutsatt at takene 
også brukes til fordrøyning av regnvann og det finnes 
produkter på markedet som både er grønne og ivaretar 
fordrøyningsfunksjonen.

4.1.7. DAGSLYS 
Dagslys, solavskjerming og blending
Et viktig premiss i prosjektet har vært, som forutsatt i Teknisk 
forskrift, å sikre muligheter for å få inn rikelig med dagslys, 
både i forhold til estetiske og arkitektoniske kvaliteter, men 
også i forhold til den helsebringende effekten dagslys har på 
oss mennesker. 

Det er etterstrebet å skape rom hvor dagslys i samspill med 
interiør og materialer er med på å skape omgivelser som gir 
barn og voksne mulighet for å koble av når behovet for hvile 
og rekreasjon er som størst. 

Mye dagslys er også ensbetydende med mye solinnstråling. 
Dette må balansers mot å begrense kjølebehovet, og der-
med energibruken, i et passivhus. Det er foreslått å benytte 
en utvendig bevegelig solavskjerming, i form av bevegelig 
lamelavsskjermning

4.2. AREALER FOR PROTONTERAPI
Protonsenterets arealer for strålebehandling med protoner 
ligger plassert inn mot arealene for produksjon og transport 
av protoner i anlegget, disse er omsluttet av en bygnings-
kropp laget av tykke betongvegger av hensyn til stråleskjer-
ming. Bygningskroppen med vegger, gulv og tak av betong 
omslutter arealene for akselerator, energiutvelgelsessystem 
(degrader), stråletransport, roterende gantry og behand-
lingsrom og forskningsrom.

4.2.1. OMRÅDE FOR STRÅLEPRODUKSJON
Område for stråleproduksjon rommer elementene syklo-
tronbunker, syklotron-akselerator, energi modulerings (de-
grader) - og energiutvelgelsessystem og strålelinjeområde 
for transport av protoner fra akselerator frem til behand-
lingsrom og forskningsrom. Området for stråleproduksjon 

vil være skjermet med tykke betongvegger, mellom 2 og 5 
meter tykkelse, også tak, gulv er skjermet, dette området vil 
være underlagt strenge adgangsbegrensninger. 

4.2.2. PROTONAKSELERATOR
Protonakseleratoren er en syklotron, denne er plassert inne 
i stråleskjermet betongbunker. Kilden for protonene er en 
såkalt ionekilde, en liten enhet som ekstraherer protoner 
fra en gass, ionekilden er plassert inne i midten av syklo-
tronen. Protoner vil bli akselerert opp i energi ved hjelp av 
en isokron, superledende, syklotron som leverer strålek-
nipper med protoner til gjennomføring av bestråling ved 
Pencil Beam Scanning (PBS) teknikk til behandlingsrom og 
forskningsrom. Akselerator og energi modulerings- og ut-
velgelsessystem produserer protonstråler i energiområdet 
fra 60 MeV til 226 MeV, med tilsvarende rekkevidde i vann 
fra 3 cm til 30 cm.

4.2.3. ENERGIUTVELGELSESSYSTEM
I energiutvelgelsessystemet tilpasses (moduleres) protone-
ne sin energi fra energi ved utgang fra akselerator til den 
energi man skal behandle pasienten med. I et syklotronba-
sert system vil dette innebære at man lar protonstrålen pas-
sere gjennom materiale med varierende tykkelse, energien 
endres alt ettersom hvor mye materiale protonene traver-
serer gjennom. Et syklotronbasert energiutvelgelsessystem 
genererer nøytronstråling til de umiddelbare omgivelser, 
derfor er dette systemet plassert inne i den skjermede delen 
av anlegget, bak tykke betongvegger i det adgangsbegren-
sede området av anlegget.

4.2.4. OMRÅDE FOR STRÅLETRANSPORT
Området for stråletransport strekker seg fra akseleratoren, 
gjennom energiutvelgelsessystem og inn mot behandlings-
rom og forskningsrom. Protonstrålen blir avbøyd og foku-
sert ved hjelp av en rekke (dipol og kvadrupol) magneter 
og protonstrålen er plassert inne i rør med meget høyt va-
kuum (for å redusere romlig utspredning og nedbremsing 

som følger vekselvirkning mellom protonene og molekyler 
i protonbanen).
I dette området er det plassert moduler for el. forsyning og 
styring av magneter og vakuumsystemer og monitorerings-
systemer for strålelinje optikk.

4.2.5. GANTRY FOR BEHANDLINGSROM OG    
  FORSKNINGSROM
Protonstrålen styres ved hjelp av et presist magnetsys-
tem fra akselerator og gjennom roterende gantrystruktu-
rer frem til bestrålingsposisjon inne i behandlingsrom og 
forskningsrom. 
Et gantry er en relativ kompleks struktur, det rommer avbøy-
nings og fokuseringsmagneter og skanningsmagneter som 
muliggjør punktbestråling av pasient eller forskningsobjekt 
på behandlingsbordet fra alle vinkler (360°). Gantry struk-
turen inneholder også utstyr for måling av stråleposisjon 
og dosimetri, moduler for el. forsyning og støttestag, rota-
sjonsmekansime og motvekter for balansering av vekten av 
magnetene. Gantry stukturen strekker seg vertikalt over 3 
etasjer i bygget.

4.2.6. BEHANDLINGSROM OG FORSKNINGSROM
Protonterapi anlegget vil være utstyrt med to identiske rom 
utstyrt med gantry; ett rom for behandling og ett rom for 
forskning, begge rommene vil være utstyrt med 360° rote-
rende gantry, forskningsrommet skal kunne omgjøres til be-
handlingsrom ved behov. 
Behandlingsrom og forskningsrom vil romme et teknisk 
bakrom for det roterbare gantry med stålramme som er 
bærende struktur for den om lag 70 tonn tunge hovedde-
len av gantry med rotasjons mekanisme og balanserende 
motvekter, magnetsystemer, el-forsyning og en rekke sty-
ringssystemer. Selve gantry vil romme avbøyningsmagne-
ter, fokuseringsmagneter, skanne magneter og systemer 
for kontroll av stråleposisjon og dosimetri. Protonstrålen 
avsluttes i pasientdelen av behandlingsrommet i et munn-
stykke (såkalt nozzle) som rommer utstyr for finjustering av 
hvilket område i pasienten som skal punkt-bestråles med 
proton-stråleknippene.
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Selve pasientdelen av behandlingsrom vil inneholde bordro-
botsystem for behandlingsbordet med pasienten, 2D kV og 
3D CBCT (Cone Beam-CT) -avbildningsutstyr, pasientover-
våkningssystem, kommunikasjonssystem, en avskjermet 
stasjon for avbildning for pasientposisjonering og det utstyr 
man behøver for gjennomføring av behandlingen; herunder 
fikseringsutstyr, anestesiutstyr og lasersystem for posisjo-
nering. Inngangen til behandlingsrom fra gangen utenfor 
vil være gjennom en maze, en korridor med flere retnings-
endringer (vinkler), for stråleskjerming – utformet slik spesi-
elt med tanke på nøytronstråling i behandlingsrom.

4.2.7. KONTROLLROM OG STØTTEROM FOR BEHAND-
LINGSROM OG FORSKNINGSROM
Behandlingskontrollrom og kontrollrom for forskningsrom 
vil være plassert rett ved inngang til maze inn til gantryrom, 
på vestsiden av korridoren utenfor maze. Disse rommene 
vil være utstyrt med behandlingskontrollsystem, overvåk-
nings- og kommunikasjonssystemer mellom kontrollrom og 
behandlings- og forskningsrom.
I nær tilknytning til behandlingskontrollrom ligger aneste-
sirom, samtalerom, sengeventeplass, omkledningsrom, to-
aletter og arealer for fremtidig doseverifikasjonsskannner, 
med kort avstand til behandlingsrom og til forskningsrom.
Protonanlegget vil inneholde et teknisk hovedkontrollrom 
for akseleratorkontroll og kontroll av strålelinjer og gantry 
og tilhørende støttesystemer (elektro, kjøling og vakuum), 
leverandøren sine ansatte vil operere systemene herfra, det-
te blir anleggets driftssentral.

4.3. STRÅLEVERN OG STRÅLESKJER-
MING

• Område for stråleproduksjon rommer elemente-
ne syklotronbunker, syklotron-akselerator, energi 
modulerings- og energiutvelgelsessystem og stråle-
linjeområde for transport av protoner fra akselerator 
til behandlingsrom og forskningsrom. Området for 
stråleproduksjon vil være skjermet med tykke be-
tongvegger, mellom 2 og 5 meter tykkelse, også tak, 

gulv er skjermet, dette området vil være underlagt 
strenge adgangsbegrensninger. Protoner vil bli ak-
selerert opp i energi ved hjelp av en isokron, super-
ledende, syklotron som leverer stråleknipper med 
protoner til gjennomføring av bestråling ved Pencil 
Beam Scanning (PBS) teknikk til behandlingsrom og 
forskningsrom. Akselerator og energiutvelgelsessys-
tem produserer protonstråler i energiområdet fra 60 
MeV til 226 MeV, med tilsvarende rekkevidde i vann 
fra 3 cm til 30 cm.

• Skjermingen av anlegget blir dimensjonert slik at 
man kan behandle 400 pasienter i hvert av de to 
gantry rommene pr år. Denne dimensjoneringen gir 
et bygg med en skjermingsbeskaffenhet som ligger 
vesentlig over den behandlingskapasitet man har 
lagt til grunn i en to-skifts-ordning ved anlegget med 
290 behandlede pasienter pr gantryrom pr år. Byg-
gets betongstruktur har med tanke på strålevern og 
skjermingsforhold med dette en meget god sikker-
hetsmargin. Arbeidet med å planlegge strålevern og 
skjerming for igangsetting av protonterapi med alle 
nødvendige tillatelser fra Direktoratet for Strålevern 
og Atomsikkerhet baserer seg på gjennomført liste;

• Skjermingsberegninger blir utført på bakgrunn av 
representativ 3D modell av bygget, målsatt med ytre 
vegger og tak og gulv inntegnet, alle gjennomførin-
ger vil være inntegnet; modellen vil bli brukt som un-
derlag for gjennomføring av Monte Carlo beregning 
av doseproduksjon i godkjent geometrisk represen-
tasjon av anlegget. 

• Tall for årlig protonproduksjon totalt for anlegget 
vil foreligge for skjermingsberegningene, basert på 
estimat over antallet pasienter som anlegget skal 
skaleres for ved full drift i to behandlingsrom; 290 
pasienter pr gantryrom pr år. Energifordeling for de 
behandlede pasientene, basert på et estimat over 
fordeling av pasienter med hensyn til diagnose, vil 
foreligge, her tar man høyde for endringer i fremti-
den. En margin tilsvarende 110 pasienter behandlet 
pr gantryrom pr år legges til årlig protonproduksjon, 

dette for å inkludere kvalitetssikring, service og 
vedlikeholds arbeid og for å ta høyde for teknologisk 
utvikling med for eksempel økt doserate, noe som 
innebærer økt protonintensitet ved behandling.

• Årlige utslipp gjennom luften, på bakgrunn av ak-
tivering av materialer og luft inne i protonanlegget, 
skal beregnes på bakgrunn av informasjon om årlig 
protonproduksjon. Tall for mengde luft som venti-
leres ut av anlegget, pr dag og pr år, ut fra utslipp-
spunkt ved skorstein eller lignende eksoskanal skal 
foreligge. Prøvetagning i grunnen skal gjennomføres 
på et knippe sentrale punkter, under syklotronen og 
energi moduleringssystemet og under hvert behand-
lings iso-senter.

• Aktivering av betong og armering skal beregnes, 
både med tanke på fremtidig dekommisjonering av 
anlegget, for bestemmelse av type betong og for 
bestemmelse av armering i området rundt syklo-
tronbunker og energi-moduleringssystem. En arme-
rings-plan skal utarbeides på bakgrunn av kjennskap 
til betydningen av aktivering av isotoper i armerin-

gen. Alle gjennomføringer i betongen skal gjen-
nomgå en vurdering av tetting med betonglignende 
fugemasse i ettertid, av hensyn til skjermingsbeskaf-
fenheten til betongen.

4.4. GEOTEKNIKK 

4.4.1. TIDLIGERE GRUNNUNDERSØKELSER OG GEO-
TEKNISKE RAPPORTER 

Det er tidligere utført ingeniørgeologisk kartlegging og 
skredfarevurdering av området.

• Rambøll Notat 1350002415-049 G-not-001 Skredfa-
revurdering, 2017-06-09

• Rambøll Notat 1350002415-049 G-not-002 Ingeni-
ørgeologisk utredning for detaljregulering 2017-06-
13

• Rambøll Notat 1350002415-049 G-not-003 Bered-
skap og ulykkesrisiko, delrapport konsekvensutred-
ning ingeniørgeologi for innspill til ROS-analyse, 
2017-12-05

Protonsystem
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• Rambøll Notat 1350036456 RIG-not-003  Geologisk 
kartlegging av bergskjæring og røykgasstunnel ved 
tomten til nytt protonsenter, ved Haukelandsbakken, 
Bergen, 2019-12-11.

4.4.2. TOPOGRAFI OG PLASSERING AV BYGGET 
Protonsenteret skal plasseres på et område som hittil har 
vært benyttet til parkeringsplass. Det er en bratt bergskrå-
ning på østsiden av området, med bebyggelse på toppen. 
Bergskråningen er ca 30 meter høy, og terrenget skråner vi-
dere oppover i ca 10 meter før det flater ut. Bergskråningen 
har delvis overheng, og en slakere avsats helt ned mot par-
keringsplassen i sørlige del. Ovenfor bergskråningen er det 
bebygd område med sju terrasseblokker på toppen. Mot 
sør er det en hylle/avsats som skråner inn mot byggegropa 
og nederste del avsluttes som 8 meter høy, vertikal sprengt 
bergskjæring. 

Lengden av området som skal bebygges blir ca 100 meter 
og blir ca 25 meter i nordlig del og 50 meter i sørlig del. 
Deler av protonsenteret blir plassert helt inntil bergskrånin-
gen, slik at det må utføres fjerning av bergmasser i den stei-
le bergveggen i sørlige del for å få plass til bygget. I tillegg 
skal bygget senkes ned i terrenget slik at det må utføres 
bergsprengning for underetasjene. Byggegropa vil bli mak-
simalt ca 12-15 meter dyp.

På vestsiden, det vil si framsiden av bygget, ligger det ek-
sisterende bygg som benyttes til hybelhus. På sørsiden lig-
ger det bygninger som har vært benyttet til sykepleiersko-
le. Avstanden til disse byggene vil bli fra 5 til 20 meter fra 
byggegropa.    

Basert på observasjoner under befaringer og kartgrunnlag 
over området er det svært lite vegetajonsdekke eller jord-
masser i området. Det er imidlertid noe usikkert hvilke løs-
massetyper og hvor tykke lag av løsmasser som ligger på 
avsatsen i sør.

Det er ikke utført geotekniske undersøkelser i forprosjek-
tet. Løsmassene er antatt å ha en mektighet på omtrent 0.5 
meter og i hovedsak  bestående av organisk jord og torv på 
overflaten og sandjord i nedre del. 

Løsmasser, vegetasjon og støttemur som eksisterer i bergs-
kråningen vil bli fjernet før bergsikring monteres.  

4.4.3. TILLIGGENDE ANLEGGSARBEID 
I nordøstlige hjørnet av byggegropa skal det sprenges en 
tunnel og i senter av byggegropa skal det sprenges ut en 
vertikal sjakt. Riving og fjerning av parkeringshus og parke-
ringsareal planlegges og prosjekteres for separat entreprise. 
Transportrampe og planlegging av trafikkavvikling må eta-
bleres.  Disse tiltakene tilligger ikke RIG-Rambøll.

4.4.4. BERGGRUNNSGEOLOGI 
Geologisk sett er det kvartsitt og kvartsskifer som domine-
rer i den sørvestre delen, mens det i den nordøstre delen 
er mylonittisk gneis som dominerer. Grensen mellom de to 
bergartstypene følger langs berghylla og under den bratte 
fjellskrenten.

(Foto 1): Viser skjæringen ovenfor parkeringsplassen, den 
bratte fjellskråningen mot øst, og bygning som har vært 
sykepleierskolen. 
Bergartene kvartsitt/kvartsskifer og mylonittgneis har 
markert foliasjon med oppsprekking parallelt foliasjonen. 
Retningen til foliasjonen og sprekkene er N320˚Ø og fall 
40˚ øst. Oppsprekkingen er stedvis tett, og foliasjonen og 
den mest markert oppsprekkingen har retning nær parallelt 
med skjæringens retning, og fallvinkel inn i skjæringen.

Det er registrert tre markerte sprekkesystemer: 

S1 – foliasjonssprekker
Bergmassen viser en svak og varierende foliasjon. 
Oppsprekkingen er tett, der registrerte sprekkeavstanden 
er 2-40 cm. Foliasjonsoppsprekkingen har gjennomsnittlig 
orientering N320°Ø/40°NØ. Fallretning er inn i skjæringen. 
Sprekkeflatene framstår hovedsakelig som glatte og plane, 
men det ble stedvis observert ru karakter. 

S2

Sprekkesett S2 har gjennomsnittlig orientering med strøk 
og fall N170°Ø/75°VSV, som gir fallretning ut av skjærin-
gen. Sprekkesettet ble observert å gi avløsning i bakkant 
av større flak. Sprekkeflatene er ru og plane, og registrerte 
sprekkeavstander er 10-90 cm.

S3
Sprekkesett S3 har gjennomsnittlig strøk og fall 
N045˚Ø/80˚NV, som stedvis gir fall ut av skjæringen. 
Registrerte sprekkeavstander er 10-40 cm. Sprekkene er 
glatte og plane. 

I tillegg er det mange uregelmessige sprekker. Bergmassen 
kan generelt sett betegnes som middels til tett oppsprukket.

(Figur 2): Viser oversikt over området med registrerte 
sprekkesystemer.

Sprekkesettene S2 og S3 har kryssende retning, med fall ut 
av skråningen. Denne situasjonen kan gi potensielle sprek-
keavløste bergpartier som kan være ustabile. 

(Figur 3): Sprekkesone/Svakhetssone angitt med to røde 
streker. 

Det er en markert oppsprukket sone i overgangen mellom 
bergartstypene. Se figur 3. Sonen har varierende bredde, 
fra ca 1 til 3 meter. Det er tett oppsprukket og forvitret 

Foto 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4
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berg i sonen. Innholdet av leirmineraler er ikke undersøkt, 
men det kan ikke utelukkes at det finnes leirmineraler i 
sonematerialet. 

Under byggeområdet er det en røykgasstunnel som har ut-
løp bak toppen av bergskråningen og Montana Terrasse. 
Tunnelløpet har to lengder med ulik stigning, hvor 140 me-
ter under byggeområdet har en stigning på omtrent 10˚ 
mens resterende 84 meter opp til overflaten stiger med 60˚. 
Det er benyttet sprøytebetong til bergsikring i hengen av 
tunnelen etter at det har økt i helning. Tunneltverrsnittet 
har et areal på omtrent 28 m2. Bergmassen i tunnelen er 
tilsvarende som observert i bergskjæringen i dagen på 
parkeringsplassen.

(Figur 4: Viser tunnelen for røykrøret og omtrentlig laveste 
nivå for protonsenteret.)

4.4.5. VANN- OG ISFORHOLD 
Det er en liten bekk som kommer ned like nord for grensen 
til byggetomta. Bekken kan ha et stort flompotensial, og kan 
medføre overflomming av området dersom den kommer på 
avveie. Det er utført en grov, foreløpigberegning som viser 
at det er risiko for flom som kan skade byggegropa. Dette 
bør undersøkes nærmere og eventuelt forberede tiltak for å 
sikre at bekken ikke medfører skader ved flom. 
I skråningen ovenfor området for bygget er det ingen bek-
ker eller ansamlinger av vann som kommer nedover fjellet. 
Muligheten for isdannelse som kan skape vanskeligheter i 
form av nedfall av is anses derfor å være liten.  

4.4.6. SKREDFARE 
Skredfarevurderingen som ble utført i 2017 viser at det er 
fare for steinsprang i området hvor det er aktuelt å plasse-
re protonsenteret. Skredfaren er utredet i henhold til krav 
for sikkerhetsklasse S3 i TEK 10. Dette gjelder for byggverk 
der det totalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller 
der det er store økonomiske eller samfunnsmessige kon-
sekvenser. Største nominelle årlige sannsynlighet for skred 
er 1:5000. Det må derfor iverksettes tiltak for å tilfredsstille 
kravet til sikkerhetsklasse S3.

Tiltak for å redusere skredfaren vil omfatte rensk av løse 
bergflak, montering av sikringsbolter og montering av stein-
sprangnett. Se Tabell 1.   Dette vil sikre mot nedfall av blokk 
og stein fra den naturlige eksponerte bergflata.

Tabell 1: Innspill til ROS-analyse.

Momenter Tiltak

Ras. Tung bergsikring.

Steinsprang. Rensk og sikring med 
steinsprangnett.

Nedfall av blokker fra skjæ-
ring. 

Supplerende bergsikring 
med bergbolter og nett.

Skader på eksisterende 
bygninger i byggefasen.

Forsiktig sprengning og 
rensk.

Stabilitet av grunnforhold 
under Montana terrasse-
bygg. 

Sprekkesystemer i berget 
kan medføre utglidning. 
Detaljert kartlegging. Tung 
bergsikring med stag.

Deformasjoner og skader 
på underliggende røyktun-
nel. 

Forsiktig sprengning. 
Undersøke tunnelens 
tilstand.

4.4.7. INGENIØRGEOLOGI 
Byggegropen medfører uttak av bergmasser for å få til-
strekkelig dybde og tilstrekkelig areal for klinikkbygget og 
protonbygget. Dette vil omfatte sprengning ned til under-
kant såle for U2, samt utvidelse av området i den bratte 
fjellskråningen. 

Dagens bergskråning er sikret med spredt fjellbolting og 
stedvis montert steinsprangnett. Fjellskjæringen i nedre 
del er sikret med nett. Detaljstabiliteten i fjellskråningen 
før berguttak og under uttak av berg forutsettes ivaretatt 
ved montering av bergbolter og nettsikring. Dette vil være 
nødvendig under alle omstendigheter, da det skal utføres 
byggearbeider i byggegropa med en opptil 50 meter høy 
bergvegg over. 

Stabiliteten av fjellskråningen kan medføre nedrasing av 
berg/stein under arbeidene i byggegropa, spesielt når det 
utføres sprengning som medfører vibrasjonsrystelser. For å 
redusere risiko for oppbygging av vanntrykk på sprekkeplan 
bør det bores dreneringshull i fjellskråningen. 

Før det utføres noe anleggsarbeid i byggegropa må det ut-
føres sikring av fjellskråningen slik at det ikke oppstår fare 
eller skader på personer, bygg eller utstyr. Dette vil omfatte 
rensk av berget, montering av bergbolter/fjellstag, eventuelt 
montering av steinsprangnett.

4.4.8. BERGSPRENGNING
Sprengning av berg medfører rystelser på omkringliggende 
bergmasser og konstruksjoner. Byggegropa vil ligge i kort 
avstand til nabobygg, underjordsanlegg og eksisterende 
fjellskjæring. Sprengning må derfor utføres med forsiktig-
het for å redusere vibrasjonene ned til et akseptabelt nivå. 

Bygningsmasse som er fundamentert på berg tåler generelt 
vibrasjonsrystelser på inntil 40 mm/sek. Dette tilsier at det 
vil bli nødvendig å legge restriksjoner mht vibrasjoner ved 
sprengning. Dette gjelder spesielt for uttak av berg fra bergs-
kråningen nedenfor terrasseblokkene der skjæringstoppen 
blir omtrent 25 meter fra bygningene. 

Det planlegges utsprengning av fordrøyningsbasseng under 
bygget med ca 100 m3. 

Ved sprengning av bergmasser fra byggegropa vil hybelhu-
sene bli de nærmeste bygningene. Sprengningen for bygge-
gropa må derfor utføres med restriksjoner på vibrasjoner på 
bygningene. 

For å redusere bergsikringstiltak vil det være fordelaktig å 
benytte sømboring i konturen. Røykrørtunnelen under byg-
getomta må inspiseres før sprengning, og restriksjonene 
må bedømmes ut fra kvaliteten på tunnelen og de installa-
sjonene som er i tunnelen.

4.4.9. BERGSIKRINGSBOLTER 

Det vil bli behov for detaljsikring av enkelte partier av fjell-
skjæringen før anleggsarbeidene starter opp. Dette må skje 
med bruk av mobilkran, eventuelt klatreteam. Plassering 
av boltene må påvises av geolog. Boltene vil sannsynligvis 
være 2 til 6 meter lange, fullt innstøpte kamstålbolter som 
påmonteres plate og mutter. Boltene skal være varmforsin-
ket og epoxybelagt.

Det må også påregnes behov for å montere sikringsbolter i 
de utsprengte skjæringene. Dette må påregnes å bli utført 
suksessivt under uttak av berget. 

4.4.10. STEINSPRANGNETT 
Det skal foregå anleggsarbeider i byggegropa og det må 
derfor påregnes behov for å montere steinsprangnett i hele 
skjæringen. Det bør benyttes steinsprangnett som er varm-
forsinket og epoxybelagt.  

4.4.11. STAGFORANKRING 
Det finnes sprekkesystemer i berget som har ugunstig ret-
ning og helning i forhold til stabiliteten av bergmassen. I 
tillegg er det en svakhetssone som ligger i underkanten 
av fjellskråningen. Dette kan medføre dårligere stabilitet 
og eventuelt setninger i bergmassen. For å stabilisere det-
te partiet, samt forsterke mulige andre bergpartier, må det 
påregnes at det blir behov for stagforankring. Disse stage-
ne må monteres på spesielt utvalgte posisjoner, og kan ha 
lengder på opptil 20 meter. Kapasiteten til slike stag kan 
være opptil 4000 kN/stag.

4.4.12.  MILJØASPEKTER PÅ OG RUNDT ANLEGGSPLASS 
For å forhindre forurensning av anleggsområdet og nærlig-
gende omgivelser skal entreprenøren følge retningslinjer 
angitt i forurensningsloven. Før arbeidet starter opp skal 
det undersøkes og dokumenteres i hvilken grad grunnen er 
forurenset. 

Støv, støy og annen forurensning fra anleggsområdet skal 
begrenses slik at det ikke belaster omgivelsene. Dette om-
fatter blant annet kontroll av avrenning fra spylevann og 
boreslam samt oljesøl, vann eller andre forurensninger fra 
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verkstedsområde. Forurensende avrenning skal samles opp 
i kontainere og fraktes bort.

4.4.13. SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER I SENE-
RE FASER

Ingeniørgeologi 
• Detaljert geologisk kartlegging av sprekkesystem og 

svakhetssoner må gjennomføres i utsprengt bygge-
grop. 

• Vurdering/beregning av totalstabilitet av bergskrå-
ningen må utføres. 

• Det bør gjennomføres kjerneboringer for å innhente 
pålitelige bergmekaniske parametere fra laboratorie-
undersøkelser av kjerneprøver. 

• Beregning av nødvendig forankringskraft for å få en 
sikker skjæring må utføres.

• Undersøke fundamentering til nabobygg. Utføres un-
der besiktigelse av bygningene, eller fra informasjon 
fra arkiv. 

• Undersøke om det finnes mye løsmasser på berghyl-
la. Utføres med prøvegraving.

• Inspeksjon av eksisterende tunneler og bergrom for å 
innhente detaljert informasjon om bergmassen utført 
sikring. Utføres ved befaring. 

• Utføre detaljert flomberegning av bekken på nordsi-
den.

4.5. TILKOMSTTUNNEL OG SJAKT
En horisontal gangtunnel fra etasje 0.1 i hovedbygget med 
total lengde på ca. 210 m fører fram til en sjakt med et be-
tongtårn i berg med doble heiser og nødtrapp 60 m opp og 
inn i Protonsenteret.

De første 40 m av den horisontale tunnelen vil gå ca. 6 m 
under parkeringsdekket i hovedbygget. Plasseringen av tu-
nellen går mellom fundament punktene for søylesystemet 
i den lave delen av hovedblokka. Deretter vil tunnelen fort-
sette under teknisk sentral og parallelt med Miljøhallen 
inntil man når inn til heisene som ligger rett nord for den 

eksisterende skråsjakten for røykrørene som ender i skor-
steinen på Montana. 

Nærhet til eksisterende transporttunneler knyttet til etasje 
0.2 og all infrastruktur mellom hovedbygget og teknisk sen-
tral, gir spesielle utfordringer for byggearbeidene.

4.5.1. FORUNDERSØKELSER.
Det er utført Inspeksjon og kartlegging i eksisterende trans-
portkulverter som er frittstående bygg i tuneller går nært 
opptil det nye som skal byggesystem. Det er vider skjærin-
ger i berg , tunneler og bergrom hvor berget er undersøkt 
og vurdert.

4.5.2. GRUNNFORHOLD
Alle deler av anlegget bygges i og på fast berg. Det er to 
hovedtyper bergarter i området: kvartsglimmerskifer i tun-
neldelen og mylonittgneis med granittisk innhold i hoved-
delen av sjakten.  Bergartene er metamorfosert deformert 
og i den kaledonske fjellkjededannelsen for 420 millioner 
år siden, og senere jordskorpebevegelser har gitt et skifrig 
og oppsprukket berg. Under dagfjellet forekommer det 
både middels svakt og mer sterke, kompetente partier, ofte 
i bånd langs skifrigheten som har strøk nær nord – sør og 
fall 45-30o mot øst. Det er utført anlegg og skjæringer i 
berg i nærområdet som klassifiseres som god til dårlig berg-
massekvalitet etter Q- systemet, Q = 1-10. Alle bergflater i 
den ferdige delen av anlegget må ha sikring med bolter og 
sprøytebetong

4.5.3. GRUNNVANN
Området ligger i foten av Ulriken-massivet med tidvis høy 
nedbøraktivitet med hyppig månedsnedbør på 4-500 mm. 
Eksisterende anlegg i berg har imidlertid svært små lekka-
sjer i berg. Dreneringsforhold og bart berg og hovedsakelig 
tynne lag med moreneavsetninger i terrenget i området over 
anlegget gjør at grunnvannssenking fra dette anlegget ikke 
vurderes å ha betydning for omgivelsene.

4.5.4. SJAKT- OG TUNNELDRIVING FRA TOMT HAUKE-

LANDSBAKKEN 
Det er planlagt å utføre nesten alle arbeidene med ut-
gangspunkt i tomten i Haukelandsbekken. Det vil bli tilret-
telagt sikkerhetsløsninger for økt trafikk med lastebiler i 
Haukelandsbakken. 

Spiraltunnel
Formålet med spiraltunnelen er å etablere en transportvei 
for å sprenge og laste ut sjakt og tunnel. 
Det er ikke planlagt å nytte tunnelen til noe spesielt for-
mål etter byggetiden er ferdig. Tunneltverrsnittet har tatt 
utgangspunkt i Statens vegvesens standard tverrsnitt T5,5, 
men dette kan entreprenøren fravike hvis dette er mer prak-
tisk i forhold til tunneldriving, lasting og sikring. 

Det er planlagt et fall på 1:7 og et minimumstverrsnitt med 
og nisjer inn i sjakttverrsnittet for ca. hver 30 m høyde på 
heissjakten. Entreprenøren bestemmer selv omfanget av ut-
sprengning av ekstra volum og areal for opplasting. 

Denne tunnelen tjener følgende funksjoner i byggetiden: 
Frakt av masser fra utsprengning av sjakt med høyde 60 m 
og tverrsnitt 110 m2 som gir ca. 18 000 tonn fast berg.  
Tilkomst og massetransport for 180 m tunnel til adkomst-
korridor i sykehusets etasje 0.1 som gir en transportmengde 
på ca. 12 000 tonn fast berg.

Uttransport av ca. 1600 tonn fast berg under eksisterende 
bygg som skal fjernes skånsomt. 
Inntransport av sprøytebetong og betongkonstruksjoner for 
sjakt: ca. 3000 m3.
Inntransport tunnelduk, stålprofiler, veggpaneler , isolasjon 
mv. 

Tilkomsttunnelen vil ha funksjon for ventilasjon, rømning 
og adkomst i hele byggetiden.
Vannet fra tunneldrivingen må pumpes ut til behandling ved 
påhugget, senere vil det bli etablert et sandfang, fordrøy-
ingsbasseng og røropplegg for føring av drensvann inn på 
overvannssystemet til Haukeland sykehus.  
Tilrettelegging av tomten for protonbygget vil kunne følge 

Sjakt 
Den vertikale sjakta har en høyde på ca. 60 m i berg og skal 
romme to sengeheiser, et trappeløp og teknisk infrastruktur. 
Foruten bergrommet som har et horisontalt areal på 110 m2 
vil selve heistårnet være utført i betong med tette vegger 
som ikke er støpt i kontakt med berget.

Langhullboret sjakt er den vanligste metoden man etable-
rer vertikal tilkomst under 100 m høyde ved anleggs- og 
gruvedrift. 

Metoden går ut på at man etablerer et rom i berget på hvert 
nivå med ca 25 m avstand og borer parallelle hull mellom 
nivåene. Ved sprenging lader man alle hullene i korte sek-
sjoner. Sprengningen utføres hele tiden fra toppen av hver 
seksjon mens massene lastes ut i bunnen i et tempo der det 
er balanse mellom sprengning og uttak av masse. Sikring og 
ferdigstillelse av sjakta utføres fra plattform som heises ned 
i sjakta, slik at man hele tiden har sikret berg over seg når 
man beveger seg nedover.

Driftsmetoden gjennomføres på en slik måte at sikker-
hetskravene i arbeidsmiljøloven er ivaretatt. 

Horisontal tunnel til etasje 0.1 i hovedbygget

etter at tilkomsttunnel og heissjakt er påbegynt, men det 
kan foregå samtidig med betongarbeider i transporttunnel 
og sjakt. 
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Tunnelen fra spiralen er planlagt med en gren mot sjakta og 
en gren mot sentralblokken som skal gå nær horisontalt (fall 
1:100). Denne tunnelen skal sikres permanent, og det blir 
ikke mulig å utbedre sikring når duk og kulvert er bygget. 
Alle bolter skal være gyst og med dobbel korrosjonsbeskyt-
telse og det skal være minimum 8 cm sprøytebetong E700 i 
hele tverrsnittet.

Tunneltverrsnittet har tatt utgangspunkt i vegvesens stan-
dard tverrsnitt T5,5, men dette kan entreprenøren fravike 
hvis dette er mer praktisk i forhold til tunneldriving og sene-
re bygging av gangkulvert. 

Ved behov for tung sikring med sprøytebetongbuer og spi-
ling må tunneltverrsnittet utformes slik at det blir plass til 
både duk for tetting og luft mellom bygningskonstruksjon 
og duk. 

De ytterste delene av tunnelen vil gå med svært liten avstand 
(ca. 4 m) til eksisterende bergom over og på siden. Uttak 
av stein vil måtte gjøres svært skånsomt, og det må regnes 
med korte og delte salver, og uttak med boring og meisling/
kiling hvis dette er nødvendig for å unngå skader på bygnin-
ger og utstyr. Det er utført radarskanning på overflaten som 
viser omfang og beliggenhet på nedgravde objekter.

Tunneldriving under eksisterende dekke i Hovedbygning
Tunnelen passerer under pasientmottaket på sykehuset 
som ligger to etasjer over tunnelens nivå. Det skal være 
minst mulig kontinuerlig støy og vibrasjoner fra arbeidene i 
pasientmottaket, men noe støy er man vant til. 

Det anbefales å benytte diamant wiresaging i deler av tun-
nelkonturen. Andre aktuelle brytningsmetoder er «drill and 
split» og/eller sømboring kombinert med svært forsiktig 
sprengning. 

Det må tas spesielle hensyn til eksisterende søylefundamen-
ter som ligge nær tunellen.  

Figur 1. Adkomsttunnel i gult inn mot hovedbygg sett fra undersiden. 

Vibrasjoner og støy fra bergarbeider
Sprengning må utføres på avtalte tidspunkt, som tidligere 
har vært 3 ganger pr døgn. Dette må i tillegg avtales spe-
sielt når støyende arbeider kan utføres for dette prosjek-
tet. Sprenging ved anlegget skal utføres slik at nærliggende 
bygg, og andre vibrasjonsømfintlige objekter ikke skades. 

Grenseverdier for vertikal svingehastighet er definert i hen-
hold til NS 8141 Vibrasjoner og støt, utgave 2001 og 2013.  
Det er planlagt utfør bygningsbesiktigelser på nærstående 
bygningsmasse, og overvåkning med vibrasjonsmålere og 
støymålere når arbeidene utføres. 

Sikring mot drypp, fukt og radon 
I gangarealene i tunellen installeres tekstilarmert PVC duk 
med korrosjonsbeskyttede innfestinger beregnet for bruk i 
bergromsanlegg. Oppheng og oppsetting av duk skal pro-
sjekteres og planlegges av entreprenør med dokumentert 
erfaring fra oppsetting av tettingsduk i anlegg i berg. 

Duken monteres slik at den sammen med radonsperre i 
grunnen gir beskyttelse mot inntrenging av vanndamp og 
radon fra grunnen, og skal klemmes tett mot berget/betong/
sprøytebetong.

Sprengning av byggegrop for Protonsenter samtidig med 

tunnel og sjakt 
Eksisterende parkeringsanlegg i to etasjer river og alle 
løsmasser graves vekk. Det blir både flåsprenging og pall-
sprengning for det prosjekterte bygget. Før sprengingen 
er det aktuelt å utføre sikring av steile bergskrenter over 
tomten med bruk av kraner og lifter. Sikring av utsprengte 
skjæringer utføres med bolter, stag, nett og boring av dre-
neringshull. Etter hovedsprengning av tomt utføres grøfte-
sprengning. Arbeider med tunnel og sjakt utføres parallelt 
med tomtesprengningen. 

Transport belastning fra tunnel og sjakt 
Driving av en tunnel med 25 m2 tverrsnitt vil gi ca. 35 lass 
med vanlig lastebil pr. salve på ca. 5 m lengde. Det blir 1 
-2 salver pr dag. Ved å ha forhold som tillater omlasting til 
vogntog vil antall lass reduseres til ca. 15 lass pr. salve. Det 
er tatt høyde for at steinmassene må fraktes ca. 25 km til 
mottak for rene steinmasser. Dette er mest økonomisk å 
gjøre med trailer. I den perioden der sjakta sprenges ut vil 
det bli en periode med kontinuerlig lasting og flere lass per 
dag. Spiraltunnelen vil begrense uttransporten slik at antall 
lass pr. dag blir vesentlig lavere enn ved de nylige utbyggin-
gene for bl. a. Laboratoriebygget og Barnesykehuset. 

4.6. BYGGETEKNIKK 

4.6.1. LASTFORUTSETNINGER 
Bygningen designes iht. gjeldende regelverk og standarder i 
Norge, samt krav og spesifikasjoner fra utstyrsleverandøren. 
Generelt benyttes 500 kg/m2 i nyttelast på alle arealer for 
å ivareta en fleksibilitet i bygget. I arealer med tunge instal-
lasjoner, som for eksempel MR, blir dette hensyntatt både 
med påført egenvekt fra utstyret og tillatt nyttelast.

4.6.2. GENERELT OM BÆRESYSTEMER 
Bæresystemet vil variere mellom protonbunkeren og kli-
nikkbygget, men vil i begge bygg bestå av både plasstøpte 
dekker, prefabrikkerte dekker, plasstøpte vegger, plasstøpte 
søyler, stålsøyler og stålbjelker. 

Klinikkbygget

I klinkkbygget er det lagt opp til et typisk aksenett på 7,2m i 
N-S retning og 6+7,8+8,4m i Ø-V retning. Ved å legge opp til 
en slik akseavstand mellom bærepunktene vil man oppnå en 
stor fleksibilitet i bygget ved evt. ombygninger.

I plan 02 og 01 vil bæresystemet bestå av plasstøpte vegger, 
plasstøpte søyler og flatdekker med tykkelse 350mm. I plan 
01 vil det være lokalt nedsenket dekke for å ivareta arealer 
med garderobefunksjon. 

I plan 1.0 og 2.0 vil bæresystemet bestå av plasstøpte veg-
ger, plasstøpt flatdekke med tykkelse 350-400mm, prefa-
brikkerte hulldekker, stålsøyler og stålbjelker. I plan 2.0 vil 
det være lokalt nedsenket dekke for å ivareta arealer for MR.

Protonbunkeren
Protonbunkeren har sitt eget bæresystem som følger for-
utsetninger fra utstyrsleverandøren. Dette består av tykke 
plasstøpte vegger og dekker for å ivareta strålebeskyttel-
sen. Bæresystemet for taket på rommene som ligger over 
bunkeren vil bestå av plasstøpte vegger og prefabrikkerte 
hulldekker.

4.6.3. FUNDAMENTERING 
Både protonbunkeren og klinikkbygget vil bli fundamentert 
direkte på fjell. Dette gjør at det vil være små differanseset-
ninger mellom disse to «byggene» selv om vekten av de er 
veldig forskjellige. Denne måten å fundamentere på vil også 
gjøre det enklere å håndtere kravene til differansesetninger 
fra utstyrsleverandøren i protonbunkeren.

4.6.4. STABILITET  
Klinikkbygget og protonbunkeren må dimensjoneres for 
krefter fra vind og seismiske laster. Ved å bruke plasstøpte 
konstruksjoner i dekkene vil kreftene fra disse påkjenninge-
ne fordeles godt frem til de stabiliserende vertikale elemen-
tene i bygget. Stabiliteten i byggene vil bli ivaretatt av de 
plasstøpte veggene rundt trappesjaktene og de plasstøpte 
veggene i protonbunkeren. 

De vertikale stabiliserende elementene i vårt prosjekt vil 
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være som vist på bildene ovenfor.

4.6.5. GRENSESNITT MOT TILSTØTENDE BYGG 
På vestsiden av klinikkbygget ligger det 2 boligblokker, som 
i avstand ikke blir langt fra byggegropen. Det vil være vik-
tig å sørge for god informasjon om hvilke arbeidsprosesser 
som skal skje i de ulike periodene, samt sørge for at prosjek-
tet ikke påfører disse byggene skader.

4.6.6. UTOMHUSKONSTRUKSJONER 
Ved hovedinngangspartiet vil det være behov for en støtte-
mur i betong sørover mot rundkjøringen i Haukelandsbakken 
for å ivareta terrengforskjellen ned mot tilførselsveien til 
Haukelandsbakken 44 og 46

4.7. BYGNINGSFYSIKK 
Kravet til bygningsfysisk er gitt i Teknisk forskrift (TEK 17), 
§13-og 14. Bygningen skal også tilfredsstille kravet til pas-
sivhus i henhold til kravene i NS 3701:2012, ”Kriterier for 
passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger” 

Det er utarbeidet et premissnotat for bygningsfysikk i pro-
sjektet. Med bygningsfysisk menes klimaets påvirkning av 
bygningskroppen, og inkluderer fuktsikring,  varmeisolering 
og tetthet. I rapporten er det gitt anbefalinger på hvordan 
dette kan løses, mens det er gitt et kort sammendrag i ka-
pitelene under. 

Bygningsfysikker skal kontrollere og godkjenne alle detaljer 

som gjelder klimaskallet før utsendelse av tegninger til byg-
geplass. Dette for å sikre at alle bygningsfysiske forhold blir 
ivaretatt, og at bygningen blir fuktsikker og har et tilstrek-
kelig lavt varmetap.

4.7.1. FUGTSIKRING- BYGFYS
Protonsenteret skal oppføres i Bergen, en av byene i Norge 
med mest nedbør- og slagregnsmengde. Dette fører til at 
fuktsikring av bygningen er spesielt viktig. Prinsippet om to-
trinns tetting bør følges for alle deler av fasader. Der dette 
ikke er mulig må bygningsfysikker godkjenne oppbyggin-
gen. Det må etableres vanntette oppkanter eller drensren-
ner rundt vindu og dører som går ned til bakkeplan. Taket 
må ha parapet rundt hele randsonen, og må ha tilstrekkelig 
fall og nødoverløp.

4.7.2. NORMALISERT KULDEVERDI
Bygningen skal oppføres som passivhus, og må tilfredsstille 
kravet til normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K gitt i NS 
3701:2012. Det er etableret et foreløpig kuldebrobudsjett 
for å dokumentere kuldebroverdien, dette må oppdateres 
i detaljfasen. For å oppnå en så lav kuldebroverdi må alle 
dekkeforkanter og søyler/bjelker isoleres på utsiden med 
minimum 150 mm, men det beste er om hele klimaveggen 
blir montert på utsiden av bæresystemet, slik at kuldebro-
er minimeres. I tillegg bør fundament isoleres, og det må 
legges inn kuldebrobryter mellom betonggulv på grunn og 
ringmur.

4.7.3. LUFTTETTHET 
NS 3701:2012 setter også krav til et luftlekkasjetall på un-
der 0,6 h-1, men i forprosjektet er det lagt til grunn 0,50 h-1. 
Dette vil ha en stor effekt for å få redusert varmetapet i byg-
ningen. For å få til et så lavt lekkasjetall må det være fokus 
på tetting av overganger og gjennomføring. Vind- og damp-
sperren må klemmes og teipes i alle skøyter og overganger. 
Gjennomføringer gjennom klimaskallet må reduseres til et 
minimum, og nødvendige gjennomføringer må tettes med 
mansjetter.

4.8. ENERGIKONSEPT
Energikonseptet skal synliggjøre hvordan energikravene 
i «Forskrift om teknisk krav til byggverk» - TEK 17 § 14 
kan ivaretas. Det er ytterligere vurdert hvordan prosjektet 
kan oppholde passivhuskrav iht. NS 3701:2012 «Kriterier 
for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger». 
Prosjektet skal også oppnå energimerke grønn A. Kravene 
her er beskrevet ytterliggere i energirapporten. Det er utar-
beidet et energikonsept for forprosjektet og kapitlene under 
gir et kort sammendrag av det.

4.8.1. ENERGIBEREGNING 
Det er utført energiberegninger i det dynamiske bereg-
ningsprogrammet SIMIEN mot kravene i TEK 17 og NS 
3701. Beregningen er utført med bygningen som en sone, 
iht. NS 3031. Siden betongbunker ikke har varmebehov inn-
går den ikke i oppvarmet bruksareal og er ikke medtatt i 
energiberegningen. Inputdata brukt i energiberegningene 

Avstivende elementer i plan 02 Avstivende elementer i plan 01 Avstivende elementer i plan 1.0 Avstivende elementer i plan 2.0 Avstivende elementer i plan 3.0

fig. 06: RIB-modell sett fra nord mot sør fig 07: RIB-modell sett fra sør mot nord
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er både standardverdier hentet fra NS 3031 og NS 3701 
eller oppgitt fra RIV.

4.8.2. ENERGIFORSYNING OG VARMEDISTRIBUSJONS-
SYSTEM
Valg av energiforsyning og varmedistribusjonssystem har 
noe å si for hvilket energimerke bygninger kan oppnå. 
Protonsenteret er innenfor konsesjonsgrensen for tilknyt-
ningsplikt til fjernvarme og dette er derfor valgt som energi-
forsyningsløsning, samt elektrisitet. Det er valgt radiator som 
varmekilde da dette er gunstig med tanke på energimerking.

4.8.3. RESULTAT FRA ENERGIBEREGNING 
Energiberegningene viser om krav gitt i TEK 17 og NS 3701 
blir ivaretatt for prosjektet, samt hvilket energimerke byg-
ningen oppnår. Resultatene er vist i energirapporten.

4.8.4. TERMISK INNEKLIMA 
For at bygningen ikke skal ha kjølebehov må det verifiseres 
at termisk inneklima er tilfredsstillende, iht. TEK 17 § 13-4. 
Det er i denne fasen lagt til grunn at alle solutsatte fasader 
må ha solavskjerming, dette må vurderes ytterligere i neste 
prosjektfase. Resultatet av beregningene vil være avhengi-
ge av hvilke forutsetninger som settes for bl.a. klimadata, 
bruksmønster, ventilasjonsegenskaper og driftstider. Det 
legges fokus på å innhente så reelle data som mulig, men 
for enkelte faktorer vil det måtte gjøres forutsetninger.

4.9. INNOVATIVE TILTAK MILJØ OG 
ENERGI.
Protonsenteret er et bygg som for protonbehandlingsdelen 
inneholder høyteknologisk energikrevende utstyr. 
Omkringliggende rom, tilhørende klinikkdelen av bygget 
blir et passiv-hus (NS 3701:2012) med lavt energiforbruk til 
oppvarming og ventilasjon, energimerke grønn A. 

Prosjektledelsen mener at det bør avsettes investeringsmid-
ler for installasjon av energikilder og fremtidsrettede teknis-
ke løsninger som vil heve byggets totalinntrykk mht. miljø 
og energibruk. 

Vi har vurdert følgende tiltak i forprosjektet:

• Solcellepaneler på byggets tilgjengelige takflater.

• Solceller i vinduselementer som vender mot sør og 
vest.

• Kjøletekniske installasjoner i ny kjølesentral.

Samlet er det gjort en avsetning for innovative Miljø og 
Energitiltak på kr. 12 500 000,- i budsjettets post 09 – 
Spesielle kostnader.

Det vil bli søkt om del finansiering via ENOVAs støtteordnin-
ger for de beskrevne tiltakene.

Solcellepaneler tak.
Prosjektledelsen har sett på mulighetene for å installere sol-
cellepanel på tilgjengelig areal av takflate. Byggets utfor-
ming med flatt tak, gode lys og solforhold tilsier at bygget er 
godt egnet for denne type installasjon.

Den strøm som blir produsert vil anvendes for byggets kli-
nikkdel og gi reduserte energikostnader. 

For installasjon av solceller på tak er det utarbeidet en ana-
lyse av Multiconsult som viser at en begrenset bruk av ta-
kets areal vil kunne gi en produsert energimengde på ca. 
90 000 kWh/år. Investeringens lønnsomhetsberegninger 
vurderes det som sannsynlig at denne type installasjon vil 
bli lønnsom. over estimert levetid (25 år) med lav til moderat 
diskonteringsrate (2 – 4 %). 

Dersom kjøleteknisk utstyr vil kunne installeres i en ny felles 
kjølesentral for HUS vil vi kunne utnytte takflaten enda bed-
re, installere flere solcellepaneler og oppnå en enda bedre 
lønnsomhet i investeringen.

Solcellepaneler integrert i vindusflater.
Prosjektet har fasade mot sør og vest med store vindusa-
realer (ca. 580 m2) hvor det kan installeres integrerte sol-
celler (nano-teknologi) for produksjon av strøm. Prosjektet 

ønsker å benytte seg av den kunnskap som er etablert rundt 
tilsvarende installasjoner i Glasblokkane. Forventet energi-
produksjon for denne teknologien er i str. orden 90 W/m2 
glassflate. 

Ny felles kjølesentral for HUS.
I forbindelse med kjølebehovsanalyser gjort for Protonsenter 
kombinert med tanken rundt en mer effektiv utnyttelse av 
installerte effekter for HUS samlet, er det blitt gjort en studie 
rundt ideen om å etablere en ny felles kjølesentral. Denne er 
tenkt plassert i teknisk sentral, i rom hvor forbrenningsov-
ner er plassert i dag. 

Bakgrunnen for dette er at den kjøletekniske infrastruktu-
ren ved HUS er under press. Det er ikke plass til ytterligere 
økning av kjølemaskinparken i dagens kjølesentral i sentral-
blokk. Samtidig er det all grunn for å anta at behovet for 
både prosess- og klimakjøling vil øke. Det er flere grunner 
for det. 

• Datateknisk installeres mer og mer varmeavgivende 
utstyr. 

• Medisinsk utstyr blir stadig med krevende hva gjelder 
kjøling.

• Forventningene til godt inneklima i en situasjon med 
varmere klima genererer ytterligere kjølebehov.

Det installeres i dag ikke nye ventilasjonsanlegg i forbindel-
se med rehabilitering av eldre bygg på HUS uten at det leg-
ges til rette for kjøling. 
Ved å ta i bruk arealer som nevnt oppnås både plass for yt-
terligere kjøleinstallasjoner, redundante løsninger samt det 
å ta i bruk klimanøytralt og effektivt kjølemedium. For HUS 
betyr dette at vi kan installere kjølemaskiner med ammoni-
akk som kjølemedie, noe som ikke er tenkbart for maskiner 
installert i sentralblokken grunnet risiko for lekkasje.

Dette prosjektet vil, dersom det realiseres ikke være en del 
av Protonprosjektet, men vil for HUS totalt sett være en 
ENØK-investering som på sikt vil gi besparelser på drift, 

vedlikeholds- og energikostnader.

Isolert sett vil dette for Protonprosjektet medføre at vi flyt-
ter de kjøltekniske installasjoner fra tak på Protonsenter 
til ny felles kjølesentral. Kostnadsmessig vil denne eta-
bleringen gi en marginal økning for protonprosjektets 
investeringsbudsjett. 

For HUS er løsningen en merkostnad på kort sikt, basert på 
kostnader for:

• Fjerning av eksisterende forbrenningsovn.

• Etablering av bygningsmessig infrastruktur i forbren-
ningshall.

• Rør og elektroarbeider i forbindelse med oppkobling 
av maskiner.

Men på noe sikt en redusert kostnad mht. til:

• Kjøp av nye fremtidige kjølemaskiner.

• Etablering av areal for nye lokale kjølemaskiner.

• Enklere og rimeligere vedlikeholdskostnader.

• Bedre drift og utnyttelse av samlet installert kjøleef-
fekt.

4.10. AKUSTIK 

4.10.1. LYD- OG VIBRASJONSFORHOLD I BYGGVERK 
Det legges til grunn for prosjekteringen ytelser i TEK17 
og tilhørende grenseverdier for klasse C i Norsk standard 
NS 8175:2012. Grenseverdier klasse C vil oppfylle krav til 
både helsebygninger og kontorer. NS 8175 omhandler ikke 
alle brukssituasjoner og forhold (f.eks. lydforhold omkring 
CT og MR skannere). Det vil Det vil derfor bli tilføyd enkel-
te krav i dette dokumentet med utgangspunkt i forutsatt 
brukssituasjon. 

Dekker i betong, hulldekke eller plasstøpt, vil gi tilstrekke-
lig lydisolasjon slik at aktuelle krav til luftlydisolasjon vil bli 
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ivaretatt vertikalt uten tiltak. Lydisolasjon horisontalt kan lø-
ses ved hjelp av lettvegger som føres fra dekke til dekke. Der 
vil dessuten i stor utstrekning bli benyttet glassvegger mot 
kontorer og lignende. Disse vil bli utvalgt med tilstrekkelig 
lydisolasjon til å overholde krav. Tilslutninger av skillevegger 
mot fasade og korridorvegger er viktige detaljer, som pro-
sjekteres i senere fase. 

Krav til trinnlydnivå anses ivaretatt hovedsakelig ved hjelp 
av trinnlyddempende gulvbelegg. I arealer med hardt gulv-
belegg som for eksempel flis / stein vil tiltaket bestå av et 
flytende gulv. 

Alt roterende utstyr må vibrasjonsisoleres av hensyn til 
strukturlyd. Der vil være spesielle krav til skanner-rom, spe-
sielt rom for MR-skanner. Men ved å senke dekhøyden med 
10 cm, vil det være høyde for at leverandøren kan bygge inn  
trinnlyddempende løsning.

Krav til etterklangstid og midlere lydabsorpsjonsfaktor med-
fører i utgangspunktet bruk av heldekkende lydabsorbe-
rende himlinger i samtlige oppholds lokaler og transport-/ 
ventearealer. Underkant dekker i atrium må også benyttes 
for lydabsorpsjon.

Ventilasjonsaggregater må utstyres med primær lydfelle på 
tilluft og avtrekk. Ventilasjonskanaler legges med hovedfø-
ringer i korridor og avgreninger til hvert lokale. Avtrekksvifter 
må likeså ha lydfeller på avkast. Kjølemaskinane plasseres i 
underetasje i et maskinrom. Eventuelle tørrkjølere og annet 
utstyr vil være av stillegående type. Behov for støyskjerming 
vurderes i neste prosjekteringsfase. 

Protonsenteret er ikke i nærheten av kraftige vibrasjons-
kilder der som jernbane, trikk e.l., kun lokal parkering. 
Det foreligger spesielle krav til lyd og vibrasjoner for dyr i 
forskningslaboratorier og disse må følges. Krav til leveran-
dører på vibrasjonsfølsomt utstyr må fremskaffes.
 
Man må ta hensyn til dekkenes dynamiske oppførsel når de 
er vibrasjonsutsatt. Vanlig tiltak er tunge, stive dekker for å 

minske utsvinger. Dette for å unngå forplanting av vibrasjo-
ner fra tekniske installasjoner samt fra gang fra mennesker.

Støy i anleggsfase 
Siden Protonbygget skal stå like ved eksisterende bygg, må 
anleggsstøy og avbøtende tiltak vurderes i forbindelse med 
utarbeidelse av grunnlag til entreprenør. 

4.11. BRANNSIKKERHET 

Det overordnede kravet er at nytt protonsenter skal tilfreds-
stille de grunnleggende funksjonskravene til brannsikker-
het, angitt i TEK17 (Forskrift om tekniske krav til byggverk; 
Byggteknisk forskrift).  De generelle kravene til brannsikker-
het er definert i TEK17 § 11-1:

• Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det opp-
nås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer 
som oppholder seg i eller på byggverket, for materiel-
le verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

• Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde 
personer og for effektiv slokkeinnsats. 

• Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres 
slik at sannsynligheten for brannspredning til andre 
byggverk blir liten.  

• Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet 
eller berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, 
skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten 
for skade på miljøet eller andre vesentlige sam-
funnsinteresser blir liten. 

Det er implementert en rekke tiltak for å gi tilfredsstillende 
sikkerhet i bygget, både med tanke på personsikkerhet, ver-
disikkerhet og sikkerhet for innsatspersonell:

• Ubrennbare materialer i bærende konstruksjoner.

• Brannseksjonerende konstruksjon mot strålingsbun-
ker.

• Branncelleinndeling, som vil forsinke og begrense 
brannspredning internt i bygget.

• Materialbruk som hindrer rask brannspredning, i 
form av ubrennbare materialer.

• Begrenset personantall, og meget god kapasitet i 
rømningsveier.

• Automatisk brannalarmanlegg som sikrer tidlig vars-
ling og talevarsling som gir tydelig melding til evaku-
erende.

• Direktevarsling til både kommunalt brannvesen og til 
lokal vaktsentral.

• Automatisk brannslokkeanlegg som vil kontrollere og 
i mange tilfeller slokke branntilløp. 

• Ledesystem som sikrer rask evakuering.

• Tilgjengelig og godt merket slokkeutstyr. 

• God tilrettelegging for slokkemannskap.

Det er utarbeidet et eget premissnotat for brannteknikk, 
med tilhørende branntegninger.

4.11.1. RISIKOKLASSE  OG BRANNKLASSE 
Virksomheten i bygget vil være forberedelse til stråling, strå-
lingsterapi, laboratoriefunksjoner (dyreforsøk) og kontor. 
Det er ingen pasientrom eller sengepost i bygget. Det er i 
samråd med tiltakshaver valgt å klassifisere virksomheten 
i RKL 2.

Med bakgrunn i fire tellende etasjer settes brannklassen til 
BKL 2.

Det er likevel valgt å angi en del krav som er strengere enn 
preakseptert for RKL 2/ BKL 2.

4.11.2. BÆREEVNE
Det skal benyttes betong og stål i bærende konstruksjoner, 
slik at bærende elementer vil ha bedre branntekniske egen-
skaper enn preakseptert løsning, som tillater brennbart bæ-
resystem. I strålingsbunker vil bærende konstruksjoner ha 
brannmotstand som er mye høyere enn minimumskrav.

4.11.3. SIKKERHET VED EKSPLOSJON
Det skal benyttes gass i forbindelse med produksjon av 

protonstråle. Sentralt gasslager etableres med adkomst fra 
terreng, og med nødvendig deteksjon og eventuell avlast-
ningsflate. Eventuell lagring av gass utenfor sentrallager må 
vurderes særskilt.

4.11.4. BRANNSPREDNING OG BRANNSEKSJONERING
Protonsenteret plasseres > 8 meter fra nabobygg og > 4 me-
ter fra nabogrense hvor det er aktuelt å føre opp bygg på 
nabotomt.

Med bakgrunn i at det ikke er forutsatt sengepost i bygget 
etableres det ikke vertikalt seksjoneringsskille for ivareta-
kelse av horisontal evakuering. Strålingsbunker etableres 
som en egen brannseksjon, og denne sprinkles ikke.

4.11.5. BRANNCELLER OG MATERIALEBRUK
Rom med ulik risiko for liv og helse, eller med ulik fare for at 
brann oppstår, etableres som separate brannceller.

Generelt vil branncellebegrensende konstruksjoner byg-
ges med gips og stålstender, og tilfredsstille EI60 A2-s1,d0 
[A60]. Rømningsveier, kontorlandskap, behandlingsrom, 
tekniske rom og garasje etableres som separate brannceller.

Det vil primært benyttes ubrennbare materialer i bygget. 
Dette gjelder både bærende konstruksjoner, isolasjon, fasa-
der, brannskillende konstruksjoner og overflater. Med bak-
grunn i at bygget er sprinklet kan det aksepteres innslag av 
ubeskyttet tremateriale som kledning/ overflate i rom som 
ikke er rømningsvei.

4.11.6. TEKNISKE INSTALLASJONER
Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at 
installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår 
eller at brann og røyk sprer seg. Installasjoner som er forut-
satt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert 
og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. 
Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller 
signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjo-
nens funksjon. 
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Ventilasjonsanlegg plasseres i egen branncelle, og vil betje-
ne flere ulike brannceller. I samråd med RIV er det vurdert 
at ”trekk-ut” strategi med bruk av by-pass for ventilasjon vil 
være den beste løsningen, både i forhold til investering og 
drift. 

4.11.7. EVAKUERING/RØMNING AV PERSONER  
Personell som jobber i bygget vil være godt kjent med 
rømningsveier og rutiner for evakuering. Det vil være et be-
grenset antall pasienter inne til behandling, og disse vil være 
i følge med ansatte. Generelt vil det ikke være behov for 
assistert evakuering, men i de tilfeller hvor det er pasienter 
som har behov for assistanse, må dette ivaretas av personell 
som følger pasient.

Det etableres 4 lukkede trapperom i bygget. Fra strålings-
bunker monteres det utvendig spiraltrapp. I åpent volum 
mellom plan 1 og 2 vil det være interntrapp som kan be-
nyttes til evakuering av de som befinner seg i dette area-
let. I RKL 2/ BKL 2 er det tilstrekkelig med trapperom type 
Tr1, men trappene utformes med foranliggende branncelle/ 
korridor i mange etasjer. Risiko for røykinntrengning er re-
dusert sammenlignet med tradisjonell trapperomutforming. 
To trappeløp har utgang mot øst/ terreng. Terreng skal eta-
bleres slik at det kan evakueres langs østfasaden, mot sør. 
I tillegg skal det være mulig å evakuere bort fra bygget, til 
natursti mot nord.
Evakueringsplaner skal være utarbeidet før bygget tas i bruk.

4.11.8. AKTIVE BRANNVERNTILTAK  
Bygget skal utstyres med automatisk slokkeanlegg. 
Strålingsbunker er valgt seksjonert bort fra resterende byg-
ningsmasse, og sprinkles ikke. For øvrig skal det installeres 
heldekkende slokkeanlegg. I rom som anses spesielt sens-
itive for vann, forutsettes det installert pre-action sprinkler.
 
Det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg med 
varsling til både kommunalt brannvesen og lokal vaktsentral 
på Haukeland sykehus. Det skal installeres talevarslingsan-
legg i bygget.

I fluktsoner og i rømningsveier skal det monteres lavtsitten-
de etterlysende ledesystem.

4.11.9. MANUELL SLOKNING  
I alle arealer skal det være tilgjengelig slokkeutstyr. Generelt 
legges det til grunn at det monteres brannslanger som når 
inn i alle rom. I tillegg suppleres det med håndslokkere i 
rom hvor vann ikke er egnet slokkemiddel. Slokkeutstyr skal 
merkes.

4.11.10. TILRETTELEGGING FOR SLOKKEMANN-
SKAP  
Det er kjørbar adkomst til hovedinngang mot sør og langs 
vestfasade. Mot nord er det begrenset adkomst. Det er til-
komst til østfasade fra sør, men bygget ligger i relativt bratt 
terreng.

Bygget ligger i skrånende terreng slik at det er tilkomst til 
parkeringsetasje direkte fra terreng mot vest, lengst mot 
nord. Det er i tillegg adkomst til teknisk etasje i vestfasade. 
Hovedinngang for besøkende vil være på plan 1, mot sør.
For å redusere lengden på slangeutlegg i parkeringsetasje 
skal det installeres stigeledning i trapperom mot sør.

Brannkum eller brannhydrant skal plasseres 25-50 m fra an-
grepsvei mot nord, og fra inngang i parkeringsetasje.

4.12. MILJØOPPFØLGINGSPLAN 
Ferdig bygning skal framstå med en tydelig miljøprofil og 
for å oppnå dette er det viktig med klare miljømål og en 
miljøoppfølgingsplan (MOP). De overordnede miljømålene 
er basert på Grønt sykehus sin rapport ”Miljø og klimatil-
tak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelse-
tjenesten”, samt myndighetskrav i forhold til miljø. Videre 
er miljømålene for prosjektet basert på Helse Bergen sin 
miljøpolitikk. 

Miljømålene er delt inn i 10 hovedtema med egne hoved-
mål og delmål. Under følger en oppsummering over de ulike 
temaene.

4.12.1. LEDELSE
Det er satt som mål at byggherre og entreprenør skal ha 
miljøansvarlige som følger opp miljøarbeidet i prosjektet. 
Miljø skal være et fast tema på prosjekteringsmøter og sta-
tus for arbeidet skal rapporteres månedlig. Det utføres en 
miljørisikovurdering og eventuelle funn skal implementeres 
i miljøoppfølgingsplanen.

4.12.2. ENERGI
Det er definert som mål at bygget skal bygges som et pas-
sivhus i henhold til NS 3701. Det skal oppnå energikarakter 
A og grønt oppvarmingsmerke. For å overvåke energibruken 
i drift skal det installeres automatisk energioppfølgingssys-
tem. Like funksjonsområder er samlokalisert for å reduse-
re energibruk, samtidig som det skal velges energieffektive 
løsninger og utstyr. Der hvor det opparbeides overskudds-
varme fra energikrevende utstyr skal det i størst mulig grad 
gjenvinnes/utnyttes i energiproduksjonen. 

4.12.3. MATERIALER OG PRODUKTER
Materialbruk i bygget skal bidra til en god totalopplevelse 
for pasienter og ansatte, ivareta miljøhensyn og bidra til lave 
bygningsmessige driftskostnader. 

Det skal utarbeides klimagassregnskap for både material-
bruk og energibruk i driftsfasen, målet er å dokumentere 
klimagassbelastningen for nybygget. For å redusere klima-
gassbelastningen skal det velges materialer med lavest mu-
lig klimagassutslipp. Det er blant annet et mål om å bruke 
lavkarbonbetong der hvor det er hensiktsmessig. I prosjek-
teringen skal klimagassregnskapet og LCC-beregninger 
(livssykluskostnader) benyttes til å vurdere ulike byggeløs-
ninger og materialer. 

For å sikre sunt innemiljø er det satt krav til begrensning 
av helseskadelige emisjoner i innemiljøet. Det skal også 
unngås bruk av stoffer fra kandidatlisten og prioritetslis-
ten. I prosjekteringen skal det unngås å benytte kjemiske 
innfestinger som hindrer resirkuleringsgrad av materialer 
ved endt levetid. Valg av materialer skal ha hensiktsmessig 

levetid og overflatematerialer skal være enkle å rengjøre og 
vedlikeholde.

4.12.4. AVFALL
Iht. Byggteknisk forskrift, § 9-6 og § 9-7, skal det lages 
en plan for avfallshåndtering og en frittstående miljøsa-
neringsbeskrivelse for rivning og rehabiliteringsprosjekter 
over en viss størrelse. I skisseprosjektet er det utarbeidet 
en miljøsaneringsrapport angående rivning av eksisterende 
garasjeanlegg.  

Det skal prosjekteres for å minimere avfallsmengden både 
i prosjektgjennomføring og i drift. Bygningsdeler som kre-
ver vedlikehold eller må byttes ut, skal være lett tilgjenge-
lig. Videre skal det tilrettelegges for kildesortering og sikker 
håndtering av farlig avfall i driftsperioden. I prosjekteringen 
legges det til rette for å redusere avfallsmengder som opp-
står i byggefasen. Minst 80 prosent av avfallet fra bygge-
plass skal kildesorteres for gjenvinning/gjenbruk.

4.12.5. TRANSPORT
Det skal legges opp til en logistikk som innebærer at minst 
mulig persontransport foregår med personbil. Det vil bli heis 
med direkte tilkomst fra sentralblokken. 

Det blir eget varemottak og det blir lagt til rette for god in-
frastruktur for levering av varer og lignende. 

4.12.6. HELSE OG INNEMILJØ
Det skal sikres tilfredsstillende termisk miljø, akustisk miljø 
og dagslys i bygningen. Pasienter og ansatte skal sikres mot 
spredning av kjemiske, biologiske og radioaktive faktorer.

4.12.7. LANDSKAP OG NATURMILJØ
Bygget skal utformes på en slik måte at det tilpasses ek-
sisterende nærmiljø og naturområde på en god og naturlig 
måte. Prosjektet skal ikke medføre tap av biologisk mangfold 
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eller spredning av svartelistede arter. Det skal unngås å be-
nyttes planter som er problematiske for allergikere.

4.12.8. STØY OG VIBRASJONER
All anleggsvirksomhet i forbindelse med utførelse av riv-
ning og bygging skal gjennomføres på en slik måte at 
prosessen ikke medfører urimelige ulemper for omgivelse-
ne. Omgivelsene skal sikres slik at ulemper fra sjenerende 
støy, støv og vibrasjoner reduseres til et minimum. I bygge-
fasen skal støy begrenses og være i henhold til gjeldende 
retningslinjer.

Støysensitive områder har blitt plassert slik i prosjekte-
ringsfasen at de skjermes for støy fra maskiner og tekniske 
installasjoner. 

4.12.9. VANNFORBRUK
Prosjektet skal redusere vannforbruket ved hjelp av 
vannbesparende installasjoner. Det skal også installeres 
vannmålere.

4.12.10. UNIVERSELL UTFORMING
I henhold til gjeldende lover og forskrifter skal det nye pro-
tonsenteret være tilpasset kravene for universell utforming. 
Se kap. 2.1.4

4.12.11. MILJØRISIKOANALYSE
Det vil bli gjennomført en ROS-analyse med fokus på milj-
økonsekvenser ved etablering av Protonsenter. Hovedfokus 
for analysen er interne og eksterne konsekvenser av even-
tuelle radioaktive utslipp/ hendelser både ved normal drift 
og ved uforutsette hendelser. Der vil det bli kartlagt tiltak 
som må gjennomføres for å hindre eventuelt radioaktivt ut-
slipp til grunnvann, luft, biota og øvrige omgivelser

4.13. VVS TEKNIKK

4.13.1. ENERGIPRODUKSJON 
Fjernvarmeleverandør BKK Varme etablerer en ny abon-
nentsentral i varmesentral plan 01 som tilknyttes byggets 
varmeanlegg. Abonnentsentralen har nok kapasitet til å 
dekke hele varmebehovet til nytt klinikk- og protonbygg. 
Fjernvarme benyttes som primær varmekilde.

Bygget vil altså bli oppvarmet med et vannbårent varmean-
legg. Sentralen i plan 01 vil bestå av en fjernvarmesentral og 
felles samlestokk for utgående varmekurser. Samlestokken 
vil ha egne kurser for ventilasjon, gulvvarme, radiator/kon-
vektoroppvarming og snøsmelteanlegg.

I tillegg vil energisentralen inneholde ekspansjonskar, ho-
vedpumper og kurspumper, filtre, luftutskillere, energimå-
lere, reguleringsventiler, stengeventiler, blandeventiler og 
samlestokk m.m

Sanitæranlegg 
Spillvann fra sanitærutstyr og sluker fra og med plan 01 og 
oppover føres via selvfallsledning og ned i grunn gjennom 
gulv i plan 02. Spillvann føres derfra videre til utvendig til-
kobling til offentlig spillvannsledning. Vertikale føringder 
gjennom plan 02 blir isolert (frostsikring) og ev kledd inn

Dekontaminert vann. (bestrålt)
For de rommene i protonbunker som har behov for spill-
vannsavløp løses dette ved at vannet føres med selvfall fra 
sluk i gulv og frem til pumpetank som er plassert i eget rom 
i plan 01. 

Spillvann fra disse rommene kan være bestrålt og skal derfor 
oppbevares i tank i en nærmere angitt tidsperiode før det så 
kan pumpes videre og inn på ordinær avløpsledning.

Dette gjelder følgende rom: 

• Syklotron pit.

• Gantry rooms.

• BTS areas.

• Water rooms

Øvrige sluk og avløp tilkobles avløpssystemet på ordinær 
måte.

Overvannssystem
Takvann løses med egne takvanns-sluk tilpasset takets fall-
plan. Ledningsnettet føres derfra innvendig i bygget og vide-
re ned i grunnen. Byggets overvannledning føres deretter ut 
på vestsiden av bygget og tilkobles der til utvendig kommu-
nal overvannsledning. Alle innvendige takvannsledninger vil 
bli støy- og kondensisolert og innkledd der de eventuelt ikke 
føres ned i sjakter.. 

Takvannsløsningen vil sannsynligvis utføres med full-
strømsluk og fullstrøms rørnett (som UV-system), men det-
te er ikke endelig avklart, og vanlig gravitasjonssystem med 
ordinære taksluk kan fremdeles være aktuelt.

Vannforsyning
Vannledning tilknyttes offentlig vannledning som går i 
hovedveien i Haukelandsbakken. Det legges frem nytt felles 
vanninnlegg som føres inn i eget rom for sprinklersentral /
vanninntak i plan 01. Her grenes vannledning til byggets 
vannforsyning av før sprinklerventil. Både vannledning for 
sprinkler og forbruksvann utstyres med tilbakeslagsventi-
ler for å overholde gjeldene pålegg fra Bergen Kommune. 
Vanninntak for forbruksvann utstyres videre med nødvendi-
ge stengeventiler, filter, vannmåler og trykkreduksjonsventil.

Til forbruksvann og slokkevannsforsyning (brannslange-
skap) legges det frem egen 75mm hovedledning for hele 
bygget.

Det legges i tillegg frem egen kurs for nødkjøling med nett-
vann av CT/MR og protonbunker. 

Byggets tappevannsentral består av beredere med blande-
sentral og varmeveksler mot fjernvarme. Varmt forbruksvann 

er dessuten planlagt forvarmet med veksler mot retur kjøle-
kurs fra protonsenter (dim = 28grC). Dette må avklares nær-
mere i detaljprosjekteringen da vi ennå venter på endelig 
avklaring fra VARIAN på kjøleløsningen (temperaturnivå) til 
Protonsenteret.

Varmtvannsforsyningen utføres med egen sirkulasjonsled-
ning for å alltid sikre nødvendig tappevannstemperatur på 
alt varmtvann ute i bygget uavhengig av forbruk og for å 
sikre nødvendig sirkulasjon over reguleringsføler for varme-
tilførsel.  Det medtas et sentralt legionella bekjempingssys-
tem på byggets vannintak.

Rørmaterialer:
Innvendige avløpsrør planlegges som støpejernsrør (MA). 
Utvendige avløpsrør og bunnledninger legges som PP- rør. 
”Synlige” hovedvann-ledninger over himling og i sjakter 
frem til fordelerskap legges som syrefaste stålrør med klem-
ringskoplinger. Rørledninger som føres skjult i vegger eller 
som innstøpes legges som vannskadesikre rør-i-rør løsnin-
ger,  som f.eks PEX medierør i varerør.

Sanitærutstyr:
Servanter og toaletter leveres i standard hvit porselen. Der 
det er hensiktsmessig leveres servanter med automatiske 
elektriske(230v) blandebatterier for å oppnå redusert vann-
forbruk og energiforbruk i tappevannsystemet. 

Klosetter leveres i vegghengt utførelse med skjult sisterne 
og med 2-trinns spyling. Det leveres rustfrie utslagsvas-
ker/servanter i bøttekott, vaskesentraler og tekniske rom. 
Eventuelle vaskerenner leveres i rustfritt stål med automa-
tiske blandebatterier.Utvendige spylekraner kombinert med 
el uttak medtas i nødvendig antall.

Det medtas brannslangeskap iht. forskriftskrav med maks 
30 meter slangelengde.

Kondensavløp fra kjøleutstyr og ventilasjonsaggregat 
ivaretas.
Ihht til reglement vedr lekkasjesikring skal det medtas sluk 
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i alle våtrom, tekniske rom, vaskerom, bøttekott, lab., skyl-
lerom, samt i alle toaletter

4.13.2. VARMEANLEGG 
Det skal etableres vannbårent varmeanlegg i hele klinikk- 
og protonbygget. En egen undersentral i plan 01 med var-
meveksler mot fjernvarme-ledningen vil representere gren-
sesnittet mellom BKKs energileveranse og byggets interne 
infrastruktur.

I plan 01 garderober/dusjavdeling og vestibyle er det med-
tatt gulvarme. I resten av plan 01 samt i plan 1-2 og 3 (pro-
tonbunker) er det beregnet installasjon av radiatorer.

I plan 1-2 monteres radiatorer på gulv (primært) under vindu 
i rom med yttervegg.  Enkelte områder i fellesarealer som 
har et varmebehov vil også får motert radiatorer. I indre 
sone, lagerrom og fellesarealer i plan 1, 2 og 3 monteres 
radiatorer på vegg.

Det føres frem egne varmekurser til luftbehandlingsanleg-
gene i teknisk sentral i plan 01.

System for snøsmelteanlegg skal betjene hovedinngang 
og nedkjørings-rampe til varemottak. Dette er et luk-
ket rørsystem som er frostsikret med en glykolblanding. 
Designtemperatur er på 35°C på turledning og 20°C på re-
turledning. Systemet skal reguleres med snøføler og fukt-
føler, noe som skal sikre et lavest mulig energiforbruk. 
Følgende temperaturer er benyttet for dimensjonering av 
varmeanlegget:

• Varmtvannskurs:   60/40 0C.

• Radiator/konvektor kurs:  60/40 0C.

• Ventilasjonskurs:   60/30 0C.

• Gulvvarmekurs:   40/35 0C.

• Snøsmelte anl.                            35/20 0C.

Rørledningsnett.
Rørledninger til radiatorer i kontorarealer føres frem i sjakter 

og fordeles i hver etasje i korridor med innstikk til de arealer 
som skal betjenes. 
Rørledninger som ligger tilgjengelig for utskiftning og in-
speksjon utføres med syrefaste stålrør og rørdeler med 
klemringskoplinger. Skjulte rørføringer legges vannska-
desikkert som rør i rør.

4.13.3. BRANNSLUKKESYSTEM 
Sprinkleranlegg
Protonsenteret skal sprinkles i henhold til krav i gjeldende 
forskrifter og føringer gitt i byggets brannkonsept.

NS-EN 12845:2015 legges til grunn for prosjektering, in-
stallasjon og vedlikeholdet av sprinkleranlegget.

De sprinklede arealene er i hovedsak plassert i fareklasse 
OH-1. Men  tekniske rom får fareklasse OH-3, og parke-
ringsgarasje plasseres i fareklasse OH-2. Varemottak og la-
gerrom defineres som HH (High Hazard). Gantry-room mv i 
protonbunker sprinklerbeskyttes ikke.

Plassering av sprinkleranleggenes komponenter og rør gjø-
res med utgangspunkt i gjeldende regelverk og samordnes 
med øvrig utstyr i bygget. Sprinklerrørene legges slik at de 
andre tekniske installasjonene gis tilstrekkelig plass og til-
komst for vedlikehold og utskifting.

Nytt vanninnlegg DN150 legges frem til sprinklersentra-
len. Vanntilførsel til sprinkleranlegget legges fra kommunal 
vannledning i hovedvei og føres inn til sprinklersentral som 
er plassert i plan 01.

Systembeskrivelse:
Sprinklersentral plasseres som sagt i eget sprinklerrom i tek-
nisk etasje plan 01. Her plasseres alle vitale komponenter for 
sprinkleranleggene. Dette omfatter kontrollventilsett, sten-
geventiler, nitrogengeneratorer, alarmgivere osv. I garasje-
planet skal det installeres tørr-sprinkleranlegg. Tørranlegg 
prosjekteres og installeres iht. NS-EN 12845. Rør legges 
med fall mot lavpunkter for drenering av kondens. Det in-
stalleres nitrogengenerator for trykksetting av tørranlegget.Varmesental
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I avdeling for CT- og MR- scan i Plan 2 skal det installeres 
Pre-Action anlegg med Dobbel Interlock. (To barrierer for 
utløsing av sprinkleranlegg).  Det installeres her også nitro-
gengenerator for trykksetting av Pre-Action anlegget.

System for ordinært våtsprinkleranlegg dekker alle øvrige 
arealer. ( Se egne skisser for systemdeknigsareal.)
     
Sprinklersystemene skal hydraulisk beregnes med godkjent 
beregnings-program. 

• I kontordel prosjekteres det med hengende sprinkler-
hoder i himling og stående der hvor det eventuelt blir 
krav om oversprinkling.

• I tekniske rom blir det prosjektert med stående sprin-
klerhoder.

• Sprinkleranlegg for bygget prosjekteres etter fare-
klasse OH1 i kontordel, og OH3 for tekniske rom/
ventilasjonsrom. 

• Byggets vannforsyning skal ha kapasitet til å opp-
rettholde forsyningen til fullt utløst sprinkleranlegg i 
minimum 90 minutter.

Soneinndeling av sprinkleranlegget kan bli aktuelt hvis de-
taljprosjekte-ringen viser at dette er påkrevd eller hensikts-
messig, ref bestemmelser i  NS-EN 12845.

Sprinklersentralen består av komplett kontrollventil iht. NS-
EN 12845. Dette omfatter nødvendige stengeventiler, dre-
neringsventiler, sluk, utstyr for kapasitetstesting av vannfor-
syning samt trykkbrytere som overfører signal til byggets 
brannsentral/SD-anlegg. Dette er igjen koblet direkte videre 
til lokalt brannvesen.

4.13.4. GASS- OG TRYKKLUFTSANLEGG Kompressoranlegget skal være 100% redundant. Dvs at det 
må være dobbel installasjon av trykkluftkompressorer med 
all nødvendig automatikk og tilleggsutstyr. Disse kobles så 
mot felles trykklufttank og videre ut på rørnettet. Det skal 
være trykkgiver(e) på anlegget som gir signal til Varian sitt 
kontrollsystem om at trykket til enhver tid er i hht innstilt 
verdi på det forbrukssted som ligger lengst vekk fra den 
sentrale kompressorinnstallas-jonen.

Fra teknisk rom i plan 01 legges det frem et Ø54mm trykk-
luftnett som føres opp i respektive sjakter. I hver etasje eta-
bleres det ringledning med dim Ø32mm. Nøyaktig plassering 
av de ulike trykklufuttakene utarbeides i detaljprosjektet.
Det legges frem en egen trykluftledning, dim Ø32mm, som 
betjener proton-bunkers. Denne føres frem til de rom/are-
aler som er nærmere beskrevet i spesifikasjon fra VARIAN.

4.13.5. KULDEANLEGG 

Det plasseres trykkovervåkere sentralt i etasjene i et om-
fang som gir tilstrekkelig kapasitet og funksjonell drift. 
Trykkovervåkerne vil være  tilkoblet sentral nødstrømsfor-
syning. De vil gi signal til nødvendig lokal alarmering samt 
til SD-anlegg. Stengeventilskap ved hvert forbrukssted gir 
avstengingsmuligheter lokalt slik at forsyning kan opprett-
holdes til viktige funksjoner ved stenging av forsyning til 
øvrige rom. 

Gassflasker av typen 50liter, 200bar skal benyttes.

Protonbunker: 
Gassanlegg for protonbunker skal bestå av sentralt gass-
anlegg for oksygen, nitrogen og Hydrogen. Anleggene for 
alle gasstypene skal bygges opp med 1stk dupleks primær-
forsyning, 1stk duplex sekundærforsyning og 1stk duplex 
nødforsyning. For hvert av disse systemene kobles primær- 
sekundær- og nødforsyningen sammen mot en felles gas-
sentral som er utstyrt med alle nødvendige sikkerhets- og 
reduksjonsventiler. Denne skal også kunne veksle automa-
tisk mellom de forskjellige forsyningsalterna-tivene. Se for-
øvrig utarbeidet systemskjema.

Det skal i tillegg lagres 2 flasker av hver gasstype i 
gassrommet. 
Gassflasker av typen 50liter, 200bar skal benyttes

Trykkluftanlegg
Det skal installeres anlegg for trykkluft for forsyning av ulike 
brukerinstallasjoner i bygget. Sentral for trykkluft plasseres 
i teknisk rom i plan 01. Trykkluftanlegget vil bl.a. bestå  av 
kompressor, lufttørker, filtre, oljeutskiller på kondensvann, 
trykklufttank med volum 1000 liter samt rørnett med ut-
taksposter for tilkobling av brukerutstyr.

Det er forutsatt frekvensregulert, luftkjølt trykkluftkompres-
sor plassert i teknisk rom i plan 01. I forprosjektet har vi 
beregnet en kompressor med kapasitet 4,2 m3/min ved 7,5 
bar arbeidstrykk.  Detaljprosjekteringen vil avdekke endelig 
kapasitetsbehov. Arbeidstrykk i trykkluftnettet anbefales i 
området 6-10 Bar.

Oversikt over gass

Gassanlegg
Generelt: Endelig plassering av gassrom for hydrogen er 
ikke avklart ennå.
Det skal etableres 3 stk gassanlegg for protonsenteret; 1stk 
for klinikkdel og 2 stk for protonsenteret sin bunkersdel.

Sentral for gassanlegg må etableres i godkjent rom der 
brannkrav, trykkavlastning og nødvendig ventilasjon er iva-
retatt. Gassrommet er nå plassert i plan 01 mot yttervegg i 
vestfasade.  Gassrommet får direkte utvendig tilkomst mot 
det fri for enkel inn- og uttransport av gassflasker. Fra gass-
rommet føres de aktuelle gassene i egne rør frem til det en-
kelte rom som skal betjenes.

Klinikkdel:
Gassanlegg for klinikkdel skal bestå av sentralt gassanlegg 
for oksygen, teknisk trykkluft og Co2. Anleggene for alle 
gasstypene skal bygges opp med 1stk dupleks primær-
forsyning, 1stk duplex sekundærforsyning og 1stk duplex 
nødforsyning. For hvert av disse systemene kobles primær- 
sekundær- og nødforsyningen sammen mot en felles gas-
sentral som er utstyrt med alle nødvendige sikkerhets- og 
reduksjonsventiler. Denne skal også kunne veksle automa-
tisk mellom de forskjellige forsyningsalterna-tivene. Se for-
øvrig utarbeidet systemskjema.

Kjøling maskiner på tak

Det etableres egne kjølemaskiner for å produsere kjøling 
til alt prosessutstyr i protonbunker. Det er i forprosjektet 
opplyst fra utstyrsleverandør at effektbehovet nå er på 750 
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kW kjøleffekt, og at denne lasten er forventet å være nokså 
konstant. Det legges derfor ikke til grunn en variabel last slik 
tidligere antatt. Det legges videre til grunn en turtemperatur 
på 22 grC og en retur temperatur fra bunker på 28 grC.

Listen under viser en oversikt over oppgitt kjølebehov.

Utstyr. Kjøleeffekt kW

*Protonutstyr loop 1a 130

*Protonutstyr loop 1b 394

*Protonutstyr loop 2 210

Annet utstyr 16

Sum kjøling høy temperatur 750

*Alle effekter er hentet fra Varian sin BID

Det naturlige kuldemediet propan (R290) planlegges be-
nyttet i kjølemaskinene. Byggherre må i detaljprosjektet få 
utført en risikoanalyse av installasjonen for kartlegging av 
nødvendige tiltak vedrørende utslippsfare samt brann- og 
eksplosjonsfare knyttet til bruk av denne type kuldemedium.

Kjølemaskinene oppstilles på taket av klinikkdelen. Maksimal 
oppgitt belastning er 750kW. Prosesskjøleanlegget vil bestå 
av 3 kjølemaskiner, hver på 50% av total kjølekapasitet, slik 
at kravet til reservekapasitet n+1 blir oppfylt. (3 maskiner à 
375 kW kjøleeffekt). 
Det etableres et eget rom på taket til oppstilling av pumper 
med samlestokk, vekslere, exp-systemer, samt oppfylling 
mv for kjølekurs til bunker.

Kjølingen av protonprosessen foregår på et relativt høyt 
temperaturnivå; 22/28 grC. Mulighetene for frikjøling er 
derfor betydelige. Egne enheter for frikjøling oppstilles på 
taket sammen med kjølemaskinene. Dette muliggjør at man 
store deler av året kan få dekket en betydelig andel av nød-
vendig kjøleenergi ved direkte varmeveksling mot kaldere 
uteluft. På den måten begrenses bruken av kjølemaskinene 
betydelig og store mengder kjøpt energi kan spares. 

bilde 1 luftbehandling

bilde 2 luftbehandling

Protonkjølingen (internt i bunkeren) består av 3 separate 
kjølelooper. Loop nr 1 dekker syklotron og magneter inne 
i stråletransportlinjen. Loop nr 2 dekker strømforsyninger 
m.m. i tekniske arealer direkte over protonstrålen og loop nr 
3 dekker de kryogeniske kjølekompressorene for heliumet i 
syklotronen. 

Kjøleloopene føres frem for tilkobling til 3 stk «Skids». Disse 
inneholder veksler, pumper og nødvendige ventiler samt til-
koblingsgrensesnitt til sekundærside. Skid nr 4 er for demi-
neralisert vann.

Back-up kjøling, forbruksvann.
Det legges i tillegg frem en egen kurs for nødkjøling av CT/
MR og proton-bunker direkte med nettvann. Denne forsynes 
med en egen byvannsledning som føres frem fra vanninn-
taket i teknisk rom i plan 01 og fram til egen varmeveksler i 
Varian sine arealer i plan 3 i bunkeren for nødkjøling av CT/
MR og protonutstyr. Omfang og nødvendig effekt for denne 
nødkjøle-kursen må avklares i detaljprosjektet.

4.13.6. VENTILASJON 
Bygget skal ha ventilasjonsanlegg som ivaretar et godt 
inneklima for ansatte og pasienter i alle arealer i bygget. 
Systemoppdeling gjøres ut fra funksjon og geografisk plas-
sering av de ulike arealene. Det tilstrebes tekniske rom med 
god tilgjengelighet for service og vedlikehold av alle kom-
ponenter som trenger ettersyn. 

Det legges videre vekt på å få til gode føringsveier. Sjakter 
legges opp med gode kanaltverrsnitt for å få en energiøko-
nomiskdrift. Horisontale føringsveier legges i størst mulig 
grad opp med like løsninger i alle korridorer for størst mulig 
fleksibilitet samt effektiv bygging.

Ventilasjonstekniske rom er plassert mot nord/øst i plan 01. 
Herfra føres rør og kanaler frem til vertikale gjennomgående 
sjakter. Hoveddimensjoner føres uandret frem så langt det 
er fornuftig. Dette gir fleksibilitet i forhold til eventuelt frem-
tidige endringer i bruk av arealene.
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Ventilasjonsaggregat og kanalnett tilpasses kravene som 
stilles til passivhus (NS3701). Det benyttes roterende var-
megjenvinner på alle systemer hvor lukt / smitte eller an-
dre hensyn ikke krever bruk av helt adskilte friskluft- og 
avtrekkssytemer og væskebaserte varmegjenvinnere. 
Luftbehandlings-aggregater og hovedføringsveier skal i hht 
ønsker fra bygherre kunne håndtere en reservekapasitet på 
10% i forhold til nominelle, dimensjone-rende luftmengder. 
Hvordan dette ønskes innarbeidet i anleggsdesignen avkla-
res i detaljprosjektet.

I teknisk rom i plan 01 etableres de store luftinntaksristene i 
vegg på fasade mot øst. Detaljer rundt endelig nivå utvendig 
terreng må avklares senere. Avkastluften fra hovedanlegge-
ne til klinikkdelen føres via sjakt og over tak. 

For ventilasjonsanleggene til protondel plasseres begge til-
lutsenhetene i teknisk rom i plan 01 med luftinntak i vegg. 
Avkastenhet plasseres på tak av protonbunker og forsynes 
med batterivarmegjenvinner. Eventuelt strålepåvirket luft 
føres til et område hvor det ikke vil kunne påvirke personer 
eller luftinntak. Detaljer her må avklares. 

Luftbehandlingsanlegg for dyrestall plasseres også i teknisk 
rom i plan 01. Dette leveres som en kompakt enhet men 
med batterigjeninner. Avkast føres via sjakt og over tak.

Utforming av luftinntak skal i størst mulig grad motvirke at 
regn og tørr snø driver inn i anlegget samt at ising på ris-
ter unngås. Luftinntaksristene plasseres her i yttervegg mot 
øst og ligger således tilsynelatende godt skjermet. Likevel 
kan fallvinder ned langs fjellsiden og turbulens på vindful-
le dager være en utfordring. Det legges opp til enten bruk 
av inntaksrister med horisontale grovfiltermatter (som type 
Bergensristen) eller rister med vertikale lameller for mak-
simal vannavskilling. Ristene skal ha utvendig drenasje og 
elektriske varmekabler for frostsikring. Luftinntakene skal 
videre ha dreneringskammer bak risten og skal dimensjone-
res slik at totalt trykktap holdes på et minimum. Alle inntaks-
rister og inntakskammer skal utføres i korrosjonsbestandig 

materiale. Inntakskammer skal i tillegg ha tilkobling mot 
avløp.

Gjeldende byggeforskrifter stiller krav til at bygget skal ut-
føres slik at det ikke er behov for lokal kjøling. Dette skal 
kun installeres dersom det er spesielt store interne varme-
belastninger i bygget fra lys, personer og/eller utstyr. Lokale 
vannbårne kjøleanlegg er normalt både energi- og kost-
nadskrevende. For å tilfredsstille byggets energikrav er det 
viktig å redusere behovet for kjøling mest mulig. Det legges 
derfor opp til effektiv utvendig solavskjerming på alle solut-
satte fasader for å redusere kjølebehovet pga solbelastning 
på fasade. Forøvig kjøles bygges via sentralt kjølt ventila-
sjonsluft der man utnytter frikjølingseffekten fra kald uteluft 
masksimalt.

For å tilfredsstille krav til maks romtemperatur, må derfor 
ventilasjons-luftmengdene i de enkelte rom økes utover 
byggeforskriftenes minimumskrav til frisklufttilførsel. Dette 
medfører forøvrig også større fleksibilitet til femtidig å endre 
mellom romtyper med større varme- / person-belastning. 
Bruk av luftbåren kjøling via byggets luftbehandlingsanlegg 
legges derfor til grunn for prosjektet. Vannbåren lokal kjø-
ling benyttes kun i rom med ekstra stor internbelastning, 
som f.eks. møterom, IKT og datarom.

Luftbehandlingsanleggene deles i størst mulig grad opp mht 
funksjon og driftstid. Anleggene er generelt prosjektert med 
komponenter for behovsstyring av luftmengden. Det benyt-
tes luftmengderegulatorer for trinnløs og trykkuavhengig 
regulering av luftmengder til de enkelte soner. I kontorer 
installeres luftmengderegulator i hvert enkelt rom. I større 
arealer vil luftmengderegulator kunne betjene flere ventiler. 
Regulering av luftmengder skjer på signal fra hhv bevegelig-
hetsføler, temperaturføler og/eller CO2 føler.

For systemer med behovsstyrt ventilasjon benyttes sone-
spjeld på alle kanaler ut fra sjakt for å kunne optimalisere 
viftedriften.
I de aller fleste arealer benyttes omrøringsventilasjon 
som prinsipp for tilførsel av friskluft. Dette gir bl.a. mest 

som SFP-faktor og varme-gjenvin-ningsgrad for å ivareta 
byggets status som Passivhus.

Typisk oppbygging av et luftbehandlingsanlegg er som 
følger:

• Inntaks-/avkastspjeld i kondensisolert utførelse.

• Tillufts-/avtrekksvifte: Aksiradiell vifte med trinnløs 
regulering ved bruk av frekvensomformer for hver 
vifte styrt etter trykk i kanalnettet.

• Filter F7 før friskluftsvifte.

• Filter F7 før avtrekksvifte.

• Roterende varmegjenvinner med trinnløs tempera-
turregulering, renblåsningssektor og rotasjonsvakt. 
Temperaturvirkningsgrad: min. 80 %. Utstyres med 
step-motor. 

• Varmebatteri for vannbåren varme, vanntemperaturer 
60/30°C.  

• Kjølebatteri for isvann med tur-/returtemp. 12/17°C 

fleksibilitet i forhold til møblering av rommene. Det er også 
best egnet til tilførsel av luft både med noe undertempe-
ratur og noe overtemperatur Der det benyttes ventiler for 
luftoverstrømning mellom rom tas disse ut for å tilfredsstil-
le veggens lyd- og eventuelt brannkrav. Luftoverstrømning 
i vegger med brannkrav søkes forøvrig i størst mulig grad 
unngått.

Det benyttes hovedsaklig sirkulære kanaler og deler. Det leg-
ges vekt på å velge føringsveier der man oppnår lave trykkfall 
i kanalnettet. Ivaretakelse av brann- og lydkrav mellom rom 
hensyntas i alle gjennomføringer. Friskluftskanaler isoleres 
termisk. Kanalnettet i bygget er planlagt brannisolert i hen-
hold til byggets brannstrategi med ”trekk ut”- ventilasjon. 
Detaljeringsfasen vil avklare endelig behov. I eventuelle rom 
med gass- og aerosolbaserte slukkesystemer vil det bli be-
nyttest brannspjeld som styres fra brannalarmanlegget.

Generelt vil luftbehandlingsanleggene ivareta krav i pre-
missdokumentet fra bygningsfysikk med hensyn til faktorer 
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(fjernkjøling), dryppanne i rustfritt stål eller plast.

• SFP faktor: < 1,5 ved dim. luftmengde. 

Aggregat skal være utstyrt med bypass-modul forbi avtrekk-
filter og gjenvinner. Dette til benyttelse ved trekk ut prinsipp 
i tilfelle utløst brannalarm.

Lokalene for forskning med forsøksdyr prosjekteres VVS-
teknisk etter detaljerte behov som avklares i neste fase. 
Rom i forsøksområdet skal planlegges slik at de kan des-
infiseres ved hjelp av mobilt manuelt gassingsanlegg 
(hydrogenperoksid). 
Det skal derfor, utover modulerende spjeld for styring av 
luftmengden, etableres automatiske gasstette stengespjeld 
som kan betjenes fra panel umiddelbart utenfor rommet, og 
som kan lukke effektivt for ventilasjonen når rommet skal 
rengjøres.

Det forventes at det skal etableres prosess-utsugning i én 
eller flere SB- eller LAF-benker. Det vil etableres systemer for 
spesialavtrekk fra de rom hvor det er nødvendig.

I protondel skal det være kontrollerte områder der det kan 
være fare for radioaktivitet. Disse prosjekteres med under-
trykk mot omkringliggende arealer. Avkastluft med mulig 
innhold av radioaktivitet skal føres opp over høyeste tak 
og i god avstand fra alle luftinntak. Luftstrømningsanalyse 
(CFD) utføres senere i prosjekteringsfasen for å verifi-
sere plasseringen av disse. Eksakte krav til luftkvalitet i 
bunkeren avklares med leverandør av prosessutstyret i 
detaljprosjekteringsfasen.

4.13.7. KJØLEANLEGG 
Det skal etableres isvannsanlegg i nytt klinikk- og proton-
bygg med én egen undersentral for lokal og sentral kjøling.
Kjølemaskiner oppstilles på tak av klinikkdel. Maksimal be-
lastning er 720kW. Kjøleanlegg vil bestå av 2stk kjølemaski-
ner hver på 50% av total kjølekapasitet.
Det skal benyttes frikjøling slik at en ved lave utetemperaturer 

kan veksle direkte mot frikjøler, og på den måten redusere 
bruk av kjølemaskinene.

Det må videre i detaljprosjekt sees nærmere på eventuell 
samtidighet for kjølelastene samt at oppgitte effekter for 
medisinsk-teknisk utstyr må verifiseres.

Utstyr. Kjøleeffekt kW

Ventilasjon kjøling 375

Kjøling til CT/MR 110

Fancoils i plan 1-2 30

Kjøling til proton senter 205

Sum kjøling lav temperatur 720

System for sentral kjøling betjener 5 ventilasjonsanleggr 
plassert i 2 ventilasjonstekniske rom i plan 01. Disse leverer 

komfortkjøling i plan 1-2, protonbunker og arealer for dyre-
forsøk. I tillegg legges det frem en kurs til diverse fancoils i 
protonbunker. 

Systemet er mengderegulert og skal ha en designtempera-
tur på 10°C på turledning og 15°C på returledning. System 
for lokal kjøling betjener kjøleenheter i rom med ekstra kjø-
lebehov pga varmeavgivelse fra personer (møterom) og/
eller teknisk utstyr (IKT mm). For tilførsel av lokal kjøling 
benyttes fancoils eller aktive/passiver kjølebaffler.

For CT og MR etableres egne kjølekurser som er adskilt fra 
øvrig kjølesystem med en veksler. Kjølekurser med veksler, 
pumpe, exp kar og nødvendige ventiler etableres i teknisk 
rom i plan 01. Rør føres så fra teknisk rom i plan 01 til tek-
nisk rom for CT/MR i plan 1 og kobles til utstyret der.  

4.14. ELKRAFTINSTALLASJONER 
Denne beskrivelsen er et utdrag av RIE sitt teknisk fagnotat. 
For mer detaljert og utfyllende informasjon om de ulike tek-
niske systemene, løsninger og avklaringer henvises det til 
det tekniske fagnotatet.

Protonleverandøren er i dette prosjektet valgt og vil bli om-
talt som Varian i ettertid.

4.14.1. BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 
I planlagte føringsveier benyttes kabelstiger for føring av sti-
gekabler for elkraft og telekabler. I traseer med mange kabler 
og behov for flere kabelstiger etableres fortrinnsvis separa-
te kabelstiger for elkraft og teletekniske kabler med tanke 
på å hindre elektromagnetisk støypåvirkning. Føringsveier 
blir planlagt med 30% reservekapasitet for klinikkdelen. For 
bunkers del er det ustyrleverandøren som angit behovet.

For kontorer og andre rom der det er naturlig å bruke instal-
lasjonskanaler til fremføring av kabler blir det benyttet uten-
påliggende kanaler. Ved dør er det avsatt plass i systemvegg 
til føring av kabler i form av et fast felt. 
Det vil være noen kilometer med trekkerør som føres i be-
tong i bunkersdelen. Trekkerør som er spesifisert med hele 
føringsveien fra Varian, plasseres nøyaktig innenfor den an-
gitte marginen til Varian. Der hvor det kun er spesifisert inn-
gang eller utgang ruter RIE trekkerørene der dette er hen-
siktsmessig og koordinerer dette opp mot andre fag.
Enkelte føringsveier vil passere gjennom radioaktiv område. 
Der dette forekommer er det særdeles viktig at retningslin-
jer fra strålefysiker følges slik at tillatte nivå av radioaktivitet 
ikke kan komme ut fra bunkers området.

For å sikre lavspentsystemets funksjonsdyktighet og å iva-
reta personbeskyttelse er det viktig at jording av anlegget 
utføres i henhold til normer, regler og krav. I tillegg skal jor-
dingen ivareta utstyrsbeskyttelse ved overspenninger og feil 
i anleggene.

Det er ikke tatt med lynvernalegg da Bergen ikke er spessielt 
utsatt for lynnedslag, bygget vil også få beskyttelse fra om-
kringliggende bygg som ligger høyere opp i fjellsiden.

I medisinske områder som er definert som GR-2 rom og 
GR-1 rom etableres det lokal tillegsutjevningsforbindelse til 
utsatte ledende deler.bilde snitt i korridor etasje 01 bilde snitt korridor etasje 10
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Alle lavspent fordelingssystemer utføres som rene TN-S 
systemer helt tilbake til trafo. Det skal ikke flyte laststrøm-
mer i jordleder under normal drift og det forutsettes der-
for kun en jordtilknytning av nøytralpunkt/nøytralleder. 
Utjevningsforbindelser etableres og tilknyttes hovedjor-
dingspunkt for alle utsatte anleggsdeler for VVS, elektro, 
ledende gulvbelegg, armeringsjord etc. 

Varian krever etablering av en rekke systemer innenfor leve-
ranse av fordelingstavler og IKT-anlegg.

Dette er spesifisert i grensesnittsdokumentet utarbeidet av 
Varian. Building Interface Document (BID), kravspesifika-
sjon som skal ivaretas av byggeprosjektet.

4.14.2. HØYSPENNINGSFORSYNING 
Det etableres nytt høyspentanlegg (sekundærstasjon) på 
Montana. Føringsveien ned til protonsenteret vil enten bli 
forlagt i grøft i Johan Blytts vei eller via røykgasstunnelen 
fra Montana terrasse og herfra i borrehull til protonsente-
ret. Forsyning til nødstrømtrafoen kommer fra eksisterende 
aggregater i Miljøhallen i Teknisk Sentral. Kabel føres via 
røykgasstunnelen og borehull opp til protonsenteret.

Høyspenningssystemet bygges opp som ringnett for å sik-
re at strømforsyning til bygget er ivaretatt ved feil i ene 
kabelen.
Koblingsanlegget bygges opp slik at feil i ene anlegget ikke 
påvirker det andre. Klinikkdelen forsynes av en 1600kVA 
trafo for normalkraft og en 1600kVA trafo for nødstrøm. 

Nødstrømstransformatoren kan kobles opp slik at den kan 
forsyne normalkrafttavlen ved feil på normalkrafttransfor-
matoren. Dette er noe Haukeland må styre via sin omkob-
lingsautomatikk for nødstrøm. Dette gjøres på hovedtavlen 
med motorstyrt bryter som er forriglet mot hverandre slik at 
vi ikke risikere å mate ut på BKK sitt nett.

Protonteknisk utstyr forsynes av en 2000kVA trafo. Det blir 
etablert en 2000kVA trafo i reserve for protenknisk utstyr sl-
lik at ved feil i en trafo kan det automatisk kobles over til den 

andre trafoen. Høyspenningsanlegget planlegges i samråd 
med Nettleverandøren.

Magnetfeltet fra trafoer blir så stort at det må gjøres tiltak 
for å skjerme nærliggende rom. Traforommene kles da med 
alu. plater på vegger og tak og kobles til jord slik at magnet-
feltet ikke kan trenge ut fra rommet.

4.14.3. LAVSPENT FORSYNING 
Spenningssystemet vil være 400V TN-S, 230V TN-S og 230V 
IT anlegg med skilletrafo for sikker forsyning av medisinske 
områder. Alle elektrofordelinger bygges opp som seperate 
stålpate skap. Hovedfordelinger bygges med formkrav 4a.

blir også  forsynt fra nøstrømstavlen til klinikkdelen. UPS 
Hovedfordelingen til Varian blir plassert i egen branncelle.
 
Alle hovedfordelinger vil bli overvåket av nettanalysatorer 
og kontinuerlig overvåking av jordfeil. Alle inntaksbrytere 
blir utstyrt med motorstyrte effektbrytere for omkobling 
mellom nød og normalkraft. 

Alle fordelinger dimensjoneres generelt med mulighet for 
30% utvidelse.

I hver etasje vil det etableres to etasjefordelerrom med til-
komst fra korridor. Det etableres bare et etasjefordelerom 
i etasje 3.0. I hvert etasjefordelerom kommer det separate 
fordelinger for normalkraft, nødstrøm og UPS som forsy-
ner klinikkdelen. I etasjefordelerne i etasje 02 og 3.0 har vi 
bare bruk for normalkraft og UPS fordelinger, da det ikke 
er utstyr som krever nødstrøm i disse områdene. Varian 
sitt utstyr forsynes fra egne underfordelinger separate fra 
klinikkdelen. 

Underfordelinger for klinikkdelen plasseres vertikalt over 
hverandre, slik at stigesjakter kan etableres i ene enden av 
rommet. 

Fordelinger for drifttekniske anlegg leveres av automatikken-
treprenør for klinikkdelen. Det vil også være behov for noen 
fordelinger i bunkers delen for SD-leverandøren. Fordelinger 
som forsyner Varian sine anlegg leveres av el-entreprenør. 
Fordelingene bygges som stålplateskap og plasseres i de re-
spektive tekniske rom som fordelingene betjener. 

Fordelinger for bygningsdrift bygges som typegodkjen-
te skapmonterte fordelinger med dør. Det settes krav om 
IP2XC avdekning av alle deler i fordelingen. Kun tilgang for 
sakkyndig personale.

Underfordelinger til medisinske områder gruppe 2 blir byg-
get som gulvskap i nærheten til rommet det skal forsyne. 
Tavlene bygges opp med IT-trafo, omkoblingsautomatikk, 
isolasjonsovervåking samt kurssikringer for gruppe 2 rom. 

Ufaglærte skal kunne betjene delen med kurssikringer i IT-
fordelingene, denne delen vil være ulåst med vridere for åp-
ning av dør.

4.14.4. LYS 
Som grunnlag for lysanleggene nyttes publikasjoner utgitt 
av Selskapet for Lyskultur og NS EN 12464-1.

Det legges stor vekt på at lysanlegget gir det beste arbeids-
lyset for alle brukere av bygget, samtidig som det skal bidra 
til å fremheve og understreke byggets arkitektur og gi et 
trivelig arbeidsmiljø. Krav til god driftsøkonomi, fleksibilitet 
og enkelt vedlikehold ivaretas. Det skal generelt benyttes 
armaturer med høy kvalitet og tidsmessig god design.

Avhengig av plass over himling og himlingsløsninger vil man 
tilstrebe å benytte innfelte lysarmaturer. Det skal være mi-
nimalt med blending for pasienter som ligger/transporteres 
i senger. I fellesarealer suppleres det med noe effektbelys-
ning, som har lavt effektforbruk og lang levetid. Endelig valg 
av type belysning tas først i detaljprosjekt i samarbeid med 
bruker og arkitekt. 

Det benyttes LED lysarmaturer for alle områder, med unntak 
for lys montert innenfor radioaktivt området, og i nærheten 
av magnetene i BTS. Her skal det ikke benyttes LED lysarma-
tur da disse vil bli påvirket av magnetismen. Lysarmaturene 
planlegges ut ifra driftssikre forhold i slike omgivelser og 
det skal benyttes lysarmaturer med T8 lysrør ved cyclotron 
og beamline området. Alle lysarmaturer i slike områder skal 
være veggmontert.

Lys styres generelt ved hjelp av et styresystem kalt Dali og 
konvensjonelle bevegelsesdetektor. Korridorer og kontorer 
styres av bevegelsesdetekor på Dali. Møterom, undersøkel-
sesrom, og andre rom som har fuksjoner som krever dim-
ming i belysningen blir utstyr med dimming.
Det er tenkt at kontorer som ligger ut mot fasade kan dags-
lysstyres, men det er få kontorer langs fasade mot vest slik 
at kost nytteverdien må en se på i detaljprosjektet.

Bilde av hovedtavlerom og trafo

Det etableres seperate hovedfordelinger for normalkraft, 
nødstrøm og avbrudsfri kraft (UPS) for klinikkdelen. Disse 
Hovedfordelingene plasseres i egne brannceller. Det eta-
bleres seperat hovedfordelinger for normalkraft til Varian 
sitt ustyr, denne hovedfordelingen til varian blir plasser i 
sammme rom som normalkraftfordelingen til klinikkdelen.  
Nødstrøm til Varian sitt utstyr blir hentet fra hovedforde-
ling nødstrøm for klinikkdelen.  Hovetavle for UPS til Varian 
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Bilde typisk kontor

4.14.5. NØDLYS OG LEDESYSTEMER 
Det vil bli installert etterlysende nødlys med markerings-
lys over dører til rømmingsvei, rømmningstrapper og ved 
retningsendringer i rømningsvei. Det vil også bli satt opp 
skilter som indikerer mannuelle meldere for brann og ved 
brannskap levert av VVS. Det er ikke krav til lavtsittende le-
destripe i gulv på dette bygget da det ligger i risikoklasse 2. 
Ledelys vil være i form av den allmenne belysningen i kor-
ridorer forsynt fra UPS, normalkraft og nødstrømstavlene.

4.14.6. ELVARME  

All oppvarming av rom skjer med vannbårne systemer.

4.15. RESERVEKRAFT OG NØDSTRØM 

Eksisterende generatorer for nødstrøm benyttes. Dette er 
et 11 kV høyspentanlegg med enledere.. Protonsenteret 
kobles på eksisterende høyspentring for nødstrøm. 
Føringveien vil gå fra miljøhallen og opp i ekisterende røyk-
gasstunnel. Røykgasstunellen er en ekisterende tunell som 
går i fjellet under der protonsenteret blir bygget. Kablene fra 
røykgasstunnelen og opp til protonsenteret føres via borre-
hull. Nøyaktige detaljer avklares nærmere i dialog med BKK 
i detaljprosjektet.  
Utstyr fra Varian som krever UPS forsyning, blir forsynt fra 

en egen 100kVA UPS. Batteripakken til denne UPSen er 
dimensjonert for 15 minutter ved full belastning. UPS blir 
stående i samme rom som hovedfordelingen UPS til Varian.

Utstyr i klinikkdelen som krever UPS forsyning, blir forsynt 
fra en egen 200kVA UPS. Denne blir dimensjonert med en 
batteripakke for 1 times drift ved full belastning. UPS blir stå-
ende i samme rom som hovedfordeling UPS. Batteribanken 
plasseres i egen branncelle. Batteribanken må ha avtrekk til 
det fri ved en eventuell brann. Det er ikke behov for en UPS 
som er bygget opp med  1+N løsning i dette bygget. Det vil 
i steden bli en  moduloppbygget UPS slik at vedlikehold kan 
utføres på deler av anlegget uten at en må ta ned hele UPS 
anlegget.  

4.16. TELE OG AUTOMATISERING 

4.16.1. BASIS INSTALLASJONER TELE OG AUTOMATISE-
RING 
Det etableres en fremtidsrettet IKT-infrastruktur som er ap-
plikasjonsuavhengig og tilrettelagt for å ivareta smarte løs-
ninger for data og svakstrømanlegg i sykehuset. Dette gjel-
der for bl.a. datatjenester,

IP-telefoni, trådløst nett (Wifi), Ur-anlegg og adgangskon-
troll. Bruk av felles IKT infrastruktur gir både fleksibilitet og 
driftsfordeler.Fibernettet bygges opp med redundans som 
gir høy driftsikkerhet i anlegget. Det er derfor planlagt med 
to bygningsfordelere (BF) i protonsenteret ett i etasje 01 og 
ett i etasje 2.0. I disse rommene termineres fiber utenfra. Det 
benyttes 48 SM fiber til dette. 

Den ene forsyningen til BF i etasje 01 hentes fra sentral-
blokken og føres på kabelbro gjennom tunnelen fra sen-
tralblokken til protonsenteret. I tillegg etableres en BF i IKT 
rommet i etasje 2.0 som forsynes fra «sykepleierskolen» i 
Haukelandsbakken slik at vi oppnår redundant forsyning av 
protonsenteret.
BF i IKT rommet i etasje 01 er plassert i god avstand fra tra-
fo og hovedfordelingsrom. BF blir plassert i et eget avlukke 
med gitterport. 

Bygningsfordelerene forsyner etasjefordelerne(EF) i etasje 
01, 1.0 og 2.0 i klinikkdelen. I hvert IKT rom etableres det 3 
eller 4 stk 19” rack. Det vil også bli lagt opp til å bruke logisk 
redundans i nettverket.

Rommene er laget store slik at det er plass til undersen-
traler for brannalarm, sykesignal, solavskjerming og 
adgangskontroll.
Varian bruker MM fiber og det vil bli tilrettelagt for omfor-
mer fra HUS sitt nett med SM fiber.

4.16.2. INTEGRERT KOMMUNIKASJON 
Det blir et kablet nettverk eller en kan koble seg til trådløst 
via Wifi. Det tilrettelegges for at IP-Telefoni, UR tilknyttes 
felles NTP server for tidssynkronisering og at adgangskon-
trollanlegg kan benytte de samme kablede og trådløse(wi-fi) 
nettene i bygget. Dette gir fleksibilitet i bygget. Kun unn-
taksvis er det planlagt med egne fysiske, kablede nett. Dette 
gjelder bl.a. for brannvarslingsanlegg og SD-anlegg. Det 
etableres et horisontalt spredenett som støtter applikasjo-
nen 10 Gbps Ethernet til endeutstyr. Bruken tilfredsstilles 
med kabel og koblingsmateriell iht. sambandsklasse Ea/ 
kategori 6A eller bedre. Antall datapunkter er talt opp fra 
foreløpig møbleringsplaner som er tegnet inn på fryste ARK 
tegninger. For bunkers har Varian angitt antall datapunker 
som skal installeres.   

4.16.3. TELEFONI OG PERSONSØKNING 
Hovedsakelig skal all kommunikasjon gå via smarttelefo-
ner, men det vil være behov for 13 faste linjer i bunkersde-
len, plassert i henhold til Varian sine spesifikasjoner. Det er 
medtatt kursopplegg og basestasjoner for mobildekning i 
klinikkdelen og bunkersdelen.

Systemer for porttelefoner
Det er medtatt kostnader for porttelefonanlegg ved vente-
rom/Seng og ved varelevering. Det er også medtatt tilhøren-
de svarapparat med monitor i hvert kontrollrom for MR, CT 
og PET og et i resepsjonen.  

Systemer for høyttalende hustelefoner
Det er ikke tatt med noen slike anlegg i dette bygget.

Systemer for personsøking
Det er ikke tatt med systemer for personsøking i bygget.

4.16.4. ANDRE DELER FOR TELEFONI 
Offentlig mobilnett
Nødnett
Brannvesenet stiller krav til dekning i arealer hvor deres pri-
mære kommunikasjonsløsning ikke har dekning, typisk i are-
aler er under terreng. Det medfører behov for installasjon av 
antenneanlegg i tunellen fra Haukeland til Protonsenteret. 
Det må vurderes i detaljprosjektet om det skal være noe i 
trappesjakt fra tunellen opp til proton. Protonterapi bunker 
må også vurderes i detaljprosjektet

4.16.5. BRANNALARM
Arealet utstyres med et heldekkende automatisk brannalar-
manlegg basert på overvåking med adresserbare manuelle 
meldere og detektorer tilpasset miljø. Alarmering ved hjelp 
av talevarsling. Der det er påkrevd vil det bli supplert med 
optisk varsling. Brannalarmanlegget tilknyttes andre anlegg 
som sprinkler, røkventilasjon, adgangskontrollerte dører etc. 
Utforming av anlegget baseres på FG sitt regelverk, Statens 
Bygningstekniske Etat sin melding HO-2/98 samt NS-EN 
54, NS 3960 og NS 3961. Anlegget tilknyttes eksisterende 
anlegg for HUS med alarm til presentasjonssystem hos HUS 
sikkerhetsavdeling. Deteksjon i tekniske rom i bunkers for 
Varian vil det bli benyttet aspirasjonsdeteksjon (sniffer) slik 
at vi oppnår tidlig dekteksjon av brann i disse lokalene da 
det ikke er et sprinklet området.

4.16.6. ADGANSKONTROLL, INNBRUDD OG OVERFALL-
SALARM
Helse Bergen går over til nøkkelfritt system og ønsker tråd-
løse dørbladlesere. Siden disse leserne er offline, kreves det 
at det er noen online oppdateringslesere strategisk plassert 
i bygget. 
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Det benyttes kortleser med kodetastatur for innpassering 
og åpneknapp for utpassering.

Det vil bli skallsikring fra gateplan og inn i bygget. Det vil 
også bli skallsikring inn til Varian sine områder. For å be-
grense området pasienter kan bevege seg i, blir det kortleser 
på dører i korridor inn til avdelinger. Disse dørene er også 
rømningsdører slik at de må koordineres opp mot brann.  
Når skallsikringern er etablert inn til et område kan dører 
inn til ikke kritiske rom, slik som kontorer og bøttekott ol. 
utstyres med trådløse dørbladlesere.

I tillegg til adgangskontroll skal anlegget også utbygges 
med detektorer for å oppdage innbrudd og innbruddsfor-
søk. Dette gjelder spesielt i etasje 1.0 der det er dører inn 
fra gateplan. Det vil også være områder i etasje 01 som må 
utstyres med detektorer. 

Overfallsalarm er ikke tatt med i prosjektet etter innspill fra 
byggherren

4.16.7. PASIENTSIGNAL
Det blir medtatt ett komplett anlegg for pasientsignal på 
undersøkelsesrom, forberedelsesrom og anestesirom. Alle 
sengeplasser og toaletter for pasienter blir utstyrt med 
snorbryter.

Sentralutstyret blir plassert i IKT rom
Avstillingspanel blir plassert ved inngangsdør til rom der 
dette er hensiktsmessig eller ved seng. Signal fra pasient 
skal kunne mottas på korridordisplay og minidisplay som 
plasseres der det er hensiktsmessig, detaljer rundt dette må 
tas i detaljprosjektet.
Det er tatt med assistanseknapper som er integrert i syke-
signal anlegget. Dette er for lokal assistanse der personalet 
trenger hjelp med en pasient. Opptattsignal er også inte-
grert i sykesignal anlegget på undersøkelsesrom. 

For overvåkning av pasient, er det tatt med 2 doble datakon-
takter til hver seng. Disse kablene trekkes til nærmeste IKT-
rom eller til et lokalt patchepanel for overvåkning. Signalet 

fra overvåkingsenheten ved pasient blir så overført til vak-
trom eller kontrollrom.

Uranlegg og tidsregistrering
Det er lagt til grunn et sentralisert ur-anlegg som mottar 
tidssynkronisering fra en sentral klokke kalt NTP primær/
sekundær server. Ur-enhetene tilkobles IKT uttak med PoE i 
det felles horisontale spredenettet.

Andre deler for alarm og signal 
I protonbehandlingen brukes det ulike gasser deriblant, he-
lium, nitrogen, oksygen og hydrogen. Det vil bli installert 
utstyr for gassdeteksjon i hvert rom hvor Helium gassen står 
lagret og der hvor helium er i bruk. Rommene dette gjelder 
er SR4 i etasje 3.0 og i Varians servicearea i etasje 2.0.

4.16.8. LYD OG BILDESYSTEMER 
Fellesantenner
Det er medtatt kursopplegg for TV/monitor i venteområ-
der og i inngangspartier. Det leggs opp til IP-basert TV-
apparater. Selve TV/monitor og sentralutstyr er Byggherre 
leveranse.

ITV-Kameraovervåkning
Det skal etableres et komplett IP basert ITV-anlegg for over-
våkning av definerte arealer i samsvar med gjeldende per-
sonvernlovgivning. Kameraovervåkningen er ment for sik-
ring av alle pasienter, besøkende og sykehusansatte.
I klinikkdelen medtas det totalt 13 kamera for overvåking i 
korridor mot bunkersdelen, inngangsparti og garasjen. Det 
plasseres monitorer som viser overvåkningen i resepsjon 
og kontrollrom til MR og CT. Detaljer rundt dette må tas i 
detaljprosjektet. 
Der det skal være overvåking i bunkersdelen, sørger Varian 
for dette selv. 

Teleslynger
Det etableres teleslyngeanlegg for de med nedsatt hørsel 
ved resepsjon i form av skrankeslynge.

For møterom er det ikke anbefalt teleslynge da lyden smitter 
til naborom og til etasjer både over og under. Det anbefales 
IR sender i slike rom. Dette er med i AV- leveransen som er 
en byggherre leveranse. 

Bilde og AV-systemer
Det legges opp til komplett AV-anlegg inne på møterom-
mene. Det er kun føringsveier og kursopplegg som er med i 
kalkyle. Utstyret er en byggherre leveranse. Alle AV-anlegg 
er generelt brukerutstyr. Det tilrettelegges for fremføring av 
kursopplegg. Det er å anbefale at Helse Bergen velger sin 
AV-leverandør så tidlig som mulig i detaljprosjektet for best 
mulig planlegging av føringsveier. AV-utstyr tilkobles av bru-
ker.  På møterommene blir det det tatt høyde for projektorer 
og store flatskjermer på vegger.

4.16.9. AUTOMATISERING
Det installeres automatikk for automatisk styring/regulering 
av klima i anlegget. Anlegget får ny server for dette bygget 
som knyttes opp mot eksisterende SD anlegg på Haukeland 
Sykehus med PC basert presentasjonssystem plassert i tek-
nisk avdeling. Anlegget integreres i eksisterende system/ru-
tiner for alarmhåndtering og varsling til driftspersonell

Anlegget benyttes til driftskontroll og overvåking av VVS-
tekniske og elektriske anlegg. Alle anlegg og viktige data 
skal lagres i systemet og presenteres i egne bilder og rap-
porter. I tillegg til funksjoner for regulering og overvåking 
av VVS-anleggene for ventilasjon, varme og kjøling skal SD-
anlegget, motta signaler fra, brannalarmanlegg, gruppe 2 
fordelinger, jordfeilovervåking og isolasjonsovervåking.

Lokalt i rom for kontorer/ fellesrom mot fasade

• Skal-verdi for romtemperatur kan endres +/- 3K lokalt 
på temp. Føler.

• Radiatorer for oppvarming av rommet.

Det installeres et moderne SD-anlegg med distribuerte 

autonome undersentraler over himling (romkontrollere). 
Disse styrer 4 rom hver. Ved CO2 føler i rom reduseres an-
tallet til 2 rom per undersentral. 

Hver automatikkfordeling utstyres med 1 stk. servicebryter 
pr. anlegg i front av tavle. For service og drift skal hver for-
deling ha mulighet for tilkobling av bærbar PC / håndholdt 
PDA.

De installeres VAV-spjeld med kommunikasjon mot SD-
anlegget. Regulering med lavest mulig trykk i kanalnettet.

4.17. PERSON- OG VARETRANSPORT

4.17.1. HEISER 
Person- og sengeheiser er lokalisert sentralt med
tilkomst fra korridor og tunellforbindelsen til sentralblokken. 
Det er tatt med 2 heiser som går helt ned i tunellen. Disse 
har en løftehøyde på 88 meter fra bunnen av sjakten og opp 
til etasje 2.0 i bygget.

Det er en personalheis/sengeheis som er plassert lengst 
mot nord i bygget denne har samme dimensjoner som hei-
ser til tunell.

Det er også tatt med en heis til Proton leverandør da de 
trenger en heis til frakt av utstyr for service og vedlikehold. 
Denne heisen blir også brukt av sykehuset for frakt av utstyr 
for forsikringsvirksomhet. 

Heiser som er med i prosjektet:
2 stk. heiser 1,6 m/sek med gjennomgang og sjaktdører til 
begge side. Stolstørrelse B x D x H: 1500 x 2700 x 2200 mm. 

Løftekapasitet: 2000 kg/26 personer. 

1 stk. Heis 1,6 m/sek uten gjennomgang og sjaktdører til 
samme side. Stolstørrelse B x D x H: 1500 x 2700 x 2200 
mm. 
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Løftekapasitet: 2000 kg/26 personer. 

1 stk. vareheis for Varian og sykehuset med gjennomgang 
og sjaktdører til begge side.

Stolstørrelse B x D x H: 2000 x 2700 x 2500 mm. 

Løftekapasitet: 3000 kg /40 personer.

Rørpost

Ikke planlagt med rørpost i bygget

4.18. UTENDØRS ELKRAFT 

4.18.1. UTENDØRS LYS 
Det legges opp til lysarmaturer på fasade rundt hele bygget. 
Prosjektet vil berøre noen av eksisterende veilys i gangveien 
opp mot montana, slik at det er tatt med reetablering av to 
master i denne traseen.

4.18.2. UTENDØRS ELVARME 
Ikke medtatt.

4.18.3. MOTORVARMERANLEGG 
Ikke medtatt.

4.18.4. ANDRE UTENDØRS ELKRAFTANLEGG  
Ikke medtatt.

4.19. VA-TEKNISKE INSTALLASJONER 

4.19.1. HOVEDGREP FOR VA-TEKNISKE INSTALLASJONER 
Vanntilførsel, spillvann og overvann skal legges
slik at de tilfredsstiller offentlige krav og pålegg.
Tilkoblinger til nytt protonbygg opparbeides i 
kummer for vann, spillvann og overvann.

Overvann som tilfaller tiltaksområdet vil føres til
et fordrøyningsanlegg før påslipp til kommunalt 
overvannsnett. Fordrøyningsanlegget består av et 

magasin med en etterfølgende reguleringskum.

4.19.2. OMLEGGING AV KOMMUNALT VA-ANLEGG  
Det er ikke behov for omlegginger av kommunalt
VA-anlegg.

4.19.3. TILKNYTNING TIL KOMMUNALT NETT FOR VANN 
Uttrekk for ledninger fra bygg samordnes til teknisk 
rom midt på langside mot nordvest. Det etableres 
ny vannkum på eksisterende ledning med uttak for 
sprinkler- og forbruksvann.

Området er utbygd med brannhydranter. Behov for
ytterligere brannuttak avklares med brannrådgiver i
detaljfase.

Uttrekk for ledninger fra bygg samordnes til teknisk 
rom midt på langside mot nordvest i tillegg til en 
tilkobling fra hjørne på bygg i nord. Disse tilknyttes
eksisterende stikkledninger bra blokkbebyggelse 
(Haukelandsbakken 44 og 46).

4.19.4. OVERVANNSHÅNDTERING  
Overvannsanlegg dimensjoneres for en 20-års 
regnhendelse med påslag for framtidig økning 
(klimafaktor). 
For håndtering av overvann medregnes tilstrekkelig
antall overvannssluk rundt nytt bygg. Overvann 
fra tiltaksområdet vil føres til et fordrøyningsanlegg 
før påslipp til kommunalt overvannsnett. Mengde 
for påslipp av overvann til kommunalt nett er i 
henhold til tillatelse gitt av Bergen kommune. 
Fordrøyningsanlegget består av et magasin med en
etterfølgende reguleringskum som regulerer 
videreført mengde overvann til kommunalt nett.

4.20. LANDSKAPSTEKNIKK 
Det er lagt opp til et anlegg med moderat behov for vedlike-
hold. Anlegget har naturen som forbilde og det grønne skal 
utvikle seg som naturen. Trekronene kan utvikle seg fritt. 

Bunnvegetasjon får også utvikle seg fritt. Vegetasjon som 
kommer i konflikt med vindusflater klippes tilbake. Det skal 
være rom for vanlig vedlikehold av vindusflater til enhver tid. 
Der det ikke er anlagt snøsmelteanlegg, skal snø fjernes på 
vanlig måte. Veier brøytes.

4.20.1. LANDSKAP OG NATURMILJØ
Tiltaket skal ikke medføre tap av biologisk mangfold eller 
spredning av svartelistede arter. Det skal unngås å benyttes 
planter som er problematiske for allergikere.

4.20.2. UTENDØRS LYS
Utendørs belysning vil bli løst med armaturer montert på 
bygningskropp og frittstående master. Belysning definerer 
og synliggjør inngangspartier og gir god synlighet av inn-
gangspartier, trapper og ramper. Det er medtatt tilstrek-
kelig belysning slik at området fremstår som lyst og trygt 
Armaturer bør på utsatte steder utføres som vandalsikker 
IK-klasse 10. All belysning utstyres med LED-lyskilder med 
minimum 50 000 timers levetid. Belysningen skal ikke sen-
de lys over horisontallinjen. Belysningen styres med fotocel-
le med overstyringsmulighet fra SD-anlegg, og skal ha bry-
ter for overstyring. Vei, inngangssone, parkeringsplasser og 
alle inngangspartier og takoverbygg vil ha belysning. 

• Mastehøyde veier og plasser: 4 meter med spot 

• Vegger, inngangsparti, etc: Veggbelysning og innfelt 
indirekte belysning

4.20.3. OVERVANNSHÅNDTERING
For håndtering av overvann medregnes tilstrekkelig antall 
overvannssluk, avløpsrenner, stikkrenner ol. Overvannet 
skal ledes til sluk/terreng/infiltrasjon ved disponering på 
egen tomt. Det er ønskelig at vannet i størst mulig grad le-
des direkte til naturlig infiltrasjon i grøntarealer/regnbed slik 
at sluk unngås og omfang av ledningsanlegget begrenses. I 
nedsenkede grønne områder vil sluk benyttes som overløp 
til lukkede fordrøyningsmagasiner.

Terreng og vei må formes slik at overvann ved ekstreme 
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5 |UTSTYR

Vestibule/venteområde sett fra hovedinngangen mod reseption
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5.1. FUNKSJONSUTSTYR- INVENTAR 

5.1.1. OMFANG 
Utstyr er i romdatabasen dRofus inndelt i utstyrsgrupper og 
ansvarsgrupper.
Dette er gjort for å skille mellom bygg og brukerutstyr, slik 
at det blir tydelig hva som skal belastes byggeprosjektet, 
og hva avdelingen selv må anskaffe gjennom sine egne 
budsjetter.

Følgende utstyrsgrupper er definert som funksjonsutstyr i 
prosjektet og er finansiert i byggeprosjektet:

• Medisinsk teknisk utstyr (MTU)

• Fast inventar

• Løst inventar; herunder kontor- og møteroms møbler.

• Audiovisuelt utstyr i nasjonalt møterom for proton.

• IKT utstyr herunder switcher og WLAN.

Det har i forprosjektet vært viktig å få en oversikt over spe-
sielt utstyr som er bygg og installasjonspåvirkende (BIP-
utstyr) for å kunne gi et best mulig grunnlag for prosjekte-
ring og kalkyle.
Eksempel på BIP-utstyr som har stor påvirkning av bygget:

• Tungt utstyr

• Utstyr med behov for vann, avløp, kjøling og gasser.

• Utstyr som krever spesielle inntransport/ uttransport 
veier.

• Vibrasjonsømfintlig utstyr

• Utstyr med behov for skjerming, utsparinger og inn-
festninger.

Romfunksjonsprogrammet (RFP) beskriver funksjonelle 
krav til rommets bygningstekniske og installasjonsteknis-
ke kvaliteter, men beskriver ikke løsninger. RFP er en funk-
sjonsorientert kravspesifikasjon på rommet, og detaljnivå-
et vil øke og bli ferdigstilt før detaljprosjektet starter opp. I 

romdatabasen er utstyrsprogrammet beskrevet for å få en 
oversikt over den totale mengden utstyr som skal inn i byg-
get. Medisinsk teknisk utstyr som MR og utstyr til protonbe-
handling er spesielt krevende i forhold til bygningsmessige 
grensesnitt.

5.1.2. ORGANISERING 
Planlegging av funksjonsutstyr gjøres av prosjektleder 
utstyr i samarbeid med brukerutvalg og fagmiljøet ved 
sykehuset. Utstyr som skal kjøpes inn vil bli oversendt til 
Sykehusinnkjøp som vil ha ansvar for selve gjennomførin-
gen av anskaffelsen.
I den grad det finnes inngåtte avtaler på aktuelt utstyr vil det 
bli gjort suppleringskjøp av dette.
Det jobbes videre med detaljering og plassering av utstyr i 
detaljprosjektet.

5.1.3. BUDSJETTPRISER
Budsjettpriser som er benyttet er fastsatt på bakgrunn av er-
faringstall fra andre prosjekter og fra aktuelle leverandører.
Det vil i detaljprosjektet bli gjennomført en prioritering slik 
at kalkylen for utstyr blir innenfor vedtatt ramme.
Budsjettpriser for utstyr inkluderer alle kostnader for leve-
randør herav frakt, transport, installasjon, igangkjøring, te-
sting og nødvendig opplæring.

Vi etterspør forskjellige nivåer på servicekontrakter i alle ut-
styrsanskaffelser, men disse kostnadene er ikke med i bud-
sjett prisen.

5.1.4. OVERFLYTTBART UTSTYR 
Protonbehandling er en ny funksjon ved Haukeland 
Universitetssykehus, og det er derfor ikke tatt høyde for at 
noe utstyr er overflyttbart. 

5.1.5. UINNREDET AREAL («HVITT AREAL»)
Det er ikke avsatt penger til utstyr for fremtidig dose verifi-
kasjon av pasienter etter protonbehandling.

5.1.6. MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) 
Krav til energi og miljø for utstyr vil være en del av den 

overordnede miljøoppfølgningsplanen.

5.1.7. ANSKAFFELSESSTRATEGI 
Det legges opp til at anskaffelse og installasjon av bildedan-
nende utstyr i klinikkdelen dvs. MR og CT til doseplanlegging 
blir ferdigstilt ca.3-4 måneder før oppstart. Årsaken til det er 
primært at en ønsker den siste tilgjengelige teknologien og 
at utstyret er i full drift så mye som mulig i garantiperioden.

5.2. UTSTYR TIL PROTONBEHANDLING 
Protonbehandling er en mer presis strålebehandlingsform 
enn konvensjonell strålebehandling. Ved at strålingen til-
passes bedre til kreftvevet blir det gitt mindre stråling til det 
friske vevet. Det er et mål å redusere langtidsskader så mye 
som mulig, og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter 
kreftsykdom. Siden protonbehandling er mer skånsom enn 
ordinær strålebehandling er den blant annet godt egnet for 
barn og unge ved at de får mindre senvirkninger. Slik kan 
flere av disse unge pasientene i større grad bli i stand til å 
fullføre skole og delta i arbeidslivet og leve et fullverdig liv. 
Behandlingen vil også være viktig for unge voksne og i noen 
tilfeller eldre. 

Protonterapi anlegget vil være utstyrt med to identiske gan-
tryrom; ett rom for behandling og ett rom for forskning, 
begge rommene vil være utstyrt med 360° roterende gantry, 
forskningsrommet skal kunne omgjøres til behandlingsrom 
ved behov. Behandlingsrom og forskningsrom vil romme 
et teknisk bakrom for det roterbare gantry med stålramme 
som er bærende struktur for den om lag 70 tonn tunge ho-
veddelen av gantry med rotasjons mekanisme og balanse-
rende motvekter, magnetsystemer, el-forsyning og en rekke 
styringssystemer. Selve gantry vil romme avbøyningsmag-
neter, fokuseringsmagneter, skanne magneter og systemer 
for kontroll av stråleposisjon og dosimetri. Protonstrålen 
avsluttes i pasientdelen av behandlingsrommet i et munn-
stykke (såkalt nozzle) som rommer utstyr for finjuste-
ring av hvilket område i pasienten som skal punkt-be-
stråles med proton-stråleknippene. Selve pasientdelen 

av behandlingsrom vil inneholde bordrobotsystem for be-
handlingsbordet med pasienten, 2D kV og 3D CBCT (Cone 
Beam-CT) -avbildningsutstyr, pasientovervåkningssystem, 
kommunikasjonssystem, en avskjermet stasjon for avbild-
ning for pasientposisjonering og det utstyr man behøver for 
gjennomføring av behandlingen; herunder fikseringsutstyr, 
anestesiutstyr og lasersystem for posisjonering. Inngangen 
til behandlingsrom fra gangen utenfor vil være gjennom en 
maze, en korridor med flere retningsendringer (vinkler), for 
stråleskjerming – utformet slik spesielt med tanke på nøy-
tronstråling i behandlingsrom. 

Behandlingskontrollrom og kontrollrom for forskningsrom 
vil være plassert rett ved inngang til maze inn til gantryrom, 
på vestsiden av korridoren utenfor maze. Disse rommene 
vil være utstyrt med behandlingskontrollsystem, overvåk-
nings- og kommunikasjonssystemer mellom kontrollrom og 
behandlings- og forskningsrom.

Protonanlegget vil også inneholde et teknisk hovedkon-
trollrom for akseleratorkontroll og kontroll av strålelinjer 
og gantry og tilhørende støttesystemer (elektro, kjøling og 
vakuum), leverandøren sine ansatte vil operere systemene 
herfra, dette blir anleggets driftssentral.

Anlegget vil romme 1 CT skanner med teknisk rom og kon-
trollrom, 1 MR skanner med teknisk rom og kontrollrom, 
i dette diagnostikkområdet er det arealer for fiksering og 
forberedelse for strålebehandling, det vil være 4 undersø-
kelsesrom i senteret, samtalerom og diverse støtterom og 
lagerrom. Alle skannerrom vil bli forskriftsmessig skjermet 
i forhold til stråling og magnetfelt, dette innebærer å legge 
inn adekvat skjerming i gulv, vegger og tak. Det er avsatt 
plass til en fremtidig doseverifikasjonsskanner med kort av-
stand til behandlingsrom og forskningsrom.
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Bilde av ProBeam 360 angled
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6 | BRUK AV BIM I PROSJEKTET

BIM-modell
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6.1. BRUK AV BIM I PROSJEKTET  

Det vises til Helse Bergen sine «Krav til BIM 
(BygningsInformasjonsModell) for bygninger, tekniske in-
stallasjoner og nærliggende uteområder i Helse Bergens 
byggeprosjekter». Som grunnlag for BIM-arbeidet er det ut-
arbeidet en prosjektspesifikk BIM-manual og det er avtalt 
metode og tidspunkt for utveksling av IFC-filer.

Det er gjennom forprosjektet etablert en tverrfaglig byg-
ningsinformasjonsmodell. Modellen inneholder arealer 
og funksjonsplasseringer i henhold til hovedprogrammet. 
Detaljeringsgrad er tilpasset prosjektets fase og modenhet i 
henhold til veilederen.

Prosjekteringsgruppen har arbeidet med BIM som funksjo-
nelt verktøy gjennom forprosjektfasen. De fagspesifikke 
modellene viser prosjekterte bygningselementer fra ARK og 
RIB. De tekniske fag har modellert hovedføringer, innred-
ning av tekniske rom og sjakter, samt vist reelt plassbehov 
for installasjoner. 

BIM har vært brukt i både tverrfaglige prosjekteringsmøter, 
særmøter og brukermøter. Det er avholdt BIM-oppstartsmøte 
og gruppemøter ledet av prosjekteringsgruppens BIM-
koordinator, der hvert fag har vært representert med mo-
dellansvarlig. Fagmodellene er satt sammen og kontrollert. 
Solibri benyttes som sammenstillingsverktøy og til å visuali-
sere prosjektet i 3D samt til å kvalitetssikre bygget i en tidlig 
fase. Solibrimodellen danner grunnlag for både tverrfaglig 
og fagvis illustrasjoner til forprosjektrapport og fagnotater, 
og gir et reelt bilde av prosjektets status og modenhet. 

Alle fagmodellene og felles Solibrimodell er tilrettelagt for 
direkte videre bruk i detaljprosjektering.  
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7 | AREALOPPSETT

Hovedinngangen mot sør foran i bildet og vestfacade med inn-/ utkjøring til p-kjeller
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7.1. AREAL 

7.1.1. NETTO FUNKSJONSAREAL (NTA)
Netto funksjonsareal er gitt av romprogrammet fra skisse-
fasen. Gjennom forprosjektet er programmet i brukerpro-
sesser videreutviklet på tegnings/modellnivå innenfor den 
totale arealrammen.

Arealtabellen er hentet fra dRofus og viser programmerte 
og prosjekterte netto funksjonsareal på hovedfunksjonsni-
vå. Nettoareal er areal målt mellom rommets vegger. 

7.1.2. BRUTTOAREAL (BTA)  
Prosjektets bruttoarealer er beregnet iht. til NS 3940 Areal- 
og volumberegninger av bygninger. I tillegg er det brukt an-
dre arealbegrep for å klarlegge den samlete arealbruk.

• Areal i alle etasjer er beregnet med hele sin utstrek-
ning, inkl. rom, delevegger, korridorer mv.

• Det er ikke gjort fradrag for tekniske sjakter, heiser 
ol. Dvs at disse er medregnet i arealet for hver etasje.

• Ytterveggen er regnet til utsiden veggen

• Rom som går over flere etasjer, som protonbunkerne, 
er medregnet som areal en gang. Dette gjelder ikke 
tekniske sjakter og heiser.

• I arealskjemaet fremgår arealene oppgitt som brutto-
arealer 

Bruttoareal: 
Summen av brutto funksjonsareal, felles trafikkareal og tek-
nisk areal gir byggets samlete bruttoareal slik dette er defi-
nert i NS 3940. Arealene hentes fra BIM-modellen.

Brutto funksjonsareal: 
Areal av det enkelte funksjonsområde inkludert rom, de-
levegger, interne korridorer mv.

Felles trafikkareal: 
Korridorer, heiser og trapper som ikke benyttes av kun et 

funksjonsområde. Alle trapper og heiser er definert som fel-
les trafikkareal.

Teknisk areal: 
Tekniske rom for drift av bygget samt sjakter og føringsveier.

Brutto/nettofaktor: 
Forholdet mellom netto og bruttoareal gir prosjektets brut-
to/nettofaktor og gir en indikasjon på prosjektets rasjona-
litet ift. den foreslåtte løsningen.For Klinikkenheten ( etasje 
1.0 og 2.0 )har det vært et mål å oppnå arealeffektive plan-
løsninger. Med den prosjekterte løsningen i denne fasen er 
det oppnådd en brutto-/netto- faktor på 2.2

Protonenheten er omkranset av metertykke betongvegger 
og trippelhøye rom og det er derfor vurdert at det ikke umid-
delbart gir mening å beregne brutto-/nettofaktor for denne 
delen av bygget.

Klinikkarealer

Parkeringsarealer

Strålebehandling

Tekniske arealer

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Mål Utf.

Dato

Saksnr.
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Emne

Kont. Godk.

Projekt
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Foreløpig try
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2020-03-23

18:05:00
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7.1.3. ROMSLISTE 
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8 | INVESTERINGSKALKYLE
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8.1. STYRINGSMÅL FOR FORPROSJEK-
TET 
Skisseprosjektet ble fremlagt med en kalkyle (P50) på kr. 
1.159 millioner kroner i 2019-kroner. I dette tallet var ikke 
kostnader til tomten medtatt, da disse ikke var kjente.
På styremøtet i mai 2019 ble skisseprosjektet vedtatt med 
en kostnadsramme på 1.100 millioner kroner i 2019-kroner 
og at kostnadsrammen skulle tilpasses dette i forprosjektet.

Forprosjektet legges nå frem med en kalkyle (P50) på 1.094 
millioner i 2020-kroner og en kalkyle (P85) på 1.142 millio-
ner. Kostnadsrammen fra 2019 indeksjustert gir en ny ram-
me på 1.120 millioner i 2020-kroner.

Forprosjektet er bearbeidet for å imøtekomme kostnads-
rammen vedtatt i styremøtet i mai 2019, med følgende tiltak:

• Prosjektet er redusert i størrelse med ca. 750 m2.

• Kostnadene knyttet til innkjøp av medisinske teknisk 
utstyr er redusert med 30 millioner kroner.

• Bygget har som følge av arealreduksjonen, blitt 
tilpasset bedre på tomten noe som fører til mindre 
sprengning i fjell-skråningen bak bygget enn tidlige-
re.

• Etasjehøyder i byggets 2 nederste etasjer er redusert. 
Dette gir et redusert behov for å sprenge bygget ned 
i terrenget.

• Tomtekostnad på 22,5 millioner kroner er medtatt i 
prosjektet. Følgekostnader til parkering som følge av 
tomteavtalen er inkludert med ca. 5 millioner kroner.

• Det er inkludert innovasjonstiltak for energi og miljø 
med kr. 12,5 millioner kroner.

• Det er ikke medtatt finansieringskostnader i kal-
kylene til forprosjektet, dette var heller ikke gjort i 
skisseprosjektrapporten.

I P50 – tallet ligger det inne en avsetning til forventede til-
legg på 40 millioner kroner. P50 - tallet er det kostnadsnivå-
et vi med 50% sikkerhet vil holde oss innenfor.
I P85 – tallet ligger det inne en avsetning for usikkerhet med 

48 millioner kroner. P85 – tallet er det kostnadsnivået vi 
med 85% sikkerhet vil holde oss innenfor.

Programstyret for Protonsenteret besluttet 11.03.2020 
at styringstallet for prosjektet videre er P85-tallet kr. 
1.142.231.928,- (NOK feb. 2020).

8.2. KALKYLEFORUTSETNINGER 
Investeringskalkylen omfatter prosjektkostnader jfr. spesifi-
kasjonene i Norsk Standard 3451 og 3453 og er inklusive:
• Heis- og tunnelforbindelse til Haukeland Sykehus
• Parkeringskjeller
• Klinikkbygg
• Strålebehandlingsbygg
• Funksjonsutstyr inkl. protonterapianlegg
• Utendørsarbeider
• Riving og miljøsanering av eksisterende P-hus
• Tomtekostnader
 Investeringskalkylen inkluderer ikke:
• Finansieringskostnader
• Lønns- og pristigning

8.3. INVESTERINGSKALKYLEN 
Det er valgt en inndeling med 5 delprosjekter for investe-
ringskalkylen til Protonsenteret:
1. Heis- og tunnelforbindelse
2. Parkeringskjeller – 2.130 m2 BTA
3. Klinikkdel – 6.817 m2 BTA
4. Strålebehandling – 1.761 m2 BTA
5. Løst inventar og MTU (medisinteknisk utstyr)
Kalkylen er angitt med prisnivå januar 2020 og kostnader 
for klinikkdel og parkeringskjeller er vist samlet i oversikten 
under.
Se tabell 1

8.4. ENTREPRISEKOSTNADER 
Kostnadsberegningen for kapittel 2-7 inneholder kostnader 
i henhold til bygningsdeltabellen NS3451,
4. utgave, og er presentert med en detaljeringsgrad på to-
sifret nivå.

Tabell 1
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Kapittel 1 Felleskostnader inneholder rigg og drift samt en-
trepriseadministrasjon. I driftskostnadene er leie av syke-
pleierskolen medtatt under andre felleskostnader. Inndeling 
av rigg og drift er iht. NS3420, 4. utgave.
Beregningene er utført i kalkyleverktøyet ISY Calcus.
Hver rådgiver har utført beregninger innenfor sitt fagfelt som 
er satt sammen til en komplett kalkylemodell. Kalkylene er 
basert på prosjektets løsninger, kostnadsdata fra erfarings-
prosjekter og prisdatabanker hos prosjekteringsteamet med 
dets underrådgivere, herunder priselementer i kalkyleverk-
tøyet ISY Calcus.

De involverte har bred erfaring med beregning av kostna-
der for sykehus, og beregningene er kvalitetssikret mot er-
faringstall fra gjennomførte sykehusprosjekter som blant 
annet Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold 
Kalnes, budsjettpriser på nytt sykehus i Drammen, nytt 
Klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet, nytt sykehus 
i Stavanger (SUS2023) og nytt sykehus i Møre og Romsdal 
(SNR).

De bygningsmessige arbeidene er beregnet ut fra BIM-
modellens volum og arealer og tilknyttet prisinformasjon 
(elementpriser). De tekniske anleggene er kalkulert som 
en kombinasjon av kvadratmeterpriser og elementpriser. 
Det er gjort benchmarking av prisene og det er innhentet 
pristilbud.
I utomhusarbeidene er det medtatt opparbeidelse av uto-
mhusanlegg. Kalkylen omfatter bearbeiding av terreng og 
utendørs konstruksjoner, utendørs røranlegg og elkraft, vei-
er og overflateparkeringsanlegg, park og hage.
Heis- og tunnelforbindelsen er i sin helhet kalkulert sepa-
rat og inneholder alle kostnader til forbindelsen mellom 
Haukeland Sykehus og Protonsenteret.

8.5. GENERELLE KOSTNADER 
Kalkylen for kapittel 8 Generelle kostnader følger inndelin-
gen i NS3453 og består av programmering, prosjektering, 
administrasjon og bikostnader.
Administrasjon er kalkulert med basis i 

estimert bemanningsplan for hele prosjektets gjennomfø-
ring. Prosjekteringstjenester er kalkulert med basis i inngåt-
te kontrakter med de prosjekterende for forprosjektfasen og 
foreliggende opsjoner for detaljprosjektering og byggefase.
Bikostnader og gebyrer er kalkulert basert på påløpte og 
fremtidige kostnader hos byggherren.

8.6. SPESIELLE KOSTNADER 
Denne posten omfatter i hovedsak kostnader til funksjons-
utstyr, herunder også protonaleggsanskaffelsen. Det er 
også tatt med tomtekostnader, kostnad for kunstnerisk ut-
smykning, parkeringskostnader for hele byggeperioden og 
avsetning for innovative energi og miljøtiltak.

8.7. FUNKSJONSUTSTYR 
Den totale MTU rammen er på 350 MNOK inkl mva. 
Kostnadsrammen innheholder blant annet:

• Protonutstyr Varian

• MR

• CT

• Doseplanleggingssystem

• Verifikasjonssystem

• Fantomer og dosemetriutstyr

• MTU som narkoseapparat, overvåkingsutstyr, taksøy-
ler osv.

• Valutajusteringer og opsjoner i protonkontrakt

• Det er medtatt 4,5 MNOK eks. mva. til løst inventar.

8.8. USIKKERHETSANALYSE 
Det ble avholdt en gjennomgang av prosjektets forven-
tede tillegg og usikkerhetsavsetninger den 27.02.2020. 
Estimatusikkerheter og usikkerhetsdriverere fra usikker-
hetsanalysen i skisseprosjektet ble oppdatert og nye for-
ventede tillegg og usikkerhetsavsetning estimert.

Basiskalkylen har en sannsynlighet på 28 % for heis- og tun-
nelforbindelsen, 33% for klinikkdel inkl. P-kjeller og 20 % for Tabell 2

strålebehandling for ikke å bli overskredet. Generelt utryk-
ker nivået god tillit til basiskalkylen. 

For delprosjektet med løst inventar og MTU skal kostnadene 
som er lagt til grunn i basiskalkylen dekke både forventede 
tillegg og usikkerhetsavsetning og er derfor ikke vurdert i 
gjennomgangen.

Det relative usikkerhetsspennet (standardavvik som er et 
mål på usikkerhet) er på 10 % for heis- og tunnelforbin-
delsen, 10% for klinikkdel inkl. P-kjeller og 11 % for strå-
lebehandling. Dette er et resultat som indikerer at det er 
moderat usikkerhet i prosjektet i forhold til forprosjektfase. 
Standardavviket for løst inventar og MTU blir 0% siden alt er 
inkludert i basiskalkylen.

Hovedresultatene, avrundet til nærmeste hele millioner kro-
ner, er vist under

Se tabell 2

8.9. SAMLEDE INVESTERINGSKOSTNA-
DER 
Summen av alle delprosjektene i investeringskalkylen gir 
følgende investeringskostnader for hele prosjektet.

Utstyrsanskaffelsen er en stor andel av prosjektet som 
ikke inneholder usikkerhet siden kontrakt er inngått. 
Investeringskostnadene uten løst inventar og MTU illustre-
rer forventede tillegg og usikkerhetsavsetning i forhold til 
kostnadene som fortsatt kan påvirkes i prosjektet.

Se tabell 3 og 4

8.10. RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
Entreprenørmarkedet i Bergensområdet vil bli bearbeidet av 
prosjektet for å oppnå optimale fordeler ved innkjøp via in-
formasjon, kommunikasjon og dialog.

Prosjektledelsens evne til å håndtere muligheter og usikker-
heter i prosjektet er definert som en av prosjektets viktigste 
suksessfaktorer.

Prosjektet har identifisert kvaliteten i anbudsgrunnlagene 
som en viktig forutsetning for å overholde de gitte rammene.

8.11. PERIODISERING AV KOSTNADER 
OG LIKVIDITETSBEHOV
Med basis i investeringskalkylen og periodiserte fremdrift-
splaner, er det foreløpig lagt til grunn at kostnadspådraget 
for Protonsenteret blir som følger:
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Kostnadsramme 1.142 millioner kroner

8.12. KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK 
FOR GJENNOMFØRINGSFASE 
Prosjektet har vært gjennom flere optimaliseringsrunder for 
å effektivisere areal og innhold, og det er oppnådd funksjo-
nelle, arealmessige og innholdsmessige gevinster
Gjennom hele prosjektforløpet vil det bli arbeidet med å 
finne frem til tiltak som kan bidra til å redusere kostnads-
nivået i prosjektet, optimalisere løsninger og forenkle 
gjennomføringen.

8.13. KUTTLISTE 
Prosjektet har som angitt i pkt.8.1 og i tråd med styreved-
tak i mai 2019, foretatt en bearbeiding av kostnader og har 
redusert omfanget på bygget med ca 750m2 samt foretatt 
en reduksjon på kostnader til MTU med 30 mill.  På tross av 
disse kuttene har Protonsenteret ivaretatt alle de føringene 
som ligger til grunn for prosjektet.
Det er mulig å foreta ytterligere kostnadskutt med da vil 
funksjonalitet bli rammet eller så vil det gå utover prosjek-
tets miljøaspekt. Tiltakene er å ta ut tunnel og heisforbin-
delsen samt ta ut innovasjonselementet knyttet til energi 
og miljø.

Tunnel/heis
Tar man ut tunnel og heis, vil all transport av pasienter, per-
sonell og varetransport bli adskillig mer krevende da trans-
porten i stor grad må skje med bil. I tillegg vil utløsning av 
Helse Bergen sine lokaliteter i Gamle Sykepleierskolen bli 
kraftig rammet. Det anbefales således ikke å foreta dette 
kuttet.

Innovative tiltak Energi & Miljø.
Det er avsatt 12,5 millioner kroner for innovative energi og 

miljørettede tiltak. Dette tilsvarer ca. 1 % av prosjektets bud-
sjetterte byggekostnader.

Solenergi.
Solenergianleggene beskrevet i kap. 4.9 er isolert sett små 
anlegg som vil redusere byggets klinikkdels energikostna-
der over hele byggets levetid. Investeringen vil bli analysert 
opp mot reduksjon i energikostnader i detaljeprosjekte-
ringsfasen. Målet er at investeringen skal være forsvarlig og 
gi en netto gevinst for HUS. 

I tillegg til det økonomiske aspektet er det viktig av HUS 
signaliserer samfunnsansvar og bidrar i det grønne skiftet.

Ny felles kjølesentral for HUS.
Behovet for ny felles kjølesentral er stort for HUS. Bakgrunn 
og målsettinger er beskrevet i rapportens kap. 4.9.
Protonsenterets kostnadsmessige andel ved etablering 
av ny sentral er beskjeden om den besluttes bygget nå. 
Dersom beslutningen gjøres på et senere tidspunkt vil kost-
nadsbildet være et helt annet. Da vil alle installasjoner på 
Protonsenteret måtte skiftes ut og nye kjølerør og elektriske 
installasjoner etableres mellom Proton og teknisk sentral.
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Tabell 3 Tabell 4
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9 |DRIFTSØKONOMI

Vestfasade
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9.1. DRIFTSKOSTNADER, BEMANNING- 
OG OPPTRAPPINGSPLAN

9.1.1. DIMENSJONERENDE FORUTSETNINGER
Forprosjektet viderefører forutsetningene fra konseptfase-
rapporten om 26 fraksjoner pr. behandlingsserie, 25 minut-
ter pr. behandling og 13-timers åpningstid 240 dager i året. 
Det gir en maksimal kapasitet på 290 behandlingsserier pr. 
gantry.

9.1.2. ORGANISERING
Det er ønskelig at protonterapi er en integrert del av 
Kreftavdelingen. Bakgrunnen for dette, fremfor å skille pro-
tonterapi ut som en «frittstående» enhet, er at protonbe-
handling i prinsippet er stråleterapi som inntil videre har 
sterkt slektskap med fotonterapi. Begge behandlingsfor-
mer vil dra nytte av utviklingen i hverandres fagområde. 
Fotonfeltet vil fra starten fortsatt ha det største volumet av 
pasienter og robustheten i avdelingens samlede stråletera-
pivirksomhet blir større ved en integrert driftsmodell.

Målet er at de fleste ansatte ved Kreftavdelingen kan pro-
tonterapi på sikt for å muliggjøre fleksibilitet mellom pro-
tonterapi og fotonterapi. De første årene vil det være noen 
som arbeider med protonterapi og fleksibiliteten vil være 
mer begrenset. (Figur 1)

9.1.3. BEMANNING
Bemanning pasientbehandling
I bemanningsvurderingene legges det til grunn at pasient-
behandling starter i 2024, og bemanningsplanen tilsvarer 
netto bemanningsøkning. Det forventes at utvikling i pasi-
entvolum for fotonterapi vil få en «av flatning» som følge av 
protonsenteret, men ikke en nedgang. Bemanningsbehovet 
er estimert av fagmiljøene basert på hvilke oppgaver som 
skal utføres i protonsenteret, men det er knyttet usikker-
het til bemanningsbehovet og det vil revideres og justeres i 
årene frem mot oppstart pasientbehandling. Eksempelvis vil 
den teknologiske utviklingen kunne påvirke bemanningsbe-
hovet. (Tabell 1)

Kommentarer
Bemanningsvurderingene er knyttet til ett skift på CT og 
MR, dette vil kunne øke til to skift ved behov.
Radiologer: Estimert bemanningsbehov inkluderer oppgaver 
knyttet til bildetolkning for MR til doseplanlegging proton- 
og fotonterapi, og diagnostisk MR. Bemanningsvurdering 
knyttet til protonterapi er skilt ut. 

Ikke inkludert i bemanningsvurderingene 
Bemanningsvurderingene inkluderer ikke CT og oppgaver 
knyttet til adaptiv stråleterapi på kveldstid. 
Det er behov for MR fysiker kompetanse til MR-maskinen i 
protonsenteret, noe som må sees på i en helhet for HUS og 
er ikke inkludert i bemanningsvurderingene. 
Det er avsatt areal til fremtidig skanner i protonsente-
ret, men det er usikkert hvilke typer skanner det vil bli, 
samt når den vil være på plass. Dette er ikke hensyntatt i 
bemanningsvurderingene. 
Det forventes at Barne- og ungdomsklinikken og 
Anestesi utpost i Kirurgisk Serviceklinikk vil få et økt pa-
sientvolum da barn som i dag sendes til utlandet for 

protonterapi, vil få behandling ved protonsenteret i Bergen. 
Bemanningsbehovet vil bli vurdert når forventet omfang av 
barn som skal behandles ved protonsenteret i Bergen er mer 
avklart.

9.1.4. OPPTRAPPING AV BEMANNING
Det forventes en oppstartsfase fra første pasient etter pla-
nen behandles i 2024 og til full drift med behandling på dag- 
og kveldstid i ett behandlingsrom. Erfaringsmessig fra andre 
protonsentre vil pasientvolumet vært lavt i innkjøringspe-
rioden, og det forventes behandling på dagtid (ett skift) i 
Bergen i 2024 til 2026. Deretter antas det en gradvis økning 
i pasientvolum og gradvis utvidelse til 13-timers åpningstid 
til 2028. Det er knyttet usikkerhet til opptrappingsplanen, 
både med tanke på tidspunkt for pasientvolum og beman-
ningsbehov, og dette vil justeres etter hvert som ny kunn-
skap tilsier det. 

For å være klar til å ta i bruk protonsenteret vil det være nød-
vendig å starte oppbemanning i forkant av pasientbehandling 

Figur 1 Organisasjonsstruktur Kreftavdelingen med seksjoner som berøres av protonterapi i stor grad Tabell 1 Bemanning protonsenteret pasientbehandling ved full drift (ett behandlingsrom, to skift)
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i 2024. For onkologer, stråleterapeuter, doseplanleggere, 
medisinske fysikere og ingeniører er det nødvendig å star-
te opptrappingen fra 2020. For onkologer er dette knyttet 
til kompetanseheving på protonterapi, planlegging av inn-
fasing av pasienter, samt oppstart av kliniske studier. For 
stråleterapeuter handler det om kompetanseheving og for-
beredelser, ibruktagelse av MR, hospitering og utvikling av 
prosedyrer / protokoller. For doseplanleggere, medisinske 
fysikere og ingeniører er behovet knyttet til opplæring og 
forberedelser. For øvrige yrkesgrupper vil oppbemanningen 
starte i 2023 og 2024.

Det estimeres totalt 38,5 årsverk for å bemanne protonsen-
teret ved oppstart pasientbehandling i 2024. 

9.1.5. BEMANNING FORSKNINGSROM
For å drifte forskningsrommet forventes det behov for leder 
av forskningsenheten, lege, medisinsk fysiker, ingeniør og 
bioingeniør. Dette er det stor sannsynlighet for at man kan 
ivareta med den stab som arbeider med protonterapi, sann-
synligvis vil forskningsgruppene opparbeide egen kompe-
tanse relativt raskt for de operasjonene og rutinene man 
følger.

9.1.6. DRIFTSKOSTNADER
I tillegg til lønnskostnader for bemanningen i protonsen-
teret vil det påløpe kostnader knyttet til serviceavtale med 
utstyrsleverandør, kostnader til gasser/kjøling, program-
vare/lisenser og serviceavtaler for IKT-applikasjoner. Det 
forventes også noe pasientrelaterte kostnader, i tillegg til 
støttetjenester som forsyningsleveranse, portørtjenester og 
renhold. Kostnad for serviceavtale er basert på inngått avta-
le med leverandør, mens øvrige vare- og driftskostnader er 
basert på erfaringstall fra dagens fotonsenter.

Vare- og driftskostnader inkl lisenser-/serviceavtaler MR/CT, 
strøm/energi til drift av proton/MR/CT, pasientrelatert og øv-
rige driftskostnader.
Analyse av livssykluskostnader (LCC) 
Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og 

alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
i brukstiden. Summen av kapital- og FDVU-kostnader per 
år, gir årskostnaden for bygget. Det er vanlig å foreta LCC-
beregninger sent i detaljprosjektering og i løpet av byg-
geperioden for å sette opp drift- og vedlikeholdsbudsjett. 
Livssykluskostander beregnes som årskostnad. Dette er 
summen per år for å eie, drifte og utvikle et bygg eller et 
anlegg. 

Årlige LCC kostnader er estimert til kr 65,1 mill og fordeler 
seg slik: se tabell 7
Mottatt fra Drift/teknisk divisjon 24.02.20. Inkluderer OMS 
på 18 mill under drift/vedlikehold.
Kapitalkostnader er årlige avskrivninger av bygget. 
Forvaltningskostnader inkluderer skatter/avgifter, forsikrin-
ger, eiendomsledelse/adm og utviklingskostnader. Drift- og 
vedlikehold inkluderer løpende vedlikehold og OMS/sevice-
avtale på 18 MNOK (protonmaskiner). Forsyningskostnader 
inkluderer energikostnader (klinikkdel/bygg), vann/avløp og 

renovasjon. Renholdskostnader inkluderer ordinært og peri-
odisk renhold/hovedvask av bygg (4600 m2)

Forutsetninger som er lagt i grunnlaget er:
Kalkulasjonsrente
Utskiftning- og utviklingskostnader inngår ikke 
Levetiden for bygget er satt til 46 år med forutsetning om 
normalt vedlikehold.
Samlede årlige kostnader for ny flerregional funksjon for 
proton ved Helse Bergen HF er ved forventet oppstart pasi-
entbehandling i 2024 anslått til ca 71,4 mill. Dette inklude-
rer kostnader til drift og FDV. I full drift er disse kostnadene 
anslått til om lag 83,2 millioner kroner. 

Periodisert kontantstrøm: se tabell 8
*Gradvis opptrapping fra 2024. Inkl lisenser-/serviceavtaler 
MR/CT, strøm/energi til drift av proton/MR/CT, pasientrela-
tert og øvrige driftskostnader. 

** Mottatt fra Drift/teknisk divisjon. Gjelder FDV kostna-
der, ikke inkl kapital,-utskiftning og utviklingskostnader. 
Inkluderer årlig kostnad på 18 MNOK for serviceavtale. 

Kurs- og kompetansekostnader er ikke inkludert i driftskost-
nadene, men er estimert til kr 700.000 i 2020 og vil påløpe 
fremover, spesielt i fasen frem til oppstart pasientbehand-
ling (2020-2024).    

9.1.7. ULIKHETER MELLOM BERGEN OG OSLO
Protonsenteret ved Helse Bergen vil være et mer frittståen-
de anlegg med fysisk lengre avstand til fotonterapi driften 
enn slik det blir ved Radiumhospitalet der protonterapi blir 
fysisk helt integrert med fotonterapi. Dette, i tillegg til at 
protonsenteret i Bergen har ett behandlingsrom mindre enn 
i Oslo og derav mindre stordriftsfordeler, gjør at det forven-
tes at protonsenteret i Bergen blir noe dyrere å drifte enn 
Oslo. 
Videre er det en del andre faktorer som er ulik i Bergen og 
Oslo. I Bergen får Kreftavdelingen for første gang en MR 
som de skal ha fullt ansvar for å drifte. Dette er nytt for 

Tabell 2 Opptrapping av bemanning i protonsenteret

Graf 1 Opptrapping bemanning protonsenter

Tabell 3 Bemanning protonsenter første år med pasientbehandling

Tabell 4 personalkost og driftskostnader ved full drift (ett behandlingsrom, 

to skift)
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Kreftavdelingen og krever kompetanseheving for å sikre 
en trygg og robust drift. I tillegg er MR fysiker kapasiteten 
lav i Helse Bergen og det er behov for økt kapasitet. Ved 
Radiumhospitalet er man vant til å drifte MR for stråleterapi, 
og vurderer MR fysiker kapasiteten til å være tilstrekkelig til 
å håndtere en ekstra MR. Radiumhospitalet har også medi-
sinske fysikere tilstede på kveld ved fotonbehandling i dag, 
noe Bergen ikke har (Bergen har ikke strålebehandling på 
kveld). 

Ingeniørene ved Radiumhospitalet er organisert i en egen 
avdeling utenfor Kreftavdelingen og er ikke hensyntatt i de-
res bemanningsvurdering. I Bergen er ingeniørene organi-
sert i Kreftavdelingen og inngår i bemanningsvurderingene. 
Videre vil skrankefunksjonen ved Radiumhospitalet være 
felles for foton- og protonterapi, og forventes å kun være 
bemannet på dagtid, mens hoved resepsjonen vil være åpen 
på kveldstid. I Bergen vil skrankefunksjonene for foton- og 
protonterapi være på to ulike lokasjoner, og må bemannes 
på kveldstid begge steder så lenge pasientbehandling pågår. 

9.1.8. FORUTSETNINGER OM FINANSIERING  
Protonstråleterapi representerer en ny behandling i Norge 
og det er en forutsetning for etableringen at majoriteten 
av pasientene skal inkluderes i prospektive kliniske inter-
vensjonsstudier. Kostnadene knyttet til behandlingen og 
til klinisk forskning er derfor høyere enn for fotonterapi. 
Protonbehandling vil foreløpig være en flerregional funksjon 
med behandling i Helse Bergen HF i Helse Vest RHF og Oslo 
universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst RHF. Kapasiteten vil 
være 1/3 i Helse Vest og 2/3 i Helse Sør-Øst. 

Helse Bergen legger til grunn at alle kostnadene i oppstart 
fullt ut rammefinansieres med kostnadsdekning. Kostnadene 
til drift av senteret vil påløpe fra 2020, mens full kapasitet i 
protonsenteret først vil være nådd i 2027/28. Første driftsår 
med full kapasitetsutnyttelse kan først ventes å være 2028. 
Det antas derfor at tilbudet vanskelig kan inkluderes i inn-
satsstyrt finansiering før 2027/2028. 

Strålebehandling er generelt kapitalintensiv ved anskaffelse 
og utskifting av behandlingsmaskiner og bildediagnostisk 
utstyr for doseplanlegging. Dette gjelder særskilt for pro-
tonterapi, både på grunn av kostnadene til anskaffelsen av 
utstyret og på grunn av høye kostnader til serviceavtale med 
leverandøren. Etter Helse Bergens syn vil det være en fordel 
om kapitalkostnadene blir inkludert i grunnlag for en even-
tuell innsatsstyrt finansiering for protonterapi og ønsker 
derfor å være en aktiv deltager i dette arbeidet som etter 
sykehusets oppfatning bør styres fra et nasjonalt nivå.

Tabell 7

Tabell 8
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Venteområde og resepsjon
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10.1. ENTREPRISEMODELL 
De første arbeidene som skal utføres på tomten, riving, ut-
sprengning og tunnelarbeidet skal utføres som en totalen-
treprise som planlegges utlyst i mars 2020 med oppstart på 
tomten i august 2020. 

Resten av byggeriet vil bli gjennomført som byggherrestyrte 
delte entrepriser. Disse entreprisene vil bli lyst ut våren 2021 
og det planlegges oppstart byggearbeider høsten 2021.

10.2. HOVEDFREMDRIFTSPLAN 
Byggearbeidet forventes startet i august 2020 med riving, 
grunnarbeid og tunnelarbeid.
Byggearbeidene vil starte høsten 2021 med utstøping av de 
store betongkonstruksjonene knyttet til bunkeren og der-
nest vil de øvrige fagene følge på.
Det legges tilrette for at Varian som er utstyrsleverandør av 
proton-utstyret skal kunne starte opp sitt montasjearbeid 
våren 2023. Dette vil føre til at de første pasienter skal kun-
ne behandles på høsten 2024.

Gjeldende
Gjeldende

Gjeldende
Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon
Oppnådd milepæl

Møter 18.03.2020 16.04.2020 15 dager
Prosjekteringsmøter 19.03.2020 16.04.2020 14 dager

Prosjekteringsmøte 19.03.2020 19.03.2020 0 dager
Prosjekteringsmøte 16.04.2020 16.04.2020 0 dager

Funksjonsmøter 18.03.2020 18.03.2020 0 dager
Funksjonsmøte.... 18.03.2020 18.03.2020 0 dager

Tunnellprosjekt 27.03.2020 19.01.2022 403 dager
Tunnell og fundamententreprise 27.03.2020 19.01.2022 403 dager

Konkurransegrunnlag komplett 27.03.2020 27.03.2020 0 dager
Kunngjøring konkurranse 31.03.2020 02.04.2020 3 dager
Tilbudsregning 03.04.2020 26.05.2020 30 dager
Evaluering av tilbud og eventuelle forhandlinger 27.05.2020 10.06.2020 10 dager
Meddellelse om valg av leverandør 11.06.2020 11.06.2020 0 dager
Karensperioden 12.06.2020 25.06.2020 10 dager
Kontraktsinngåelse 26.06.2020 03.07.2020 6 dager
Bygningsregistrering 04.05.2020 11.08.2020 50 dager
Mobilisering/tilrigging 03.08.2020 31.08.2020 21 dager
Riving parkeringsanlegg 01.09.2020 28.09.2020 20 dager
Tunnelarbeider 29.09.2020 19.01.2022 300 dager
Tomtearbeider for Strålebehandlingsdel 06.04.2021 01.07.2021 60 dager

Myndigheter tunnelprosjekt 03.08.2020 21.08.2020 15 dager
IG 03.08.2020 21.08.2020 15 dager
Rammetilatelse? 03.08.2020 03.08.2020 0 dager

Protonsenter 22.01.2020 05.08.2024 1013 dager
Forprosjekt 28.02.2020 03.07.2020 81 dager

Forprosjektrapport 28.02.2020 15.04.2020 27 dager
1. input 28.02.2020 28.02.2020 0 dager
Deadline 06.03.2020 06.03.2020 0 dager
Opplasting 13.03.2020 13.03.2020 0 dager
Deadline 13.03.2020 13.03.2020 0 dager
Opplasting komplett forprosjekt 19.03.2020 19.03.2020 0 dager
Godkjent forprosjekt 15.04.2020 15.04.2020 0 dager

Funksjonsprosjekt-fase Protonsenter 16.04.2020 03.07.2020 53 dager
Oppstartsmøte 16.04.2020 16.04.2020 0 dager
Behandlingsrom, forberedelsesrom klinikkdel 16.04.2020 29.05.2020 30 dager
Tekniske rom, driftsrom, lager, mottak, avfall ol. 02.06.2020 19.06.2020 14 dager
Personalrom, resepsjon, fellesrom ol 02.06.2020 19.06.2020 14 dager
Arealer for forskning 18.05.2020 19.06.2020 23 dager
Varian arealer og servicerom for Varian utstyr inklusiv gantry 04.05.2020 19.06.2020 33 dager
Godkjent funksjonsprosjekt 03.07.2020 03.07.2020 0 dager

Myndigheter 22.01.2020 30.04.2021 290 dager
Reguleringsplan 22.01.2020 29.05.2020 85 dager
DSA godkjenning 30.04.2021 30.04.2021 0 dager

Rammesøknad/IG (etter godkjen plan) 02.06.2020 30.10.2020 89 dager
Nabovarsling Protonsenter 02.06.2020 16.06.2020 11 dager
Rammesøknad Protonsenter 10.08.2020 30.10.2020 60 dager

Detaljprosjektering, tilbud og arbeidsgrunnlag 16.04.2020 24.01.2022 398 dager
Prosjektering 16.04.2020 30.06.2021 276 dager

Forberedende RIB prosjektering 16.04.2020 30.06.2020 51 dager
Stråleberegninger utført av fysiker 03.07.2020 22.10.2020 60 dager
Klinikkdel 10.08.2020 30.06.2021 217 dager
Strålebehandlingsdel 10.08.2020 26.02.2021 138 dager

Tilbudsgrunnlag 19.03.2021 30.06.2021 64 dager
Betong 19.03.2021 19.03.2021 0 dager
Arkitektfag 30.06.2021 30.06.2021 0 dager
Tekniske fag 30.06.2021 30.06.2021 0 dager
Medisinsk utstyr 30.06.2021 30.06.2021 0 dager

Arbeidsgrunnlag 06.04.2021 24.01.2022 181 dager
Betong 06.04.2021 21.10.2021 120 dager
Arkitektfag 02.08.2021 24.01.2022 120 dager
Tekniske fag 02.08.2021 24.01.2022 120 dager

Bygging Protonsenter 02.08.2021 21.05.2024 646 dager

1
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20
21
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24
25
26
27
28
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62

Navn Gjeldende 
start

Gjeldende 
slutt

Gjeldende 
varighet

2019 2020 2021 2022 2023
Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv

19.03.2020
16.04.2020

18.03.2020

27.03.2020
02.04.2020

11.06.2020

03.08.2020

28.02.2020
06.03.2020
13.03.2020
13.03.2020
19.03.2020

15.04.2020

16.04.2020

03.07.2020

30.04.2021

19.03.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Protonsenter og tunnellprosjekt V.01
Tirsdag 24. mars 2020
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Gjeldende
Gjeldende

Gjeldende
Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon
Oppnådd milepæl

Arkitektfag 02.08.2021 24.01.2022 120 dager
Tekniske fag 02.08.2021 24.01.2022 120 dager

Bygging Protonsenter 02.08.2021 21.05.2024 646 dager
Byggestart 02.08.2021 02.08.2021 0 dager
Byggefase klinikkdel før test og opplæring RFE (ferdig tekniske rom og femføringer) 01.10.2021 14.11.2022 257 dager
Byggefase klinikkdel etter test og opplæring RFE 15.11.2022 18.12.2023 250 dager
Møblering, utstyr og prøvedrift klinikkdel 19.12.2023 21.05.2024 95 dager
Byggefase strålebehandling før RFE 02.08.2021 11.11.2022 300 dager
Test og opplæring før RFE 14.11.2022 24.03.2023 90 dager

Varian 11.04.2023 05.08.2024 285 dager
Overlevering RFE 11.04.2023 11.04.2023 0 dager
Varian installasjoner for behandlingsenhet 11.04.2023 10.04.2024 226 dager
Varian installasjoner for forskningsenhet 11.04.2023 05.08.2024 285 dager

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Navn Gjeldende 
start

Gjeldende 
slutt

Gjeldende 
varighet

2019 2020 2021 2022 2023
Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv

02.08.2021

Protonsenter og tunnellprosjekt V.01
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Ankomst sett fra rundkjøringen

11 |PLANTEGNINGER 
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Asfalt

Fasade dren

Smågatesten
Vikespor

Asfalt

Rekke av storgatesten reetbleres
Rekke av storgatestein reetbleres

Storgatesten StorgatestenStorgatestein
Vendeplads

Heis/trapper

Terrasse

Teknikk

Teknikk

Overlys
Overlys

Rømningsvei

Trapper og 
teknikk

Grønt tak

Grønt tak
Avskjerming av teknikk

11.1.  SITUASJONSPLAN

Sykepleier høgskolen
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11.2.  FASADEOPPRISS  1:350 -  SYD

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
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Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:46:07

191681:200

KLRI Checker Approver

FASADER - Vest og Sør

046-XX-A-XXX.XX01-40-01
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Senter for partikelterapi ved
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2020.XX.XX

A1
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Kalkyle
BA Bygganalyse
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Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S
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Tlf. +47 xxxx xxxx
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Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
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11.3.  FASADEOPPRISS  1:350 -  NORD

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:48:01

191681:200

KLRI Checker Approver

FASADER - Øst og Nord

046-XX-A-XXX.XX01-40-02
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Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter



PROTONSENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS - FORPROSJEKT | 21.04.2020 |76

11.4.  FASADEOPPRISS  1:350 -  ØST

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
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Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:48:01

191681:200

KLRI Checker Approver

FASADER - Øst og Nord

046-XX-A-XXX.XX01-40-02

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Fasade Nord

Fasade Øst

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter
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11.5.  FASADEOPPRISS  1:350 -  VEST

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:46:07

191681:200

KLRI Checker Approver

FASADER - Vest og Sør

046-XX-A-XXX.XX01-40-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Fasade Vest

Fasade Sør

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter
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11.6.  SNITT  1:350

22.9 m²

Transformator,
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46.10.002
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46.10.004

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

262.7 m²

Korridor
46.11.044

75.7 m²

46.03.009

Gantry Support Room 1
117.6 m²

BTS-Area
46.03.011

02
108.200

01
112.200

1.0
117.200

2.0
121.700

2M
126.200

3.0
127.200

4T
130.980

A C D E F GB

17.1 m²

Lager
Forskning

46.09.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

98.3 m²

Korridor
46.11.048

52.1 m²

Korridor
46.11.043

17.0 m²

Gantry
1 Maze

46.09.017

39.4 m²

Treatment
Area 1

46.09.016

127.500

138.000 Reguleringsgrense - Nybygg

Reguleringsgrense - Nybygg

85.4 m²

46.03.025

Gantry Support Room Pit 1

81.8 m²

46.03.012

SR3
77.2 m²

46.11.046

Korridor
76.1 m²

46.03.020

SR4

8.4 m²

Ladestasjon
46.01.018

74.4 m²

Korridor
46.11.052

127.032

132.680

820.9 m²

Tak
Teknik

46.12.002

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

32.0 m²

Korridor
46.11.035

110.7 m²

Korridor
46.11.041

02
108.200

01
112.200

1.0
117.200

2.0
121.700

2M
126.200

3.0
127.200

4T
130.980

A C D E F GB

26.2 m²

Forberedelsesrom
46.04.002

135.5 m²

Korridor
46.11.038

383.0 m²

Ventilasjon
kjøling

46.10.030

81.4 m²

Korridor
46.11.053

51.4 m²

Korridor
46.11.050

40.2 m²

CT-skanner
46.04.001

25.1 m²

Venterom,
voksne/barn

46.08.018

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.002

19.7 m²

4
Trappe

46.11.097

19.7 m²

4
Trappe

46.11.094

19.7 m²

4
Trappe

46.11.095

19.7 m²

4
Trappe

46.11.096

Trapp og heis viderføres 
til bunnen av kulvert ved 
annen rådgiver.
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HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim
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Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
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Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700
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Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
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Løkkeveien 115, 9503 Alta
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22.9 m²

Transformator,
nødstrøm

46.10.002

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100
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P-Kælder
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46.11.034

135.5 m²

Korridor
46.11.038

262.7 m²

Korridor
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Varian

46.10.013

59.9 m²

Transformator,
normalkraft

46.10.001

48.1 m²

Hovedfordeling
normalkraft+Varian

46.10.003

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

29.1 m²

Venterom/seng
46.04.037

11.2 m²

Konsult.
rom

46.05.012

820.9 m²

Tak
Teknik

46.12.002

22.3 m²

Procedure
rom

46.09.003

7.1 m²

Lager
rom

46.09.002

25.8 m²

Resepsjon
46.07.003

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

11.2 m²

Etasje
ford.

46.10.011

32.0 m²

Korridor
46.11.035

17.1 m²

Sluse,
senge

46.05.024

67.4 m²

Terrasse
?

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.006

17.1 m²

Laboratorium
46.09.007

11.2 m²

Kontor,
1pers.

46.09.020

17.1 m²

Lager
Forskning

46.09.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

34.6 m²

Korridor
?

89.8 m²

Korridor
46.11.036

262.7 m²

Korridor
46.11.044

33.5 m²

Vare
mottak

46.01.016

17.0 m²

Korridor
46.11.040

7.1 m²

Sjakt 3
46.11.025

15.8 m²

Korridor
46.11.049

74.4 m²

Korridor
46.11.052

14.7 m²

Lager,
Disp.

46.10.034

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

135.5 m²

Korridor
46.11.038

12.6 m²

Vindfang
46.07.002

8.3 m²

Lager
46.09.022

23.1 m²

Lager
rekvisita

46.01.003

262.7 m²

Korridor
46.11.044

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.009

5.4 m²

Toalett
Pasient

46.05.016

132.680

130.045

131.603

130.045

127.032 126.700
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Rev.
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0 10 20 30 40 50 60
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Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 
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Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417
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A1
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Mål 1 : 200
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Mål 1 : 200
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Mål 1 : 200
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22.9 m²

Transformator,
nødstrøm

46.10.002

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

262.7 m²

Korridor
46.11.044

75.7 m²

46.03.009

Gantry Support Room 1
117.6 m²

BTS-Area
46.03.011

02
108.200

01
112.200

1.0
117.200

2.0
121.700

2M
126.200

3.0
127.200

4T
130.980

A C D E F GB

17.1 m²

Lager
Forskning

46.09.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

98.3 m²

Korridor
46.11.048

52.1 m²

Korridor
46.11.043

17.0 m²

Gantry
1 Maze

46.09.017

39.4 m²

Treatment
Area 1

46.09.016

127.500

138.000 Reguleringsgrense - Nybygg

Reguleringsgrense - Nybygg

85.4 m²

46.03.025

Gantry Support Room Pit 1

81.8 m²

46.03.012

SR3
77.2 m²

46.11.046

Korridor
76.1 m²

46.03.020

SR4

8.4 m²

Ladestasjon
46.01.018

74.4 m²

Korridor
46.11.052

127.032

132.680

820.9 m²

Tak
Teknik

46.12.002

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

32.0 m²

Korridor
46.11.035

110.7 m²

Korridor
46.11.041

02
108.200

01
112.200

1.0
117.200

2.0
121.700

2M
126.200

3.0
127.200

4T
130.980

A C D E F GB

26.2 m²

Forberedelsesrom
46.04.002

135.5 m²

Korridor
46.11.038

383.0 m²

Ventilasjon
kjøling

46.10.030

81.4 m²

Korridor
46.11.053

51.4 m²

Korridor
46.11.050

40.2 m²

CT-skanner
46.04.001

25.1 m²

Venterom,
voksne/barn

46.08.018

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.002

19.7 m²

4
Trappe

46.11.097

19.7 m²

4
Trappe

46.11.094

19.7 m²

4
Trappe

46.11.095

19.7 m²

4
Trappe

46.11.096

Trapp og heis viderføres 
til bunnen av kulvert ved 
annen rådgiver.

131.603

130.045

128.800

127.032

39.8 m²

Konferancerom
46.02.028

17.3 m²

Kontrollrom
46.05.004

18.0 m²

Reng.
sentral

46.01.004

17.1 m²

UPS,
Bygg

46.01.011

70.7 m²

Økonomigård
Lagermottak

46.01.017

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

80.8 m²

Korridor
46.11.034

135.5 m²

Korridor
46.11.038

262.7 m²

Korridor
46.11.044

110.7 m²

Korridor
46.11.041

11.1 m²

Sjakt 4
46.11.030

11.1 m²

Sjakt 4
46.11.026

17.3 m²

Kontrollrom
46.09.015

11.5 m²

Arbeids
stasjon

46.05.020

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.007

02
108.200

01
112.200

1.0
117.200

2.0
121.700

2M
126.200

3.0
127.200

4T
130.980

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

14.2 m²

Stillerom
46.07.010

29.0 m²

Anestesi
forb.

46.05.010

11.5 m²

Arbeids
stasjon

46.05.021

13.9 m²

UPS
Varian

46.10.013

59.9 m²

Transformator,
normalkraft

46.10.001

48.1 m²

Hovedfordeling
normalkraft+Varian

46.10.003

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

29.1 m²

Venterom/seng
46.04.037

11.2 m²

Konsult.
rom

46.05.012

820.9 m²

Tak
Teknik

46.12.002

22.3 m²

Procedure
rom

46.09.003

7.1 m²

Lager
rom

46.09.002

25.8 m²

Resepsjon
46.07.003

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

11.2 m²

Etasje
ford.

46.10.011

32.0 m²

Korridor
46.11.035

17.1 m²

Sluse,
senge

46.05.024

67.4 m²

Terrasse
?

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.006

17.1 m²

Laboratorium
46.09.007

11.2 m²

Kontor,
1pers.

46.09.020

17.1 m²

Lager
Forskning

46.09.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

34.6 m²

Korridor
?

89.8 m²

Korridor
46.11.036

262.7 m²

Korridor
46.11.044

33.5 m²

Vare
mottak

46.01.016

17.0 m²

Korridor
46.11.040

7.1 m²

Sjakt 3
46.11.025

15.8 m²

Korridor
46.11.049

74.4 m²

Korridor
46.11.052

14.7 m²

Lager,
Disp.

46.10.034

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

135.5 m²

Korridor
46.11.038

12.6 m²

Vindfang
46.07.002

8.3 m²

Lager
46.09.022

23.1 m²

Lager
rekvisita

46.01.003

262.7 m²

Korridor
46.11.044

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.009

5.4 m²

Toalett
Pasient

46.05.016

132.680

130.045

131.603

130.045

127.032 126.700

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato
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Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 
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Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417
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046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

19.6 m²

Forrom
46.11.060

18.8 m²

Forrom
46.11.063

19.7 m²

4
Trappe

46.11.094

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

19.7 m²

2
Trappe

46.11.002

19.7 m²

1
Trappe

46.11.001

19.7 m²

3
Trappe

46.11.003

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Etasje
ford.

46.10.028

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

5.9 m²

Forrom
46.11.061

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

INN

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.12: Proton / Utomhus

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

60
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

13.6 m²

Etasje
ford.

46.10.029

7.5 m²

Forrom
46.11.077

33 P-pladser

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

Trapp og heis viderføres 
til bunnen av kulvert ved 
annen rådgiver.

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:44:00

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 2. UETG

046-02-A-XXX.0201-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

19.6 m²

Forrom
46.11.060

18.8 m²

Forrom
46.11.063

19.7 m²

4
Trappe

46.11.094

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

19.7 m²

2
Trappe

46.11.002

19.7 m²

1
Trappe

46.11.001

19.7 m²

3
Trappe

46.11.003

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Etasje
ford.

46.10.028

1760.0 m²

P-Kælder
46.12.001

5.9 m²

Forrom
46.11.061

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

INN

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.12: Proton / Utomhus

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

60
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

13.6 m²

Etasje
ford.

46.10.029

7.5 m²

Forrom
46.11.077

33 P-pladser

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

Trapp og heis viderføres 
til bunnen av kulvert ved 
annen rådgiver.

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:44:00

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 2. UETG

046-02-A-XXX.0201-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter
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11.10. PLAN 01 1:350

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

20.0 m²

Renhold
46.01.002

18.0 m²

Reng.
sentral

46.01.004

35.7 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.015

17.1 m²

UPS,
Bygg

46.01.011 13.9 m²

UPS
Varian

46.10.013

20.5 m²

Verksted
46.01.013

20.5 m²

Lager,
teknisk

46.01.014

59.9 m²

Transformator,
normalkraft

46.10.001

22.9 m²

Transformator,
nødstrøm

46.10.002

48.1 m²

Hovedfordeling
normalkraft+Varian

46.10.003

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

17.0 m²

UPS,
byggbatteri

46.01.012

32.0 m²

MU
serverrom

46.10.012

8.8 m²

Vand
inntak

46.10.021

8.5 m²

Sprinkler
46.10.023

47.3 m²

Garderobe
menn

46.02.004

47.1 m²

Garderobe
kvinner

46.02.003

7.7 m²

Forrom
46.11.067

20.2 m²

Forrom
46.11.065

18.8 m²

Forrom
46.11.068

33.5 m²

Vare
mottak

46.01.016

5.9 m²

Forrom
46.11.066

70.7 m²

Økonomigård
Lagermottak

46.01.017

20.0 m²

IKT-Patche
rom

46.10.016

11.2 m²

Etasje
ford.

46.10.011

11.9 m²

Etasje
ford.

46.10.010

3.7 m²

Pers.
toalett

46.01.010

89.8 m²

Korridor
46.11.036

32.0 m²

Korridor
46.11.035

80.8 m²

Korridor
46.11.034

19.7 m²

4
Trappe

46.11.095

19.7 m²

2
Trappe

46.11.086

19.7 m²

1
Trappe

46.11.082

19.7 m²

3
Trappe

46.11.090

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

INN

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.02: Proton / Stabsfasiliteter
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Horisontal rom / Korridor
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor

Heis 4
46.11.015

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

90
0

51
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

10.1 m²

Teknisk
gass

46.03.003

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

156.4 m²

Teknik,
Varme

46.10.022

27.1 m²

Tøylager
rent

46.02.033

27.1 m²

Tøylager
urent

46.02.034

8.8 m²

Tørkerom
46.02.036

10.1 m²

Gass
46.10.031

8.8 m²

Toalett,
HC

46.02.010

383.0 m²

Ventilasjon
kjøling

46.10.030

39.6 m²

Teknikk,
trykluft

46.10.032

4655

7055

31
55

82555855

49
28

8.4 m²

Ladestasjon
46.01.018

8.3 m²

Radioaktivt
vand

46.03.021

74.4 m²

Korridor
46.11.052

34.6 m²

Korridor
?

6.7 m²

Lager
46.02.042

19.9 m²

Lager,
Disp.

46.10.033

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

9.7 m²

Lager
46.01.020

9.7 m²

Lager
46.01.019

23.1 m²

Lager
rekvisita

46.01.003

46.5 m²

Lager,
Disp.

46.10.035

14.7 m²

Lager,
Disp.

46.10.034

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:43:58

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 1. UETG

046-01-A-XXX.0101-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

20.0 m²

Renhold
46.01.002

18.0 m²

Reng.
sentral

46.01.004

35.7 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.015

17.1 m²

UPS,
Bygg

46.01.011 13.9 m²

UPS
Varian

46.10.013

20.5 m²

Verksted
46.01.013

20.5 m²

Lager,
teknisk

46.01.014

59.9 m²

Transformator,
normalkraft

46.10.001

22.9 m²

Transformator,
nødstrøm

46.10.002

48.1 m²

Hovedfordeling
normalkraft+Varian

46.10.003

22.3 m²

Hovedtavle
nødstrøm

46.10.004

17.0 m²

UPS,
byggbatteri

46.01.012

32.0 m²

MU
serverrom

46.10.012

8.8 m²

Vand
inntak

46.10.021

8.5 m²

Sprinkler
46.10.023

47.3 m²

Garderobe
menn

46.02.004

47.1 m²

Garderobe
kvinner

46.02.003

7.7 m²

Forrom
46.11.067

20.2 m²

Forrom
46.11.065

18.8 m²

Forrom
46.11.068

33.5 m²

Vare
mottak

46.01.016

5.9 m²

Forrom
46.11.066

70.7 m²

Økonomigård
Lagermottak

46.01.017

20.0 m²

IKT-Patche
rom

46.10.016

11.2 m²

Etasje
ford.

46.10.011

11.9 m²

Etasje
ford.

46.10.010

3.7 m²

Pers.
toalett

46.01.010

89.8 m²

Korridor
46.11.036

32.0 m²

Korridor
46.11.035

80.8 m²

Korridor
46.11.034

19.7 m²

4
Trappe

46.11.095

19.7 m²

2
Trappe

46.11.086

19.7 m²

1
Trappe

46.11.082

19.7 m²

3
Trappe

46.11.090

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

INN

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.02: Proton / Stabsfasiliteter
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Horisontal rom / Korridor
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor

Heis 4
46.11.015

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

90
0

51
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

10.1 m²

Teknisk
gass

46.03.003

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

156.4 m²

Teknik,
Varme

46.10.022

27.1 m²

Tøylager
rent

46.02.033

27.1 m²

Tøylager
urent

46.02.034

8.8 m²

Tørkerom
46.02.036

10.1 m²

Gass
46.10.031

8.8 m²

Toalett,
HC

46.02.010

383.0 m²

Ventilasjon
kjøling

46.10.030

39.6 m²

Teknikk,
trykluft

46.10.032

4655

7055

31
55

82555855

49
28

8.4 m²

Ladestasjon
46.01.018

8.3 m²

Radioaktivt
vand

46.03.021

74.4 m²

Korridor
46.11.052

34.6 m²

Korridor
?

6.7 m²

Lager
46.02.042

19.9 m²

Lager,
Disp.

46.10.033

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

9.7 m²

Lager
46.01.020

9.7 m²

Lager
46.01.019

23.1 m²

Lager
rekvisita

46.01.003

46.5 m²

Lager,
Disp.

46.10.035

14.7 m²

Lager,
Disp.

46.10.034

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:43:58

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 1. UETG

046-01-A-XXX.0101-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter
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11.11. PLAN 1.0 1:350

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C046-XX-A-XXX.XX02-40-01

Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

Toalett
Pers.

46.02.008

21.1 m²

Kontor,
2pers.

46.02.020

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.021

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.022

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.024

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.025

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.026

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.011

39.8 m²

Konferancerom
46.02.028

21.3 m²

Møte
rom

46.02.031

8.8 m²

Kopi
46.02.032

12.6 m²

Vindfang
46.07.002

1.1 m²

Information
46.07.013

Kafe /
aut.

46.07.014

9.2 m²

Bøtte
kott

46.07.011

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.007

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.009

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.003

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.002

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.001

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.004

13.9 m²

Prøve
taking

46.08.005

13.9 m²

Laboratorium
46.08.006

11.9 m²

Medicin
rom

46.08.007

11.9 m²

Lager
46.08.008

5.8 m²

Kopi
46.08.009

13.7 m²

Arbeids
stasjoner

46.08.010

13.9 m²

Arbeids
stasjoner

46.08.011

28.5 m²

Kontor,
4pers.

46.08.016

25.1 m²

Venterom,
voksne/barn

46.08.018

5.8 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.005

4.1 m²

Forrom
46.11.064

5.9 m²

Forrom
46.11.062

21.3 m²

Forrom
46.11.070

21.5 m²

Forrom
46.11.069

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

6.2 m²

Pers.
toalett

46.07.008

17.2 m²

IKT-Patche
rom

46.10.018

17.0 m²

Korridor
46.11.040

135.5 m²

Korridor
46.11.038

19.7 m²

4
Trappe

46.11.096

19.7 m²

2
Trappe

46.11.087

19.7 m²

1
Trappe

46.11.083

19.7 m²

3
Trappe

46.11.091

11.8 m²

Sjakt 1
46.11.023

7.1 m²

Sjakt 3
46.11.025 11.1 m²

Sjakt 4
46.11.026

34.8 m²

Vent.
voksne

46.07.004

28.6 m²

Prosjekt
rom

46.02.029

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

IN
N

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.02: Proton / Stabsfasiliteter
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.07: Proton / Pasientrelatert
46.08: Proton / Klinikk
46.09: Proton / Forskingsarealer
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.03: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Teknikk
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

90
0

51
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

Forrom
46.08.012

5.8 m²

Toalett,
Pasient

46.08.015

5.8 m²

Forrom
46.08.020

Toa.-pers.
46.08.013

5.1 m²

Bøttekott
46.08.017

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.006

11.8 m²

Etasje
ford.

46.10.008

14.2 m²

Stillerom
46.07.010

22.3 m²

Procedure
rom

46.09.003

11.7 m²

Person
Sluse

46.09.004

7.1 m²

Lager
rom

46.09.002

14.6 m²

Oppstalling
dyr

46.09.001

9.5 m²

Dyr/utstyrs
Sluse

46.09.006

2.4 m²

Luftsl.
46.09.005

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.012

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.011

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.010

98.3 m²

Korridor
46.11.048

21.3 m²

Møte
rom

46.02.030

32.1 m²

Delelagerrom
46.03.007

25.8 m²

Resepsjon
46.07.003

11.8 m²

Sjakt 2
46.11.024

7.8 m²

Tekjøkken
46.02.035

11.9 m²

Skyllerom
46.08.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

18.6 m²

Lager
Printerrom

46.07.016

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.023

81.4 m²

Korridor
46.11.053

5.1 m²

Toalett,
HC

46.02.037

3.1 m²

Toalett
46.02.038

3.1 m²

Toalett
46.02.039

11.9 m²

Forrom
46.02.040

28.7 m²

Vente
Voksen/Barn

46.07.005

60.0 m²

Personal
Kjøkken

46.02.006

11.9 m²

Samtale
rom

46.02.041

15.4 m²

Lager
46.09.023

5.1 m²

Toalett,
HC

46.02.007

13.7 m²

Kontor,
2pers.

46.02.047

8.8 m²

Lager
46.08.019

85.4 m²

46.03.024

Gantry Support Room Pit 2
85.4 m²

46.03.025

Gantry Support Room Pit 1

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.046

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.045

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.044

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

13.3 m²

Forrom
46.11.101

135.5 m²

Korridor
46.11.038

Forrum
46.02.043

146.4 m²

Korridor
46.11.102 HELSE BERGEN

Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:44:09

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 1. ETG

046-10-A-XXX.1001-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C046-XX-A-XXX.XX02-40-01

Snitt - Grid C

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

Toalett
Pers.

46.02.008

21.1 m²

Kontor,
2pers.

46.02.020

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.021

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.022

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.024

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.025

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.026

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.011

39.8 m²

Konferancerom
46.02.028

21.3 m²

Møte
rom

46.02.031

8.8 m²

Kopi
46.02.032

12.6 m²

Vindfang
46.07.002

1.1 m²

Information
46.07.013

Kafe /
aut.

46.07.014

9.2 m²

Bøtte
kott

46.07.011

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.007

5.1 m²

Pasient
toa.

46.07.009

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.003

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.002

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.001

21.3 m²

Undersøkels
rom

46.08.004

13.9 m²

Prøve
taking

46.08.005

13.9 m²

Laboratorium
46.08.006

11.9 m²

Medicin
rom

46.08.007

11.9 m²

Lager
46.08.008

5.8 m²

Kopi
46.08.009

13.7 m²

Arbeids
stasjoner

46.08.010

13.9 m²

Arbeids
stasjoner

46.08.011

28.5 m²

Kontor,
4pers.

46.08.016

25.1 m²

Venterom,
voksne/barn

46.08.018

5.8 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.005

4.1 m²

Forrom
46.11.064

5.9 m²

Forrom
46.11.062

21.3 m²

Forrom
46.11.070

21.5 m²

Forrom
46.11.069

334.8 m²

Vestibyle
46.11.100

6.2 m²

Pers.
toalett

46.07.008

17.2 m²

IKT-Patche
rom

46.10.018

17.0 m²

Korridor
46.11.040

135.5 m²

Korridor
46.11.038

19.7 m²

4
Trappe

46.11.096

19.7 m²

2
Trappe

46.11.087

19.7 m²

1
Trappe

46.11.083

19.7 m²

3
Trappe

46.11.091

11.8 m²

Sjakt 1
46.11.023

7.1 m²

Sjakt 3
46.11.025 11.1 m²

Sjakt 4
46.11.026

34.8 m²

Vent.
voksne

46.07.004

28.6 m²

Prosjekt
rom

46.02.029

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

IN
N

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.02: Proton / Stabsfasiliteter
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.07: Proton / Pasientrelatert
46.08: Proton / Klinikk
46.09: Proton / Forskingsarealer
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.03: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Teknikk
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

90
0

51
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

Forrom
46.08.012

5.8 m²

Toalett,
Pasient

46.08.015

5.8 m²

Forrom
46.08.020

Toa.-pers.
46.08.013

5.1 m²

Bøttekott
46.08.017

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.006

11.8 m²

Etasje
ford.

46.10.008

14.2 m²

Stillerom
46.07.010

22.3 m²

Procedure
rom

46.09.003

11.7 m²

Person
Sluse

46.09.004

7.1 m²

Lager
rom

46.09.002

14.6 m²

Oppstalling
dyr

46.09.001

9.5 m²

Dyr/utstyrs
Sluse

46.09.006

2.4 m²

Luftsl.
46.09.005

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.012

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.011

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.09.010

98.3 m²

Korridor
46.11.048

21.3 m²

Møte
rom

46.02.030

32.1 m²

Delelagerrom
46.03.007

25.8 m²

Resepsjon
46.07.003

11.8 m²

Sjakt 2
46.11.024

7.8 m²

Tekjøkken
46.02.035

11.9 m²

Skyllerom
46.08.021

11.2 m²

Frivillig
rom

46.07.017

18.6 m²

Lager
Printerrom

46.07.016

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.023

81.4 m²

Korridor
46.11.053

5.1 m²

Toalett,
HC

46.02.037

3.1 m²

Toalett
46.02.038

3.1 m²

Toalett
46.02.039

11.9 m²

Forrom
46.02.040

28.7 m²

Vente
Voksen/Barn

46.07.005

60.0 m²

Personal
Kjøkken

46.02.006

11.9 m²

Samtale
rom

46.02.041

15.4 m²

Lager
46.09.023

5.1 m²

Toalett,
HC

46.02.007

13.7 m²

Kontor,
2pers.

46.02.047

8.8 m²

Lager
46.08.019

85.4 m²

46.03.024

Gantry Support Room Pit 2
85.4 m²

46.03.025

Gantry Support Room Pit 1

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.046

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.045

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.02.044

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

13.3 m²

Forrom
46.11.101

135.5 m²

Korridor
46.11.038

Forrum
46.02.043

146.4 m²

Korridor
46.11.102 HELSE BERGEN

Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.
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PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.
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Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S
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Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700
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Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
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Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus
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Forprosjekt
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11.12. PLAN 2.0 1:350

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C046-XX-A-XXX.XX02-40-01

Snitt - Grid C

26.2 m²

Forberedelsesrom
46.04.002

13.9 m²

Teknikrom
46.04.005

57.0 m²

Forberedelses
rom

46.04.007

5.1 m²

Toalett,
pasient

46.04.010

2.2 m²

Omkl.
46.04.016

2.2 m²

Omkl.
46.04.015

2.2 m²

Omkl.
46.04.014

28.6 m²

Kontroll
rom

46.04.021

33.3 m²

Kontroll
rom

46.04.019

28.8 m²

Kontroll
rom

46.04.020

27.6 m²

Pasient
fiksering

46.04.022

24.5 m²

Tilvirk./oppbevar.av
fikseringsutst.

46.04.023

21.1 m²

Kontor,
radiologer

46.04.029

3.1 m²

Toalett
Pers.

46.04.030
5.1 m²

Bøttekott
46.04.028

17.3 m²

Kontrollrom
46.05.004

27.1 m²

Rom
fysik

46.09.009

5.1 m²

Toalett,
Pasient

46.04.011

8.4 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.006

10.0 m²

Teknikk,
MR

46.04.008

5.9 m²

Forrom
46.11.071

5.1 m²

Forrom
46.11.074

21.3 m²

Forrom
46.11.073

20.5 m²

Forrom
46.11.072

262.7 m²

Korridor
46.11.044

34.6 m²

Korridor
46.11.042

110.7 m²

Korridor
46.11.041

19.7 m²

4
Trappe

46.11.097

19.7 m²

2
Trappe

46.11.088

19.7 m²

1
Trappe

46.11.084

19.7 m²

3
Trappe

46.11.092

11.8 m²

Sjakt 1
46.11.027

11.8 m²

Sjakt 2
46.11.029

11.1 m²

Sjakt 4
46.11.030

17.1 m²

Sluse,
senge

46.05.024

5.2 m²

Omkl.
46.05.007

5.2 m²

Omkl.
46.05.006

17.3 m²

Kontrollrom
46.09.015

11.5 m²

Arbeids
stasjon

46.05.020

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.007

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

21.5 m²

46.03.016

ESS-Area

12.5 m²

Lager
aktivert

46.03.006

39.4 m²

Treatment
Area 2

46.05.002

39.4 m²

Treatment
Area 1

46.09.016

36.0 m²

SCR
46.03.005

75.7 m²

46.03.010

Gantry Support Room 2

34.8 m²

46.03.008

Cyclotron Room
117.6 m²

46.03.011

BTS-Area

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

75.7 m²

46.03.009

Gantry Support Room 1

17.0 m²

Gantry
1 Maze

46.09.017

9.2 m²

46.03.017

BTS-Area Corridor

30.7 m²

Cyclotron
Maze

46.03.018

5.4 m²

Serverrom
46.05.027

5.4 m²

Serverrom
46.09.018

79.6 m²

46.03.014

Varian Service Area

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.04: Proton / Diagnostikk, scannere og kliniske støttefunksjoner
46.05: Proton / Proton terapi behandlingsrom
46.06: Proton / Behandlingsplanlegging
46.09: Proton / Forskingsarealer
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.03: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Teknikk
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor
46.11.02.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Nisje

Dobbelt høyt

8.9 m²

Teknikrom,
CT

46.04.004

Dobbelt høyt

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

60
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

31.3 m²

Vente
Voksen/Barn

46.05.015

5.0 m²

Toalett
Pasient

46.05.017

18.6 m²

IKT-Patche
rom

46.10.019

2.2 m²

Omkl.
46.04.013

11.8 m²

Etasje
ford.

46.10.009

3.7 m²

Nisje,
tøy

46.05.028
3.8 m²

Nisje,
tøy

46.09.019

29.1 m²

Venterom/seng
46.04.037

5.0 m²

Toalett,
pers.

46.05.022

29.0 m²

Anestesi
forb.

46.05.010

11.2 m²

Konsult.
rom

46.05.012

11.5 m²

Arbeids
stasjon

46.05.021

13.2 m²

Inntegner
rom

46.06.002

17.0 m²

Gantry
2 Maze

46.05.026

40.2 m²

CT-skanner
46.04.001

44.7 m²

MR-skanner
46.04.006

52.1 m²

Korridor
46.11.043

8.3 m²

Lager
46.09.022 17.1 m²

Laboratorium
46.09.007

8.3 m²

Sluse
46.09.008

5.4 m²

Toa.-pers.
46.09.014

11.2 m²

Kontor,
1pers.

46.09.020

5.4 m²

Toalett
Pasient

46.05.016

17.1 m²

Lager
Forskning

46.09.021

15.6 m²

Dosimetrirom
46.05.014

42.0 m²

Skanner
Fremtidig-afbildning

46.04.009

25.0 m²

Konferanserom
46.06.004

13.9 m²

Inntegner
rom

46.06.003

D
ob

be
lth

øy
t

76.3 m²

Korridor
46.11.039

51.4 m²

Korridor
46.11.050

11.9 m²

Lager
46.05.018

11.8 m²

Lager
46.04.027

11.2 m²

Forrom
46.03.028

5.8 m²

Opbevaringsrom
46.05.019

4.1 m²

Nisje,
senge

46.11.056

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.015

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.016

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.007

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.006

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.008

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.009

5.0 m²

Korridor
46.11.047

15.7 m²

Kontor,
2pers.

46.06.010

13.7 m²

Kontor,
2pers.

46.06.011

15.3 m²

Korridor
46.11.045

12.5 m²

Korridor
46.11.037

Lasteplan

8.7 m²

46.05.029

X-Ray alcove 2
8.7 m²

46.09.024

X-Ray alcove 1

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.014

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.013

13.9 m²

Kontor,
2pers.

46.06.012

5.8 m²

46.07.018

Toalett, HC

1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400

3.1 m²

Forrum
46.04.035

15.8 m²

Korridor
46.11.049

262.7 m²

Korridor
46.11.044

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Tegn. nr.

Mål

Utf. Kontr. Godk.

Emne

Arkitekt
ARKITEMA ARCHITECTS A/S
Ny Carlsbergvej 120. 1799 Kbh V

Bygherre

Ingeniør - RIV, RIE
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIB, RIBr, RIBfy, RIG
RAMBØLL NORGE A/S
Kobbes gate 2, 7493 Trondheim

Dato

Saksnr.

Format 

PLAN 2. MESANIN
PLAN 2. ETG
PLAN 1. ETG
PLAN 1. UETG
PLAN 2. UETG

PLAN 3. ETG

Tlf. +45 7011 7011 

Rev.

Foreløpig trykk

Målstokk 1:1
0 10 20 30 40 50 60

Koder er angitt i meter - dimensjoner er angitt i mm

Fase

Kalkyle
BA Bygganalyse
Drammensveien 133, 0277 Oslo

PLAN 4. TAKPLAN

Prosjektledelse - PGL
MULTICONSULT ASA
Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun

Ingeniør - RIAku
NIRAS A/S

Tlf. +47 5562 3838

Tlf. +47 7384 1000 

Tlf. +47 5562 3700

Tlf. +47 xxxx xxxx

Tlf. +47 2212 9230

Ingeniør - RIVA
RAMBØLL NORGE A/S
Løkkeveien 115, 9503 Alta

Tlf. +47 7844 9222 

BIM koordinering
Asplan Viak A/S
Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. +47 4179 9417

2020-03-27

11:44:23

191681:200

KLRI Checker Approver

PLAN 2. ETG

046-20-A-XXX.2001-20-01

Jonas Lies vei 48

Senter for partikelterapi ved
Haukeland universitetssjukehus

2020.XX.XX

A1

Forprosjekt

Rev. Rev. dato Revisjonen omfatter

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid C046-XX-A-XXX.XX02-40-01

Snitt - Grid C

26.2 m²

Forberedelsesrom
46.04.002

13.9 m²

Teknikrom
46.04.005

57.0 m²

Forberedelses
rom

46.04.007

5.1 m²

Toalett,
pasient

46.04.010

2.2 m²

Omkl.
46.04.016

2.2 m²

Omkl.
46.04.015

2.2 m²

Omkl.
46.04.014

28.6 m²

Kontroll
rom

46.04.021

33.3 m²

Kontroll
rom

46.04.019

28.8 m²

Kontroll
rom

46.04.020

27.6 m²

Pasient
fiksering

46.04.022

24.5 m²

Tilvirk./oppbevar.av
fikseringsutst.

46.04.023

21.1 m²

Kontor,
radiologer

46.04.029

3.1 m²

Toalett
Pers.

46.04.030
5.1 m²

Bøttekott
46.04.028

17.3 m²

Kontrollrom
46.05.004

27.1 m²

Rom
fysik

46.09.009

5.1 m²

Toalett,
Pasient

46.04.011

8.4 m²

Avfall,
miljøst.

46.01.006

10.0 m²

Teknikk,
MR

46.04.008

5.9 m²

Forrom
46.11.071

5.1 m²

Forrom
46.11.074

21.3 m²

Forrom
46.11.073

20.5 m²

Forrom
46.11.072

262.7 m²

Korridor
46.11.044

34.6 m²

Korridor
46.11.042

110.7 m²

Korridor
46.11.041

19.7 m²

4
Trappe

46.11.097

19.7 m²

2
Trappe

46.11.088

19.7 m²

1
Trappe

46.11.084

19.7 m²

3
Trappe

46.11.092

11.8 m²

Sjakt 1
46.11.027

11.8 m²

Sjakt 2
46.11.029

11.1 m²

Sjakt 4
46.11.030

17.1 m²

Sluse,
senge

46.05.024

5.2 m²

Omkl.
46.05.007

5.2 m²

Omkl.
46.05.006

17.3 m²

Kontrollrom
46.09.015

11.5 m²

Arbeids
stasjon

46.05.020

11.1 m²

Etasje
ford.

46.10.007

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 13

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

046-XX-A-XXX.XX02-40-01
Snitt - Grid 5

21.5 m²

46.03.016

ESS-Area

12.5 m²

Lager
aktivert

46.03.006

39.4 m²

Treatment
Area 2

46.05.002

39.4 m²

Treatment
Area 1

46.09.016

36.0 m²

SCR
46.03.005

75.7 m²

46.03.010

Gantry Support Room 2

34.8 m²

46.03.008

Cyclotron Room
117.6 m²

46.03.011

BTS-Area

8.1 m²

Heis 4
46.11.015

9.5 m²

Heis 3
46.11.014

8.1 m²

Heis 5
46.11.016

8.1 m²

Heis 1
46.11.012

75.7 m²

46.03.009

Gantry Support Room 1

17.0 m²

Gantry
1 Maze

46.09.017

9.2 m²

46.03.017

BTS-Area Corridor

30.7 m²

Cyclotron
Maze

46.03.018

5.4 m²

Serverrom
46.05.027

5.4 m²

Serverrom
46.09.018

79.6 m²

46.03.014

Varian Service Area

46.01: Proton / Bygning Drift og operasjon
46.03: Proton / Drift av partikkelanlegg
46.04: Proton / Diagnostikk, scannere og kliniske støttefunksjoner
46.05: Proton / Proton terapi behandlingsrom
46.06: Proton / Behandlingsplanlegging
46.09: Proton / Forskingsarealer
46.10: Proton / Bygning driftsrelaterte rom
46.11.01.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Trapperom
46.11.01.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Heis
46.11.01.03: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Teknikk
46.11.01.04: Proton / Annen bygningsteknikk / Vertikale rom / Forrom
46.11.02.01: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Korridor
46.11.02.02: Proton / Annen bygningsteknikk / Tverrgående trafikareal / Nisje

Dobbelt høyt

8.9 m²

Teknikrom,
CT

46.04.004

Dobbelt høyt

A

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 16 178 9 10 11 12 13 14 15

B

60
00

24
00

54
00

24
00

60
00

4800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2400

31.3 m²

Vente
Voksen/Barn

46.05.015

5.0 m²

Toalett
Pasient

46.05.017

18.6 m²

IKT-Patche
rom

46.10.019

2.2 m²

Omkl.
46.04.013

11.8 m²

Etasje
ford.

46.10.009

3.7 m²

Nisje,
tøy

46.05.028
3.8 m²

Nisje,
tøy

46.09.019

29.1 m²

Venterom/seng
46.04.037

5.0 m²

Toalett,
pers.

46.05.022

29.0 m²

Anestesi
forb.

46.05.010

11.2 m²

Konsult.
rom

46.05.012
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11.15. 3D PLANUTSNITT, DIAGNOSTIKK, SCANNERE OG KLINISKE STØTTEFUNKTIONER
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11.16. 3D PLANUTSNITT, BEHANDLINGSOMRÅDE
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