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Innledning.
Multiconsult AS er engasjert av Helse Bergen for å utarbeide et forprosjekt for VVS fag i forbindelse
med nytt planlagt senter for Partikkelteknologi. Som er lokalisert øverst i Haukelandsbakken.
Denne rapport omhandler VVS fag og de premisser, krav, og anbefalinger som er avklart i
forprosjekt fasen.
Følgende arealer er lagt til grunn:
Garasje: 2130m2
Klinikk del: 6817m2
Proton behandling: 1761m2
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2 VVS-tekniske anlegg
30

VVS-installasjoner.
Denne beskrivelse av VVS- tekniske installasjoner er å anse som en sammenstilling av de
opplysninger og vedtak som er framkommet mellom byggherre og rådgivere i arbeids og
prosjekteringsmøter etc. for Protonsenteret. Den er også å anse som grunnlag for videre arbeid
med detaljprosjekt. En har lagt vekt på å tilfredsstille gitte programforutsetninger og at anleggene
utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og relevante norske og
internasjonale standarder.
Ferdighetsnivå på denne rapporten i forhold til komplett gjennomarbeidet forprosjekt ligger på
75%. Dette pga framskyndet leveranse av forprosjektrapport. Av samme grunn vil det i noen
kapitler være uavklarte programforutsetninger som må avklares og bearbeides før oppstart av
detaljprosjekt. Det er en del avklaringer som ennå ikke er besluttet når forprosjekt rapport skrives.
Avklaringer rundt temperatur og tilkoblings-grensesnitt til Varian sitt kjølesystem i Protonsenteret
er ikke endelig, og vil kunne få konsekvenser for valg av systemoppbygging av kjølesystem. Dette
igjen får konsekvens for eventuelle systemløsninger mot tappevann og oppvarming. Vedr plassering
av gassrom for H2 er det ikke kommet tilbakemelding vedr om angitt plassering kan aksepteres.
Manglende avklaringer vil bli bemerket i de aktuelle underkapitler til denne rapport.
De VVS- tekniske installasjoner skal ivareta krav til fleksibilitet slik at funksjoner innenfor et areal
skal kunne endres med minst mulig forstyrrelse av funksjoner i tilstøtende areal.
Generelt utføres all nummerering og merking av de VVS- tekniske anleggene i henhold til Tverr
Faglig Merkesystem (TFM). For detaljer se www.statsbygg.no.merkesystem (TFM).

30.1 Generelt
VVS - anlegget omfatter følgende tekniske installasjoner:
31.

Sanitæranlegg

32.

Varmeanlegg

33.

Sprinkleranlegg

34.

Gass/Trykkluft

35.

Kuldeanlegg. prosess

36.

Luftbehandlingsanlegg

37.

Luftkjøleanlegg. Komfort

Ved valg av systemløsninger og utforming av anleggene er følgende overordnede kriterier lagt til
grunn:
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Levetid



Totaløkonomi



Energieffektivitet



Miljøeffektivitet

Det refereres til vedlagte prinsipp-systemskjemaer. Vedlagte systemskjema gir en oversikt over de
tekniske anleggs kompleksitet og reguleringsprinsipper. Systemskjemaene viser systemløsninger
som er utviklet i forprosjektfasen og som er lagt til grunn for dimensjonering av tekniske rom og
føringsveier.
Plassering og innredning av teknisk rom i plan 01 er anvist på plantegninger. Nødvendige hovedsjakter for føringer av kanaler er avklart med arkitekt og vist på typisk etasjeplan. Tegningene er
kun orienterende og viser kun utsnitt av VVS-anleggene, først og fremst tekniske rom og
hovedføringer i plan 02, 01, 1, 2, 3 og 4
Det vil generelt ikke bli oppgitt mengder eller verdier for det VVS-tekniske utstyret i denne
forprosjektfasen. For noen systemer er hoved kapasiteter oppgitt som orienterende verdier. Detalj
prosjektering vil angi de endelige kapasiteter og verdier.
Oversikt over oppdragets omfang er i hovedsak anvist på arkitekttegninger samt angitt i byggets
romprogram.

30.2 Funksjonskrav og inneklima
Ved dimensjonering av klima- og varmeanlegget er følgende utetilstander lagt til grunn:
Lufttemp.

Relativ fuktighet

___________________________________________

- 12 oC
+ 26 oC
(overskrides 50 t/år)

Vinter:
Sommer:

60% RF

Solbelastede fasader forutsettes utført med utvendig solavskjerming. Romklimakrav i rom med
varige arbeidsplasser er fastlagt på grunnlag av kravspesifikasjon, myndighetskrav fra
Arbeidstilsynet og i Plan- og bygningsloven.
Rom
Kontor
Møterom
Undervisning
Behandling

Temperatur min/maks
Vinter
Sommer
20 – 22
20 – 25
20 – 22
20 – 25
20 – 22
20 – 25
20 – 22
20 – 25

Lufthastighet m/s
Vinter Sommer
0,15
0,15
0,15
0,18
0,15
0,18
0,15
0,15

Luftmengde
m3/h m2
15
25
24
15

Lydnivå
dB(A)
33
33
33
33

Korridor
Toalettrom
Skyllerom

20 – 22
20 – 22
20 - 22

0,20
0,18
0,18

5
100 *
10

33
38
33

20 – 25
20 – 25
20 - 25

0,20
0,20
0,20

TABELL 30.1 - DIMENSJONERENDE KRAV TIL ROMKLIMA
*Luftmengde pr. WC stol.
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31

Sanitær

31.0 Generelt.
Dette kapittelet omhandler sanitæranlegg innenfor utvendig grunnmur. Med dette menes
innvendig sanitæranlegg og bunnledninger.
Det skal leveres armatur og utstyr basert på anerkjente produkter og normal god kvalitet. Ettgreps
armaturer monteres i alle toalettrom. Alle tappevannsinnredninger skal leveres med
vannbesparende armatur.
Det skal installeres vannskadesikre løsninger iht. Håndbok nr. 42 Rør og våtrom og BVN.
Det skal generelt benyttes skjult rørføring, dog ikke innstøpt. Eventuelle ledninger som støpes inn
skal være av type rør i rørsystem. Eventuelle synlige koblingsledninger skal være
forkrommet/forniklet.
På alle hovedkurser, opplegg og foran ethvert sanitærutstyr/utstyr skal det monteres
stengeventiler.
Samtlige toaletter (unntatt HWC) skal være for veggmontasje med skjult vannlås.
U-vask skal ha rist for plassering av bøtte, med armatur plassert i tilstrekkelig høyde over.
Det skal leveres og monteres innvendig sanitæranlegg komplett tilkoplet vann- og avløpsledninger i
henhold til situasjonsplan.
Omfang av sanitærutstyr fremgår av arkitekttegninger.
Vannforsyning
Det legges opp til ett felles vanninntak for sanitær og sprinkler.
Ledning legges fra utvendig kum via garasje (varmeisolert) og frem til hovedvanninntak i eget rom i
teknisk rom i plan 01.
Hovedledning for vannforsyning skal dekke bygningens behov for forbruksvann/tappevannforsyning og brannskap/sprinkler. Ledning for forbruksvann grenes av i teknisk rom før
sprinklerventil og forsynes med egen tilbakeslagsventil, reduksjonsventil, vannmåler mm.
Anlegg for sprinkleranlegg er beskrevet under kapittel 33.
Systemet skal gi sikker og tilfredsstillende vannforsyning iht. myndighetskrav i samtlige deler av
bygget. Det vurderes installert eget legionellabekjempelsessystem på vanninntaket av type som
f.eks Apurgo eller tilsvarende.
Forsyningsledninger dimensjoneres både med tanke på forsyning av varmt- og kaldt forbruksvann
samt brannslanger. Forsyningsledninger fra varmesentral i plan 01 og opp i alle sjakter skal
dimensjoneres for en mulig utvidelse på 15 %.
Systemet skal utformes legionellasikkert slik at anlegget kan kontrolleres og brukes uten fare for
legionellaoppblomstring. Blindledninger skal bl.a. ikke være lengre enn 1,5 x D.
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Inntaksarrangement med stengeventil, filter og reduksjonsventil er plassert i eget rom i plan 01.
Varmt- og kaldtvannssystem
Kaldt- og varmtvann føres frem til alt sanitærutstyr i bygget. Hovedføringer legges i vertikale sjakter
og over himling i korridor.
Det etableres beredersentral med nødvendig rørføring, bestående av beredertank og
akkumulatortank. Samlet bereder- og akkumulatorvolum er foreløpig beregnet til 800 liter.
Hver tank utrustes med maskintermometer. Tanker utrustes med sikkerhetsventiler med brutt
avløp ført til sluk. Tanker skal ha tappemulighet i bunn med brutt avløp ført til sluk.
Beredertank og akkumulatortank varmes med fjernvarme.
Varmtvannssystemet utføres med varmtvannssirkulasjonsledning for å kunne opprettholde
nødvendig tappevannstemperatur på 70 ºC til alle tappesteder. Returtemperatur i sirkulasjonskrets
fra fjernest liggende del av anlegget skal være høyere enn 65 ºC. Ved installasjon av
legionellabekjempelsessystem på vanninntaket, som nevnt over, kan disse temperaturene
eventuelt reduseres
På varmtvannsledning etter blandeventil og på sirkulasjonsledningens retur, monteres
maskintermometre.
Fra varmesentral legges isolerte hovedvannledninger for varmt og kaldt forbruksvann og varmtvann
sirkulasjonsledninger. Hoved fremføringer for vannledninger legges fortrinnsvis i sjakter og over
himlinger i korridor, og tilknyttes lokale fordelerskap for varmt/kaldt forbruksvann. Fordelerskap
plasseres i/mot nærliggende våtrom med drenasje til gulv med sluk.
Anlegget vil bli prosjektert etter "Normalreglementet for sanitæranlegg" og "Byggebransjens
våtromsnorm".
Spillvannsystem.
Spillvann fra sanitærutstyr og sluker fra og med plan 01 og videre opp føres via selvfallsledning og
ned i grunn i plan 02 og føres der videre til utvendig tilkobling til offentlig spillvannsledning.
Dekontaminert vann. (bestrålt)
For de rom i proton-bunker som har behov for spillvannavløp utføres dette med sluk, der spillvann
føres med selvfallsledning til pumpe-tank som er plassert i rom i plan 01.
Spillvann fra disse rom skal ha en viss oppholdstid pga fare for å være bestrålt, og oppbevares i tank
i en forutbestemt tidsperiode før det pumpes inn på ordinær spillvannsledning.
Dette gjelder følgende rom:


Cyclotron pit.



Gantry rooms.



BTS areas.



Water rooms

Øvrige sluk eller avløp tilkobles ordinært spillvanns system direkte.
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Alle våtrom med vanninstallasjoner skal utstyres med sluk. (ref TEK 17)
Alle toalettrom og rom med vann installasjoner skal ha sluk.
Overvann
Takvann utføres med takvannsluk og ledningsnett føres isolert ned innvendig i bygget, og føres
videre i grunn der byggets overvannledning tilkobles utvendig til kommunal overvannsledning.
Takvannsledninger som føres gjennom lokalene vil bli støy- og kondensisolert.
Takavvanning utføres med fullstrømsluk (UV-system) eller med konvensjonelle sluk. Dette er
foreløpig ikke besluttet.
31.2 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Ledninger for forbruksvann
Bunnledning for forbruksvann legges som PE 100 rør, NT10.
Hovedfordelingsledninger for varmt - og kaldt forbruksvann samt varmtvann sirkulasjonsledninger
lagt i sjakter og over himling med tilkomst utføres som enten syrefaste stålrør eller såkalte alupexrør.
Skjulte og ikke tilgjengelige rørstrekk utføres som kunststoffrør etter rør i varerør- prinsippet, med
drenerte fordelerskap med avløp til sluk el. lign.
Synlige tilkoblingsledninger utføres i forkrommet kobber.
Det skal monteres avstengningsventiler foran alt sanitærutstyr utført som hendelfrie kuleventiler.
Kaldtvannsledninger isoleres med cellegummi, varmtvannsledninger og varmtvann
sirkulasjonsledninger isoleres med rørskåler av mineralull.

Krav til utførelse:
Rør legges/klamres og utføres i samsvar med NS 3420.
Rørene skal være rengjort og utspylt før armatur monteres.
Rørene skal trykkprøves seksjonsvis, og rapport fra hver trykkprøving skal utarbeides og legges ved
som en del av sluttdokumentasjonen.
Alle gjennomføringer i vegger og dekker skal tettes i utsparinger i plan med overflate.
Det legges vekt på pen montasje ved tilkobling til utstyr, og at vann og avløp fra servanter er ført ut
i samme høyde.
Synlige rør tillates kun i garasje, tekniske rom og underordnede rom.
Synlige koplingsrør i oppholdsrom skal unngås. Dersom dette ikke kan unngås, skal disse utføres
forkrommet eller i syrefast stål.
Vannledninger skal ikke innstøpes i betong.
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Avløpsledning
Grensesnitt mot utvendig VA anlegg er utvendig ringmur.
Innvendige avløpsrør for spillvann legges som MA støpejernsrør av lydmessige og branntekniske
årsaker. Ved horisontale slag på vertikale avløpsstammer benyttes langvillige bend.
MA støpejernsrør avsluttes i vegg ved hvert utstyr med unntak av servantavløp der hvite PP-rør kan
benyttes innenfor samme etasjeplan.
Til vegghengt utstyr utføres synlige avløpsrør med vannlås i harde forkrommede kobberrør eller
forkrommede PP-rør.
Dersom avløps installasjon er skjult i servantskap/møbel legges avløpsrør med vannlås i hvit
standard PP.
Avløpsanlegg for spillvann luftes over tak med tilstrekkelig antall luftinger.
Avløpsforbindinger fra benker:
Legges av 50 mm avløpsrør, med rosett montert hvor rør kommer ut fra vegg, klamres til
bakenforliggende vegg, tilknyttes vannlås og legges slik at de opptar minst mulig plass i benken.
Avløp fra utstyr
Avløp fra varmevekslere og kjølebatterier, fan coils etc., skal legges i kobberrør med tilstrekkelig
dimensjon og fall for effektiv avrenning. Avløp fra fan coils skal føres til nærmeste mulig servant
utstyrt med vannlås.
Avløp fra åpne dryppanner o.lign., utføres med vannlås dersom tilknytning til spillvannsledning.
Lekkasjesikring
Alle våtrom og rom med vanninstallasjoner skal utstyres med sluk. (ref TEK 17)
Alle toalett rom og rom med vanninstallasjoner skal ha sluk.
Magnetventiler til KV/VV ledninger skal plassers lett tilgjengelig i eget fordelerskap.
På samtlige kjøkken skal det installeres lekkasjedetektorer med tilhørende magnetventil for
stenging av vann.
Sjaktrom lekkasjesikres. Dette vurderes utført med sluk eller med rør som føres til nærmeste
fordelerskap.
Krav til utførelse:
Legges, klamres og utføres i samsvar med NS 3420.
Føres slik at de er til minst mulig sjenanse for innredning etc.
Horisontalføringer legges så høyt som mulig, med hensyn til koordinering med andre installasjoner
og bygningsmessige tilpasninger.
Synlige rør tillates kun i tekniske rom og underordnede rom.
31.5 Sanitærutstyr
Servanter og toalett WC skåler leveres av kjent fabrikat.
WC leveres i vegghengt utførelse med skjult sisterne.
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Alle skjulte (innbygde) WC sisterner utføres med omsluttende lekkasjekappe og underliggende
lekkasjekasse med avløp ut i tilhørende toalettrom.
Alle servanter for håndvask i publikumsområder utføres med enhåndsbetjent armatur, med for
innstilt tappevannstemperatur. Der det er hensiktsmessig leveres servanter med automatiske
elektriske(230v) blandebatterier for å oppnå redusert vannforbruk og energiforbruk i
tappevannsystem.
Rustfrie utslagsvasker med vegghengt armatur leveres i bøttekott, vaskesentral og tekniske rom.
Utslagsvasker leveres med bakplate, overløp, vannlås og bøtterist. Hellekant 650 mm over ferdig
gulv. Alle utslagsvasker leveres med støttebøyle i rustfritt stål som festes i overkant gulvlist.
Armaturens utløpstut monteres 400 mm over hellekant. Armatur tilhørende utslagsvasker skal ha
mulighet for tilkobling av spyleslange.
Utvendige spylekraner kombinert med el uttak i nødvendig antall.
Det er regnet med følgende sanitærutstyr i bygget. (basert på ARK tegninger)
Servanter med ettgrepsbatteri
WC vegghengt med innbyggings-cisterne
Utslagsvasker
Dusj
Brannskap
Pulverapparat
Tilkobling til drikkeautomater/kaffemaskiner
Sluker i gulv
Avløp aggregater/kjøleutstyr
Tilkobling vann/avløp til utstyr levert av annen leverandør
Innvendige spylekraner
Utvendige spylekraner
Taksluk

68 stk.
26 stk.
6 stk
4 stk
18 stk
25 stk
6 stk.
47 stk
5 stk
6 stk
2 stk
3 stk
13 stk

Brannslanger installeres i omfang i henhold til forskriftskrav som vegginnfelte brannskap med
slangedimensjon ø25 mm og slangelengde 30 meter.
Brannslanger skal leveres montert i slangeskap primært beregnet for innfelling i vegg, der
bygningsmessige forhold tilsier det. Slangeskap skal leveres i pulverlakkert utførelse.
Det skal regnes med antall brannslanger som har tilstrekkelig dekningslengde og med plassering iht.
myndighetskrav og kravspesifikasjon fra brannrådgiver.
Brannslangene skal:
-

Være av gummislange med 1” dimensjon, med maksimal slangelengde 25 m og utstyrt med
strålespiss og påmontert avstengingskran.

-

Skapskilt og plogskilt

-

Skap plassert i brannklassifisert utførelse.

-

Det leverte brannskap og plasseringen skal være godkjent.
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Brannslukkingsapparat
Brannslukkingsapparat skal leveres og opphenges i samråd med brannteknisk rådgiver.
-

Apparater skal leveres i utførelse som kan godkjennes av brannvesenet for bruk i aktuelle
rom, minimum 6 kg og iht. NS-EN3.
Monteres med veggfeste.

-

Plasseres i alle tekniske rom, og i/ved kjøkkeninnredninger.

31.6 Isolasjon av sanitærinstallasjoner
Kondensisolering
Kaldtvannsledninger skal isoleres fullstendig mot kondensdannelse og varmetap/tilskudd.
Isolasjonen skal være dimensjonert for en maksimal temperaturheving < 4 °C fra inntak til fjerneste
tappested ved tapping av normalvannmengde fra tappestedet og omgivelsestemperatur i
føringsveien + 22 °C.
Kaldtvanns- og takvannsledninger skal isoleres med neoprencellegummi.
Isolasjonsmaterialet skal være selvslukkende, dryppfritt og diffusjonstett med lukkede celler.
Isolasjonsarbeider skal utføres i samsvar med produsentens anvisninger.
Krav til utførelse:
Det legges vekt på pen montasje med skarpe/rette snittflater.
Synlige avslutninger skal ha mansjetter.
Isolasjonen skal limes fast til rørledninger, pumper og armatur slik at vanndamp ikke kan trenge inn
i skjøtene. Lim skjøtene skal fortrinnsvis være skjult.
Varmeisolering
Varmtvanns- og sirkulasjonsledninger skal ha isolasjon med tykkelse og utførelse dimensjonert for
et maksimalt temperaturfall på mindre enn 4 ºC i strekk fra bereder via fjernest liggende
sirkulasjonspunkt og tilbake til bereder/blandearrangement ved medietemperatur + 70 ºC og
omgivelsestemperatur + 20 ºC.
Varmtvannsledninger skal isoleres med mineralullskåler med alufolie.
Krav til utførelse:
Mineralullskålene skal ha selvklebende overlapp som forsegler den langsgående skjøten.
Tverrskjøter skal forsegles med rørskåltape.
Bøyer skal skjæres i segmenter og skjøtene mellom segmentene skal tapes som tverrskjøtene.
Samtlige vannledninger, unntatt ledninger til brannslanger og synlige forbindingsledninger skal
isoleres.
Det skal isoleres over fittings og armatur. Isolering av ventiler utføres med prefabrikkert isolasjons
boks eller med pose.
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Flenser og pumper isoleres. Ved isolering av pumper skal motoraksling være synlig og
bolteforbindelse til motor være tilgjengelig.

32

Varme

32.0 Generelt.
Energiproduksjon.
Da det fortsatt er uavklart hvilke temperaturer og løsninger som vil bli benyttet for kjøling av
Protonsenter så må det videre før detaljprosjektet avklares i hvilken grad det vil være tilgjengelig
overskuddsvarme som kan benyttes til varmeproduksjon.
Bygget vil bli oppvarmet med et vannbårent varmeanlegg, som installeres i teknisk rom i plan 01.
Varmeanlegg vil bestå av en fjernvarmesentral, og felles samlestokk for utgående varmekurser.
Samlestokken har egne kurser for, ventilasjon, gulvvarme, radiator-/ konvektoroppvarming og
snøsmelteanlegg.
Fjernvarmesentral, ekspansjonskar, pumper, luftutskillere, energimåler, reguleringsventiler,
Stengeventiler, blandeventiler og samlestokk m.m. plasseres i teknisk rom plan 01.
Fjernvarmeleverandør BKK Varme etablerer en ny abonnentsentral i varmesentral plan 01 som
tilknyttes varmeanlegget. Abonnent-sentralen har nok kapasitet til å dekke hele varmebehovet til
nytt klinikk- og protonbygg. Fjernvarme benyttes som primær-varme.
Det kan være et stort overskudd av spillvarme fra Protonsenter da retur temperatur angitt i skisse
prosjekt vil være ca. 28grC. Dette kan med fordel benyttes som grunnlast til en varmepumpe som
forsyner bygget med romoppvarming og tappevannsoppvarming. Spillvarme kan også benyttes
direkte til forvarming av tappevann.
Dette bør gjennomgås nærmere da det i bygningsfysikk sin rapport framkommer at en ikke
vurderer varmepumpe framfor fjernvarme.
«Det er ikke vurdert varmepumpe fremfor fjernvarme grunnet prosjektkrav om å oppnå
oppvarmingskarakter grønn»
Foreløpig effektbehov til romoppvarming, ventilasjonsoppvarming og varmtvannsberedning er
beregnet. Dette er gjort med utgangspunkt i myndighetskrav til varmeisolasjon og erfaringstall fra
tilsvarende bygg.
Post

Effekt (kW)

W/m2

Romoppvarming
Snøsmelteanlegg
Ventilasjonsvarme
Varmtvannsberedning
Sum

150
25

250
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Oppvarmet BRA er 8578 m².
Varmt tappevann, romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft er basert på vannbåren varme
som forsynes av fjernvarme fra BKK.
Varmesentral
Varmesentral plasseres i plan 01 og bygges opp med følgende komponenter:


Fjernvarmeanlegg for oppvarming.(BKK)



Varmekurser til ventilasjonsoppvarming, snø smelteanlegg og radiatorvarme



Ekspansjonskar, pumper m.m.



Vannbehandlingsanlegg og luftutskiller



Beredersentral for tappevann med veksler mot fjernvarme



Vannmengdemålerutstyr, energimålere, etc

Systemoppbygging
I plan 01 garderober/dusjavdeling er det beregnet gulvarme. I resten av plan 01 samt plan 1-2-3 er
det beregnet installasjon av radiatorer. I plan 1-2 monteres radiatorer på gulv under vindu i rom til
det fri, samt de områder i fellesarealer som har et varmebehov. I indre rom, lagerrom og
fellesarealer i plan 1, 2 og 3 monteres radiatorer på vegg. Til luftbehandlingsanleggene i plan U1
føres frem separate ventilasjonskurser.
Varmen styres med temperaturregulering i hvert rom eller sone via byggets SD-anlegg.
Fra hovedstokken i varmesentralen legges det opp til 6 kurser.





2 Varmekurser til radiatorer (nord/syd):
2 Varmekurs ventilasjonsanlegg.
Gulvarmekurs
Varmekurs til snøsmelteanlegg.

Tur/retur = 60/40 °C
Tur/retur = 60/30 °C
Tur/Retur = 40/35 °C
Tur/Retur = 35/20 °C

Hovedføring for varmerør føres i korridor. Stikk ledning føres ut til fasade i etasjen under, og føres
opp gjennom gulv til radiator.
Varmekurs til ventilasjonsanlegg føres i korridor til teknisk rom.
32.2 Ledningsnett for varmeinstallasjoner
For dimensjonering av ledningene kan det regnes med følgende:
Trykktap pr. meter rør skal ikke overskride 150 Pa/m, eller overskride følgende
væskehastigheter:
Dim. DN 10 - 25:
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Dim. DN 25 - 50:

Max 0,8 m/s

Dim DN 65 - 80:

Max 1,1 m/s

Dim. DN 100 -150:

Max 1,3 m/s

Max støy fra rørledninger som går i eller gjennom oppholdsrom skal ikke overstige
25 dBA.
Rørmaterialer til utskiftbare rørledninger:

Koblingsledninger: Pressfittingsrør som type Mapress syrefast for dim. DN 10 – DN 50.
For dim. DN 50 og større: Sveiste stålrør etter NS 5585.
Krav til utførelse
Sveisearbeid skal tilfredsstille minimum Veritas kl. 3. Utføres av rutinerte sveisere med
dokumentert kompetanse.
Utføres med sveisede skjøter, flensede forbindelser til utstyr eller skjøtes med rillekuplingsskjøter.
Alle rørdeler som bend, overganger og T-rør skal være av prefabrikkert utførelse.
For rørledninger uansett dimensjon gjelder:
Rørledninger skal legges opp nøyaktig, være rette, parallelle og i lodd.
Alle høydepunkter skal ha avsatt T-rør med kuleventil for manuell lufting av rørsystemet.
Luftepunkter skal utføres hensiktsmessig. Høydepunkter forsynes med manuelle lufteventiler ført
ned til 1,3 m over gulv der det er mulig og hensiktsmessig, som skal være lett tilgjengelige.
Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping.
Anlegget skal utføres med avtappingsventiler ved del- avstengningsmuligheter slik at omfanget av
nedtapping og oppfylling reduseres maksimalt.
Rørene skal trykkprøves seksjonsvis, og rapport fra hver trykkprøving skal utarbeides og legges ved
som en del av sluttdokumentasjonen.
Rørene skal opphenges i prefabrikkerte røropphengs system.
Alle fester til betong eller murvegg skal være med ekspansjonsbolter.
Rørsystemene skal legges slik at nødvendig ekspansjon kan opptas i bøyene.
Rørene monteres fortrinnsvis med regulerbar pendel og bøyler. Klammer rundt rør skal være
isolerte. Oppheng utenom fastpunkter må ikke hindre rørets ekspansjon.
Stusser som ikke brukes skal plugges.
Rørdeler eller sveiseforbindelser tillates ikke i rørgjennomføringer i vegger eller dekker.
Gjennomføringer utføres på en slik måte at tilfredsstillende lyd- og/eller branntetting blir oppnådd.
Det monteres rosett på synlige rørgjennomføringer ved gulv, og veggbokser for pex-rør.
Alle gjennomføringer skal tettes. Rørgjennomføringer skal utføres slik at bygningsdelens
opprinnelige funksjon opprettholdes (brann, støy, fukt), samt at nødvendig ekspansjon og
bevegelse ivaretas. Foringsrør skal benyttes i alle gjennomføringer. Branntetting: Se kap. 39.
Rørentreprenør fuger og tetter alle utsparinger i uklassifiserte skiller.
Rørnettet skal til enhver tid være forseglet, slik at bygge støv ikke trenger inn.
Alle tilkoblinger til utstyr utføres med flenser.
Rørmaterialer til skjulte rørledninger:

DN 15 t.o.m. DN 25: Tverrbundet PE-rør med diffusjonssperre, rør i varerør beregnet for
varmeanlegg.
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Snøsmelteanlegg utføres med diffusjonstette PEX-rør lagt i slynger innstøpt i utvendig gangvei.
32.4 Armaturer for varmeinstallasjoner
Anlegget skal utstyres med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles, avstenges og tømmes
hensiktsmessig med hensyn til vedlikehold.
Anlegget skal utstyres med nødvendig antall reguleringsventiler slik at enkel og riktig
innregulering av anlegget kan foretas.
Stengeventiler

Det skal anvendes kuleventiler for dim. DN 50 og mindre.
Ventilene skal leveres som kuleventil med syrefast rustfri stålkule og teflonsete.
For dim. over DN 50 skal det anvendes spjeldventil med følgende kvaliteter:


Ventil med påvirket sete, og med ventilhuset i seigjern.



Spjeld skal være i rustfritt stål, og med manøvreringshendel i rustbeskyttet utførelse.



Ventiler skal være full LUG-type.

Krav til montering av stengeventiler:


Tur- og returkobling til batterier, samt begge sider av vekslere.



Foran og etter alle filtre, siler og pumper og i alle omløp.



På alle hovedfordelinger og opplegg, unntatt hvor det er mindre enn 3 radiatorer fra en
forgrening.

Innreguleringsventiler.

Innreguleringsventil DN 50 og mindre skal være i gjenget utførelse.
Ventiler over DN 50 skal være i flenset utførelse.
Ventilene skal kunne ivareta følgende funksjoner:


Innregulering



Avstenging



Vannmengde og trykkfallsmåling



Avtapping

Forinnstillingsgraden skal kunne avleses på rattet. Måleniplene skal være forlenget for å rekke
gjennom isolasjonen.
Ventilene skal ha innstillingsområde tilpasset gjennomstrømmende vannmengde. Ventiler skal
dimensjoneres slik at det er mulig å foreta vannmengdemåling ved fullt åpen ventil. Maks.
trykkfall skal ikke overskride 5 kPa.
Krav til montering av innreguleringsventiler:
Innreguleringsventiler skal monteres for kontroll og regulering av væskestrøm;:
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Over samtlige varmeavgivende og varmeopptagende apparater.



i samtlige fordelinger.



i samtlige opplegg slik at det er total kontroll med væskestrømninger i anlegget.

Ventilene skal ikke monteres med målestusser som er nedad rettet i ledningens/ ventilens laveste
punkt, for å unngå smusslagring i måleuttaket.
Automatisk luftutskiller.

I varmeanlegget skal det monteres en automatisk hovedluftutskiller med vakuum /
mikrobobleutskilling i alle separate sirkulasjonssystem.
Luftutskillere monteres horisontalt foran sirkulasjonspumpe hvor vanntemperaturen er høyest og
trykket lavest. (Pumpe motert i turledning etter varmekilde)
Luftutskiller skal dimensjoneres for en maksimal hastighet på 1 m/s.
Vannkammer i luftutskiller skal være i stål, mens luftkammer skal være i messing.
På fordelingsrør ute i anlegget monteres automatiske luftutskillere med
mikrobobleutskillingsfunksjon direkte inn i rør krets på alle høypunkt. Luftutskiller skal være
produsert i messing.
I tillegg til automatiske luftutskillere, skal det også monteres manuell lufting på alle høydepunkter
og opplegg, og foran alle batterier.
32.5 Utstyr for varmeinstallasjoner
Alle nødvendige komponenter og utstyr, som varmevekslere, manometre, termometre,
ekspansjonskar, m.m. for betjening av varmeanlegget medtas.
Orienterende systemskjema er vedlagt og viser systemoppbygging og hovedkomponenter. Alle
øvrige delkomponenter skal medtas.
Sirkulasjonspumper

Pumper i varmeanlegget skal:


Være 1-trinns, in-line, sentrifugalpumper



Være av samme fabrikat og standardutførelse



Være beregnet for medietemperatur 10 – 85 C



Være beregnet for driftstrykk minimum 500 kPa



Ha kapslet kappekjølt kortslutningsmotor, 3-faset 50 Hz for aktuell spenning



Ha kjøling dimensjonert for redusert turtall



Tåle omgivelsestemperatur +50 C

Doble pumper skal utføres med 2 separate enkeltpumper med tilbakeslagsventil.
Det kan alternativt tilbys tvillingpumper med innebygget klaffventil. Til tvillingpumper skal leveres
blindlokk som skal merkes og henges opp i varmesentral.
Pumper til ventilasjonsanleggenes varmebatterier kan leveres som enkeltpumper.
Hovedpumpe skal utføres som tørrløper med maksimalt omdreiningstall 1500 o/min.
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Pumpe skal monteres horisontalt, og leveres med pumpesøyle som fylles med betong.
Øvrige pumper kan leveres som våtløpere og skal:
-

Ha turtall maks. 2900 o/min.

-

Være beregnet for fritthengende montasje i ledningsnettet med horisontal aksel

Pumper som monteres i sirkulasjonskretser for vann/glykol skal være resistent mot dette
medium.
Samtlige pumper skal være rikelig dimensjonert for å kunne overvinne øket motstand som følge
av avleiringer og tiltetting av filtre.
Samtlige hovedpumper, store pumper samt pumper i kretser hvor det skal opprettholdes
konstant trykk (radiatorkretser o.lign.) eller kretser som er forberedt for senere endring av
volumstrømmen, skal kapasitetsreguleres med internfrekvensomformer.
Samtlige pumper skal være utstyrt med merkeskilt med angivelse av:


Fabrikat



Type



Merkestrøm



Omdreiningstall

Vannbehandlingsanlegg

I varmeanlegget skal det installeres vannbehandlingsanlegg for utfelling av slam, og regulering av
pH og oksygennivå.
Anlegget skal innkobles i sirkulasjonskrets etter leverandøranvisning.
Filtertank skal leveres i rustfritt stål, og leveres med filtermedier og reguleringsventil for
innregulering av riktig vannmengde. Tankstørrelse og sirkulasjonsmengde skal være tilpasset
anleggets systemvolum.
Ekspansjonskar, varmeanlegg.

I alle separate og adskilte sirkulasjonskretser skal det installeres trykkekspansjonskar med
manometer og vannfyllearrangement.
I utjevningsledningen foran kar skal monteres stengeventil og lufteventil slik at karet kan gjøres
trykkløst for kontroll av ladetrykk. Karet skal monteres slik at det er tilkomst til målenippel for
ladetrykk med måleinstrument som skal leveres for ladetrykkontroll.
Karet skal være merket med:


Produsent



Type



Størrelse



Min. og maks. arbeidstrykk



Ladetrykk

Sikkerhetsventiler monteres i alle lukkede sirkulasjonssystem og i tilknytning til varmeproduserende
utstyr eller varmevekslende utstyr som må trykksikres.
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Skal være membrantype



Har blåsenøyaktighet  3 kPa



Ha skilt med angivelse av type og blåsetrykk

Radiatorer.

Samtlige radiatorer skal være panelradiatorer/gulvstående med brennlakkert overflate med farge
etter avtale med byggherre.
Materialprøver fremlegges for godkjenning.
Radiatorene skal leveres komplett med:
Radiatorventiler leveres med adapter for montasje av ventilmotor levert av
automatikkleverandør. Motorstyrt ventil regulert fra SD-anlegget i oppholdsrom.
I underordnede rom som korridor, WC, lager etc. benyttes direktevirkende termostatventiler.
Lufteskrue skal være påmontert radiator. Leveres med nøkkel for lufting.
Returkuplinger skal ha ventil for avstenging og avtapping av radiator. Justeringsskrue for
forinnstilling skal være innebygget i kupling.
Max støynivå fra radiator: 22 dBA.
Radiatorene skal være festet med solide vegg/gulv fester. Det legges vekt på at radiatorer og
forbindelsesledninger til radiatorer er montert nøyaktig.
Samtlige forbindingsledninger skal ha rosetter hvor disse kommer ut fra vegg.
32.6 Isolasjon av varmeinstallasjoner
Varmeledninger isoleres med mineralull med tykkelse som medfører temperaturfall mindre enn 2
ºC i turledning fra varmeproduserende apparat til fjernest liggende varmeavgiver ved
medietemperatur +60 ºC og omgivelsestemperatur + 20 ºC.
Alle varmeledninger skal isoleres med mineralullskåler. Det skal benyttes prefabrikkerte rørskåler
med alufolie.
Krav til utførelse
Mineralullskåler skal ha selvklebende overlapp som forsegler den langsgående skjøten.
Tverrskjøter skal forsegles med rørskåltape.
Bøyer skal skjæres i segmenter og skjøtene mellom segmentene skal tapes som tverrskjøtene. Alle
deler skal være isolert.
Samtlige varmeledninger, unntatt synlige forbindingsledninger skal isoleres.
På ventiler større enn DN 50 skal det benyttes prefabrikkerte isolasjonsbokser, alternativt med
poser.
Alle isolasjonsavslutninger mot utstyr, stusser etc. skal utstyres med mansjetter.
Flenser og pumper isoleres. Ved isolering av pumper skal motoraksling være synlig og
bolteforbindelse til motor være tilgjengelig.
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33

Brannslokking

33.0 Generelt
Bygget skal sprinkles i henhold til krav i forskrifter og brannkonsept.
NS-EN 12845:2015 legges til grunn for prosjektering, installasjon og vedlikeholdet av
sprinkleranlegget.
De sprinklede arealene i er i hovedsak plassert i fareklasse OH-1. Tekniske rom som er fareklasse
OH-3, Varemottak og lagerrom HH, Parkeringsgarasje OH2.
Gantry-room ol. i proton- bunker sprinklerbeskyttes ikke.(se skisser for system deknigsareal)
Plassering av sprinkleranleggenes komponenter og rør gjøres med utgangspunkt i gjeldende
regelverk og samordnes med øvrig montert utstyr i bygget. Sprinklerrørene legges slik at de andre
tekniske installasjoner gis tilstrekkelig plass for vedlikehold og utskifting.
Nytt vanninnlegg DN 150 legges frem til sprinklersentralen.
Systembeskrivelse sprinkleranleggene:
Sprinklersentral plasseres i eget sprinklerrom i teknisketasje. I sprinklersentralen plasseres alle
vitale komponenter for sprinkleranleggene som: kontrollventilsett, stengeventiler,
Nitrogengeneratorer, alarmgivere osv.
I garasjeplan skal det installeres tørr sprinkleranlegg. Tørranlegg prosjekteres og installeres iht. NSEN 12845. Fall mot lavpunkter for drenering av kondens. Det installeres Nitrogen generator for
trykksetting av tørranlegg.
I avdeling for CT- og MR-skann Plan 2 skal det installeres Pre- Action anlegg med Dobbel Interlock.
(To barrierer for utløsing av sprinkleranlegg). Det installeres Nitrogen generator for trykksetting av
Pre- Action anlegg.
Sprinkleranlegg for våtsprinkleranlegg dekker alle øvrige arealer. (se skisser for system
dekknigsareal)
Sprinklersystemene skal hydraulisk beregnes med godkjent beregningsprogram.
33.1 Ledningsnett for våtsprinkler
Rørledninger skal utføres med rør og rørdeler godkjent for bruk i sprinkleranlegg. Rør til og med DN
50 er angitt etter NS 5587. Stålrør med en diameter lik eller mindre enn 150 mm og som er gjenget,
rillet eller bearbeidet på annen måte, skal ha en minste veggtykkelse i overensstemmelse med ISO
65 M. Deler av stål skal ha tilsvarende styrke og kvalitet. Det forutsettes at sveising,
skjærebrenning, lodding eller andre varme arbeider ikke skal utføres på selve installasjonsstedet.
For rørdimensjoner over DN 50 benyttes rørledninger med rillekuplinger godkjent for sprinkler.
Mindre rørdimensjoner kan enten utføres med gjengede stålrør eller med rillekuplinger godkjent
for sprinkler. Alle kuplinger, avgreninger, T-rør, kryss, bend, flenser, overganger, rørhylser,
klammer, dekkskiver og øvrig montasjemateriell skal være inkludert.
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Rørene skal være solid klamret iht. krav i NS-EN 12845:2015 med galvaniserte klammer og oppheng
i alle deler av anlegget. Montasje av klammer skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 12845:2015.
Anlegget skal utstyres med pluggede avtappinger og dreneringsventiler i alle sekkelommer og alle
fordelerrør skal avsluttes med tilkopling (plugg) for spyling av rørnettet. Sprinkleranlegget skal
monteres slik at det kan tømmes fullstendig. Eventuelle synlige sprinklerrør av typen «sorte stålrør»
skal primes og beskyttes med 2 strøk korrosjonsbeskyttende maling. Dekkfarge avklares med
byggherre og arkitekt. Før maling påføres, skal rørene avfettes og stålbørstes. Maling påføres med
grunningsstrøk med min. 40  sinkkromat primer og 2 dekkstrøk med alkydmaling. Alternativt kan
synlige rør leveres pulverlakkert fra fabrikk med avtalt farge.
Rør i tørr- og Pre-Action sprinkleranlegg skal legges med fall jf. NS-EN 12845.
Rørledninger gjennom vegger og dekker skal tettes slik at veggen opprettholder sin klasse. Synlige
rørgjennomføringer i vegger og tak i kontorer, himlinger i korridorer, o.l. for grenrør skal påsettes
dekkskive etter at røret er malt. Dekkskive i grå eller hvit plast, eller en farge avtalt med
byggherre/byggherrens representant. Rørledningene skal installeres på en slik måte at de fritt kan
ekspandere uten skade ved temperatursvingninger.
33.2

Armaturer for brannslokking med sprinkler
Sprinklerventil Våtanlegg
Sprinklerventil for våtanlegg skal være komplett med bl.a.:
-

Kontrollventilsett med trim hvor alle stengeventiler som kan stenge for alarmfunksjon eller
vannforsyning skal tilkobles overvåking via SD anlegg.

-

Forsinkelseskammer på alarm.

-

2 stk. elektriske trykkbrytere med åpen kontakt for alarm til ABA anlegg.

Sprinklerventil Pre-Action anlegg
Sprinklerventil for pre-Action anlegg skal være komplett med bl.a.:
-

Kontrollventilsett med trim hvor alle stengeventiler som kan stenge for alarmfunksjon eller
vannforsyning skal tilkobles overvåking via SD anlegg.

-

2 stk. elektriske trykkbrytere med åpen kontakt for alarm til ABA anlegg.

-

Trykksetting av anlegget via eget Nitrogenanlegg

Sprinklerventil Tørranlegg
Sprinklerventil for tørranlegg skal være komplett med bl.a.:
-

Kontrollventilsett med trim hvor alle stengeventiler som kan stenge for alarmfunksjon eller
vannforsyning skal tilkobles overvåking via SD anlegg.

-

2 stk. elektriske trykkbrytere med åpen kontakt for alarm til ABA anlegg.

-

Trykksetting av anlegget via eget Nitrogenanlegg.

Stengeventiler
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Ventiler utføres som spjeldventil i seigjern og ventilposisjon skal overvåkes via byggets SD anlegg.
Ventilene skal forsynes med en indikator som tydelig viser om ventilen står i åpen eller lukket
stilling. Spjeldventil installeres også før og etter kapasitetsmåler iht. krav i datablad for
kapasitetsmåler.
Tilbakestrømsikring iht. NS EN 1717
Det skal installeres tilbakestrømsikringsventil iht. Kat. 2 (NS-EN 1717) Det skal i tillegg installeres et
grovfilter før tilbakestrømsventil.
Kapasitetsmåler
På sprinklersentralen medtas kapasitetsmåler av godkjent type for sprinkleranlegg med
måleområde 0 – 2500 l/min. Rør for kapasitetsprøving føres til etablert avløp.
33.3

Utstyr for brannslokking med sprinkler
Sprinklerhoder
Det skal benyttes godkjente sprinklerhoder iht. krav i NS-EN 12845:2015 i hvit utførelse med rosett
for montasje i himling/vegg. Standard sprinklerhode i messing for åpen montasje i garasje, tekniske
rom ol. og skjult montasje over himling. Reservesprinklere og utskiftningsverktøy iht. krav. i NS-EN
12845:2015 installeres i eget skap ved sprinklersentralen.
Nitrogenanlegg
I avdeling for CT- og MR skann skal det installeres Pre-Action anlegg. For å unngå problematikk med
korrosjon i rørnettet her skal det leveres og installeres eget nitrogen anlegg for trykksetting av Tørrog Pre-Action sprinkleranlegg.

33.4

Merking, skilting
Sprinkleranlegget skal i sin helhet merkes i henhold til gjeldende regelverk. Anlegget skal merkes
iht. prosjektets identifikasjonssystem. HUS` eget Tverrfaglige Merkesystem. All merking skal utføres
iht. krav i NS-EN 12845:2015, samt HUS` eget Tverrfaglig Merkesystem mht. størrelse på merkeskilt,
komponentidentifikasjon og tekst.
Alle komponenter skal merkes med skilt utført i laminert plast. Et opplysningsskilt med rød
bakgrunn, hvite bokstaver og av værbestandig materiale skal plasseres på utsiden av yttervegg ved
innsatspersonellets adkomst inn i bygget. Teksten på skiltet skal være: «SPRINKLERANLEGG STENGEVENTIL PÅ INNSIDEN». Det skal også merkes fra adkomsten og frem til sprinklersentralen
inne i bygget. Laminert oversikts-plan for de enkelte ventilenes dekningsområde samt instruks for
betjening sprinklersentralene skal utarbeides og henges opp ved sprinklersentralen.

34 Gass og trykkluft.
34.0 Generelt
Endelig plassering av gassrom for hydrogen er ikke avklart ennå.
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Det skal etableres 3 stk gassanlegg for protonsenteret. 1 stk gassanlegg for klinikk del og 2 stk
gassanlegg for protonsenter sin bunkersdel.
Gassanlegg for klinikkdel skal bestå av sentralt gassanlegg for oksygen, teknisk trykkluft og Co2.
Gassanlegg for Protonsenter skal bestå av sentralt gassanlegg for oksygen, nitrogen og hydrogen
Gassanlegg må etableres i godkjent rom der brannkrav, trykkavlasting og nødvendig ventilasjon er
ivaretatt. Gassrom er plassert i plan U1mot yttervegg. Gassrom etableres med tilkomst til det fri
for enkel tilkomst for inn og uttransport av gass flasker. Fra gassrom føres de aktuelle gasser frem
til det enkelte rom.
Klinikkdel
Gassanlegg for klinikkdel skal bestå av sentralt gassanlegg for oksygen, teknisk trykkluft og Co2.
Gassanlegg for hver av gass-typene skal bestå av 1 stk dupleks primærforsyning, 1 stk duplex
sekundærforsyning og 1 stk duplex nødforsyning. Alt koblet sammen mot en gassentral som
innehar alle nødvendige sikkerhets- og reduksjonsventiler. Sentral skal også kunne veksle
automatisk mellom de forskjellige forsynings- alternativene. Se systemskjema xx-xx-V-340-xx-xx.
Det plasseres trykkovervåkere sentralt i etasjene i et omfang som gir tilstrekkelig kapasitet og
funksjonell drift. Trykkovervåkerne vil ha nødvendig alarmering lokalt og til SD-anlegg, samt være
permanent tilkoblet sentral nødforsyning. Stengeventilskap gir avstengingsmuligheter slik at
forsyning kan opprettholdes til viktige funksjoner ved utstenging av forsyning til nærliggende rom.
Gassflasker av typen 50liter, 200bar skal benyttes.
Protonsenter del
Gassanlegg for protonsenter skal bestå av sentralt gassanlegg for oksygen, nitrogen og Hydrogen.
Gassanlegg for hver av gasstypene skal bestå av 1 stk dupleks primærforsyning samt 1 stk duplex
sekundærforsyning. Alt koblet sammen mot en gassentral som innehar alle nødvendige sikkerhetsog reduksjonsventiler. Sentral skal også kunne veksle automatisk mellom de forskjellige forsynings
alternativene. Se systemskjema xx-00-V-340-70-xx.
Det skal i tillegg lagres 2 flasker av hver av gasstypene i gassrommet. Gassflasker av typen 50liter,
200bar skal benyttes.
Røranlegg.
Gassanlegget skal installeres iht. NS-EN-ISO 7396-1 og SIS HB 370 utgåva 3
(Sãkerhetsnorm fõr medicinska gassanlãggningar), samt relevante lover, forskrifter, og
norske og europeiske standarder.
Fra gassrom legges et ledningsnett i korridor og opp i sjakter. I hver etasje etableres nødvendig
rørledning. Nøyaktig plassering av gassuttak må avgjøres under detalj prosjektering.
Gass- og trykkluftrør utføres med medisinske kobberrør fremstilt i henhold til standard
NS-EN 13348. Hardhet R290 og renhet i henhold til SIS HB 370 - Sikkerhetsnorm for
medisinske gassanlegg. Rørene skal være CE-merket i henhold til det medisinske
direktiv 93/42/EØF. Rørene skal være permanent merket (preget).
Rørene skal kunne kaldbøyes. Rør som SAMedical eller tilsvarende.
Rørskjøter og avgreninger utføres med hårdlodding etter kapillærmetoden med minimum
600 gr. C. det skal benyttes bakgass for å unngå slagg i rør. Organisk flussmiddel eller
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tinnlodding skal ikke benyttes.
Bakgasslodding skal utføres av personell med relevant utdanning og loddeprøve iht. ISO
13585:2012.
Ved sentraler og trykkvakter benyttes metallfittings koblinger.
Alle rør skal før montasje avfettes. Alle rør skal være emballert i forseglede plastposer og forsendes
i spesialbygde oppbevarings- og forsendelseskasser med kvalitetskrav for medisinske gasser.
34.4 Armatur
Alle armarturer og stengeventiler skal være i utførelse for medisinske gasser (SIS HB 370).
34.5 Utstyr
Alt utstyr skal være i utførelse for medisinske gasser (SIS HB 370).
Det skal leveres en komplett gassentral for oksygen, med primær og sekundærside.
Gassentralen skal ha innebygget alarm/display. Det skal også være en tredje forsyningskilde
(nødforsyning) tilkoblet.
Ved inngangen til hver avdeling/plan, skal det leveres trykkovervåker med
avstengningsmuligheter for de forskjellige gasser. Trykkovervåkeren skal ha innebygget
alarm/display.
34.7 MERKING, PRØVING, SKILTING, DOKUMENTASJON
Merking, skilting
Rørledninger, ventiler og komponenter skal merkes i henhold til gjeldende regelverk.
Prøving og kontroll
Trykkprøving, tetthetsprøving og kontroll, før og under montasje, samt sluttkontroll av
ledninger for medisinske gasser, utføres iht. SIS HB 370. Prøving skal dokumenteres
som angitt i NS-EN ISO 7396, eller med alternativt skjema på norsk språk som
dokumenterer de samme forhold. Kontrollen skal inkludere ledninger fra gassentral og frem til alle
gassuttak på plassen.
Dette omfatter også ledninger og gassuttak i utstyr levert av andre, men som tilknyttes
gassanlegget (for eksempel sengeromskanaler).
Sluttattest, dokumentasjon
Det skal utføres tredjeparts kontroll av anlegget, denne skal utføres av uavhengig
tredjepart, og således ikke være fra utførende gassentreprenør.
Trykkluftanlegg.
Det skal installeres et anlegg for trykkluft for forsyning av trykkluft til brukerinstallasjoner i bygget
generelt. Trykkluftanlegget er planlagt bestående av trykkluftkompressor, trykkluft tørke, trykkluft
filtre, oljeutskiller på kondensvann, trykklufttank med volum 1000 liter, og trykkluft rørnett med
uttaksposter for tilkobling av brukerutstyr.
Det er tiltenkt luftkjølt trykkluftkompressor plassert i teknisk rom plan 01. Det er i forprosjekt
beregnet en kompressor med kapasitet 4,2 m3/min ved 7,5 Bar arbeidstrykk. (Detaljprosjektering
vil avdekke endelig behov)
Arbeidstrykk i trykkluftnett anbefales i området 6-10 Bar.
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Kompressoranlegg skal være 100% redundant. Dvs at det må være dobbel kompressor-installasjon
som er koblet mot felles trykklufttank.
Det skal være trykkgiver på anlegget som gir signal til Varian sitt kontrollsystem om at trykk er i hht
innstilt verdi på den ledning som ligger lengst vekk fra kompressor.
Fra teknisk rom legges trykkluftnett opp i sjakter. I hver etasje etableres ringledning for trykkluft.
Nøyaktig plassering av trykkluft uttak må utarbeides under detalj prosjektering.
Det etableres en egen trykluftledning som betjener proton bunkers. Trykkluftledning føres til
arealer som er beskrevet i Varian sin spesifikasjon

35 Prosesskjøling
Kuldeanlegg
Proton.
Det etableres egne kjølemaskiner for å produsere kjøling til protonutstyr. Det er i forprosjekt fase
opplyst fra utstyrleverandør at effektbehovet er på 750kw kjøleffekt, og det er konstant. Det legges
ikke til grunn en variabel last. Det legges til grunn en tur temperatur på 22grC og en retur
temperatur på 28grC.
Liste viser oversikt over 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 PID

Kjølemaskiner oppstilles på tak av klinikkdel. Maksimal oppgitt belastning er 750kW. Kjøleanlegg vil
bestå av 3 kjølemaskiner hver på 50% av total kjølekapasitet, slik at krav til n-1 blir overholdt.
Det skal benyttes frikjøling slik at en ved lave utetemperaturer kan veksle direkte mot frikjøler, og
på den måten redusere bruk av kjølemaskinene. Det etableres et eget rom på tak til oppstilling av
pumper, samlestokk, vekslere, exp-systemer, samt oppfylling.
Protonkjølingen fordeler seg på 3 separate kjølelooper. Loop 1 som dekker syklotron og magneter
inne i stråletransportlinjen, loop 2 som dekker strømforsyninger m.m. i tekniske arealer direkte
over protonstrålen, og loop 3 som dekker de kryogeniske kjølekompressorene for heliumet i
syklotronen.
Kjøle loopene fordeler seg på 4 stk «Skids» der kjølesystemet skal tilkobles. 3 «Skids» inneholder
veksler, pumper og nødvendige ventiler samt tilkoblingsgrensesnitt til sekundær side. Skid nr 4 er
for demineralisert vann.
Back up kjøling, forbruksvann.
Det legges opp til en egen byvanns-ledning fra vanninntak i plan 01 og fram til vekslerkurs for
CT/MR og proton. MR vekslerkurs er planlagt etablert i teknisk rom plan 01, vekslerkurs for
protonsenter er plassert i Varian sine arealer i plan 3.
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Det skal brukes det naturlige kuldemediet propan (R290) i kjølemaskinene.
Det utføres av byggherre en risikoanalyse i detaljprosjektet for kartlegging av brann- og
eksplosjonsfare og utslippsfare ved bruk av slike kuldemedier.

36 Luftbehandling
36.0 Generelt
Bygget skal ha ventilasjonsanlegg som ivaretar godt inneklima for ansatte og pasienter i alle typer
arealer. Systemoppdeling bestemmes i forhold til funksjon og geografisk plassering av de ulike
arealene. Det tilstrebes tekniske rom med god tilgjengelighet for alle komponenter som trenger
ettersyn.
Det legges vekt på å få til gode føringsveier. Sjakter legges opp med gode kanaltverrsnitt for å få en
energiøkonomiskdrift. Horisontale føringsveier legges i størst muliggrad opp med like løsninger i
alle korridorer for størst mulig fleksibilitet samt effektiv bygging
Aktuelle klimaanlegg systemanalyse
De vesentligste momenter ved vurdering av ventilasjonsprinsipp er:




Klimakrav for romtemperatur, lufthastighet i oppholdssonen, luftmengder,
luftkvalitet og lydforhold.
Fleksibilitet for endringer i belastninger, romplassering og romfunksjon.
Energieffektivitet og driftsforhold ved stor grad av behovsstyring.

Anbefaling er at man benytter lufttilførsel via takventiler.
Lufttilførsel fra tilluftsventiler i tak gir en hurtig og god innblanding av romluft slik at
temperaturforskjellen mellom kald tilluft og rom luften, raskt utjevnes for å unngå trekk i
oppholdssonen.
Luftmengden tilført de enkelte rom og soner varieres basert på bruken / belastningen av rommet
eller sonen, ur-program, lys av eller på samt varmeoverskudd i rommet fra lys, person, IT-utstyr mv.
Systemet håndterer de fleste rom typer i bygget. I rom med spesielt store termiske belastninger
som IKT rom, møterom o.l. suppleres det med lokal kjøling med isvann.
Anlegget dimensjoneres for en minimum tilluftstemperatur på 16 °C og en maksimum operativ
temperatur som normalt ikke skal overskride 26 °C. På de varmeste sommerdagene vil
romtemperaturen kunne bli høyere.
Klimaberegning av kontormoduler har gitt som resultat at disse ventileres med en maks luftmengde
på 15 m3/hm2 i kontor og kontorlandskap. Møterom ventileres med en maks luftmengde på 25
m3/hm2. Det henvises til klimatabell hvor luftmengder til de enkelte rom kategorier er ført opp.
Det blir benyttet tilluftsventil og separat volumregulator som regulerer luftmengde styrt av
bevegelighetssensor og temperaturføler. Avtrekk via avtrekkventil i tak og med volumregulator som
fungerer som en slave av tilluft. Som hovedprinsipp blir det benyttet balansert ventilasjon i alle
rom.

Mars 2020

Side 26 av 44

Helse Bergen
Protonsenter Forprosjekt VVS anlegg
For systemer med behovsstyrt ventilasjon benyttes sonespjeld på alle kanaler ut fra sjakt for å
kunne optimalisere viftedriften.
Vannbåren kjøling – luftbåren kjøling
Lokale vannbårne kjøleanlegg er energi- og kostnadskrevende. For å oppnå byggets energikrav er
det viktig å redusere behovet for kjøling mest mulig.
Ved å redusere varmetilførsel til bygget fra solvarme med bruk av effektiv solavskjerming, vil bruk
av luftbåren kjøling med bruk av kald uteluft i den kalde delen av året, og sentral kjøling av
ventilasjonsluften i aggregat i sommerhalvåret, være den minst energikrevende løsningen.
For å tilfredsstille krav til romtemperatur, må ventilasjonsluftmengdene økes utover minimumskrav
i byggeforskriftene. Dette medfører også større fleksibilitet til å endre til romtyper med større
personbelastning som f. eks. møterom senere.
Anbefaling: Bruk av luftbåren kjøling legges til grunn for prosjektet. Vannbåren kjøling benyttes kun
i rom med spesielt stor internbelastning, som møterom, IKT og datarom.
Ventilasjonsanleggenes plassering og betjeningsområder.
Ventilasjonsanleggenes plassering er utredet i forprosjektfasen. Det er avklart at hovedaggregatene
plasseres i teknisk rom plan 01. Avtrekk til protonsenter plassers utvendig på tak av protonbunker.
Garasje ventilasjon plasseres i garasje.
Følgende anlegg er så langt planlagt for bygget:
Vifterom plan 01:
System 36.01:
Ventilerer plan1 og 2 akse A-G/1-7

21000m3/h

System 36.02:
Ventilerer plan1 og 2 akse A-G/7-17

26500m3/h

System 36.03:
Dyrestall

1500m3/h

System 36.04:
Proton bunker.

5000m3/h

System 36.05:
Proton bunker.

5000m3/h

På tak. protonbunker:
Avtrekk 36.04:

-5000 m3/h

Avtrekk 36.05:

-5000 m3/h

Garasje:
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System 36.06:
Garasjeventilasjon

-8500m3/h

Trykksetting avtrappeløp. Luftmengder avklares i detaljprosjekt.
System 36.07
Trykksetting heis sjakt. Luftmengder avklares i detaljprosjekt
System 36.08
Avfukter trappesjakt. Luftmengder avklares i detaljprosjekt
System 36.09
Avfukter heissjakt. Luftmengder avklares i detaljprosjekt
System 36.10

Luftbehandlingsanlegg 36.03 er oppbygget med følgende komponenter:
 Inntaks-/avkastspjeld i isolert utførelse.
 Tillufts-/avtrekksvifte: Kammervifte/ aksialvifte med trinnløs regulering ved bruk av
frekvensomformer for hver vifte og konstant trykk i kanalnettet.
 Filter F7 før friskluftsvifte.
 Filter F7 før avtrekksvifte.
 Batteri varmeveksler, Temperaturvirkningsgrad: min. 60 %.
 Varmebatteri for vannbåren varme, vanntemperaturer 60/30 C.
Varmebatteri skal være epoxy belagt.
o Kjølebatteri for isvann med tur-/returtemp. 12/17 C (fjernkjøling), tilluftstemperatur 14
C, dryppanne i rustfritt stål eller plast. Kjølebatteri skal være epoxy belagt
 SFP faktor: < 2,0 ved dim. luftmengde.

Luftbehandlingsanlegg 36.04-05 er oppbygget med følgende komponenter:
 Inntaks-/avkastspjeld i isolert utførelse.
 Tillufts-/avtrekksvifte: Kammervifte/ aksialvifte med trinnløs regulering ved bruk av
frekvensomformer for hver vifte og konstant trykk i kanalnettet.
 Filter F7 før friskluftsvifte.
 Filter F7 før avtrekksvifte.
 Batteri varmeveksler Temperaturvirkningsgrad: min. 60 %.
 Epoxybelagt varmebatteri for vannbåren varme, vanntemperaturer 60/30 C.
 Epoxybelagt kjølebatteri for isvann med tur-/returtemp. 12/17 C (fjernkjøling),
tilluftstemperatur 14 C, dryppanne i rustfritt stål eller plast.
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SFP faktor: < 2,0 ved dim. luftmengde
Det må påregnes egne spesialavtrekk og separate avtrekksystemer i en del rom som ennå ikke er
klarlagt ennå. Dette vil fremkomme i detaljprosjekt.
36.2 Kanalanlegg
Det skal i hovedsak benyttes spiralfalsede kanaler for tilluft og avtrekk
Alle kanalsystemer, deler og oppheng skal tilfredsstille NS 3420.
Opphenget skal være korrosjonsbeskyttet der miljøet tilsier det, og forankret direkte i
bygningskonstruksjonen. Oppheng skal dimensjoneres slik at kanaler og detaljer ikke faller ned og
bidrar til spredning av brann eller giftige gasser. For kanaler som betjener flere brannceller skal
opphenget være i ubrennbart materiale og ha samme brannmotstand som vegg mellom
branncellene. For kanaler som bryter brannskille skal det benyttes oppheng på hver side av
brannskille. Kanalen skal ikke hvile i utsparingen. Alle grenkanaler skal ha eget oppheng ved
avgrening.
Krav til utførelse

Sirkulære kanaler utføres minimum iht. tetthetsklasse C.
Rektangulære kanaler utføres iht. tetthetsklasse C.
Kanalmontasje skal foregå slik at kanalanlegget ikke nedstøves. Alle kanalstusser og utstyr forsegles
etter hvert som arbeidet går frem.
Kanalanlegget skal ved overlevering tilfredsstille kvalitetsnivå 4 mht. renhet iht. RENT, TØRT BYGGhåndboken siste utgave.
Kanaler monteres inntil men ikke i direkte berøring med bygningskonstruksjonen. Monteringen skal
være utført på en slik måte at lyd ikke transmitteres til bygningsdel, og at ekspansjon blir opptatt.
Forgrening med T-rør når stikk-kanal har samme eller en dim. mindre enn hovedkanal.
I alle vegg- og gulvgjennomføringer påmonteres dempende mellomlegg slik at
bygningskonstruksjoner ikke kommer i direkte kontakt med kanaloverflater, og det skal fuges rundt
gjennomføringer på begge sider av vegg.
Ved lagring skal beskyttelseslokk være påmontert. Under montasjetiden tildekkes kanalanlegg med
beskyttelseslokk hver dag.
Kanaler og deler skal være rengjort når de monteres. Det skal ikke kappes med vinkelsliper eller
annet verktøy som medfører støv.
Rektangulære kanaler skal ha rør eller rundtjernsavstiving mellom 2 motstående sider for alle
kanaler med side større enn 500 mm i innbyrdes avstand maks 500 mm. Kanalene forsynes med
pyntehjørner hvor kanal ikke er innkledd.

Oppheng:
Opphengingsanordning utføres med pendler eller knekter festet til bygningskonstruksjonene utført
i lodd og i rett vinkel. Opphengene skal dimensjoneres for minst 4 ganger kanaldelens egentyngde
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inkl. isolasjon, apparater, spjeld etc. Oppheng skal også ha gummiinnlegg mellom kanal og
opplagsjern.
Normalt plasseres oppheng med 2 meters mellomrom. Maksimalt akseptabel avstand hvor
forholdene gjør det nødvendig er 4 m. Oppheng skal ikke festes med skruer i kanal eller kanaldel.
Målepunkter skal være avsett ved alle ventilatorer og spjeld, og plugges etter endt innjustering.
36.4 Utstyr for luftfordeling.
Fargevalg og design for alle ventiler skal godkjennes av arkitekt/byggherre.
Rister og hetter skal utføres i farge tilpasset bygget iht. fargekode spesifisert av arkitekt.
Plassering og montasje må nøye koordineres med de øvrige entreprenører.
Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses og demonteres for rengjøring.
Luftinntak
Luftinntaksrist må utformes/dimensjoneres slik at fuktighet ikke trenger inn i
luftbehandlingsanlegget.
Likeledes må en påse at forurenset luft/lukt/eksos ikke trenger inn i luftinntak eller at returluft
kortsluttes i aggregat.
Inntaksrister utføres med horisontale grovfilermatter, som type bergensristen eller tilsvarende.
Rister skal ha utvendige drenasje, og elektriske varmekabler for frostsikring.
Luftinntaksristen utføres på en slik måte at totalt trykktap ved tilkobl. til kanal ikke oversiger 50 Pa.
Luftinntaksrister må utformes slik at det oppnås tilfredsstillende vannutskilling i hele
reguleringsområdet for luftbehandlingsanleggene.
Inntaksrister utføres i korrosjonsbestandig materiale, minimum sjøvannsbestandig aluminium.
Luftavkast

Jet-hette montert på bygningsmessig og isolert takoppbygg
Innreguleringsspjeld

Anlegget utføres med nødvendig antall VAV-enheter og innreguleringsspjeld for å oppnå en
hensiktsmessig innregulering av prosjekterte luftmengder.
Luftspjeld skal være montert slik at de kan inspiseres og prøves.
Stengespjeld - sjalusispjeld

Stengespjeld skal være utstyrt med aksling og brakett for el-motor, og skal i lukket tilstand være
tett, tilsvarende lekkasjeklasse 4.
Spjeld skal være vridningsstive og skal være festet til aksel slik at spjeldbladene følger aksel uten
forskyving. I lukket stilling skal spjeld kunne motstå trykkfall på 1 kPa uten varig deformasjon.
Spjeldbladene skal være synkront koblet.
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Luftmengderegulator VAV og CAV spjeld

I anlegg med behovsstyring av luftmengden skal det benyttes luftmengderegulator for trinnløs og
trykkuavhengig regulering av luftmengde.
I rom med lydkrav skal det benyttes mantlet luftmengderegulator sammenkoblet med tilhørende
lydfelle.
Luftmengderegulator leveres med opphengsbrakett som muliggjør montasje helt opp mot tak.
Alle VAV-spjeld skal leveres med motor for kommunikasjon mot SD-anlegget.
Kommunikasjonsprotokoll: LON, MOD-bus RTU.
Følgene skal kunne avleses i SD-anlegget:






Utgang til spjeldet 0-100% (regulatorutgang)
Prosjektert minimum luftmengde for spjeldet ( tilbakemelding fra spjeldet)
Prosjektert maksimum luftmengde for spjeldet ( tilbakemelding fra spjeldet)
Virkelig luftmengde gjennom spjeldet ( tilbakemelding fra spjeldet)
Spjeldvinkelen (tilbakemeldig fra spjeldet)
Det skal være mulig å lese tilbakemelding fra spjeldet for en luftmengde fra
10-100% av maks luftmengde.

Normalt reguleres avtrekksregulator i slave med tilluftregulator.
Maks. lydnivå fra tillufts- og avtrekkregulator: N 25 med strupning på 150 Pa.
El. skjema og all nødvendig koordinering i forhold til tilknytning til SD-anlegg.
I rom som skal ha konstant luftmengde monteres motorstyrt CAV spjeld.
Rense- og inspeksjonsluker.
Anlegget utføres med nødvendige luker for fullstendig rengjøring og inspeksjon av kanalnettet.
Rense- og inspeksjonsluker utføres som kanaldel med spirotilknytning og prefabrikkert luke.
Halvdelen av overflaten på spirokanal for dim. 315 mm og mindre. I større kanaler skal
underliggende utsp. være uten skarpe kanter ved utskjæring. Luker skal være med utskiftbar
pakning og ha samme tetthet som for kanalens trykklasse. Luker i isolerte kanaler utføres med
separat isolasjonsfelt over luke. Luker skal markeres på egne kanaltegninger som del av ”Som
bygget”- dokumentasjon,
Tilluftsventiler
Tilluftsorganer / tilluftsventiler skal være konstruert og plassert på en slik måte at tilstrekkelig
luftmengde tilføres, slik at spesifiserte krav til lufthastighet i oppholdssonen og støykrav
overholdes.
Tilluftsventiler utføres med plenumskammer med måleuttak for luftmengdemåling. Det skal være
fast tilkobling mellom kammer og ventil med individuelt justerbare dyser for retting av luftstråle,
samt måleuttak for luftmengde.
Tilluftsventiler i systemhimling skal ha plate tilpasset himlingsmodulen. Alle innfelte ventiler skal
monteres plant med himlingen, uten spalte mellom ventil og himling.
Tilluftsorganer/tilluftsventiler for åpen montasje skal ha fast påbygget sirkulært plenumskammer
og sirkulær ventil.
Ventiler leveres i brennlakkert utførelse i standard hvit farge (RAL 9010) dersom ikke andre krav til
farge er stilt.
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Ventiler og system for bakkanttilførsel av luft aksepteres ikke i rom med komfortkrav.
Tilluftsorganer for variabel lufttilførsel skal være tilpasset beregnet maksimums- og
minimumstilførsel, slik at krav til maks. lufthastighet i oppholdssonen overholdes.
Fraluftsventiler
Fraluftsventiler skal være plassert slik at de effektivt opptar forurensninger i rommet, og være
konstruert slik at spesifiserte lydkrav overholdes. Ventiler skal ha fast forbindelse til kanal.
Ventiler utføres i brennlakkert eller pulverlakkert utførelse i standard hvit farge (RAL 9010) dersom
ikke andre krav til farge er stilt.
Kontrollventiler
Kontrollventiler skal være for tilkobling til standard spirorør og leveres med pakning mot
anleggsflate. Ventiler leveres med ramme som festes til kanalstuss og utføres med låseskrue som
sikrer at ventilen blir stående i korrekt innjustert posisjon.
Fraluftsventiler i kanal
Fraluftsventiler for montasje direkte i spirokanal skal ha anslutning for direkte montasje uten
ramme eller påstikk levert med gummipakning i anleggsflaten. Ventilen skal ha låseskrue som sikrer
at ventilen blir stående i korrekt innjustert stilling. Ved montering på synlige kanaler festes ventiler
med hvitlakkerte skruer
Overluftsventiler
Overluftventiler skal leveres for montering i dør eller vegg og leveres med rist på begge sider av
dør/vegg. Leveres med mellomliggende brannspjeld hvor dette er nødvendig.
I vegg med lydkrav til dempning av lydoverføring utføres overstrømningsventil med nødvendig
lyddempning.
Lakkerte ventiler utføres i brennlakkert eller pulverlakkert utførelse i standard hvit farge (RAL 9010)
dersom ikke andre krav til farge er stilt.
Lyddempere
Det skal bygges inn nødvendig antall lyddempere i anlegget for å oppfylle spesifiserte lydkrav til
utendørs støy, lydoverføring mellom rom og lydnivå i oppholdsrom.
Hovedlyddempere i vifterom skal ha avrundet inn- og utløp for minimalt trykkfall over dempere.
Maksimalt trykkfall over dempere skal ikke overskride 50 Pa.
Lyddempere som installeres ute i anlegget, kan være i rektangulær eller rund utførelse med
dimensjon tilpasset lydkrav og aktuell himlingshøyde.
Alle absorbenter skal ha overflateavdekning som sikrer at fiber og andre partikler ikke medrives i
luftstrømmen.

36.5 Utstyr for luftbehandling
Luftbehandlingsaggregat
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Alt luftbehandlingsutstyr skal være iht. tekniske bestemmelser i NS 3420, siste utgave.
Driftspenning 400 V 3- fase.
Termometre plasseres i luftinntak før og etter aggregatkomponentene både til tilluft- og fraluftside,
der hvor det skjer endringer av temperaturen. Termometre skal være av god kvalitet med min. 100
mm skive, og skalaen skal være mest mulig tilpasset temperatur- området. Målenøyaktighet: min.
+/- 2 % FS.
Krav til utførelse:
Aggregat skal utføres med nødvendige inspeksjonsdører og med tilstrekkelig avstand mellom
komponenter for tilkomst for vedlikehold og rengjøring. Alle inspeksjonsdører skal ha hengsler og
vridbar lås med håndtak.
Aggregatvifter skal være innvendig vibrasjonsdempet 95 % av ubalanserte krefter. Trykkstusser på
vifter skal ha innvendige mansjetter. Aggregat skal utføres med nødvendig vibrasjonsisolering
mellom aggregat og vifte og mellom aggregat og gulv, slik spesifiserte lydkrav overholdes og
vibrasjoner ikke overføres til bygningskonstruksjoner.
Viftemotorer:
Viftemotorer skal dimensjoneres for høyest mulig virkningsgrad i dimensjonerende driftspunkt for
viften. Det velges motortype eller oppdeling i flere vifter for best mulig energieffektiv
kapasitetsregulering for aggregater for behovsstyrt ventilasjon.
Motorløsning dokumenteres med effektbehov i driftspunkt og ved kapasitetsregulering.
Motor skal være i klasse IP-44 (IEE) dersom ikke annet er spesifisert.
Utstyr for kapasitetsregulering medtas sammen med motor.
Varmebatteri tilkoblet varmeanlegg
Varmebatteri skal ha følerlommer for innmontering av frostføler i batteriets mest frostutsatte del.
Varmebatteri skal korrosjonsbeskyttes med epoxybehandlet overflate.
Trykkfall vannside: maks. 20 kPa.
Dimensjonerende vanntemperaturer: Se kap. 32.
Roterende varmegjenvinner
Utføres med motor og frekvensomformer inkl. rotasjonsvakt for trinnløs turtallsregulering.
Gjenvinner skal ha renblåsningssektor. Gjenvinner skal korrosjonsbeskyttes med epoxybehandlet
overflate.
Vekslersystemet skal være dimensjonert for maks luftvolumstrøm og følgende kriterier:
Trykkfall luftside pr. gjenvinner skal ikke overstige 150 Pa.
Tørr virkningsgrad for gjenvinnere: min. 81 %.
Aggregatspjeld
Avstengingsspjeld for inntak og avkast skal ha lysåpning som innvendig bruttotverrsnitt av
aggregatdeler. Inntaksspjeld skal ha isolerte overflater mot vifterom. Spjeld skal ha påmontert
brakett for spjeldmotor og spjeldaksel som er ført ut av aggregat for utvendig montasje av
spjeldmotor.
Trykkfall skal være mindre enn 10 Pa ved dimensjonerende volumstrøm. Spjeld skal ha
korrosjonsbeskyttede overflater.
Tetthetsklasse type 3 (CEN 4) eller bedre.
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Filter
Inntaksfilter/fraluftfilter med lang filterinnsats skal monteres i inntaksluft med klasse F8, og i fraluft
foran varmeveksler med klasse F7.
Inntaksfilter kan også kombineres med filter i luftinntaket.
Filterkassettene skal ha tilstrekkelig lengde for lange posefilter (625 mm). Seksjoner for filtre skal ha
innføringsskinner i bunn og topp tilpasset standard filterkassetter og med låseinnretning som sikrer
kassetten plassert i korrekt posisjon. Filterkassett utføres slik at det oppnås god tetning mot
aggregatsiden. Det skal være fast monterte pakninger for hver filtercelle, og uttak for
trykkmålinger, plassert og utformet slik at målingene blir tilsvarer fabrikkoppgitte målinger.
Ett sett reserve filter medtas for alle aggregatfiltre.
Lydkrav:
Aggregat og lydfeller må dimensjoneres slik at spesifisert lydkrav i kap. 360 tilfredsstilles.
Maks lydtrykknivå i vifterom: 70 dB(A).

Ventilasjonsaggregat

Aggregat 360.001/002 skal utføres med følgende utstyr:


Inntaks-/avkastspjeld i isolert utførelse.



Tillufts-/avtrekksvifte: Kammervifte/ aksialvifte med trinnløs regulering ved bruk av
frekvensomformer for hver vifte og konstant trykk i kanalnettet.



Filter F8 før friskluftsvifte.



Filter F7 før avtrekksvifte.



Roterende varmegjenvinner med trinnløs temperaturregulering, renblåsningssektor og
rotasjonsvakt.



Temperaturvirkningsgrad: min. 81 %.



Varmebatteri for vannbåren varme, vanntemperaturer 60/30 C, dim. for
romoppvarming.



Tilluftstemperatur: 22 C.



Gulvramme for aggregat.



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

Aggregat 360.003-4-5 skal utføres med følgende utstyr:
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Inntaks-/avkastspjeld i isolert utførelse.



Tillufts-/avtrekksvifte: Kammervifte/ aksialvifte med trinnløs regulering ved bruk av
frekvensomformer for hver vifte og konstant trykk i kanalnettet.



Filter F8 før friskluftsvifte.



Filter F7 før avtrekksvifte.



Batteri varmegjenvinner med shuntkurs.



Temperaturvirkningsgrad: min. 50 %.
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Varmebatteri for vannbåren varme, vanntemperaturer 60/30 C, dim. for
romoppvarming.



Tilluftstemperatur: 22 C.



Gulvramme for aggregat.



SFP faktor: < 2.0 ved dim. luftmengde.

36.5 Isolasjon av installasjoner for luftbehandling
Kondensisolasjon

Inntaks- og avkastkanaler i teknisk rom skal kondensisoleres med neoprencellegummi med
nominell tykkelse min. 13 mm slik at kondens ikke forekommer i anlegget på grunn av kalde flater.
Isolasjonsmaterialet skal være selvslukkende, dryppfritt og diffusjonstett med lukkede celler.
Isolasjonens varmeledningstall skal være mindre enn 0,04 W/mK ved +10 C.
Krav til utførelse
Isolasjonsarbeidene skal utføres i samsvar med produsentens anvisninger.
Det legges vekt på pen montasje med skarpe/rette snittflater.
Synlige avslutninger skal ha mansjetter.
Isolasjonen skal limes fast til alle kanalsider slik at vanndamp ikke kan trenge inn i skjøtene.
Limskjøtene skal fortrinnsvis være skjult.
Termisk isolasjon

Alle tilluftskanaler skal i sin helhet isoleres med termisk isolasjon fra vifterom helt frem til
tilluftsventil. Unntaket er synlige tilluftskanaler i rom.
Det skal benyttes min. 25 mm mineralullisolasjon som skal ha aluminium overflateavdekking.
Temperaturtapet i tilluftskanaler skal ikke overskride 1 °C fra vifterom frem til fjernest liggende
rom.
Krav til utførelse
Det skal isoleres rundt alle komponentdeler som spjeld, uisolerte eller kapslede
luftmengderegulatorer etc.
Isolasjonsarbeidene skal uføres i samsvar med produsentens anvisninger.
Limskjøtene skal fortrinnsvis være skjult.
Alle skjøter skal forsegles med sterk og holdbar aluminiumstape.
Brannisolasjon

Der hvor kanaler går gjennom branncellebegrensede bygningskonstruksjoner skal kanaler
brannisoleres for ikke å svekke bygningskonstruksjonens brannmotstand. Der hvor det er benyttet
brannisolasjon kan denne erstatte termisk isolasjon.
Bygget er fullsprinklet og brannisolasjon kan sløyfes i kontordel over skjult himling iht. til
Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag fra brannrådgiver.
Brannisolasjon skal ha dokumentasjon på godkjent brannklassifisering for aktuelt brannkrav og
utføres i samsvar med produsentens anvisning.
All brannisolasjon skal ha aluminium overflateavdekking, og generelt utføres som beskrevet for
termisk isolasjon.
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37

Komfortkjøling

37.0 Generelt
Det skal etableres isvannsanlegg i nytt klinikk- og protonbygg med én egen undersentral for lokal og
sentral kjøling.
Kjølemaskiner oppstilles på tak av klinikkdel. Maksimal oppgitt belastning er 720kW. Kjøleanlegg vil
bestå av 2 kjølemaskiner hver på 50% av total kjølekapasitet.
Det installeres også her tørrkjølere for frikjøling slik at en ved lave utetemperaturer kan veksle
direkte mot disse, og på den måten redusere bruk av kjølemaskinene.
Det må videre i detaljprosjekt sees nærmere på eventuell samtidighet for kjøling. Samt at oppgitte
effekter for medisinsk teknisk utstyr må verifiseres.

Utstyr.
Ventilasjon kjøling
*Kjøling til CT/MR
Fancoils i plan 1-2
*Kjøling til proton senter

Kjøleeffekt kW
375
110
30
205

Sum kjøling lav temperatur

720

* Kjøl ebehov videreført fra s ki s s epros jekt

System for sentral kjøling betjener 5 ventilasjonsaggregater fordelt på 2 ventilasjonstekniske rom.
Komfortkjøling i plan 1-2, samt fancoil til protonbunker.
Systemet er mengderegulert og skal ha en designtemperatur på 10 ℃ på turledning og 15 ℃ på
returledning. System for lokal kjøling betjener kjøleenheter i rom med ekstra kjølebehov på grunn
av varmeavgivelse fra personer og/eller teknisk utstyr. For tilførsel av lokal kjøling benyttes
fancoiler eller kjølebaffler
CT/MR.
Det skal etableres egne kjølekurser til CT og MR som er adskilt fra 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 teknisk rom for CT/MR i plan 1 og tilkobles mot grensesnitt
til maskiner her.
Kjølekurs til CT/MR skal tilkobles backup kjøling mot byvann. Backupkjøling via byvann skjer via
veksler
Kjøling utføres med en luft –vann kjølemaskin som benytter naturlige kuldemedie slik som propan
(R290) som arbeidsmedium.
37.2

Systemoppbygging
Kjølesentralen bygges opp med følgende elementer:
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Luft til vann isvannmaskin for komfortkjøling (R290)



Primærpumper



Isvannstank



Plateveksler mot glykolkrets til kjølemaskin



Påfyllingsstasjon for vann og glykol



Sekundærpumper



Kjølekurser til ventilasjonskjøling



Kjølekurs til fancoils



Vakuumutskiller for utlufting av anlegg



Ekspansjonskar, pumper m.m.



Vannbehandlingsanlegg



Vannmengdemålerutstyr, energimålere, etc.

Den luftkjølte kjølemaskin plasseres på tak. Kjølemaskin tilknyttes rørføring som går inn i teknisk
rom på tak. I teknisk rom plan 3 etableres glykol veksler kurs, med akkumulatortank, pumper og
nødvendig regulerings utstyr. Glykol kurs veksler mot samlestokk for komfortkjøling, som igjen
distribuerer til forbrukere.
Rørføring til luftbehandlings aggregater skjer lokalt i teknisk rom plan 01.
Rørføring til andre etasjer skjer vertikalt via sjakter. Med nødvendig fordeling i etasjer som skal
betjenes.
37.3 Ledningsnett for kjøleinstallasjoner
Ledningsnett for kjøleinstallasjoner skal utføres i korrosjonsikkert materiale.
I anlegget skal det benyttes rørmaterialer egnet for installasjon i kjøleanlegg.
Koblingsledninger: Pressfittingsrør som type Mapress syrefaste rør.
Hovedledninger: PE 100 SDR 17 rør etter NS-EN 12201.
For PE-rørene nyttes elektrodeler/speilsveising for sammenføyning av rør og deler.
Krav til utførelse.
Røranlegg i PE skal utføres av rørleggerfirma med dokumenterbar kompetanse i utførelse, sveising
og montasje av denne type røranlegg. Sveising av PE-rør skal utføres av personell med
sveisesertifikat for valgt sveisemetode. Alle sveiseskjøter skal dokumenteres og protokollføres i
skjema.
For rørledninger uansett dimensjon gjelder:
Rørledninger skal legges opp nøyaktig, være rette, parallelle og i lodd.
Alle høydepunkter skal ha avsatt T-rør med kuleventil for manuell lufting av rørsystemet.
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Luftepunkter skal utføres hensiktsmessig. Høydepunkter forsynes med manuelle lufteventiler ført
ned til 1,3 m over gulv der det er mulig og hensiktsmessig, som skal være lett tilgjengelige.
Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping
Anlegget skal utføres med avtappingsventiler ved del- avstengningsmuligheter slik at omfanget av
nedtapping og oppfylling reduseres maksimalt.
Rørene skal trykkprøves seksjonsvis, og rapport fra hver trykkprøving skal utarbeides og legges ved
som en del av sluttdokumentasjonen.
Før rørsystemene settes i drift, skal alle rørledninger renspyles og det må sikres at fremmedlegemer
ikke kommer inn i utstyr og armaturer i anlegget.
Rørene skal opphenges i prefabrikkerte røropphengssystem.
Alle fester til betong eller murvegg skal være med ekspansjonsbolter.
Rørsystemene skal legges slik at nødvendig ekspansjon kan opptas i bøyene.
Rørene monteres fortrinnsvis med regulerbar pendel og bøyler. Klammer rundt rør skal være
isolerte. Oppheng utenom fastpunkter må ikke hindre rørets ekspansjon.
Stusser som ikke brukes skal plugges.
Rørdeler eller sveiseforbindelser tillates ikke i rørgjennomføringer i vegger eller dekker.
Gjennomføringer utføres på en slik måte at tilfredsstillende lyd- og/eller branntetting blir oppnådd.
Det monteres rosett på synlige rørgjennomføringer ved gulv, og veggbokser for pex-rør.
Alle gjennomføringer skal tettes. Rørgjennomføringer skal utføres slik at bygningsdelens
opprinnelige funksjon opprettholdes (brann, støy, fukt), samt at nødvendig ekspansjon og
bevegelse ivaretas. Foringsrør skal benyttes i alle gjennomføringer. Branntetting: Se kap. 39.
Rørentreprenør fuger og tetter alle utsparinger i uklassifiserte skiller.
Rørnettet skal til enhver tid være forseglet, slik at byggestøv ikke trenger inn.
Alle tilkoblinger til utstyr utføres med flenser.
Rørføringer
Vertikale oppleggsrør skal primært føres i egne rørsjakter eller nisjer avsatt for føring av kjølerør.
Det skal være inspeksjonsmulighet for alle rør i sjakter eller nisjer.
Kjøleledninger frem til utstyr skal føres frem skjult i himling, vegger eller innkledninger.
Fordelingsrør isoleres med neoprencellegummi.
Synlige ledninger skal ikke benyttes i rom for personopphold, kun i lagerrom.
Ledninger som fører kjølt væske skal være isolert med diffusjonstett isolasjon.
Det skal være isolert fortløpende over pumpehus, ventiler, flenser, oppheng, osv.
Ingen kondensdannelse på ledningsnettet tillates. Utstyr i stål behandles mot korrosjon før isolering
med minst 2 strøk korrosjonsbeskyttende maling.
37.4 Armaturer for kjøleinstallasjoner
Anlegget skal utstyres med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles, avstenges og tømmes
hensiktsmessig med hensyn til vedlikehold.
Anlegget skal utstyres med nødvendig antall reguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering
av anlegget kan foretas.
Stengeventiler
Det skal anvendes kuleventiler for dim. DN 50 og mindre.
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Ventilene skal leveres som kuleventil med syrefast rustfri stålkule og teflonsete.
For dim. over DN 50 skal det anvendes spjeldventil med følgende kvaliteter:


Ventil med påvulket sete, og med ventilhuset i seigjern.



Spjeld skal være i rustfritt stål, og med manøvreringshendel i rustbeskyttet utførelse.



Ventiler skal være full LUG-type.
Krav til montering av stengeventiler:



Tur- og returkobling til batterier, samt begge sider av vekslere.



Foran og etter alle filtre, siler og pumper og i alle omløp.



På alle hovedfordelinger og opplegg, unntatt hvor det er mindre enn 3 radiatorer fra en
forgrening.

Innreguleringsventiler
Innreguleringsventil DN 50 og mindre skal være i gjenget utførelse.
Ventiler over DN 50 skal være i flenset utførelse.
Ventilene skal kunne ivareta følgende funksjoner:


Innregulering



Avstenging



Vannmengde og trykkfallsmåling



Avtapping og påfylling

Forinnstillingsgraden skal kunne avleses på rattet. Måleniplene skal være forlenget for å rekke
gjennom isolasjonen.
Ventilene skal ha innstillingsområde tilpasset gjennomstrømmende vannmengde. Ventiler skal
dimensjoneres slik at det er mulig å foreta vannmengdemåling ved fullt åpen ventil. Maks. trykkfall
skal ikke overskride 5 kPa.
Krav til montering av innreguleringsventiler:
Innreguleringsventiler skal monteres for kontroll og regulering av væskestrøm over samtlige:


Varmeavgivere og varmeopptagende apparater.



I samtlige fordelinger.



I samtlige opplegg slik at det er total kontroll med væskestrømninger i anlegget.



Ventilene skal ikke monteres med målestusser vinkelrett nedadrettet i ledningens/ ventilens
laveste punkt for å unngå smusslagring i måleuttaket.

37.5 Utstyr for kjøleinstallasjoner.
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Alle nødvendige komponenter og utstyr, som varmevekslere, manometre, termometre,
ekspansjonskar, m.m. for betjening av kjøleanlegg medtas.
Orienterende systemskjema er vedlagt og viser systemoppbygging og hovedkomponenter. Alle
øvrige delkomponenter skal medtas.
Sirkulasjonspumper
Pumper i varmeanlegget skal:


Være 1-trinns, in-line, sentrifugalpumper



Være av samme fabrikat og standardutførelse



Være beregnet for medietemperatur 10 – 85 C



Være beregnet for driftstrykk minimum 500 kPa



Ha kapslet kappekjølt kortslutningsmotor, 3-faset 50 Hz for aktuell spenning



Ha kjøling dimensjonert for redusert turtall



Tåle omgivelsestemperatur +50 C

Doble pumper skal utføres med 2 separate enkeltpumper med tilbakeslagsventil.
Det kan alternativt benyttes tvillingpumper med innebygget klaffventil.
Pumper til ventilasjonsanleggenes kjølebatteri batterier kan leveres som enkeltpumper.
Hovedpumpe skal utføres som tørrløper med maksimalt omdreiningstall 1500 o/min.
Pumpe skal monteres horisontalt, og leveres med pumpesøyle som fylles med betong.
Øvrige pumper kan leveres som våtløpere og skal:
Ha turtall maks. 2900 o/min.
Være beregnet for fritthengende montasje i ledningsnettet med horisontal aksel
Pumper som monteres i sirkulasjonskretser for vann/glykol skal være resistent mot dette medium.
Samtlige pumper skal være rikelig dimensjonert for å kunne overvinne øket motstand som følge av
avleiringer og tiltetting av filtre.
Samtlige hovedpumper, store pumper samt pumper i kretser hvor det skal opprettholdes konstant
trykk (radiatorkretser o.lign.) eller kretser som er forberedt for senere endring av volumstrømmen,
skal kapasitetsreguleres med internfrekvensomformer.
Samtlige pumper skal være utstyrt med merkeskilt med angivelse av:


Fabrikat



Type



Merkestrøm



Omdreiningstall

Vannbehandlingsanlegg
I kjøleanlegget skal det installeres vannbehandlingsanlegg for utfelling av slam, og regulering av pH
og oksygennivå.
Anlegget skal innkobles i sirkulasjonskrets etter leverandøranvisning.
Filtertank skal leveres i rustfritt stål, og leveres med filtermedier og reguleringsventil for
innregulering av riktig vannmengde. Tankstørrelse og sirkulasjonsmengde skal være tilpasset
anleggets systemvolum.
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Ekspansjonskar, kjøleanlegg
I alle separate og adskilte sirkulasjonskretser skal det installeres trykkekspansjonskar med
manometer og vannfyllearrangement.
I utjevningsledningen foran kar skal monteres stengeventil og lufteventil slik at karet kan gjøres
trykkløst for kontroll av ladetrykk. Karet skal monteres slik at det er tilkomst til målenippel for
ladetrykk med måleinstrument som skal leveres for ladetrykkontroll.
Karet skal være merket med:


Produsent



Type



Størrelse



Min. og maks. arbeidstrykk



Ladetrykk

Sikkerhetsventiler monteres i alle lukkede sirkulasjonssystem og i tilknytning til utstyr eller
varmevekslende utstyr som må trykksikres.


Skal være membrantype



Har blåsenøyaktighet  3 kPa



Ha skilt med angivelse av type og blåsetrykk.

Isvannmaskin.

Luft/vann kjøleanlegg av prefabrikkert type.
Komplett med alle nødvendige komponenter og funksjoner.
Kuldemedium : R290/Propan
Kuldebærer
: Vann & etylenglykol 30%.
Vanntemperatur: 7/12°C
Utvendig temperatur: 35°C
Kjøleanlegg skal minimum bestå av:

Mars 2020



Kompressor(er) av anerkjent fabrikat med kapasitet regulering



Luftkjølt kondensator



Plate veksler



Væske utskiller



Oljeutskiller



HP/LP pressostater



HP/LP manometer



Exp ventil .



Stengeventiler.



Victaulic tilkobling på vann siden.



Vibrasjonsdempere.
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Komplett integrert automatikk. Som skal kommunisere mot byggets SD anlegg

Det skal være medtatt nødvendige stengeventiler for å kunne isolere de forskjellige anleggsdeler
for å kunne utføre service / rep uten å miste kuldemedie fylling.
Regulering.
Kjøle maskin skal ha komplett integrert automatikk som skal kommunisere med SD anlegg på
bygget
Fancoils

Behandlings rom, møterom, forsamlingsrom, IT rom bør klargjøres for tilleggskjøling i form av
fancoils. Dette må avklares nærmere i detaljprosjektering.
Fan coils skal være av tak/vegghengt type, farge avklares.
Fan coil må være komplett med reguleringspanel og 2 veis ventil
Motorstyrt ventil regulert fra SD-anlegget.
Utstyres med kondenspanne og nødvendig pumpe. Kondens ledes til sluk eller til eksisterende
spillvannledning via vannlås
37.6 Isolasjon
Kondensisolering
Isvannsledninger skal isoleres fullstendig mot kondensdannelse og varmetap/tilskudd.
Isvannsledninger skal isoleres med neoprencellegummi.
Isolasjonsmaterialet skal være selvslukkende, dryppfritt og diffusjonstett med lukkede celler.
Isolasjonsarbeidene skal utføres i samsvar med produsentens anvisninger.
Krav til utførelse:
Det legges vekt på pen montasje med skarpe/rette snittflater.
Synlige avslutninger skal ha mansjetter.
Isolasjonen skal limes fast til rørledninger, pumper og armatur slik at vanndamp ikke kan trenge inn
i skjøtene. Limskjøtene skal fortrinnsvis være skjult.
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3

Vedlegg
Tegninger og materiell fra Multiconsult AS:

Mars 2020

xx-01-V-300-20-01

VVS felles plan 01

xx-10-V-300-20-01

VVS felles plan 1

xx-00-V-300-40-00

VVS Snitt plan 01-1-2

xx-00-V-310-70-00

Systemskjema, Sanitær VV

xx-00-V-320-70-01

Systemskjema varme

V-B-EE-O-332-2-00-1

Systemskjema – Samlestokk,
sprinkler

xx-00-V-330-20-01

Sprinkler oversikt plan 02

xx-0-V-330-20-01

Sprinkler oversikt plan 01

xx-01-V-330-20-01

Sprinkler oversikt plan 1

xx-02-V-330-20-01

Sprinkler oversikt plan 2

xx-03-V-330-20-01

Sprinkler oversikt plan 3

xx-01-V-340-70-01

Systemskjema gassanlegg

xx-01-V-340-70-02

Systemskjema gassanlegg

xx-01-V-350-70-01

Systemskjema prosesskjøling,
isvannanlegg

xx-00-V-360-70-01

Systemskjema Luftbehandling
360.001

xx-00-V-360-70-02

Systemskjema Luftbehandling
360.002

xx-00-V-360-70-03

Systemskjema Luftbehandling
360.003

xx-00-V-360-70-04

Systemskjema Luftbehandling
360.004 & 360.005

xx-00-V-360-70-05

Systemskjema Luftbehandling
360.009 & 360.010

xx-00-V-360-70-06

Systemskjema Luftbehandling
360.006

xx-00-V-360-70-07

Systemskjema Luftbehandling
360.007 &360.008

xx-00-V-370-70-01

Systemskjema komfortkjøling,
isvannanlegg
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Andre dokumenter:
Notat .

Tittel

Dato

Notat. 1

RIV Questions to Varian

25.09.2017

Notat. 2

Questions to Varian. HVAC

04.12.2019

Notat. 3

Changed condition for cooling water temperature

03.01.2020

Notat. 4

Vedr Hydrogen gass. Forskjell i bid 100% og det som

Notat. 5
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Varian ønsker å levere.

12.02.2020

Svar vedr kalkyle

26.02.2020
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INLEDNING
Multiconsult AS er engasjert av Helse Bergen (Byggherren) for å utarbeide et forprosjekt for
RIE faget i forbindelse med nytt protonsenter og klinikkbygg. Bygget skal ligge øverst i
Haukelandsbakken.
Denne rapport omhandler RIE fag og de premisser, krav, og anbefalinger som er avklart i
forprosjektfasen.
Følgende arealer er lagt til grunn i kalkyle og arbeid med forprosjekt teksten.
Garasje: 1880m2
Klinikk del:
Behandlingsarealer: 5595m2
Tekniske arealer: 1478m2
Proton behandling: 1753m2
Totalt: 10706m2

ELKRAFT INSTALLASJONER
Ferdighetsnivå på denne rapport ligger på ca 85%. Pga. framskyndet leveranse av forprosjektrapport
vil det i noen kapitler være uavklarte programforutsetninger som det må arbeides videre med i
detaljprosjekt. Det er en del avklaringer som ennå ikke er besluttet når forprosjektrapporten skrives.
Avklaringer rundt grensesnitt til Varian sitt kjølesystem i Protonsenter er ikke endelig, og får
konsekvenser for valg av systemoppbygging av elektroanleggene. Det er også en del avklaringer som
går direkte mot det som er beskrevet i Varian sitt grensesnitt dokument, Building Interface
Document (BID), som vi ikke har fått klare tilbakemeldinger på. Dette medfører en viss usikkerhet i
det vi skriver i denne rapporten da forutsetningene kan endre seg i detaljprosjektet. Det er også
usikkerhet rundt leveranseomfanget vårt når det gjelder Varian.
Denne beskrivelse av elektrotekniske installasjoner er å anse som en sammenstilling av de
opplysninger og vedtak som er kommet fram i arbeidet mellom RIE, byggherre,
prosjekteringsgruppen og teknisk avdeling. På dette tidspunktet har vi ikke noen dRofus database å
hente ut informasjon fra. I tillegg bygger forprosjektet på den begrensete informasjon fra foreløpige
plantegninger fra ARK. Der vi ikke har hatt data er det brukt erfaringstall. Forprosjektet angir
hovedprinsipper og systemløsninger for de elektrotekniske anlegg. Den er også å anse som grunnlag
for videre arbeid med detaljprosjekt. Generelt vil det for elektroanleggene bli vektlagt løsninger som
er miljøvennlige, kostnadseffektive, energiøkonomiske, fleksible og med gode betingelser for drift og
vedlikehold.
En har lagt vekt på å tilfredsstille gitte programforutsetninger og at anleggene utføres i samsvar med
offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav, relevante norske og internasjonale standarder, samt
HUS sine prosjekteringsanvisninger.
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Den elektrotekniske installasjonen skal ivareta installasjonsmessig fleksibilitet slik at funksjoner
innenfor et areal skal kunne endres med minimal forstyrrelse av funksjoner i tilstøtende areal.
Generelt utføres all nummerering og merking av de elektrotekniske anleggene i henhold til
Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Dette gjøres via dRofus og hvert system får tildelt nummer fra
dRofus databasen.
Kostnadsoverslaget er basert på:
- Erfaringstall.
- Mengdeberegning av delanlegg.
- Enhetspriser for spesielle anleggsdeler.
- RS på anlegg som er kommet med fra byggherren i siste uke før kalkyle ble levert.
De ulike kapitlene er inndelt i to, en for klinikkdelen og en for bunkersdelen. Dette gjøres slik at det
skal være oversiktlig og lett å se hva som gjelder spesielt for de ulike delene av Protonsenteret og
klinikkbygget.
Bunkers:

Varian, utstyrsleverandøren av protonutstyret har utarbeidet et grensesnittdokument, BID. Dette
dokumentet tar for seg en del detaljer om hva som skal bygges. Det er mange uavklarte saker i BID
som er tatt opp til avklaringer hos Varian og det vil komme flere saker når vi går over i
detaljprosjektet. Kravene som fremgår i BID skal ivaretas av byggeprosjektet.
Varian leverer et komplekst system som krever god dialog mellom RIE og Varian sitt tekniske
personell for å kunne levere en best mulig løsning for Protonsenteret i Bergen. Det er viktig at ting
blir avklart så fort som mulig underveis etter hvert som det dukker opp nye saker. Alle avklaringer vil
bli kommunisert via IT Base til Varian. Det ligger en del usikkerhet innenfor dette området, og flere
problemstillinger har allerede dukket opp i forprosjektfasen. I Varian sin BID er det en del
usikkerheter da dette dokumentet ikke vil bli spesifisert konkret mot prosjektet i Bergen. I teksten og
på tegninger er det flere ting som avviker fra det som er relevant for Bergen. Mange av disse
punktene er vi nødt til å ta opp og stille spørsmål til Varian, for å få tilstrekkelig informasjon til å
levere gode løsninger og for å få tilbakemelding på hva som faktisk skal være med og ikke.

41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
411 Kabelstiger/bæresystemer
Klinikk:

I planlagte hovedføringsveier benyttes separate kabelstiger for føring av stigekabler for elkraft og
tele. I traseer med mange kabler og behov for flere kabelstiger etableres fortrinnsvis separate
kabelstiger for elkraft og teletekniske kabler med tanke på å hindre elektromagnetisk støypåvirkning.
For øvrig benyttes felles kabelstige med mekaniske skille mellom elkraft- og teletekniske kabler for
de deler av anlegget der det er mindre antall kabler for klinikkdelen. For hovedføringsveier
planlegges det i snitt ca. 30% ledig kapasitet.
Hovedføringsveiene i etasje 1.0 og 2.0 bygges opp med 2x600mm broer i hver korridor.
Hovedføringsveiene i etasje 01 bygges opp med 4x600mm broer. For å sikre god koordinering for
Mars 2020

Side 4 av 24

Helse Bergen
ProtonsenterForprosjekt Elektrotekniske anlegg

føringsveier med andre fag, er det utarbeidet korridorsnitt for etasje 01, 1.0 og 2.0 på et tidlig
tidspunkt.
For fremføring til arbeidsplasser, møterom, grupperom etc. benyttes horisontale og vertikale
installasjonskanaler i hvit plast. Der hvor fremføring til pasientseng ikke skjer via taksøyle benyttes
sykeromskanal. Det er budsjettert med standard sengekanal for de aktuelle rommene. Endelig valg
av type sengekanal tas først i detaljprosjekt i samarbeid med bruker. I GR2 rom benyttes det
hovedsakelig innfelte aluminiums kanaler og utenpåliggende aluminiumskanaler der det ikke er fysisk
mulig å bruke noe annet. Alle kanaler har separate føringer for elkraft og telekabler.
Alle kabelbroer blir festet til dekke.
Bunkers:

Det etableres egne kabelbroer og føringsveier for Varian. Varian sine kabelbroer skal ikke benyttes av
andre enn Varian. Kabelbroene og trekkerørene planlegges ut i fra spesifikasjonene presentert i BID
med tanke på dimensjon og plassering. Varian angir antall kabelføringer som skal prosjekteres for
sine anlegg. I tillegg til Varian sine kabelbroer i bunkersen må RIE prosjektere de broer det er behov
for til lys og stikk. Samt alle stigere til fordelingstavler i bunkersen.
Det vil bli ca. 3 kilometer med trekkerør som føres i betong i bunkersdelen. Trekkerør som er
spesifisert med hele føringsveien fra Varian, plasseres nøyaktig innenfor den angitte marginen til
Varian. Der hvor det kun er spesifisert inngang og utgang ruter RIE trekkerørene der dette er
hensiktsmessig og koordinere dette opp mot andre fag. Gjennomføringene føres til nærmeste
kabelbro. Kabelbroer spesifisert for lavspenningskabler skal ikke benyttes til sterkstrømkabler.
Lengder av trekkerør er stipulert med gjennomsnittslengde av RIE, men Kostnader for trekkerør i
betong er medtatt i RIB sin kalkyle under hjelpearbeid for elektro. For å sikre at alle trekkerør er
medtatt vil RIE utarbeide en 3D modell som viser alle trekkerør i bunkersdelen.
Enkelte føringsveier vil passere gjennom radioaktiv område. Der dette forekommer er det særdeles
viktig at retningslinjer fra strålefysiker følges slik at tillatte nivå av radioaktivitet ikke kan komme ut
av bunkers området. For å unngå lekkasje av radioaktivitet fra den ene til den andre enden av et
trekkerør kreves det at røret bøyes minst to og maks fire ganger.
Alle vegg og takfester for bæring av kabelbroer bli boret fast i betong.
412 Jording
For å sikre lavspentsystemets funksjonsdyktighet og å ivareta personbeskyttelse er det viktig at
jording av anlegget utføres i henhold til normer, regler og krav. I tillegg skal jordingen ivareta
utstyrsbeskyttelse ved overspenninger og feil i anleggene.
Alle lavspent fordelingssystemer utføres som rene TN-S systemer helt tilbake til trafo. Det skal ikke
flyte laststrømmer i jordleder under normal drift og det forutsettes derfor kun en jordtilknytning av
nøytralpunkt/nøytralleder. Utjevningsforbindelser etableres og tilknyttes hovedjordingspunkt for alle
utsatte anleggsdeler for VVS, elektro, ledende gulvbelegg, armeringsjord etc.
Riktig jordingsutførelse har stor betydning for funksjonsdyktigheten for tilknyttede anlegg og utstyr.
Det er viktig at kvaliteten på jordingsanlegget også videreføres til driftsfasen av bygget. Da sikrer en
at feil blir detektert av jordfeilvarslerne, og at jordfeilen blir lokalisert og fjernet omgående. På denne
Mars 2020

Side 5 av 24

Helse Bergen
ProtonsenterForprosjekt Elektrotekniske anlegg

måten er en garantert et jordingssystem som er sikkert og fritt for elektromagnetisk støy fra utstyr
med feil på.
I medisinske områder som er definert som GR-2 rom og GR-1 rom etableres det lokal
tillegsutjevningsforbindelse til utsatte ledende deler. I tillegg installeres egne anlegg for
jordfeilovervåking og isolasjonsovervåkning med varsling til rommet og til teknisk avdeling via SDanlegget.
Alle VVS-tekniske rørsystemer / ventilasjonssystemer i metall skal jordes.
Eventuelt brukerutstyr som krever ekstra sikkerhetsjord / funksjonsjord jordes ihht NEK 400 2018
samt krav fra den enkelte utstyrsprodusent.
Jordleder følger generelt med som egen leder i kraftkabler for å ivareta personsikkerheten.
Elektromagnetisk sameksistens (EMC)
Anleggene planlegges med sikte på å hindre problemer i forbindelse med elektromagnetiske
forstyrrelser. Retningsgivende krav til elektromagnetiske felter skal følge de til enhver tid gjeldende
EU-direktiver.
Klinikk:

For klinikkdelen etableres det ringjord i etasje 02 med spyd ut i hvert hjørne av bygget. Det etableres
også maskenett i dekke i etasje 01, 1.0 og 2.0.
Jordingen struktureres ved å etablere et maskenett i dekket med langsgående og tversgående
kobberkabler. Maskenettet tilkobles byggets armering i ene enden og jordskinnen i begge
etasjefordelerommene. På denne måten oppnår man likt potensiale for hele området.
Alle føringsveier skal være sammenkoblet som en sammenhengende metallisk leder unntatt der
kabelbro går gjennom vegg. Da avslutter kabelbroen ca. 15cm fra vegg. Der hvor føringsveier ikke er
mekanisk sammenkoblet ved hjelp av skrudde forbindelser, skal de forskjellige delene i
føringsveisystemet være overkoblet ved hjelp av finkordelt RK eller jordlisse.
Bunkers:

For bunkersdelen utføres jording på lik måte som klinikkdelen med maskenett i betongen i Upper
level (3.0) og Treatment level (2.0). Dette tilkobles jordskinnen i etasjefordeleren i etasje 3.0.
Det stilles spesielle krav for utstyret til Varian med tanke på jording. For å sikre jordings behovet til
Varian etableres det to separate jordskinner i «Varian service area». Fra hver av jordskinnene føres
det en 95 mm2 kobberkabel tilbake til byggets hovedjordsskinne. Dette er to ulike jordingssystem,
«PTE Equipment ground» og «PTE Instrument Measurment ground» Det er viktig å skille mellom
disse to, og utstyr fra begge systemene skal ikke jordes om hverandre. Fra hver av disse jordskinnene
vil det gå kabler ut til lokale jordskinner som er plassert i følgende rom: Gantry 1, gantry 2, Cyclotron
pit, BTS, TCR 1, TCR2, SR8, SR4, SR3 og SR1. Varian er selv ansvarlig for å jorde utstyret sitt, og jorder
alt som har behov for jording til disse jordskinnene.
Det etableres ett maskenett lokalt i hver gantry pit og cyclotron pit som baseplatene skal jordes til.
Maskenettet tilkobles Varian sin hovedjordskinne for «PTE equipment ground» i Varian service area.
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Alle kabelbroene til Varian skal jordes til «PTE Equipment Ground» systemet og ikke til «measurment
ground».
Alle innstøpt elementer i betong skal også jordes. Separate jordkabler går ut til hvert innstøpte
element. Disse kobles mot maskenettet i betongen.
413 Systemer for lynvern
Da Bergen ikke er utsatt for lynnedslag er behovet for lynvern ikke vurdert i denne fasen, og ikke tatt
med i kalkylen. Bygget vil også få beskyttelse fra omkringliggende bygg som ligger høyere opp i
fjellsiden. På et tidspunkt må byggherren Ta stilling til om det skal etableres solceller på tak. Det må
da vurderes om det er behov for lynvern anlegg i forbindelse med dette.

42 HØYSPENT FORSYNING
421 Fordelingssystemer
Normalkrafttrafoene blir forsynt fra nytt høyspentanlegg (sekundærstasjon) på Montana.
Føringsveien ned til Protonsenteret vil bli forlagt i grøft i Johan Blytts vei. Forsyning til
nødstrømtrafoen kommer fra eksisterende aggregater i Miljøhallen i Teknisk Sentral. Kabel føres via
røykgasstunnelen og via borehull opp til Protonsenteret. Det er avklart at det er mulig å føre 3
enlederkabler i hvert borehull etter møte med BKK. Det er tatt med nok borehull for å føre kabler fra
Montana og fra Miljøhallen opp til Protonsenteret.
Høyspenningssystemet bygges opp som ringnett for å sikre at strømforsyning til bygget er ivaretatt
ved feil i ene kabelen.
422 Nettstasjoner
Høyspenningsanlegget planlegges i samråd med BKK.
I skisseprosjektet var det tatt med to 1600kVA trafoer for normalkraft til bunkersdelen, en 1600kVA
trafo for normalkraft til klinikkdelen og en 1600kVA trafo for nødstrøm. Antall trafoer er ikke endret i
forprosjektet, men effekten på trafoene til Varian økes til 2000 kVA. Da skisseprosjektet ble skrevet
var ikke leverandør av protonutstyret valgt og en hadde ikke grunnlag (BID) som angir størrelsen på
trafo.
Koblingsanlegget bygges opp slik at feil i ene anlegget ikke påvirker det andre.
Magnetfeltet fra trafoer blir så stort at det må gjøres tiltak for å skjerme nærliggende rom.
Traforommene kles da med aluminiumsplater på vegger og tak og kobles til jord slik at magnetfeltet
ikke kan trenge ut fra rommet.
Totalt kommer det fire trafoer som forsyner bygget, disse er plassert i etasje 01.
Klinikk:

Det kommer en trafo på 1600 kVA som forsyner klinikkdelen med normalkraft.
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For nødstrøm kommer det også en trafo på 1600 kVA, denne plasseres i separat rom fra
Normalkrafttrafoen.
Nødstrømstrafoen kan kobles opp slik at den kan forsyne normalkrafttavlen ved feil på
normalkrafttrafoen. Dette er noe Haukeland må styre via sin omkoblingsautomatikk for nødstrøm.
Dette gjøres på hovedtavlen med motorstyrt effektbryter som er forriglet mot hverandre slik at vi
ikke risikere å mate ut på BKK sitt nett.
Det foregår et parallelt prosjekt som utreder muligheten for å etablere en sentralt plassert
kjølesentral i Teknisk Sentral. Dette kan få konsekvenser for effektbehovet til Protonsenteret, ved at
kjølemaskiner som er tenkt plassert på proton, nå blir plassert i Teknisk Sentral. Med forbehold om
etablering av ny kjølesentral vil det være mulig å redusere størrelsen på trafoene til normalkraft og
nødstrøm i Protonsenteret. Størrelsene på kjølemaskinene som forsyner Protonsenteret utgjør ca.
520kW. Dermed kan størrelsene på trafoene reduseres til 1250 kVA om dette blir etablert. Dette er
noe prosjektkontoret i samråd med RIE må ta stilling til med tanke på ønsket reservekapasitet på
trafoene i Protonsenteret.
Bunkers:

Varian sitt utstyr forsynes av en 2000kVA trafo. Det blir etablert en 2000kVA trafo i reserve for Varian
sitt utstyr slik at ved feil i ene trafoen kan det automatisk kobles over til den andre trafoen.

43 LAVSPENT FORSYNING
Spenningssystemet vil være 400V TN-S, 230V TN-S og 230V IT anlegg med skilletrafo for sikker
forsyning av medisinske områder. Det skal brukes elektroniske justerbare effektbrytere for alle
stigekabler og gruppevern i alle elektrofordelinger. Ut fra hovedfordelinger vil det bli distribuert tre
systemer; normalkraft, nødstrøm og UPS.
Alle hovedkabler inn til hovedfordelinger vil bli overvåket av nettanalysatorer. Eventuelle jordfeil
mellom N- og PE-leder vil bli detektert ved hjelp av jordfeilvarslere. Jordfeilvarslere skal være av
klasse B. disse skal takle alle kurveformer samt likespenningsnett (frekvensomformere, mykstartere,
UPS, elektronisk forkoblingsutstyr, etc). Alle effektbrytere/lastbrytere på hovedfordelingsnivå vil bli
utstyrt med hjelpekontakt og alarmkontakt. Alle effektbrytere som forsyner fordelinger blir av typen
e-vern (innebygget effektmåling i bryter). Alle inntaksbrytere blir motorstyrte effektbrytere for
omkobling mellom nød og normalkraft. De vil også ha nullspenningsspoler og arbeidsstrømutløsere.
All informasjon og signaler fra nettanalysator, jordfeilvarslere og hjelpekontakter / alarmkontakter
kan bli overført til SD-anlegget om ønskelig. Nettanalysator må kunne kommunisere på buss
kommunikasjon.
Det vil bli stilt krav om elektromagnetisk utkobling av alle vern for alle typer kortslutningsstrømmer i
alle typer driftsscenarier. Det vil ikke bli tillatt at direkte kortslutning kun vil bli koblet ut på den
termiske delen av utløserkurven.
Alle typer fordelinger utføres iht. tavlenormen NEK EN 61439.
Det benyttes et eget nøkkelsystem (6BL3253) for låsing av GR2 fordelinger. Kabelfelt og trafofelt skal
låses, mens sikringer skal alltid være tilgjengelig. Alle andre tavlerom låses med AK, mens fordelinger
står ulåst.
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Alle vern i samtlige elektrofordelinger i bygget skal være iht. NEK IEC 60947-2 (effektbryternormen).
Det vil kun bli tilgang for sakkyndig personell (eventuelt instruert personell) i alle nivåer.
For å unngå ulemper med utkobling av gruppesikringer ved utskifting av en automatsikring vil alle
automatsikringer for GR2 fordelinger bli utstyrt med «plug in» baser. For etasjefordelerne må vi ta
standpunkt til dette i detaljprosjektet.
For å tilfredsstille krav om tilstrekkelig bryteevne for alle vern i anlegget tillates det bruk av
kaskadeteknikk (koordinert backup fra foranliggende vern). Selv om det tillates kaskading, vil det bli
stilt krav om full selektivitet. I praksis tilsier dette at det må være samme vernleverandør i hele
bygget.
Alle krav til selektivitet / bryteevne / kaskading skal dokumenteres i Febdok for alle driftsscenarier.
Alle Febdokfiler skal leveres som dokumentasjon for anlegget til Byggherren.
Alle fordelinger dimensjoneres generelt med mulighet for 30% utvidelse.
I skisseprosjektet er det medtatt løsning for 20 dedikerte uttak for lading av elbiler i garasje.
Prosjektkontoret har konkludert med at eventuelle minstekrav fra TEK 17 skal følges. Det stilles ikke
krav i TEK17 til elbil ladere, men vi har tatt med kostnad for kursopplegg og utstyr for fem
ladestasjoner da vi anser at dette med stor sannsynlighet vil komme med.
4321 Hovedfordeling
For normalkraft og UPS vil det være separate hovedfordelinger for klinikkdelen og bunkersdelen,
mens for nødstrøm vil det være den samme fordeling som forsyner klinikkdelen og bunkersdelen.
Hovedfordelinger bygges med formkrav 4a.
Fra trafo til hovedfordelinger legges det strømskinner.
Alle innganger og avganger på hovedfordelingene utføres med justerbare vern. For registrering av
stående jordfeil forutsettes installert jordfeilovervåkning på hver avgang og stillingsmarkering på
effektbrytere. Alle avganger utføres med E-vern, der effektmåling er en del av effektbryter. Alle
effekter overføres til SD-anlegget slik at dette kan logges.
All omkobling mellom de forskjellige driftsscenariene / feilscenariene vil bli styrt fra Siemens sinn PLS
automatikk i høyspentanlegget, samt manuelle omkoblingsprosedyrer i hovedfordelingsrom.
Alle hovedeffektbrytere i hovedtavler skal utføres som «plugg in» slik at en eventuell utskifting av
effektbrytere skal kunne gjøres enkelt og hurtig. Prosjektkontoret må ta stilling til om det skal være
en reservebryter med i anlegget slik at denne raskt kan byttes ut ved feil.
Klinikk:

For klinikken kommer det tre separate hovedfordelinger, en for UPS, en for nødstrøm og en for
normalkraft. Disse fordelingene er plassert i separate rom og egne brannceller.
Hovedfordeling for normalkraft til klinikk og hovedfordeling for normalkraft til bunkers er plassert i
samme rom.
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Bunkers:

For bunkersdelen etableres det hovedfordelinger for normalkraft og UPS. Disse plasseres i separate
rom og egne brannceller.
For avgangen til strømskinnen som forsyner utstyr i SR8 og SR1 og avgangen til RF-Amplifier vil det bli
benyttet motorstyrte effektbrytere.
Grunnet svært varierende Cos φ når protonutstyret er i bruk kan det være behov for å installere
utstyr for fasekompensering. I tillegg kan det være nødvendig med et filter for overharmoniske
strømmer. Dette behovet vil først vise seg etter at anlegget er tatt i bruk. Det avsettes dermed plass
til en avgang i hovedfordelingen for normalkraft til Varian. Det avsettes også plass i rommet for dette
utstyret. Det er ikke installert slikt utstyr andre plasser som Varian kjenner til, slik at vi har antatt at 4
m2 er tilstrekkelig plass til slikt utstyr.
4322 Stigekabler
Stigekabler utføres som kobber kabel opp til og med 16mm2, og aluminiums kabel for tverrsnitt
større enn dette. Kablene dimensjoneres med en viss reservekapasitet.
Strømforsyning til og fra UPS-systemene utføres med funksjonssikker kabel. Dette gjøres fordi en da
kan legge UPS kabler i samme trase som normalkraft og nødstrøms kabler. Bygget er i tillegg
fullsprinklet.
Klinikk:

Fra etasjefordelingene vil det bli ført egne stigekabler frem til større laster / fordelinger. GR2.
fordelinger blir forsynt fra to forskjellige tavler med henholdsvis UPS kurs fra den ene fordelingen og
nødstrøm fra den andre, lagt på separate føringsveier eller med funksjonssikker kabel lagt på samme
føring.
Det vil bli ført egne stigekabler til ventilasjonsrom og andre driftstekniske rom med avgang fra
hovedfordeling.
Stigekabler føres fra hovedfordelinger på kabelbro og fordeles på tre forskjellige sjakter opp til
etasjene. Stigekabler til Varian føres i egen sjakt.
Bunkers:

Forsyning til Varian sitt utstyr i SR1 og SR8 blir utført med en 3200A Al strømskinne. Avgangen for
denne går fra normalkrafttavlen til Varian.
Det blir benyttet funksjonssikker kabel til å forsyne tavlen til Varian som krever nødstrøm.
For stigekabler som forsyner tavler i gantry pit, vil disse føres på kabelbro i etasje 01 og føres videre i
trekkerør i grunnen og inn til hver gantry pit.
433 Underfordelinger
I underfordelingene plasseres lastbryter som første inngående bryter. Underfordelinger for
normalkraft, nødstrøm og UPS bygges som egne adskilte fordelinger.
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Underfordelinger bygges for betjening av kyndig eller instruert personell. Kortslutningsberegninger
og selektivitetsanalyser dokumenteres med FEBDOK. Det tilstrebes å benytte vern av samme fabrikat
i hele fordelingssystemet.
Alle underfordelinger bygges med minimum 30% utvidelsesmulighet.
Klinikk:

I skisseprosjektet var det medtatt kun en underfordeling i etasje 02, vi har tatt med to i forprosjektet
slik at vi unngår for lange avstander fra fordeling til utstyr.
I hver etasje vil det komme to etasjefordelerrom med unntak av i etasje 3.0, her kommer det kun ett
rom. I hver etasjefordelerom kommer det separate fordelinger for normalkraft, nødstrøm og UPS
som forsyner klinikkdelen. Etasjefordelerne i 02 og 3.0 vil kun ha normalkraft og UPS fordelinger, da
det ikke er behov for nødstrøm i områdene disse forsyner. Underfordelinger for klinikkdelen
plasseres vertikalt over hverandre, slik at stigesjakter kan etableres i ene enden av rommet.
Bunkers:

Varian sitt utstyr forsynes fra egne underfordelinger separate fra klinikkdelen.
Det etableres egne underfordelinger som kun skal forsyne lys og stikk i bunkersdelen, både for
normalkraft og UPS. Alle slike UPS tavler forsynes fra klinikkdelen sin UPS hovedtavle og
normalkrafttavlene forsynes fra Varian sin normalkraft hovedtavle.
4332 Kursopplegg for alminnelig forbruk
Det legges generelt opp til 1 stk. arbeidsplassuttak bestående av 6 stk. 230V uttak til hver
arbeidsplass i henhold til prosjektveileder.
Klinikk:

Antall uttak i kontorer, møterom, sengerom etc. dimensjoneres i henhold til bruk og innredning. I
rom med AV-utstyr medtas kursopplegg for strømforsyning av AV-utstyr i henhold til nærmere avtale
med bruker. I tillegg medtas normal god dekning i birom, lagerrom, løst utstyr i fellesarealer, tekniske
rom og lignende. Spesielt kraftkrevende utstyr får egne kurser. Kursopplegg dimensjoneres med god
utnyttelse av hver kurs. Det skal det tas høyde for en viss reservekapasitet.
Det er tatt med kostnad for kursopplegg for stikk til sykkelparkering i garasjen. På nåværende
tidspunkt er det ikke avklart fra byggherren/hospitaldrift parkering om hvilken løsning som skal
komme for sykkelparkering. Om det skal installeres komplett utstyr for el-sykler må avklares på et
senere tidspunkt. Dersom dette vil bli aktuelt vil det være nødvendig å se på plassering av
parkeringsplasser som er plassert rett ved sykkelparkeringen.
Bunkers:

I bunkersdelen prosjekteres antall uttak og plassering i henhold til BID. Det lages også planer som
oversendes til Varian hvor de skal kommentere på for godkjenning.
434 Underfordelinger for drift
Fordelingene bygges som stålplateskap og plasseres i de respektive tekniske rom som fordelingene
betjener. Det vil bli stilt de samme krav til utførelse, bryteevne, selektivitet og kaskading etc. som i
det elektriske anlegget for øvrig. Det vil i praksis si at det blir stilt krav om at det skal være samme
vernfabrikat i fordelinger for bygningsdrift som i hovedfordelinger og underfordelinger.
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Alle fordelinger for bygningsdrift vil bli beskrevet fra RIE med egen lastbryter og automatsikring for
avbruddsfri strømforsyning. Det vil bli tillatt tilkoblet en begrenset last på den avbruddsfrie delen.
Dette skal forbeholdes viktig last som for eksempel undersentraler for SD-anlegg og annen viktig
automatikk i fordelingen.
Fordelinger for bygningsdrift bygges som typegodkjente skapmonterte fordelinger med dør.
Erfaringsmessig benyttes slissekanaler for fremføring av styrekabler. RIE vil sette krav om at
kraftkrevende kurser legges utenom slissekanaler eventuelt at det dokumenteres tilstrekkelig
strømføringsevne for kabler i slissekanaler. Det settes krav om IP2XC avdekning av alle deler i
fordelingen. Kun tilgang for sakkyndig personale.
Klinikk:

Disse fordelingene leveres av automatikkentreprenør for klinikkdelen
Bunkers:

Tavler som forsyner Varian sine anlegg leveres av el-entreprenør. Alle fordelinger som forsyner
Varian sitt utstyr leveres av Varian.
4342 Kursopplegg for bygningsdrift
Klinikk:

Her inngår alt kursopplegg for VVS- og el-tekniske anlegg og alle andre anlegg for drift av bygningene.
Bunkers:

Prosjektet forsyner frem til dedikerte fordelinger for Varian. Internkablingen til Varian sitt utstyr
ivaretar Varian selv. Kabling i forbindelse med SD-anlegg og styring er medtatt i kalkylen.
435 Underfordelinger for virksomhet
Klinikk:

Underfordelinger til virksomhet blir bygget som gulvskap i nærheten til rommet det skal forsyne.
Tavlene bygges opp med IT-trafo, omkoblingsautomatikk, isolasjonsovervåking samt kurssikringer for
gruppe 2 rom. Der det er hensiktsmessig kan en gruppe 2 fordeling forsyne 2 rom med samme
funksjon. Spesielt der hvor det er veldig få kurser til hvert rom.
Ufaglærte skal kunne betjene delen med kurssikringer i IT-fordelingene som derfor må tilfredsstille
spesielle sikkerhetskrav i NEK EN 61439-3:2012, NEK EN 439-A og C. Denne delen skal være ulåst med
vridere for åpning av dør.
Nederst i utstyrsfeltet monteres 1 stk. 5kVA/8kVA trafo i eget tett rom. Alle inngående og utgående
kabler til trafo blir utført med pakknippel. Inn til det tette rommet føres ventilasjonskanal Ø80, tilluft
og avtrekk. Utstyrsfeltet deles i 3 skottete felt. Det ene med glassdør for innsyn til alle
automatsikringer, omkoblingsautomatikk og jordfeilovervåking.
Fordelingene utføres med DIN-skinne for pluggbare automatsikringer, slik at nye automatsikringer
kan monteres uten å måtte koble ut spenningsforsyning til tavle.
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44 LYS
442 Lysanlegg
Som grunnlag for lysanleggene nyttes publikasjoner utgitt av Selskapet for Lyskultur og NS EN 124641.
Det legges stor vekt på at lysanlegget gir det beste arbeidslyset 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.
Klinikk:

Avhengig av plass over himling og himlingsløsninger vil man tilstrebe å benytte innfelte lysarmaturer i
korridor. Det skal være minimalt med blending for pasienter som ligger/transporteres i senger. I
fellesarealer suppleres det med noe effektbelysning, som har lavt effektforbruk og lang levetid. For
møterom benyttes det innfelte lamper. For kontorer benyttes det nedhengte lamper og suppleres
med innfelte der dette blir nødvendig. Valg av himlingssystemer må tas tidlig i detaljprosjektet.
Endelig valg av type belysning tas først i detaljprosjekt i samarbeid med bruker og arkitekt.
I korridor styres lyset ved hjelp av Dali og bevegelsesdetektor. Lysarmaturer fordeles på de tre
forsyningssystemene, nød, normal og UPS.
Det skal være mulig å dimme lys på følgende rom; kontorer, møterom, prosjektrom, konferanserom,
undersøkelsesrom, anestesirom og kontrollrom. På møterom skal en i tillegg kunne styre lyset fra
brukers AV-anlegg.
Det benyttes LED lysarmaturer for alle områder
Bunkers:

Lys prosjekteres i henhold til kravene fra Varian i BID.
Det benyttes LED lysarmaturer for alle områder, med unntak for lys montert innenfor radioaktivt
området, og i nærheten av magnetene i Beam Transport System (BTS) området. Her skal det ikke
benyttes LED lysarmatur 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.
For Behandlingsrom for proton skal det være mulig å styre lys ved hjelp av 24V signal med
predefinerte scenarioer.
443 Nødlysanlegg
Nødlysanlegget skal tilfredsstille NS3926. Det vil bli installert etterlysende nødlys med markeringslys
over dører til rømningsvei, rømningstrapper og ved retningsendringer i rømningsvei. Det er ikke krav
til lavtsittende ledestripe i gulv på dette bygget. Ledelys vil være i form av den allmenne belysningen i
korridorer forsynt fra UPS anlegget og fra nødstrømsanlegget.
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45 ELVARME
All oppvarming av rom skjer ved vannbårne systemer.

46 RESERVEKRAFT
461 Elkraftaggregater
Eksisterende nødstrømsaggregater lokalisert i Miljøhallen benyttes i prosjektet. Kobler på
eksisterende 11 kV høyspentring for nødstrøm i Miljøhallen. For å etablere føringsvei opp til
Protonsenteret benyttes eksisterende røykgasstunnel som går i fjellet under det nye Protonsenteret.
Kabler føres opp via nye borehull til Protonsenteret. Det legges tre enleder kabler i hvert borehull.
Effektbehovet for reservekraft er redusert noe da det blant annet var medregnet to stk. 200kVA UPS
med en times batteribackup hver. UPSen til bunkersdelen kan reduseres til 100 kVA med 15 min
batteribackup basert på effekter oppgitt av Varian og kravene i BID.
Etter ønske fra byggherren, skal det være mulig å kjøre normalkrafttavlen fra nødstrømstavlen
dersom det oppstår feil på normalkraftforsyningen. Dette må ivaretas i detaljprosjektet.
462 Avbruddsfri kraftforsyning.
Det etableres to UPSer, en som forsyner klinikkdelen og en som forsyner bunkersdelen. Begge
UPSene blir plassert i etasje 01. Det har vært diskutert 1+N løsning for å sikre seg mot bortfall av den
ene UPSen, RIE har i samråd med byggherren konkludert med at dette ikke er nødvendig for
Protonsenteret. Det vil i midlertid bli installert modulbasert UPS slik at den ene modulen kan kobles
ut for vedlikehold.
Klinikk:

Utstyr i klinikkdelen som krever UPS forsyning, blir forsynt fra en egen 200kVA UPS. Denne blir
dimensjonert med en batteripakke for en times drift. UPSen blir stående i en egen branncelle
sammen med hovedfordelingen for UPS. Batteribanken plasseres også i egen branncelle.
Batteribanken må ha avtrekk til det fri. Ved en eventuell brann utvikles det farlige gasser som må
evakueres ut av bygget.
Bunkers:

I BID er det angitt en 80 kVA UPS, men ut ifra oppgitte effekter i siste utgave av BID ser vi at det er
behov for en større UPS enn dette og vi har tatt med en på 100 kVA for Varian sitt utstyr med en
batteripakke som er dimensjonert for 15 minutter. Denne blir stående i en egen branncelle sammen
med hovedfordelingen for UPS.

49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER
Ikke medtatt.
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TELE OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER
Det etableres en fremtidsrettet IKT-infrastruktur som er applikasjonsuavhengig og tilrettelagt for å
ivareta smarte løsninger for data og svakstrømanlegg i sykehuset. Dette gjelder for bl.a.
datatjenester, IP-telefoni, trådløst nett (Wi-Fi), Ur-anlegg og adgangskontroll. Bruk av felles IKT
infrastruktur gir både fleksibilitet og driftsfordeler.

51 GENERELLE TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER
511 Bæresystemer
Alle kostnader for føringsveier inngår i kap. 411.
515 Telefordelinger
Klinikk:

Det etableres to bygningsfordelere(BF) i Protonsenteret. En i etasje 01 og en i etasje 2.0. BF i IKT
rommet i etasje 01 er plassert i god avstand fra trafo og hovedfordelingsrom. BF blir plassert i et eget
avlukke/gitterport i IKT rommet. Fra BF i etasje 01 legges det opp til en 48 singel modus fiberkabel
som termineres i radio forsterker rommet i sentralblokken. Denne kabelen føres på kabelbro i
sentralblokken og videre på kabelbro gjennom tunnelen opp til protonsenteret. Fra BF i etasje 2.0
legges det opp til en 48 singel modus fiberkabel som termineres på sykepleier høyskolen i
Haukelandsbakken. Det legges også en 50 par kat 3 kabel fra radio forsterker rommet opp til
Protonsenteret. Denne termineres i IKT rack i etasje 01. På denne måten oppnås redudant forsyning
til Protonsenteret. BF forsyner etasjefordelerne(EF) i etasje 01, 1.0 og 2.0 i klinikkdelen. I hvert IKT
rom etableres det tre eller fire 19” rack.
Det er satt av plass til adgangs kontroll, sykesignal, brannalarm anlegg og talevarsling i IKT rommene.
Bunkers:

Fra EF i etasje 2.0 i klinikkdelen føres det fiber til Varian sitt patchepanel som er plassert under
datagulvet i service console room. Varian krever multimode fiber til sitt anlegg. Det etableres et
mindre veggmontert rack i hvert Gantry support room – gantry pit. Disse blir forsynt fra
patchepanelet i service console room, og er utelukkende for Varian sine installasjoner.

52 DATAKOMMUNIKASJON
Det blir et kablet nettverk og en kan koble seg til trådløst via Wi-Fi. Det tilrettelegges for at IPTelefoni, UR tilknyttet felles NTP server for tidssynkronisering og adgangskontrollanlegg kan benytte
de samme kablede og trådløse(Wi-Fi) nettene dette gir fleksibilitet i bygget. Kun unntaksvis er det
planlagt med egne fysiske, kablede nett. Dette gjelder bl.a. for brannvarslingsanlegg,
talevarslingsanlegg og SD-anlegg. Bruken tilfredsstilles med kabel og koblingsmateriell iht.
sambandsklasse Ea/ kategori 6A eller bedre. Fiberkabler (SM) Legges fra BF til EF og videre til neste
EF. Dette gjøres for begge BF slik at en har redundans i EF.
521 Kursopplegg for datakommunikasjon
Klinikk:

Det etableres et horisontalt spredenett som støtter applikasjonen 10 Gbps ethernet til endeutstyr for
å dekke behovet for datakommunikasjon. 19” rack, koblingsplinter, patchepanel og patchesnorer
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installeres. Inn til BF føres det 48 singlemodus fiber. Mellom BF og EF i klinikkdelen benyttes det
fiberkabler type singlemodus G24-9/125.
Følgende designkriterier legges til grunn:
- Siste gjeldende versjon av NS-EN50173.
- Strukturert spredenett utføres i henhold til ønske fra Helse Vest IKT og Teknisk avdeling ved
Haukeland sykehus, samt prosjektveiledningen for IKT anlegg. Det vil bli benyttet UTP
kategori 6A kabel terminert i kategori 6 RJ45 uttak.
- Fiberkabler legges i struktur som gjør at en oppnår redundans.
- Hver arbeidsplass utstyres med 2 stk. uttak i henhold til prosjektveileder.
- Gjester benytter primært det trådløse datanettverket som dekker alle arealer. Det legges
frem datapunkt for tilkobling av sendere for WI-FI. Ca. 25 samtidige brukere pr. sender. Det
legges også opp til redudant forsyning.
- I sengeromskanaler er det tatt med 4 datauttak for overvåkning og en dobbel data for PC i
henhold til prosjektveileder.
- Maksimalt 88m fra fra patchepanel til ytterste uttak.
Helse Vest IKT krever at det skal installeres Wi-Fi sendere i heisstol. Det er noen heisleverandører
som er motvillig til denne installasjonen. Løsningen for dette må en se nærmere på i detaljprosjektet.
Vi har med kostnad for dette i kalkylen.
For å tilfredsstille krav om logisk redundans på WLAN skal annenhver WLAN base kables fra A og B
siden fra IKT racket i EF. For å oppnå dette har vi tatt med 25% flere datapunkt til Wi-Fi enn det som
normalt ville dekket området.
Det er totalt medregnet 1040 datauttak for klinikkdelen. Dette inkluderer punkter for Wi-Fi og
kablede uttak.
Bunkers:

For bunkersdelen og til Varian sine patchepanel blir det brukt fiberkabler type multimodus G1250/125. Mellom patchepanelene til Varian skal det i tillegg til fiber føres kategori 6 kabel fra hvert
patchepanele til hver EF i gantry pit.
Varian sitt utstyr krever 12 multimode fiber til sitt patchepanel. Da Byggherren bruker single mode
fiber, vil det være nødvendig med utstyr for å konvertere single mode til multimode. RIE har medtatt
kostnad for kabling og konverteringssutstyr.
Følgende av Varian sine rom skal ha tilkobling til telefonsentralen til Byggherren:
- Electrical rooms
- Cooling rooms
- Cyclotron pit
- Gantry rooms – treatment room
- Gantry technical area – support room
- Service console room
- Maintenance office(s)
- Storage rooms.
Totalt er det 13 uttak.
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Det er medregnet 227 uttak for bunkersdelen. Dette inkluderer punkter for Wi-Fi og kablede uttak.
522 Utstyr for datakommunikasjon
Klinikk:

Nettverkselektronikk og sendere for trådløst data er brukerutstyr som Byggherren står for leveringen
av, men kostnadene er medtatt i kalkylen. Følgende utstyr er medtatt:
- 140 Wi-Fi sendere.
- 21 switcher med 48 porter.
Bunkers:

Bunkersdelen blir forsynt med Wi-Fi fra klinikkdelen.

53 TELEFON
5321 Kursopplegg for telefon
I skisseprosjektet er det lagt til grunn at kommunikasjon skal foregå over IP-telefoni for fast og
bærbar løsning. Hovedsakelig skal all kommunikasjon på Protonsenteret gå via smarttelefoner, men
det vil være behov for 13 faste linjer i bunkersdelen, plassert i henhold til Varian sine spesifikasjoner.
Kursopplegg inngår i kap.521.
Det er ikke tatt med kursopplegg for DECT da Byggherren går bort fra denne løsningen.
Det er planlagt med god mobildekning for klinikkdelen og bunkersdelen. Dekningspatruljen bidrar
med å prosjektere god løsning for mobildekning i bygget.
Det er medtatt kursopplegg og basestasjoner for mobildekning i klinikkdelen og bunkersdelen. Det er
erfaringstall fra dekningspatruljen som er lagt til grunn for disse utregningene.
534 Porttelefonanlegg
Klinikk:

Det er medtatt kostnader for porttelefonanlegg ved venterom/seng og ved varelevering. Det er også
medtatt tilhørende svarapparat med monitor i hvert kontrollrom for MR, CT og PET og et ved
resepsjonen.
536 Utstyr for personsøking
Ikke medtatt.
539 Andre deler for telefoni
Brannvesenet stiller krav til dekning i arealer hvor deres primære kommunikasjonsløsning ikke har
dekning, typisk i arealer under terreng. Det medfører behov for installasjon av antenneanlegg i
tunellen fra Haukeland til Protonsenteret. Det vil bli ført strålekabel gjennom tunnelen som kan føres
videre opp i trappesjakt i Protonsenteret for å dekke området med nødnett. Dette må vurderes
nærmere i detaljprosjektet. Bunkersen vil bli særskilt vurdert videre i detaljprosjektet. Kostnader for
dette er ikke med i kalkylen.
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54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER
542 Brannalarm
Arealet utstyres med et heldekkende automatisk brannalarmanlegg basert på overvåking med
adresserbare manuelle meldere og detektorer tilpasset miljø. Alarmering ved hjelp av talevarsling.
Der det er påkrevd 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, NS-EN 54, NS 3960 og NS 3961. Anlegget tilknyttes eksisterende anlegg for
Haukeland Universitetssykehus (HUS) med alarm til presentasjonssystem hos HUS
sikkerhetsavdeling.
Branndetektering sikres ved hjelp av ulike aktuelle brannkomponenter som optiske røykdetektorer,
multisensorer, aspirasjonsdetektorer, manuelle meldere, TRD (Tidlig røykdeteksjon) og VFD (Videobasert flammedeteksjon). Det monteres brannmannspanel ved brannvesenets angrepspunkt som
plasseres i hovedinngangen. Det skal leveres og monteres grafisk presentasjonssystem for
brannalarmanlegget.
Bunkers:

Bunkersdelen er ikke sprinklet, dette gjør at det må installeres aspirasjonsdeteksjon i hele området.
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm
Det benyttes kortleser med kodetastatur for innpassering og åpneknapp for utpassering. Der det er
mulig benyttes albuebryter for utpassering. Det vil bli skallsikring fra gateplan og alle innganger og
øvrige dører med tilkomst fra utsiden av bygningen, eksempel på skallsikrede dører er rene
rømningsdører ut fra bygget. Det vil også bli skallsikring inn til Varian sine områder. For å begrense
området pasienter kan bevege seg i, blir det kortleser på dører i korridor inn til avdelinger og
behandlingsrom der pasient normalt skal ha følge. Korridordørene kan også være rømningsdører slik
at de må koordineres opp mot brann.
Byggherren går over til nøkkelfritt system og ønsker trådløse dørbladlesere på ikke kritiske dører.
Siden disse leserne er offline, kreves det at det er noen online oppdateringslesere strategisk plassert i
bygget. Disse plasseres ut i samråd med brukerne.
Andre områder som krever høyere sikkerhet benyttes det online kortlesere med kode tastatur.
Følgende typiske dører skal ha adgangskontroll:
- Fra venteareal til pasienter og inn til avdeling.
- Fra korridor inn til behandlingsrom, forberedelsesrom og undersøkelsesrom.
- Fra korridor inn til Laboratorium.
- Fra trapperom til enkelte etasjer.
- Fra korridor inn til proton terapi område.
- Eventuelt dører som skiller avdelinger i forskjellige adgangssoner.
- Medisinrom.
- Dører inn til kontorer og mindre kritiske rom utstyres med dørbladlesere.
- A-preparatskap.
- I heisstoler.
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Følgende typiske dører skal ha lukket låst funksjon:
- Samtlige dører tilknyttet adgangskontrollsystemet Online.
- Dører som kun er til rømning står låst 24/7.
Det er i kalkylen medregnet 128 elektrodører for senere justering i detaljprosjektet. Tallet er hentet
fra forslag til sikringsplaner som er utarbeidet av RIS.
- 63 dører med komplett AK.
- 96 dørbladlesere.
- 6 styrte dører (Rømningsdører).
- Spenningsforsyning til 95 dørautomatikker, hvorav tre til skyvedørsautomatikk og resten til
vanlig dørautomatikk.
I tillegg til adgangskontroll skal anlegget også utbygges med detektorer for å oppdage innbrudd og
innbruddsforsøk. Dette gjelder spesielt i etasje 1.0 der det er dører inn fra gateplan. Det vil også være
deler i etasje 01 som må utstyres med detektorer.
Sikkerhetskonseptet og sikringsrisikoanalysen er ikke gjennomført på dette bygget, det må gjøres slik
at anlegget kan bygges opp til å ivareta utfall fra en sikringsrisikoanalyse. Generell risikoanalyse er
heller ikke gjennomført. Dette må gjøres i samspillsfasen.
Overfallsalarm skal ikke være med som et eget system i Protonsenteret da dette løses ved at det
benyttes Wi-Fi triangulering. Dette fungerer ved at man bruker Wi-Fi til å lokalisere smarttelefonen
til ansatte ved f.eks. overfall.
544 Pasientsignal
Det blir medtatt ett komplett anlegg for pasientsignal på undersøkelsesrom, forberedelsesrom og
anestesirom. Alle sengeplasser og toaletter for pasienter blir utstyrt med trekkesnorer.
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 og i henhold til dRofus/brukere.
Det er tatt med assistanseknapper som er integrert i sykesignal anlegget. Dette er for lokal assistanse
der personalet trenger hjelp med en pasient. Opptattsignal er også integrert i sykesignalanlegget på
undersøkelsesrom.
For overvåking av pasient, er det tatt med to doble datakontakter til hver seng. Kablingen er tatt med
under kap. 521 kursopplegg data. Disse kablene trekkes til nærmeste IKT-rom eller til et lokalt
patchepanel for overvåking. Signalet fra overvåkingsenheten ved pasient blir så overført til vaktrom.
545 Uranlegg
Det er lagt til grunn et sentralisert ur-anlegg som mottar tidssynkronisering fra Sykehuspartners NTP
primær/sekundær server. Ur-enhetene tilkobles IKT uttak med PoE i det felles horisontale
spredenettet. Ur plasseres over dør i personalkjøkken, medisinrom, resepsjon, kontrollrom,
venterom og fellesarealer i korridorer.
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549 Andre deler for alarm og signal
Klinikk:

Telemetri har vært oppe til vurdering for Protonsenteret, men prosjektkontoret har besluttet at
dette ikke skal tas med.
Bunkers:

I protonbehandlingen brukes det ulike gasser deriblant, helium, nitrogen, oksygen og hydrogen. Det
vil bli installert utstyr for gassdeteksjon i hvert rom hvor brannfarlige gasser er lagret til Varian og der
hvor de er i bruk. Rommene dette gjelder er SR4 i etasje 3.0 og 1 gassrom i etasje 01 og Varian
service area.

55 LYD OG BILDESYSTEMER
552 Fellesantenneanlegg
Det er medtatt kursopplegg for TV/monitor i venteområder og i inngangspartier. Det leggs opp til IPbasert TV-apparater. Selve TV/monitor og sentralutstyr er byggherre leveranse og ikke med i kalkyle.
553 ITV-anlegg
Det skal etableres et komplett IP basert ITV anlegg for overvåking av definerte arealer i samsvar med
gjeldende personvernlovgivning. Kameraovervåkingen er ment for sikring av alle pasienter,
besøkende og sykehusansatte.
Klinikk:

Det medtas 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.
Bunkers:

Der det er behov for overvåking i bunkersdelen, sørger Varian for kabling og utstyr til dette selv.
555 Lydanlegg
Klinikk:

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, og kostnader for IR utstyr er ikke med i kalkylen.
556 AV-anlegg
Klinikk:

Det legges opp til komplett AV-anlegg inne på møterommene. Det er kun føringsveier og kursopplegg
som er med i kalkyle. Utstyret er en byggherre leveranse, og kostnader for AV-utstyr er ikke med i
kalkylen.
Alle AV-anlegg er generelt brukerutstyr. Det tilrettelegges for fremføring av kursopplegg. Det er å
anbefale at Byggherren velger sin AV-leverandør så tidlig som mulig i detaljprosjektet for best mulig
planlegging av føringsveier. AV-utstyr tilkobles av bruker. På møterommene blir det det tatt høyde
for projektorer og store flatskjermer på vegg.
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56 AUTOMATISERING
562 SD-anlegg
Det installeres automatikk for automatisk styring/regulering av klima i anlegget. Anlegget tilknyttes
et av de eksisterende SD anlegg på Haukeland Sykehus med PC basert presentasjonssystem plassert i
teknisk avdeling. Anlegget integreres i eksisterende system/rutiner for alarmhåndtering og varsling til
driftspersonell. Underfordelinger for drift er beskrevet i kapittel 434.
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 rapporter. 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 +/- 3 grader lokalt på temp. Føler.
• Radiatorer for oppvarming av rommet.
Det installeres et moderne SD-anlegg med distribuerte autonome romkontroller over himling. Disse
styrer fire rom hver. Ved CO2 føler i rom reduseres antallet til to rom per undersentral. Hver
automatikkfordeling utstyres med to stk. servicebryter pr. anlegg i front av tavle. For service og drift
skal hver fordeling ha mulighet for tilkobling av bærbar PC / håndholdt PDA.
Det installeres VAV-spjeld med kommunikasjon mot SD-anlegget. Regulering med lavest mulig trykk i
kanalnettet.
Signaler til følere og pådragsorgan for ventilasjonsaggregater vil være tradisjonelle analoge og
digitale signal utført med vanlig kabling.
Noe av det viktigste med et SD-anlegg er menneske / maskin kommunikasjon. Det er viktig at de som
skal operere anlegget vil kunne gjøre det på en enkel og intuitiv måte og at informasjon er lett
tilgjengelig på hensiktsmessige format. Følgende funksjoner vil være tilgjengelige for operatørene av
anlegget:
• Fjernstyring av tekniske anlegg.
- Automatisk og manuell styring av motorer, ventiler, etc.
• Alarmering av uønskede tilstander.
- Alarmer presenteres på PC (og eventuelt på skriver) og på mobiltelefon / personsøker.
• Informasjonssystem.
- Måledata som for eksempel temperatur, trykk, driftsstatus og energibruk presenteres i form
av skjermbilder, trendkurver, og rapporter. Ved behov for videre behandling skal en kunne
hente data over til andre programmer som for eksempel Excel.
• Vedlikeholdssystem.
- Driftstimer og eventuelt andre relevante data registreres og melding gis ved behov for tilsyn
og vedlikehold.
• Energiøkonomisering
- SD-anlegget skal også overvåke energibruken med rapporter for uke/mnd./år.
• Modul basert styring av rom og mulighet for å hente ut data fra anlegget via skyen.
• Utveksling av data via API (sky) til annet Scada-system.
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59 ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING
Følgende systemer har vært oppe til vurdering hos byggherren/prosjektkontoret og er avklart at ikke
skal tas med i Protonsenteret og derfor er det ikke medtatt kostnader for dette i kalkyle:
- Elektroniske dørskilt.
- Finn frem.
- Innsjekk og betaling.

ANDRE INSTALLASJONER
62 Person og varetransport
621 Heiser
Alle heisene utføres som maskinromsløse heiser med styreskap ved siden av heisdør i toppetasjen.
Det vil bli montert adgangskontroll i heisstol.
Alle mål er dimensjonerende forslag fra RIE. Det er viktig at brukerne av bygget må godkjenne
endelige valg. Når dimensjoner på heisstoler og døråpninger er endelig besluttet ønsker vi å ta en
ekstra kontroll av oppgitte sjaktdimensjoner med en mulig heisleverandør.
Klinikk:

1) For sengeheisene fra transporttunnelen/Sentralblokken er byggherrens tilbakemelding at
disse skal være av samme størrelse som de nye heisene i Sentralblokken.
De nye heisene i Sentralblokken har ikke standardmål siden de må tilpasses eksisterende sjakter.
Etterfølgende anbefaling angir nærmeste stolstørrelse med standardmål.
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.
Lysåpning heisdører B x H: 1500 x 2200 mm.
Sjaktdimensjon B x D: 2500 x 3250 mm. (2-delt teleskopdør til en side))
Topphøyde: 4300 mm.
Grubedybde: 1500 – 2000 mm.
2) For sengeheisen i akse 2-F antas samme behov som for heisene fra transporttunnelen
1 stk. heiser 1,6 m/sek uten gjennomgang og sjaktdører til samme side:
3) Byggherren og Varian er blitt enig om at transport av dyr og Varian sitt utstyr kan fraktes i
samme heis. Derfor er det i forprosjektet redusert med en heis i forhold til skisseprosjektet.
1.stk heis med gjennomgang til begge sider og sjakt dør til begge sider.
Bunkers:

For transport av dyr har vi tilbakemeldinger på at heisstolen skal dimensjoneres for transport av
rack/reol med bur for rotter og mus. Rack/reol har dimensjon B x L x H: 1000 x 2000 x 2000 mm og
maks vekt 1000 kg. Vi foreslår følgende:
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For transport av utstyr har Varian reviderte krav til en løftekapasitet på 2000 kg, stolmål B x D x H =
2000 x 2300 x 2500 mm, dørbredde og høyde på min. 1250 x 2500 mm.
Stolstørrelse B x D x H: 2000 x 2700 x 2500 mm.
Løftekapasitet: 3000 kg / 40personer.
Lysåpning heisdører B x H: 1300 x 2500 mm.
Sjaktdimensjon: B x D: 2800 x 3400 mm. (2-delt teleskopdør til en side.)
Topphøyde: Stolhøyde + 2000 = 4500 mm.
Grubedybde: 1500 - 2200 mm.

UTENDØRS
74 UTENDØRS ELKRAFT
742 Høyspent forsyning
Føringsveier for høyspentkabler inngår i kap. 42.
744 Utendørs lys
Det er medtatt kostnad for lysarmaturer på fasade og kursopplegg. Prosjektet vil berøre noen av de
eksisterende lysmastene til veilys i gangveien opp mot Montana, slik at det er tatt med reetablering
av to master i denne traseen.
745 Utendørs elvarme
Ikke medtatt.

TEGNINGER OG VEDLEGG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1: XXX-01-E-411-20-01 Føringsveier etasje 01.
Vedlegg 2: XXX-10-E-411-20-01 Føringsveier etasje 1.0.
Vedlegg 3: XXX-XX-E-412-70-03 Jording Varian.
Vedlegg 4: XXX-XX-E-412-70-04 Jording klinikkdel.
Vedlegg 5: XXX-XX-E-412-70-05 Jordingsprinsipp GR2 rom.
Vedlegg 6: XXX-XX-E-430-70-02 Stigeledningsskjema klinikkdelen.
Vedlegg 7: XXX-XX-E-430-70-03 Stigeledningsskjema bunkersdelen.
Vedlegg 8: XXX-XX-E-435.XXXX-60-01 Prinsipp for enlinjeskjema til GR2 fordeling.
Vedlegg 9: XXX-XX-T-542-70-01 Enlinjeskjema IKT for klinikkdelen og bunkersdelen
Vedlegg 10: XXX-01-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 01.
Vedlegg 11: XXX-02-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 02.
Vedlegg 12: XXX-2M-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 2M.
Vedlegg 13: XXX-10-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 1.0.
Vedlegg 14: XXX-20-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 2.0.
Vedlegg 15: XXX-30-T-543-20-01 Sikringstegning etasje 3.0.
Vedlegg 16: Trekkerørliste bunkers.
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ANDRE DOKUMENTER
Notater og rapporter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10212835-RIEn-RAP-001 Solstudie Protonsenteret.
10212837-RIE-NOT-001 Questions to Varian.
10212837-RIE-NOT-002 Dimmensjonering av heiser.
10212837-RIE-NOT-003 Questions to Varian.
10212837-RIE-NOT-005 Inntransport trafo.
10212837-RIE-Lysberegninger.
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1.

INNLEDNING
Rambøll Norge AS er engasjert av Helse Bergen HF til å utføre energiberegninger for
Protonsenteret. Denne rapporten omfatter energikonseptet for dette prosjektet. Formålet med
rapporten er å synliggjøre hvordan energikravene i «Forskrift om teknisk krav til byggverk» –
TEK17 § 14 kan ivaretas. Det er ytterligere vurdert hvordan prosjektet kan oppholde
passivhuskrav iht. NS 3701:2012 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger.
Yrkesbygninger».

1.1 Beskrivelse av bygningskategori og beregning
Bygget er vurdert under bygningskategorien sykehus, og standardiserte inputdata for
beregningene stammer fra NS 3031:2014.
Ved utarbeidelse av energikonsept er det utført energiberegning validert i det dynamiske
beregningsprogrammet SIMIEN 6.014. Beregningen er utført med bygget som to sone, iht. NS
3031. Bergen er valgt som klimasted, men overstyrt til normalisert klimaforhold i forbindelse
med evaluering mot forskriftskrav i TEK. Dette er iht. NS 3031:2014 «Beregning av bygningers
energiytelse. Metode og data», og årsaken er at det er ønskelig å sammenligne bygningens
energiytelse mot offentlige krav uten å bli påvirket av bruksmønster og klimasted. Det benyttes
derfor standardiserte inndata for internlaster og driftstider, hentet fra samme standard, Tillegg A.
Dette gjør at beregningene for evaluering mot offentlige krav ikke vil være representative for
bygningens faktiske energibruk/-behov.
For næringsbygg utarbeides det et reelt energibudsjett ut fra mottatte tilbakemelding fra de
øvrige prosjekterende.

1.2 Om bygget
Protonsenteret er planlagt i Haukelandbakken, på gårdsnummer 164 og bruksnummer 14,49 og
1273. Bygningen skal tilfredsstille krav fra forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), samt
passivhusstandard (NS 3701). Det er også ønskelig at prosjektet skal oppnå energimerke grønn
A. Bygningen har et bruksareal på ca. 7200 m² fordelt over fem etasjer. Det er planlagt
bæresystem av plassstøpt betongkonstruksjoner og stålsøyler.
Protonsenteret er vurdert under bygningskategorien «sykehus», og standardiserte inputdata for
beregningene stammer fra NS 3031/NS3701. Bygningen er delt inn i to soner, en klinikkdel og en
betongbunker som inneholder partikkelanlegget.
Klinikkdelen inneholder diverse rom med ulike funksjoner. Underetasje (U2) blir hovedsakelig
regnet som en uoppvarmet parkeringskjeller og det er noen rom i U1 som også blir regnet som
uoppvarmet da det holder under 15 grader i oppvarmingssesongen (ref. § 14-1 (4)). Trapperom i
U2 inngår i oppvarmet BRA i energiberegningen, men tas ikke med i passivhusevalueringen.
Betongbunkeren blir betraktet som uoppvarmet og medtas ikke i energiberegningen, inndelingen
er illustrert i Figur 1, Figur 2 og Figur 3. Det forutsettes at utstyret i bunkeren produserer store
mengder overskuddsvarme og vil dekke oppvarmingsbehovet, og dermed gjelder § 14-1 (2);
«Der hvor et internt varmetilskudd fra prosesser knyttet til virksomheten i bygningen åpenbart er
tilstrekkelig til å dekke oppvarmingsbehovet, kan bruksarealet betraktes som uoppvarmet
bruksareal»
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Figur 1: Oversikt over fordeling av klinikkdelen (grønn) og «uoppvarmet» areal (blå), plan U1
[underlag ARK]

Figur 2: Oversikt over fordeling av klinikkdelen (grønn) og bunkers, plan 1 [underlag ARK]

Figur 3: Oversikt over fordeling av klinikkdelen (grønn) og bunkers, plan 2 [underlag ARK]
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Figur 4: Oversikt over fordeling av klinikkdelen (rød) og bunkers, plan 3 [underlag ARK]
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2.

ENERGIBEREGNING

2.1 Krav til energi iht. TEK17
Iht. TEK17 skal bygninger prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig
energibruk. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). Dette
innebærer at bygningen skal tilfredsstiller kravene som settes i § 14-2 til § 14-5.
§ 14-2 Krav til energieffektivitet
(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i Tabell 1
samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.
Tabell 1. Energiramme iht. TEK17, oppgir krav til årlig netto energibehov.

Bygningskategori

Maksimum netto energibehov

Sykehus

225 kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år

(3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de
respektive energirammene oppfylles for hver sone.
(5) For yrkesbygning skal det beregnes energibudsjett med reelle verdier for den konkrete
bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegning med normerte
verdier
§ 14-3 Minimumskrav til energieffektivitet
(1) Verdier i Tabell 2 skal oppfylles
Tabell 2. Minimumskrav.

U-verdi
yttervegg
[W/(m2K)]

U-verdi
tak
[W/(m2K)]

U-verdi gulv på
grunn og mot det
fri
[W/(m2K)]

U-verdi vindu og
dør, inkludert
karm/ramme
[W/(m2K)]

Lekkasjetall ved 50
Pa trykkforskjell
[luftveksling pr. time]

≤ 0,22

≤ 0,18

≤ 0,18

≤ 1,2

≤ 1,5

(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres.
Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en
likeverdig europeisk standard
§ 14-4 Krav til løsninger for energiforsyning
(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel
(2) Bygning over 1000 m2 oppvarmet BRA skal
a. Ha energifleksible varmesystemer, og
b. Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsning
Preaksepterte ytelser:
1. Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet
etter NS 3031:2014.
2. Lavtemperatur varmeløsninger må ha turtemperatur på 60 °C eller lavere ved
dimensjonerende forhold. Dette gjelder ikke for varmt tappevann.
3. Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 % av BRA,
opptil 100 m2.
4. Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter.
5. Fri bredde for alle dører i transportveien inn til varmesentralen skal være minimum 1,0
meter.
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2.2 Krav til passivhusstandard iht. NS 3701
Bygget skal tilfredsstille passivhusstandard i henhold til NS 3701 «Kriterier for passivhus og
lavenergibygninger-Yrkesbygg».
I likhet med evaluering mot TEK17 settes det også krav til energibehov til oppvarming og kjøling,
samt til varmetapstall for transmisjon- og infiltrasjonstap, se Tabell 3. I motsetning til ved
evaluering mot TEK17 tas det nå hensyn til lokalt klima når det settes krav til energibehov.
Byggets oppvarmede BRA vil påvirke kravet til varmetapstall.
Tabell 3. Krav til passivhus iht. NS 3701.

Bygningskategori
Varmetapstall for transmisjons- og
infiltrasjonstap
Høyeste beregnede netto spesifikt
energibehov for oppvarming
Høyeste beregnede netto spesifikt
energibehov til kjøling
Krav til høyeste beregnede netto
spesifikt energibehov til belysning

0,40 W/m2K

20,0 kWh/m2

10,4 kWh/m2

5,0 W/m2

I tillegg til kravene i Tabell 3 er det satt minstekrav til bygningsdeler, komponenter og tekniske
installasjoner og lekkasjetall iht. kapittel 5 i standarden, se Tabell 4.
Tabell 4. Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall for passivhus.

Egenskap

Passivhus

U-verdi vindu og dør

≤ 0,8 W/m2K

Normalisert kuldebroverdi

≤ 0,03 W/m2K

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for
varmegjenvinner

≥ 80 %

SFP-faktor ventilasjonsanlegg

≤ 1,5 kW/m3s

Lekkasjetall ved 50 Pa, n50

≤ 0,6 h-1

Belysning

Dynamisk dagslys- og

Minst 60 % av installert effekt til belysning er

konstantlysstyring

underlagt styringssystemet

Dynamisk behovsstyring ved

Minst en styringssone per rom eller en

tilstedeværelse

styringssone per 30 m2 i større rom
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2.3 Prosjektspesifikke krav
Energimerke grønn A
Det er ønskelig at Protonsenteret skal oppnå energikarakter A og oppvarmingskarakter grønn.
Det er ingen sammenheng mellom energikarakter og oppvarmingskarakter. Energikarakteren gir
et bilde på behovet for mengde levert energi en bygning har. Den sier noe om hvor energieffektiv
bygning er, inkludert oppvarmingsanlegget. For å oppnå energikarakter A må beregnet levert
energi være under 175 kWh/m².
Oppvarmingskarakteren blir styrt av hvilket oppvarmingssystem og energikilder som brukes i
bygningen. Karakteren påvirkes av hvor stor andel ikke-fornybar energi (el/olje/gass) dekker av
oppvarmingsbehovet.
For å oppnå grønn oppvarmingskarakter må ikke-fornybar energi ikke dekke mer enn 20-25 %
av netto oppvarmingsbehov. Dersom denne andelen økes til ca. 40 – 45 % ligger man på
grensen mellom lysegrønn og gul.
Lufttetthet
Lekkasjetallet for prosjektet er satt til n50 = 0,50 oms/h i energiberegningene. Dette er lavere
enn minimumskravet gitt i NS 3701. Det er valgt dette lekkasjetallet for å lettere oppnå
passivhuskravet, redusere varmetapet samt redusere isolasjonstykkelsene i bygningen.
Dette stiller strengere krav til utførelsen og det må være et ekstra fokus på tetthet i bygget
særlig i overganger og gjennomføringer. Da store deler av bygningen består av betongvegger vil
dette forenkle mange av overgangene. Det er flere sjekkpunkt man bør ha ekstra fokus på og
disse står det mer om i bygningsfysisk prinsipprapport.
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2.4 Grunnlag for beregning
I tillegg til standardiserte inndata for internlaster, driftstider og klimadata legges det inn en
mengde prosjektspesifikke verdier. I dette kapittelet er det redegjort for noen nøkkeldata som
omfatter varme- og luftlekkasjetap gjennom konstruksjonsdeler, samt ytelser til
ventilasjonsaggregatet. Ved å benytte seg av disse nøkkeldataene vil bygningene oppnå
resultater som angitt i kapittel 3. Oppgitt varmekonduktivitet, λ eller kl, er maksimumsverdi som
kan velges for å oppnå beskrevet U-verdi. Ved valg av bedre isolasjonskvalitet vil U-verdien
forbedres.
I tillegg til disse verdiene er alle inndata samlet i kapittel 4, som inneholder en skjematisk
framstilling hentet fra NS 3031.
Tabell 5. Forutsatte verdier for varme- og luftlekkasjetap.

Bygningsdel

U-verdi
[W/m2K]

Oppbygning konstruksjon

Oppvarmet areal
Golv på grunn U2 *

0,20

100 mm kontinuerlig isolasjon, kl38

Golv på grunn P1 *

0,17

150 mm kontinuerlig isolasjon, kl38

Golv på grunn P1 *

0,18

150 mm kontinuerlig isolasjon, kl38

Golv mot parkeringskjeller U1 **

0,13

250 mm isolasjon festet direkte i betongdekke, kl35

Golv mot uoppvarmet rom / fri (P1)

0,22

150 mm kontinuerlig isolasjon, kl35

Golv mot det fri (P2)

0,17

200 mm kontinuerlig isolasjon, kl35

Yttervegg under terreng *

0,13

200 mm utvendig kontinuerlig isolasjon, kl35

Vegg mot frostfri parkeringskjeller **

0,22

150 mm kontinuerlig isolasjon, kl35

Yttervegger mot uoppvarmet rom

0,22

148 + 48 mm isolasjon, kl35

Yttervegg sandwich

0,17

200 mm isolasjon, kl35

Yttervegg

0,17

300 mm isolasjon, kl35

Vinduer/dører ***

0,80

Minstekrav i NS 3701. Gjennomsnittsverdi for alle
vindu/dører/porter. Det er vanskelig å oppnå denne
U-verdien for dører/porter og takvindu.
Tak

0,12

300 mm isolasjon, kl35

Frostfrie arealer (parkeringskjeller)
Golv på grunn

Gulv på grunn i p-kjellar isoleres i ei randsone på 3
m der kjelleren ikke er under frostfri dybde. Her
isoleres det med 50-100 mm trykkfast isolasjon.
Resterende gulv har ikke behov for isolering.

Yttervegg under terreng

Innsiden av yttervegg i U2 isoleres med 50 mm
isolasjon, 1 meter ned fra UK dekke. Utvendig blir
veggen fullisolert minst 1 m ned i U2, og resten av
veggen kondensisoleres med 50 mm isolasjon.

Andre verdier
Normalisert kuldebroverdi [W/m2K]

0,03

Minstekrav i NS 3701

Lekkasjetall, n50 [h-1]

0,50

Trykktest gjennomføres i utførelsesfasen iht. NS-EN
ISO 9972:2015 for dokumentasjon på oppfyllelse av
konseptkrav.

(*)

Ekvivalent U-verdi som inkluderer varmemotstand til grunnen.

(**)

Ekvivalent U-verdi som inkluderer varmetapsfaktor til ventilert, uoppvarmet parkeringskjeller

(***)

Verdien inkluderer varmemotstanden i karm/ramme
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Ventilasjon
For evaluering mot TEK17 er det forutsatt balansert ventilasjon med CAV. For ventilasjon og
oppvarming benyttes normative verdier for driftstiden iht. NS 3031, og ventilasjonsanlegget er
utstyrt med vannbårent varme- og kjølebatteri.
Tabell 6 viser foreløpig inndata for ventilasjonsaggregatet benyttet i energiberegningen. Reelle
luftmengder fra RIV er erfaringsmessig større enn veiledende verdier oppgitt i tabell B.1. NS
3031. I henhold til TEK17 benyttes luftmengder i tabell B.1 som dimensjonerende luftmengder
ved sammenligning mot forskriftskrav. Luftmengdene reduseres for vurdering mot NS 3701.
Forutsatt varmegjenvinning og SFP-faktor må bekreftes av RIV.
Tabell 6. Ventilasjonsdata

Ventilasjonsdata

Verdi

Referanse

Varmegjenvinner [%]

0,82

SFP-faktor [kW/(m3/s)]

1,50

Luftmengde i driftstiden
[m3/hm2]

10,00
(9,0)

Minimumskrav iht. NS 3031, reduseres til 9,00
for vurdering mot NS 3701

Luftmengde utenfor
driftstiden [m3/hm2]

2,00
(3,0)

Minimumskrav iht. NS 3031, økes til 3,00 for
vurdering mot NS 3701

Internlaster
Ved evaluering mot TEK17 benyttes normative verdier gitt av NS 3031:2014 for driftstid, effekt
og varmetilskudd fra belysning, teknisk utstyr, tappevann og personer.
NS 3701 forutsetter at det benyttes et dynamisk styringssystem for belysning og stiller krav til at
gjennomsnittlig effektbehov ikke overstiger 5,0 W/m² for sykehus.
Solskjerming
Det er forutsatt utvendig solskjerming på vinduer mot SØ og SV i energiberegning. Glass er
forutsatt med en konstant solfaktor på 0,42. Det er forutsatt en solfaktor på 0,04 når utvendig
solavskjerming er nede/i aktiv stilling.
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3.

RESULTATER

3.1 Evaluering mot forskriftskrav iht. TEK17
For å evaluere prosjektet mot forskriftskrav i TEK17 er det utført en energirammeberegning i
SIMIEN, se Figur 5. Ifølge energirammekrav i TEK17 skal maksimum energibehov ikke overstige
225 kWh/m2 årlig for sykehus. Våre beregninger gir teoretisk beregnet totalt netto energibehov
for bygget på 169,8 kWh/m2 og kravet i TEK17 er dermed innfridd. Det presiseres nok en gang
at dette ikke må forveksles med reelle energiytelser, ettersom dette ikke er formålet med denne
evalueringen.

Figur 5. Evaluering mot energiramme i § 14-2 (1) TEK17.

Iht. nye energikrav skal det for yrkesbygg også beregnes energibudsjett med reelle verdier, i
tillegg til beregning med normerte verdier. Målet er å gi byggeier og bruker et anslag for
forventet energibruk. Energibudsjettet skal beregnes iht. NS 3031:2014, men med spesifikke
verdier som gjelder for den konkrete bygningen. Som minimum benyttes reelle verdier for:
-

Lokale klimadata
Skjerming av bygningen
Innetemperatur
Driftstider
Ventilasjonsluftmengder i og utenfor driftstid
Varmetilskudd fra belysning, utstyr og personer
Energibehov for varmt tappevann
Kjøling

Ettersom det på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig informasjon om bygget er det ikke sett
som hensiktsmessig å sette opp en fullstendig beregning. Foreløpig legges energibudsjett med
standardiserte verdier med, men der lokalt klima for Bergen er hensyntatt (Figur 6 og Figur 7).
Det vil gjøres en revisjon av konseptet der reell beregning er inkludert når tilstrekkelig underlag
er tilgjengelig.

Figur 6: Energibudsjett med reelle verdier iht. § 14-2 (5).
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Figur 7. Beregnet levert energi.

Videre skal minstekravene til bygningskomponenter og lekkasjetall i TEK17 § 14-3 tilfredsstilles. I
tillegg skal rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem iht. TEK17
§ 14-5 (2) isoleres for å hindre varmetap. Figur 8 viser at minstekrav til komponenter og
lekkasjetall.

Figur 8: Evaluering mot minstekrav i TEK17 § 14-3.

Krav til energiforsyning i §14-4 (1) er ikke vurdert som en del av energiberegningen og det
forutsettes at RIV dokumentere at krav i § 14-4 er ivaretatt, se kapittel 2.1.
Evaluering mot forskriftskrav ved bruk av SIMIEN viser at bygget totalt sett tilfredsstiller kravene
i TEK17 med hensyn på kapittel 14 Energi, se Figur 9.

Figur 9: Oppsummering av evaluering av energikrav i TEK17.
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3.2 Evaluering mot passivhus iht. NS 3701
Figur 10 og Figur 11 viser hhv. verifisering av krav til energiytelsen og beregnet
varmetapsbudsjett.

Figur 10: Verifisering av krav til energiytelse.

Høyeste varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap er 0,40 W/m2K for der oppvarmet
bruksareal er 6 737 m2 som skal utføres som passivhus. Som vi ser av Figur 11 er det beregnede
varmetapstallet for dette bygget på totalt 0,40 W/m2K, og kravet er dermed innfridd.

Figur 11: Totalt beregnet varmetapstall for bygget.

NS 3701 stiller også minimumskrav til komponenter og tekniske løsninger. Figur 12 viser at de
prosjekterte verdiene tilfredsstiller disse minstekravene.

Figur 12. Dokumentasjon på oppfyllelse av minstekrav i NS .

I tillegg skal følgende minstekrav være oppfylt vedrørende belysning. Det forutsettes at dette
ivaretas av andre prosjekterende:

Figur 13. Krav til energibehov belysning

Evaluering mot passivhuskrav ved bruk av SIMIEN viser at bygget tilfredsstiller kravene i NS
3701.
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Figur 14. Oppsummering av evaluering av energikrav i NS 3701.
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4.

ENERGIMERKE
Det er foretatt en kontroll av energimerking, og Protonsenteret tilfredsstiller energiklasse A med
oppvarmingskarakter mørk grønn med de forutsetninger som beskrevet i denne rapporten. Figur
15 viser grafisk framstilling og beregnet energi for et normalisert klima. Her er også andel ikkefornybar energi som benyttes til oppvarmingsbehovet oppgitt.
Den beregnede energikarakteren er et resultat av standardiserte beregninger hvor det bare er
bygningens kvaliteter og tekniske installasjoner som skal påvirke karakteren. Bruksmønster og
klimasted skal derfor ikke påvirke karakteren, da hensikten er å gi en rangering av bygninger på
et likt grunnlag.

Figur 15. Evaluering av energimerke i SIMIEN

Målet for å klare energiklasse A er oppnådd da beregnet levert energi i normalisert klima (Oslo)
er 168 kWh/m² mot kravet på 175 kWh/m².
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5.

SENTRALE INNDATA
Tabellen nedenfor er hentet fra NS 3031:2014, Tillegg J. Dette er et skjema som samler sentrale
inndata for beregning av energibehov.
Tabell 7. Dokumentasjon av sentrale inndata for energiberegningen.

Størrelser

Inndata
Yttervegger

Arealer [m2]

2388

Gulv

2180 (2001)

Oppvarmet del av BRA (Afl) [m2]
Oppvarmet luftvolum (V) [m3]
U-verdi for
bygningsdeler
[W/(m2K)]

3565 (3250)

Tak
Vinduer, dører, porter
og glassfelt

1286
6917 (6737)

0,17

Tak

0,12

Gulv

0,15

glassfelt (sol) [%]
Normalisert kuldebroverdi (")
[W/(m2K)]
Normalisert varmekapasitet (C")
[Wh/(m2K)]

Hentet fra plantegninger og Revit
(hentet 19.02.2020)
Annet areal for vurdering mot passivhus
da trapperom i U2 ikke er med.

31 632
(30 787)

Yttervegger

Vinduer/dører/porter/
glassfelt
Arealandel for vinduer, dører og

Dokumentasjon

Se oppbygging av konstruksjonsdeler i
Tabell 5.

0,80
18,6 (19,1)
0,03
36

Beregnet av Rambøll
Minimumskrav i NS 3701
Må dokumenteres med
kuldebroregnskap
Standardisert akkumulerende sjikt
Under minimumskrav i NS 3701, er
kommentert ytterliggere i
premissrapport for bygningsfysikk.

Lekkasjetall (n50) [h-1]

Temperaturvirkningsgrad (T) for
varmegjenvinner [%]
Estimert årsgjennomsnittlig
temperaturvirkningsgrad for
varmegjenvinner pga. frostsikring [%]
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til
luftmengder i driftstiden [kW/(m3/s)]
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til
luftmengder utenfor driftstiden
[kW/(m3/s)]
Gjennomsnittlig spesifikk
ventilasjonsluftmengde i driftstiden
̇ /𝐴𝑓𝑙 ) [m3/(m2h)]
(𝑉𝑜𝑛
Gjennomsnittlig spesifikk
ventilasjonsluftmengde utenfor
driftstiden (𝑉̇𝑟𝑒𝑑 /𝐴𝑓𝑙 ) [m3/(m2h)]
Årsgjennomsnittlig
systemvirkningsgrad/varmefaktor for
oppvarmingssystemet [%]

0,50

Trykktest gjennomføres i
utførelsesfasen iht. NS-EN 9972:2015
for dokumentasjon på oppfyllelse av
konseptkrav.

0,82

Høyere enn minimumskravet i NS 3701,
må verifiseres av RIV.

0,82

Må verifiseres av RIV

1,50

Må verifiseres av RIV

1,00

Må verifiseres av RIV

10,00
(9,00)

Minimumskrav iht. NS3031, redusert til
9,00 for vurdering mot NS3701

2,00
(3,00)

Minimumskrav iht. NS3031, økes til
3,00 for vurdering mot NS3701

0,94

Fjernvarmesentral i uoppvarmet rom og
radiator, normal isolerte rør

Energikonsept
18 av18

Størrelser
Installert effekt for romoppvarming og
ventilasjonsvarme (varmebatteri)
[W/m2]
Settpunkttemperatur for oppvarming
[C]
Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for
kjølesystemet [%]
Settpunkt for kjøling [C]
Installert effekt for romkjøling og
ventilasjonskjøling [W/m2]
Spesifikk pumpeeffekt (SPP)
[kW/(ls)]
Driftstid for (timer/døgn/uker);
ventilasjon
oppvarming, lys og utstyr
personer
Spesifikt effektbehov for belysning i
driftstiden [W/m2]
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i
driftstiden (q"lys) [W/m2]
Spesifikt effektbehov for utstyr i
driftstiden [W/m2]
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i
driftstiden (q"uts) [W/m2]
Spesifikt effektbehov for varmtvann i
driftstiden (q"w) [W/m2]
Varmetilskudd fra varmtvann i
driftstiden [W/m2]
Varmetilskudd fra personer i
driftstiden (q"pers) [W/m2]

Inndata

Dokumentasjon

80
20,3

Iht. NS 3031 tillegg A, tab. A.3.

2,5
22
30
0,50
16/7/52
16/7/52
24/7/52

Kjøling kun ventilasjonsluft
Ikke relevant for energiberegningen.
Beregnes av RIV
Standardisert verdi. Påvirker ikke
energiberegningen.
Iht. NS 3031 tillegg A, tab. A.3, for
bygningskategori Sykehus.
Dette er standardverdier som skal
benyttes ved evaluering mot forskrift.

5,00
5,00
8,00
8,00
3,40

Iht. NS 3031 tillegg A, tab. A.1 og A.2,
for bygningskategori sykehus.
Dette er standardverdier som skal
benyttes ved evaluering mot forskrift.

0
2,00
Forutsatt utvendig solavskjerming på
fasader mot SV og deler av SØ.

Total solfaktor ( g t ) for vindu og
solskjerming (N/Ø/S/V)

0,14

Gjennomsnittlig karmfaktor (FF)

0,20

Solskjermingsfaktor pga. horisont,
nærliggende bygninger, vegetasjon og
eventuelle bygningsutspring

1,00 / 0,30 /
0,86 / 1,00

Det er også lagt inn på NV fasaden,
men her er det ikke sikkert det er
nødvendig.

Det er ikke lagt inn avskjerming/
bygningsutspring
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Forord
Rambøll Norge AS er engasjert av Helse Bergen i forbindelse med planlegging av nytt senter for
partikkelteknologi ved Haukeland universitetssjukehus (Protonsenteret, Bergen). Rambøll har
hatt ansvar for bygningsfysisk prosjektering og energi i forprosjektet. Resultatet av
prosjekteringen leveres i denne rapporten. Bygningen skal tilfredsstille TEK 17 og
passivhusstandard iht. NS3701:2012.
Rapporten tar for seg de bygningsdeler som omfattes av bygningsfysisk prosjektering. Rapporten
beskriver generelle krav og anbefalinger, samt prosjektspesifikke anbefalinger mht.
bygningsfysikk på grunnlag av de problemstillinger som er kjent ved nåværende stadium.
Rapporten er utarbeidet i en forprosjektfase, og det kan skje endringer underveis i prosjektet
(senere fase) som gjør at rapporten også må endres.
Med bygningsfysikk menes klimaets påvirkning på bygningskroppen:
Varmeisolering
Fuktsikring av ytterkonstruksjoner
Tetthet
Ved prosjektering av bygninger kan det dukke opp problemstillinger som vi ikke alltid kan fange
opp i den bygningsfysiske prosjekteringen. Dette henger ofte sammen med at ikke alle forhold er
avklart i detalj på det stadiet. Denne rapporten inneholder derfor mange generelle råd og gir ikke
konkrete svar på alle problemstillinger.
Energikonseptet er medtatt i et eget notat.
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1.

OM PROSJEKTET
Det nye Protonsenteret på Haukeland Universitetssjukehus er planlagt oppført i
Haukelandsbakken like ved sjukepleierskolen i Bergen. Tomten bygningen skal oppføres på har
gårdsnummer 164 og bruksnummer 14, 49 og 1273. Bygningen består i hovedsak av to deler, en
betongbunker og en klinikkdel. Bunkeren inneholder selve partikkelanlegget, og har spesielle
krav til strålingsbeskyttelse. Alle yttervegger og dekker rundt denne konstruksjonen er massive
betongkonstruksjoner med tykkelser på mellom 2-4 meter. Bunkeren består av 3 etasjer.
Protonenheten går over både 1. og 2. etasje, og deler av 3. etasje. Resterende del av 3. etasje
består av kontorer og tempererte tekniske rom. Klinikkdelen består av 4 etasjer (U2, U1, plan 1
og plan 2). U2 består av parkeringskjeller og trapperom. U1 inneholder tekniske rom, og enkelte
møterom og kontorer. Plan 1 og 2 består av kontorarealer, undersøkelsesrom, forskningsarealer
og tilhørende fasiliteter.
Bærekonstruksjonene skal bestå av en kombinasjon av plasstøpt og prefabrikkert betong.
Fasadene i plan 1 og 2 skal være en påhengsfasade med store glassarealer. Alle tak skal
oppføres som kompakte varme tak med innvendig nedløp. Tak over klinikkdel skal ha overflate
av sedum.
Deler av bunkeren inneholder utstyr som produserer store mengder med overskuddsvarme,
derfor regnes ikke bunkeren som oppvarmet iht. §14.1 (2) i TEK 17. Dermed er ikke bunkeren
tatt med i energikonseptet
Prosjektet skal tilfredsstille forskriftskravene i TEK 17, samt passivhusstandard iht.
NS3701:2012.

Figur 1: Oversiktskart over nærområdet, tomten er markert med rød ellipse. Kilde: norgeskart.no
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1.1

Lokalt Klima

Protonsenteret skal oppføres i Bergen, en av byene i Norge med mest nedbør- og
slagregnsmengde. Målestasjonen på Fredriksberg i Bergen har en årlig nedbørsmengde på
ca. 2150 mm, og 1423 mm av dette er definert som slagregn. Protonsenteret skal oppføres i
Haukelandsbakken som ligger litt mer beskyttet til, men vil likevel få stor slagregnspåkjenning.
Bergen har en årsmiddeltemperatur på 7,8 grader celsius, og en laveste tre-døgns
middeltemperatur på – 12 grader celsius. Laveste tre-døgns middeltemperatur blir nyttet for å
beregne kondensrisiko med mer.
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2.

BYGNINGSFYSISKE KRAV FRA TEK17
Krav til bygningsfysikk er gitt i bygningsteknisk forskrift, TEK17. De relevante kravene iht.
bygningsfysikk finner en i kapittel 13 Inneklima og helse, og kapittel 14 Energi. Videre anbefales
det at det benyttes preaksepterte løsninger og detaljer fra Byggforsk i størst mulig grad. Dersom
løsningene ikke er preaksepterte må det kunne vises til hvilke vurderinger som er gjort og
hvordan ytelsene i forskriften er tilfredsstilt.
De forholdene som er nevnt nedenfor må ivaretas videre i detaljprosjekteringen av bygget og
implementeres i arkitektens detaljer. Videre i rapporten blir prosjektspesifikke forslag/løsninger
gitt for å ivareta kravene nedenfor og generelle krav.
§ 13-5 Radon
(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke
overstige 200 Bq/m3.
(2) Bygning med rom for varig opphold skal.
a. ha radonsperre mot grunnen, og
b.

være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som
kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3 .
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å
tilfredsstille kravet i første ledd.
§ 13-9 Generelle krav om fukt
Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi
fuktskader, soppdannelse eller andre hygieniske problemer.
§ 13-10 Fukt fra grunnen
Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken skal det treffes
nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.
§ 13-11 Overvann
Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er
utført for å lede bort overvann, inkludert takvann.
§ 13-12 Nedbør
(1) Fasadekledning, vindu, dør og installasjon som går gjennom vegg, skal utformes slik at
nedbør som trenger inn blir drenert bort og fukt kan tørke ut uten at det oppstår skader.
(2) Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og smeltevann
renner av. Nedbør, snøsmelting og ising skal ikke føre til skader på byggverket.
(3) I luftede takkonstruksjoner hvor kondens kan oppstå på undersiden av taktekking eller
taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrenging av vann, skal underliggende
konstruksjon beskyttes med vanntett undertak.
§ 13-13 Fukt fra inneluft
Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår
fuktskader på grunn av kondensert vanndamp fra inneluften.
§ 13-14 Byggfukt
Produkter og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging eller forsegling at det ikke
oppstår problemer med soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing
§ 13-15 Våtrom og rom med vanninstallasjoner
(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og
produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.
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(2) I våtrom skal følgende minst være oppfylt:
a. Rommet skal ha sluk.
b.
c.
d.

Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være
beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.
(3) I øvrige rom med vanninstallasjoner gjelder:
a. Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal
utføres med fuktbestandige materialer.
b. Rommet skal utformes slik at eventuell lekkasje synliggjøres.
c. Bygningsdeler med innebygd sisterne eller lignende skal sikres mot
fuktinntrengning fra lekkasje fra installasjonen.
§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer
Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer.
Både Miljødirektoratet og EU gir oversikt over de stoffene som er prioritert for utfasing av norske
miljømyndigheter, i form av hhv «Den norske Prioritetsliste» og «REACH kandidatliste».
Kapittel 14 Energi
Krav for å ivareta energikrav i TEK17 blir presentert i et separat energinotat.
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3.

OPPBYGGING AV BYGNINGSKROPPEN
Følgende kapittel angir oppbygning til det nye Protonsenteret på Haukland universitetssjukehus.
Figur 2 og 3 viser et perspektiv-utklipp fra IFC-filen i prosjektet. Kapittelet vil fokusere på
bygningsdeler i klimaskallet.

Figur 2: Perspektiv sett fra vest [utklipp fra IFC-modell, Arkitema Architects]

Figur 3 Perspektiv sett fra øst, ytterveggene i betongbunkeren mangler i modellen [utklipp fra IFCmodell, Arkitema Architects]
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3.1

Fundamenter

Både klinikkbygget og bunkeren skal fundamenteres på pukkfylling lagt direkte på fjell.
Bygningen skal oppføres i en bratt bakke/fjellside over bygningen, og med den nedbørsmengden
som er i området, er drenering og fall bort fra bygningen ekstra viktig. Dette er omtalt nærmere i
kapittel 3.3.

3.2

Bæresystem

Hovedbærekonstruksjonene i klinikkdelen er planlagt som plasstøpte betongkonstruksjoner. I
bunkeren vil alle konstruksjonene bli oppført i plasstøpt betong. Bæresystemet i klinikkdelen blir
generelt lagt innenfor klimaveggen, men enkelte deler vil trolig gå litt ut i veggen.
Kuldebroisolering av bærekonstruksjonen er nærmere omtalt i kapittel 3.12.

3.3

Yttervegger

Yttervegg mot terreng
Bygningen ligger i et skrånende terreng, og plan U1 og U2 i klinikkbygget er delvis under
terrengnivå. I disse etasjene skal veggene oppføres som plasstøpte betongvegger som isoleres
og fuktsikres på utsiden. Eksempel på hvordan dette kan utføres er vist i figur 4. Isolasjonssjiktet
festes direkte til betongen, og grunnmursplaten legges på utsiden av denne. Om
grunnmursplaten blir lagt direkte mot betongen, vil betongen få dårligere uttørkingsevne. Over
terrengnivå blir grunnmursplaten avsluttet med topplist og erstattet med en fuktbestandig
sementbasert plate. Denne skal gå ca. 300 mm over bakkenivå, før
fasadeplaten/betongelementet overtar.
Isolasjonsmengder er oppgitt i energinotatet. Vegger mot terreng i uoppvarmet parkeringskjeller
skal oppbygges på tilsvarende måte, men her er det tilstrekkelig med kondensisolering som
tilsvarer 50-100 mm. Det må isoleres rundt alle fundamenter, og ca. 1 meter ut fra alle
betongvegger. På vegger i bunker der det ikke er behov for kondensisolering monteres
grunnmursplate direkte på betongen.

Figur 4: Prinsippskisse for utvendig fuktsikring av betongvegg under terreng. [BKS 523.111]
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Hovedprinsippene for fuktsikring innebærer at tilførselen av vann må avgrenses:
-

Drenerende masser (min. 0,2 m tykt) sikrer at vann ikke blir stående mot veggen.

-

Terrengoverflater rundt bygget må ha fall bort fra bygning (min. 1:50) på minst 3 meter
ut. Steder hvor dette ikke er mulig, kan dette løses ved avskjærende drenering.

-

Det skal monteres grunnmursplate og isolasjon på yttervegger under terreng.
Grunnmurplaten skal avsluttes med topplist i overkant av terreng.

-

Tilbakefyllingsmassene må være drenerende, f.eks. grov grus, pukk eller løs lettklinker.
Byggdetaljblad 514.221 beskriver drenering og fuktsikring nærmere. Det bør også legges
en fiberduk for å hindre av finstoffer tetter igjen drensmassene.

-

Detaljer om drenering rundt bygningen må detaljeres i neste fase av prosjekteringen.

-

Håndtering av overvann er behandlet i Byggdetaljblad 514.114 og 514.221. Dette må
detaljeres i neste fase av prosjekteringen.

Yttervegg over terreng, klinikkdel
Yttervegger i 1. og 2. etasje i Klinikkbygget oppføres som en glassfasade med enkelte
tette/isolerte felt. Glassfasaden er omtalt i kapittel 3.4.1.
Oppbyggingen av tettfeltene i ytterveggen er ikke avklart enda. Det har vært vurdert å nytte
ferdigisolerte fasadefelt fra leverandør med aluminiumsplate på begge sider, og tilleggsisolere
denne på innsiden. Denne løsningen tilfredsstiller ikke anbefalingene om to-trinns tetting, og den
innvendige aluminiumsplaten vil føre til at vi får et damptett sjikt midt inne i
veggkonstruksjonen. Dette kan føre til kondens og veggen får manglende uttørkingsevne.
Konstruksjonen kan fungere om det ikke blir nyttet organiske materialer i påforingsveggen og
dampsperren er helt tett, men konstruksjonen er en risikokonstruksjon og bør unngås.
Tettfeltene i ytterveggen bør heller oppføres som en normal klimavegg med to-trinns tetting.
Ytterkledning vil bestå av aluminiumsplater eller tilsvarende. Platene må lektes ut slik at veggen
får et effektivt luftesjikt. Vindsperren kan bestå av platematerialer eller en duk. Det anbefales å
nytte fuktbestandige plater for å hindre skader ved eventuelle lekkasjer i fasaden, og for å sikre
bygningen i byggetida.
Bindingsverkvegger
Bindingsverksvegger består av flere sjikt, som etableres på byggeplass.
innvendig kledning
dampsperre
bindingsverk med isolasjon
vindtetting
luftet kledning
Yttervegger sikres mot fuktpåkjenning om man følger prinsippet om totrinnstetting for
beskyttelse mot slagregn. Dette gjøres ved å etablere adskilt regn- og vindtetting med en lufte/dreneringsspalte mellom. Kledningen fungerer som en regnskjerm, og eventuelt regnvann som
kommer gjennom kledningen dreneres ned og ut gjennom luftspalten. Figur 5 viser prinsippet om
totrinnstetting av yttervegger.
Byggforsk anbefaler generelt 300 mm som minimum avstand mellom kledning og terreng for å
hindre at kledning blir fuktet opp eller smusset til. Trekledning bør ha 8-10 mm klaring over
beslag som er montert over eller under vinduer/dører, slik at luftinntak sikres og det er mulig å
komme til for overflatebehandling av endeveden.
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Figur 5: Prinsippskisse av totrinnstetting for hhv. luftet kledning og horisontal fuge [BKS 542.003].

Dampsperre i vegg
Det vil ofte være fordelaktig å trekke dampsperren inn i veggen for å hindre fare for
perforeringer på grunn av el-føringer. Man må da påse at maks ¼ av isolasjonen plasseres på
varm side av dampsperren, for å hindre risiko for kondens.
Som materiale for dampsperrer i vegger kan det benyttes PE-folie med tykkelse 0,15 mm. En
dampsperre av 0,15 mm PE-folie vil ha en ekvivalent luftlagstykkelse, Sd-verdi, på 70 m, og
ligger derfor godt innenfor det generelle kravet til dampsperrer på Sd-verdi > 10 m
[BKS 573.121].
Det er viktig at kontinuitet sikres i overgang mellom yttervegg og tak/gulv. For de fleste
produkter må både horisontale og vertikale skjøter klemmes mellom faste og plane materialer,
f.eks. mellom stender og klemlekt, for å oppnå fullgod tetthet. Dampsperre må føres rundt
dekkeforkant på hulldekker for å få en kontinuerlig tetting.
Yttervegg over terreng av betong
Resterende yttervegger over terreng i klinikkdelen, og i 3. etasje av bunkerdelen, er planlagt
oppført som isolert betongvegger i en plasstøpt sandwichkonstruksjon. Isolasjonsmengde er
oppgitt i vedlagt energikonsept. Siden dette er en konstruksjon som ikke tilfredsstiller generelle
anbefalinger om to-trinns tetting må alle overganger tegnes ut og godkjennes av
bygningsfysikker.
Ytterveggskonstruksjonen i bunkeren består av plasstøpte betongvegger. Selve bunkeren har i
utgangspunktet ikke behov for isolering av vegger, men som vurdert i kapittel 3.12 bør veggene
isoleres minst 50 mm i overganger for å unngå kondensering og redusere kuldebroer.
Det må utarbeides en detalj som viser overgangen mellom fullisolert- og mindre isolert/uisolert
yttervegg
Generelle krav til ytterveggskonstruksjonen
-

Generelt anbefales det ikke å bygge inn organisk materiale mellom to damptette sjikt.
Men dersom organisk materialet bygges inn skal dette utføres uten at det bygges inn
fuktig luft og materialene må ha tilfredsstillende fuktnivå. Dette omtales mer i kapittel for
byggfukt.

-

Treverk og andre fuktømfintlige materialer skal ikke være i direkte kontakt med mur,
betong etc. Under sviller o.l. må det fuktsikres med f.eks. svillemembran. Dette er
spesielt viktig når mur og betong er eksponert for fukttransport, som f.eks. ringmur på
fundamenter.
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Fasadeutforming og tilsmussing
Det er planlagt å bruke mye eksponert betong i fasaden på bygningen. Betong er regnet som et
porøst fasademateriell. Dette betyr at det er først når betongen er vannmettet at det dannes en
sammenhengene vannfilm som kan transportere bort fasadesmuss. Dette kombinert med at
eksponert betong er en relativ lys fasade gjør den spesielt utsatt for tilsmussing. Det er en del
detaljer som er ekstra viktige å hensynta for å unngå skjemmende tilsmussing på slike fasader.
Det er viktig at alle beslag har gode dryppkanter med en avstand på minimum 20 mm til
fasaden. Parapetbeslag må ha fall innover og dekke tilstrekkelig langt ned på fasaden (se kapittel
3.5 for detaljer). Øvre del av fasader vil få et større omfang av slagregn, mens nedre del har
mindre slagregn som fører til at det sjeldnere dannes en vannfilm som vil rense fasaden. Dette
fører til at skittent vann fra øvre del ofte samles på nedre del. En måte å redusere problemene på
er å nytte en glatt tett fasade på nederste etasje, alternativt ha en mørkere farge.

3.4

Vinduer og dører

Vinduer, dører og porter skal ha en gjennomsnittlig U-verdi på 0,80 W/m²K iht. energiberegning
og krav i NS 3701. Det er vanskelig å oppnå denne U-verdien for takvindu, dører og porter, så
vinduer må holde en enda lavere U-verdi. U-verdiene til vinduer og dører må dokumenteres av
leverandør og skal gjelde for hele vinduskonstruksjonen inkl. karm/ramme.
Glassfasade
For fasaden i plan 1 og 2 i klinikkbygget er det planlagt å bruke en påhengsfasade av glass og
aluminium. Glassfasaden består av flere store glassfelt som går fra dekke til dekke.
Glassfasadene blir mest sannsynlig levert og montert av en fasadeleverandør, med gode og
standardiserte løsninger, men overganger mot andre deler av fasaden må detaljeres godt for å
sikre fuktsikre overganger og hindre kuldebroer. Høye glassfelt vil ofte kunne føre til kaldras som
kan føles som trekk innvendig på vinterstid. For å unngå dette bør det monteres varmekilder
under høye vindusfelt, og om mulig bør feltene brytes. I neste fase av prosjektet må omfanget
av problemer med kaldras på de høye vindusfeltene i fasade undersøkes.
Flere glassfasader er plassert på samme nivå som terrenget. Det må etableres en drensrenne
langs disse fasadene som er minimum dybde på 150 mm.
Dører
Innsetting av dører skal følge prinsippet om to-trinns tetting. Terskelfri tilkomst krever spesielt
fokus på prosjektering og utførelsen. Det etableres nedsenkning foran dørene med overliggende
rist. Dybden skal være minimum 150 mm. For dører som har overbygg på minst 1 meter kan
dybden reduseres til 50 mm. Figuren under viser eksempel på et prinsipp for fuktsikring av dører.
Det anbefales generelt alltid å ha takoverbygg over ytterdører.
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Figur 6: Prinsippskisse for fuktsikring av dører. [BKS 523.721].

Innsetting av vinduer og dører i ytterveggen
Det skal monteres dører og vinduer i de isolerte betongkonstruksjonen i underetasjen og i 3.
etasje i bunkersdelen. Vinduets plassering i vindussmyget vil ha betydning for både tetthet,
fuktsikring og varmetap via kuldebro.
I en vegg av sandwichelementer av betong må vinduet plasseres i plan med den innstøpte
varmeisolasjonen. Vinduet kan festes til eventuelle innstøpte trekonstruksjoner, alternativt til den
innvendige betongvangen via metallbraketter. Siden vinduet er inntrukket i veggkonstruksjonen
må det monteres en membran under vinduet, for å sikre at eventuell fukt som kommer gjennom
beslaget ikke trekker inn i konstruksjonen. Fugen mellom vinduskarmen og betongen tettes med
fugeskum eller en elastisk fugemasse. Se figur 7 for prinsipp.

Figur 7. Viser prinsipp for vindusinnsetting i isolert betongvegg. [BKS 523.702.]

Premissrapport bygningsfysikk

Det er viktig at overgangen mellom vinduer og dører utføres etter prinsippet om to-trinnstetting
utvendig. Det må legges til rette for at evt. vann som kommer inn på fugen dreneres ut på
beslag under vindu.
Vindusbeslag må ha fall utover på minst 1:5 og oppbrett i endene og bakkant, samt at hjørnene
er vanntette. Endene må reifes inn i betongen og fuges. Beslaget må avsluttes med en
funksjonell dryppnese. Andre løsninger som gir tilfredsstillende sikkerhet mot vanninntrenging
kan også benyttes. Beslag må føres inn under vinduskarm og dørterskel. Skjøter i beslaget må
falses for å ta opp evt. temperaturbevegelser.
Glasstak
Det er planlagt to forskjellige glasstak på taket over klinikkbygningen, som vist i figur 14. Det
ene glasstaket er ca. 38 m langt, 2,4 m bredt og skrår opp mot ytterveggen på bunkeren. Det
andre glasstaket er et saltak på ca. 2,5 x 5,5 m.
Det må etableres en oppkant fra tak til nedre del av glasstakene. Denne oppkanten må ha en
høyde på minst 150 mm fra takoverflaten, og takbelegg må trekkes opp etter denne veggen. Der
sedumtaket går mot glasstaket må oppkanten være 300 mm.
Det lange glasstaket har en overgang mot yttervegg. Denne overgangen må tegnes ut og
detaljeres. Her må både fuktsikring og kuldebroisolering vurderes.

Figur 8: Glasstak [utklipp fra IFC-modell, Arkitema Architects]

3.5

Yttertak

Det er flere forskjellige takflater på bygningen. Alle tak skal oppbygges som varme kompakte tak
med innvendige nedløp og parapeter rundt ytterkant.
Yttertak over klinikkdel
Yttertaket over klinikkdel og deler av bunker skal bygges opp som et grønt tak. Det anbefales at
taket blir oppført som et sedumtak. Dette er en lett type grønt tak med sedum, som er
plantearter av Bergknappslekten. Disse artene kan vokse med lite jord, og fører til en lett
konstruksjon. Taket blir oppbygd som vist i figur 8. Taket bygges først opp som et normalt
kompakt tak med falloppbygging i isolasjonssiktet. Det legges en rotsperre over takbelegget for å
beskytte dette mot skader. Over dette legges dreneringsmatte og sedumlag.
Det må legges en dampsperre over bærekonstruksjonen, for å sikre at taket er tett og ikke
inneluft kan sive inn i takkonstruksjonen. Siden Protonsenteret skal oppnå passivhusstandard er
ikke løse omleggsskjøter tilstrekkelig på grunn av det strenge kravet til lekkasjetallet, og her
anbefales en av følgende metoder for å oppnå lufttette skjøter:
Et sveisbart eller selvklebende takbelegg.
En seigplastisk spesialfugemasse i omleggsskjøten som heftes til dampsperren.
Byggtape med dokumentert varig heft til dampsperren.
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Figur 9: Oppbygging av sedumtak. [SINTEF byggforsk 544.823]

Yttertak bunker og teknisk rom
Yttertak over bunker og tekniske rom på tak skal isoleres og tekkes med takbelegg. Oppbygging
av taket er tilsvarende som for taket på klinikkdelen, med unntak av drenslag og sedummatter.
Tak over selve bunkeren har i utgangspunktet ikke behov for isolasjon, men for å etablere fall og
redusere kuldebroer legges det litt isolasjon. Resterende deler av taket fullisoleres i henhold til
vedlagt energikonsept.
Takterrasse
Tak over deler av plan 2 skal benyttes som takterrasse, gjeldende område er markert med rød
firkant i figur 10. For terrasser med moderat trafikk anbefales enten en duokonstruksjon eller
omvendt konstruksjon for tilstrekkelig beskyttelse av membranen. Ved duokonstruksjon ligger
varmeisolasjon på begge sider av membranen, og ved omvendt konstruksjon ligger all
varmeisolasjonen på oversiden av membranen. Siden takterrassen grenser mot andre takflater
som skal oppføres som normalt kompakttak, anbefales det å bygge takterrassen som en
duokonstruksjon. Membranene skal ha fall på minst 1:40 til renne eller sluk.

Figur 10: Duokonstruksjon (a) og omvendt konstruksjon (b) [BKS 525.304]
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Figur 11: Takterrassen er markert med rød firkant. [utklipp fra plantegning, Arkitema Architects]

Det er gunstig å planlegge tidlig tilstrekkelig høyde for utforming av takterrasser som dekker
isolasjon inkl. fall, slukhøyde og membranoppkant mot dørterskel. Takterrasser er kritiske
takflater. De gangene det oppstår lekkasje er årsaken erfaringsmessig tidkrevende og kostbar å
finne.
Det må monteres opp rekkverk rundt hele takterrassen for å hindre personer å ta seg ut på selve
takflaten.
Overgang mot vegg
Det er takflater i forskjellige nivåer på bygningen, noe som fører til en del overganger mellom tak
og vegger. Disse overgangene må løses med å trekke taktekkingen minimum 150 mm opp på
vegg, og beslag må reifes og fuges inn i betongvegg. Se figur 11 for prinsippskisse på hvordan
dette kan løses.

Figur 12: Prinsippskisse for overgang mellom tak og vegg. [BKS 520.415].

Taktekking og parapet
Det må etableres parapet rundt hele bygningen. Parapeten bør ha en høyde på min. 200 mm
over ferdig isolert og tekket overflate. På takflater med sedumtak må parapeten ha en høyde på
minimum 200 mm fra overkant av sedum, det vil si ca. 350 mm fra overkant taktekking. Dette
for å redusere risikoen for avblåsing. Området der bygningen skal oppføres kan få sterke
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vindkrefter. Taktekkingen må føres over hele parapeten og dekkes med beslag. Taktekkingen må
aldri perforeres lavere enn 150 mm over overkant av taktekking.
Parapetbeslaget må ha et fall på min. 1:5 inn mot takflaten. Hensikten er å lede vann bort fra
fasade, og hindre at evt. liggende vann kan trekke inn under beslaget gjennom skjøter og
utettheter. Beslag skal skjøtes med dobbel stangfals, da bygningen er plassert i slagregnutsatt
område. Beslag monteres med innfestingsbeslag for å få til en skjult innfesting og unngå
perforering av beslaget. Det skal være en avstand på min. 20 mm fra dryppnese inn til
kledning/membran for å unngå at vannet renner nedover fasaden.
I randsoner og rundt sluk erstattes sedummattene og dreneringslaget med singel. Dette for å ha
nok vekt for å hindre avblåsing, og for å ivareta brannsikkerheten. Dette er vist i figur 12.
Sedumtaket tåler ikke mye personbelastning, så det bør etableres gangstier på taket for å gi
tilkomst til tekniske installasjoner.

Figur 13 Prinsippdetalj for avslutning mot parapet og nødoverløp til venstre og prinsippdetalj for
utforming av parapetbeslag på betongvegger til høgre. [SINTEF byggforsk 544.823]

Renner, sluk og nedløp
Takvannet skal ledes til renne med sluk til innvendige nedløp. Rennen skal være nedsenket i
isolasjonssjiktet og ha en bredde på minimum 500 mm for å sikre gode forhold for tekkingen.
Innvendige nedløp må utføres riktig for å unngå eventuelle lekkasjer og kondensproblemer.
Hvert enkelt nedløp bør fotodokumenteres ved tetting rundt dampsperre og montering av sluk
mot membranen. Det skal brukes mansjetter og klemringer, og det er ikke tilstrekkelig med kun
teiping. Det skal utarbeides egen detalj for slukgjennomføringer, som viser alle materialene og
hvordan tettheten skal sikres. Innvendige rør skal kondensisoleres i nødvendig tykkelse og
lengde. Rørene må også isoleres inni dekkeutsparingen, og det skal lufttettes på undersiden av
dekke. Illustrasjonen i figur 13 viser en slukgjennomføring av tak, løsningen på Protonsenteret
skal minimum holde denne kvaliteten, og løsningen skal detaljeres spesifikt for prosjektet.
Sluk i sedumtak må ha inspeksjonskum for tilsyn og vedlikehold. For å hindre utvasking av
finstoff fra sedumet som kan avleires i sluk eller nedløp, bør man bruke singel rundt
inspeksjonskummen som figur 12 illustrerer over.
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Figur 14: Prinsippskisse for tetting rundt sluk.

Generelle krav til tak og tekking
Hvis det skal brukes asfalttakbelegg eller folie må det uføres med sveisete skjøter. Det
anbefales produkter med teknisk godkjenning. Alle skjøter må kontrolleres visuelt,
spesielt T-skjøter.
-

For å sikre god avrenning for regn- og smeltevann må taket legges med fall på minst
1:40 til sluk med innvendig nedløp.

-

Vann fra taket skal ikke kunne trenge inn i bygningene eller føre til andre ulemper. Fallet
må planlegges slik at eventuelle takoppstikk og lignende ikke avskjærer fall på takflaten.

-

Det skal etableres nødoverløp gjennom parapet for å hindre at vann blir stående på taket
dersom slukene blir tette. Nødoverløpet skal plasseres så lavt som mulig på taket, og slik
at eventuelle lekkasjer blir synlig fra inngangsparti. Se figur 12.

-

Gjennomføringer på taket må plasseres på høybrekk, være tette, samt at taktekkingen
brettes opp.

-

Det vil være behov for jevnlig rensing av sluk, på lik linje som er det er behov for rensing
av takrenner

-

Byggdetaljblad 525.207, 525.304, 525.306, 544.202, 544.203, 544.204, 544.206 og
544.823 beskriver prinsippene og tilfredsstillende løsninger nærmere.
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3.6

Dekker

Parkeringskjeller og deler av 1. og 2. etasje har arealer som blir oppbygd med betonggulv på
grunn. Gulvene må isoleres i henhold til anbefalinger i energikonsept, og radonmembran legges
der det er behov for dette, ref. kap. 3.8.
Siden parkeringskjeller ikke blir regnet som et oppvarmet areal, og underkant av dekke i U1 blir
nedkjølt hver gang porter åpnes, må det isoleres i underkant av dekke over U2. Det monteres en
isolasjon tilpasset bruk i garasjehimlinger. Isolasjonen festes tett mot betongdekket for å få
redusert kuldebroer mest mulig. Isolasjonsmengder er oppgitt i energikonseptet.
Gulv på grunn i parkeringskjeller isoleres i en randsone på 3 m der kjelleren ikke er under frostfri
dybde. Her isoleres det med 100 mm trykkfast isolasjon. For Protonsenteret vil dette gjelde for
randsonen langs store deler av nordvestfasaden og deler av nordøst-fasaden. Frostdybden i
Bergen er 0,6 m. Resterende gulv i parkeringsarealer i U2 har ikke behov for isolering.
Ved inngangsparti er det en del av bygningen som har gulv mot det fri. Her må det isoleres på
undersiden av hele gulvet, og det må væres spesielt fokus på overgangene mot fasaden, for å
redusere kuldebroer så mye som mulig.

3.7

Våtrom

Flere av rommene i bygningen skal trolig ha mulighet for spyling, og det skal også installeres
dusjer i garderober. Alle slike rom må bygges opp som våtrom, med sluk og membraner på gulv
og vegger, iht. våtromsnormen.
I alle våtrom bør det legges påstryksmembran på gulv og vegger, før disse flislegges. Alternativt
kan vinylbelegg benyttes. Gulvet skal generelt ha et fall på 1:100 til sluk, men i nedslagsfeltet til
dusj skal fallet være minst 1:50. Det installeres minst ett sluk i hvert rom, og overgangen mot
sluk må tettes med slukmansjett. Det skal være minst 25 mm høydeforskjell mellom slukrist og
terskel. Ved bruk av vegghengt toalett må det også legges membran bak sisternen, slik at
eventuelt lekkasjevann kommer inn på badet og ned i sluk.
Det anbefales at veggkonstruksjonen mellom to våtrom blir oppført i lettklinkerblokker for å
unngå innbygging av organiske materialer mellom damptette sjikt, og for å sikre en robust
konstruksjon. Som alternativ kan det nyttes våtromsplater tilpasset industri, montert på
bindingsverksvegger av stålstender.
I tak skal det brukes fuktbestandige materialer, tilpasset bruk i våtrom.
Parkeringskjeller
Parkeringskjeller blir også en type våtrom. Det må etableres sluk eller slukrenner i kjelleren, og
det må etableres et fall på minimum 1:100 til sluk. Alle materialer som blir nyttet i
parkeringskjelleren må være fuktsikre materialer, og være motstandsdyktige mot korrosjon som
følge av veisalt. Det anbefales at alle sluker leveres i syrefaste materialer.
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3.8

Radon

Som beskrevet i kapittel 2 stiller TEK 17 krav om radonsikring av bygning. I utgangspunktet skal
alle bygninger ha radonsperre mot grunnen, og være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak som
kan aktiveres i ettertid. Disse kravene kan utgå om det kan dokumenteres at tiltakene er
unødvendige for å tilfredsstille kravet om å ikke få radonkonsentrasjoner på over 200 Bq/m3 i
rom for varig opphold. På Protonsenteret består mesteparten av underetasjen (U2) i
klinikkbygningen av parkeringsarealer. Så lenge denne parkeringskjelleren er godt ventilert, vil
det ikke være behov for radonsikrende tiltak i dette arealet, men under alle trapperom/heis må
det legges radonsperre. I tillegg til god ventilering i U2 må dekke mot U1 og vegger inn mot
andre arealer utføres i massiv betong.
I deler av 1. og 2. etasje er det oppvarmede rom som er oppført som gulv på grunn. De fleste av
disse rommene er definert som rom med varig opphold, og må derfor radonsikres. Det må legges
en radonsperre under betonggulvet som trekkes godt utenfor veggene i området. Om ikke dette
er mulig må radonsperren klemmes til ytterveggskonstruksjonen med en klemlist tilpasset for
bruk på radonsperre. Radonsperren kan legges i isolasjonssjiktet som vist i figur 15, eller rett
under betongen. Minst 2/3 av isolasjonen skal være på undersiden av radonsperren.

Figur 15: Prinsippskisse for plassering av radonsperre. [SINTEF byggforsk 520.706]

Det må tettes godt rundt alle gjennomføringer i radonsperren. Tettingen kan utføres ved hjelp av
mansjetter eller en flytende tettemasse der det er flere rør i samme området.
Det må også etableres et trykkreduserende tiltak i grunnen som kan aktiveres i ettertid. I dette
prosjektet anbefales det å legge radonbrønner. Radonbrønnene plasseres i pukk-sjiktet under
gulvisolasjonen. Fra brønnen må det komme et oppstikk. Dette oppstikket kan avsluttes i
overkant gulv med et gasstett lokk. Om det skulle bli behov for å aktivere radonbrønnen må det
legges et ventilasjonsrør fra oppstikket og ut i friluft.

Figur 16: Prinsippskisse for montering og tetting rundt radonbrønn. [SINTEF byggforsk 520.706]
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3.9

Byggfukt

For å ivareta kravet om byggfukt er det viktig at materialer får tilstrekkelig tid til uttørking, slik
at fuktinnhold er under kritisk verdi for det gjeldende materialet før det bygges inn. Fuktinnhold
skal måles for at kravet skal være tilfredsstilt, og dette vil kontrolleres ved bygningsfysisk
utførelseskontroll. Det er også viktig å påse at det ikke bygges inn organisk materiale mellom
damptette sjikt.
Figuren under viser noen typiske problem knyttet til byggfukt.

Figur 17: Typiske problemer knyttet til byggfukt. [SINTEF byggforsk 474.533]

Det bør være fokus på å holde bygg og materialer tørre i hele byggeperioden. Trekonstruksjoner
kan tørke saktere ut og vil ha risiko for skader ved høyt fuktinnhold. NS 3511/NS 3512 og
Byggforskblad 474.533 angir kritiske verdier for fuktinnhold i materialer.
Kritisk fukttilstand for trevirke som skal bygges inn eller overflatebehandles er gitt i tabellen
under. Absolutt fuktinnhold (vektprosent vann) i trevirke skal kontrolleres før montering/
innbygging/ maling iht. krav ved uavhengig kontroll.
Tabell 1: Veiledende nivåer for kritisk fuktinnhold i trevirke ved montering/innbygging

Materiale/
konstruksjon
Konstruksjonsvirke
(trelast av bartre for
konstruktive formål,
for eksempel sviller,
stendere, bjelker og
losholter)

Beskrivelse

Grenseverdi
(vektprosent)

Konstruksjoner som tørker raskt etter lukkingen, for
eksempel vegger over terrengnivå og luftede tretak

20

Konstruksjoner som tørker svært langsomt etter
lukkingen, for eksempel vegger under terrengnivå,
kompakte tretak eller tilfarergulv med tett belegg (ikke
anbefalte løsninger)

15

Underlag for parkett (undergulv, gulvbjelker, tilfarer osv.)

12

Fuktmåling og protokoll skal foreligge ved uavhengig kontroll av utførelse.
Når bygningen skal tørke ut må det settes inn avfuktere i tillegg til varme. Om det kun settes på
varme vil fukten bare bli presset ut i ytterkonstruksjonen, og kan øke risikoen for skader. Ved å
montere en avfukter vil den fuktige luften bli ført ut av bygningen.
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3.10 Lufttetthet
NS 3701:2012, Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, Yrkesbygninger, setter krav til et
luftlekkasjetall på under 0,5 h-1, noe som vil ha en stor effekt for å få redusert varmetapet i
bygningen. For å få til et så lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting av overganger og
gjennomføring.
Det er flere sjekkpunkter som må tas hånd om, men erfaringsmessig er punktene listet under blant
de viktigste punktene:
-

Dampsperra må ha tilstrekkelig lufttetthet og vanndampmotstand.
Dampsperra bør ha:
o Sd-verdi minst 10 m (vanndampmotstand minst 50 · 109 m2sPa/kg)
o Luftgjennomgangstall maks. 0,002 m³/m²hPa
o 0,15 mm plastfolie (polyetylen) har tilfredsstillende egenskaper.

-

Vindsperreprodukter må ha Sd-verdi maks 0,5 m (vanndampmotstand maks 2,5 · 109
m2sPa/kg). En lav dampmotstand i vindsperren er fordelaktig ettersom faren for
opphoping av fukt reduseres og gir rask uttørking dersom det skulle komme fukt inn i
konstruksjonen [BKS 573.121]. Vindsperren skal være tilpasset bruk på slagregnutsatte
steder

-

Sperresjiktene må ha overlapp og klemte skjøter. Skjøtene må være tette ved å klemmes
som angitt i Byggdetaljblad 522.355, 523.255, evt. andre tilfredsstillende løsninger.

-

Avslutning og klemming av tettesjikt ved vanskelige detaljer må vises på
arbeidstegninger.

-

Eventuell hulltaking i sperresjikt i ytterkonstruksjonene må utføres slik at tilslutningene
blir lufttette.

-

Gjennomføringer i sperresjikt skal tettes med mansjetter. Generelt bør gjennomføringer i
sperresjikt unngås så langt dette er mulig.

-

Trekkerør som går gjennom klimaskjermen må tettes innvendig med fugemasse. Rørene
må legges med svakt fall utover for ekstra fuktsikring.

-

I overganger og fuger er det spesielt viktig med fokus på tetthet; det er normalt her
hovedandelen av luftlekkasjer forekommer. Utførelse av fuger bør gjøres med
bunnfyllingslist og tettemasse både innvendig og utvendig.

-

Fuger rundt vindu/dør må isoleres, lufttettes på kald side og damptettes på varm side

Hvis det er usikkerhet underveis i byggeperioden mht. tetthet bør det gjøres tetthetsmålinger for
å kontrollere at løsninger og utførelse gir tilfredsstillende lufttetthet. Lekkasjetallet n50 må måles
og dokumenteres etter NS-EN ISO 9972:2015 ved ferdigstillelse av bygget.

Premissrapport bygningsfysikk

3.11 Kondensisolasjon bunker og uoppvarmet parkeringskjeller
Den delen av bunkeren som energikravene ikke er gjeldende for har i utgangspunktet ikke krav
til isolering, men uisolerte betongkonstruksjoner vil ofte føre til en kondensrisiko. Det anbefales
derfor generelt å kondensisolere alle betongkonstruksjoner med minimum 50 mm isolasjon. I
dette prosjektet er enkelte deler av ytterveggene 2 meter tykke. 2 meter med betong tilsvarer
ca. 30 mm med normal isolasjon. Det er utført noen enkle kondensberegninger i
beregningsprogrammet THERM 7.6, og det vises at disse konstruksjonene kan fungere uten
kondensisolasjon ved normalt fuktinnhold i innelufta. Men om betongveggene ikke isoleres, vil
det bli store kuldebroer i overgangene mot isolerte deler, og bygningen vil trolig ikke tilfredsstille
kravene til normalisert kuldebroverdi for passivhus og det er fare for kondensskader. Det
anbefales derfor at alle utvendige betongkonstruksjoner isoleres med minimum 50 mm 1 meter
inn på betongkonstruksjonene i alle overganger mot bunkeren. For parkeringskjelleren i
klinikkdelen skal hele veggen isoleres med minimum 50 mm isolasjon. Isolasjonsmengden for
kuldebroisolering må beregnes nærmere. Dette kommer fram i kuldebroregnskapet som skal
utarbeides.

3.12 Kuldebroer
Bygningen skal oppføres som passivhus, og må tilfredsstille kravet til normalisert kuldebroverdi
på 0,03 W/m2K gitt i NS 3701:2012. Det må etableres et kuldebroregnskap for å dokumentere
kuldebroverdien. 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 kuldebroer minimeres. I tillegg bør fundament isoleres, og
det må legges inn kuldebrobryter mellom betonggulv på grunn og ringmur, og minimum 50 mm
kantisolering.
I dette prosjektet er det planlagt med en klimavegg som plasseres på utsiden av
bærekonstruksjonen. I tillegg har bygningene en enkel form, med lite utspring og vinkler. Alt
dette er en fordel i forbindelse med å få en lav normalisert kuldebroverdi.
Hovedutfordringen med bygningen er overgangene mot betongbunkeren og parkeringskjelleren.
Disse har ikke samme krav til isolering, men for å tilfredsstille kravet til normalisert
kuldebroverdi må det gjøres spesielle tiltak i alle overganger. Mot parkeringskjeller må utvendig
isolasjon i U1 fortsette ned til ca. 1 m under dekke over U2. Innside av Yttervegg i U2 isoleres
med 50 mm isolasjon, 1 meter ned fra UK dekke. Se skissert løsning i figur 18. Omfang og
plassering av isolasjon i kuldebroer vil kunne endre seg etter at kuldebroberegninger er utført.
Det kan og være aktuelt å isolere øvre del av søyler i U2, men omfang er ikke avklart.

Figur 18: Prinsippskisse for kuldebroisolering mot U2.

Premissrapport bygningsfysikk

3.13 Detaljer
I videre prosjektering anbefales det å utarbeide detaljtegninger av kritiske detaljer i
ytterkonstruksjoner. Disse detaljene må kontrolleres av bygningsfysikker i god tid før de sendes
ut til byggeplass. Detaljene som bør utarbeides er:
-

Konstruksjoner mot grunnen
Bæresystem (dekkekant, bjelker, søyler etc.)
Overganger mellom ulike komponenter
Overganger mellom klinikkdel og betongbunker
Overgang glasstak-tak og glasstak-vegg.
Vindu- og dørinnsetting (kuldebro rundt innfestingen av vinduer/dører)
Gjennomføringer på tak
Takterrasse
Parapetdetalj
Gjennomføringer som bryter dampsperre
Luft- og damptetting der konstruksjoner (f.eks. søyler e.l.) bryter dampsperra
Kritiske detaljer i våtrom
Detaljer for overganger mellom eventuelle rom med ulike temperaturkrav

Detaljene må vise hvordan tetting og klemming av sperresjikt skal utføres. Arbeidets rekkefølge
må planlegges slik at det er mulig å utføre detaljer og sammenføyning av konstruksjoner som
planlagt. Dette må fremkomme av tegninger.

3.14 Kontroll / Dokumentasjon
-

Alle viktige materialer/løsninger med betydning for bygningsfysikk/fuktsikring skal ha
dokumenterte egenskaper.

-

Membran-, lim- og flissystem anbefales dokumentert, også samhørighet mellom
materialene.

-

Alle viktige detaljer/tegninger må tegnes ut av ARK og kontrolleres av bygningsfysisk
rådgiver.

-

Det må kontrolleres at alt utstyr og komponenter tåler klimaet de utsettes for.

-

Betongens fuktinnhold bør kontrolleres før legging av membraner og tette belegg.

Det må utføres tetthetsmåling av ferdig bygg. Lekkasjetall må være iht. krav for passivhus.
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BRANNKONSEPT

SAMMENDRAG
Rambøll Norge AS er engasjert av Helse Bergen HF for å utarbeide brannkonsept for nytt
Protonsenter ved Haukeland sykehus.
Prosjektet gjelder oppføring av nytt bygg hvor virksomheten vil være partikkelterapi. Dette er en
mer skånsom strålingsbehandling for kreftpasienter, enn dagens strålingsterapi.
Denne rapporten angir overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner,
bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK17) [1] til Plan- og
bygningsloven [2] skal tilfredsstilles. Fravik fra Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) [3]
dokumenteres i neste fase.
Byggverket plasseres i risikoklasse 2 og i brannklasse 2.
Aktive
·
·
·

brannverntiltak som implementeres er:
Brannalarmanlegg
Sprinkleranlegg
Ledesystem

Rømning fra byggverket skjer via flere trapperom, med utgang til det fri fra flere plan.
REV 02
Justert dato for branntegninger.
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INNLEDNING
Rambøll Norge er engasjert for å utarbeide brannkonsept for Helse Bergen HF. Prosjektet omfatter
Nytt senter for partikkelterapi ved Haukeland sykehus. Dette brannkonseptet er utarbeidet av Bård
H. Grundstad. Kontroll er gjennomført av Mona Storås og Bård H. Grundstad. Kontroll er dokumentert
ved sjekkliste og kontrollkopi. Rambøll Norges kvalitetssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 9001
og NS-EN 14001.
Rambøll Norge vil erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i forbindelse med prosjektet.
Brannkonseptet danner grunnlag for detaljprosjektering. For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende
sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt.
RIFs veileder ansvar for planlegging av brannsikkerhet - grensesnitt og ytelser fra 2013 legges til
grunn.

1.1

Identifisering av tiltaket

Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
Prosjektnavn: 000670 - Partikkelterapi
Bygningsnavn: Protonsenter Haukeland
Adresse: Haukeland sykehus
Gårds- og bruksnummer: Beskrivelse av tiltaket: Nybygg
Særskilt brannobjekt: Ja. Kategori: Bygning, anlegg, opplag, tunnel og
lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i
dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser;
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Figur 1-1 Modell fra sør-vest

1.2

Ansvarsoppgave i henhold til Byggesaksforskriften (SAK 10)

Tiltakshaver: Helse Bergen HF
Ansvarlig søker (SØK): Arkitema
Rambølls kunde: Helse Bergen HF
Brannteknisk prosjekterende (PRO RIBR): Rambøll Norge AS
Uavhengig kontrollerende for brannteknisk prosjektering (KPR RIBR): Ikke avklart
Uavhengig kontrollerende for brannteknisk utførelse (KUT Brann): Ikke
obligatorisk krav
Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: 3

1.3

Gjeldende regelverk
De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71 med endringer [2]. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået
av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14. juni 2002 [6]. Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggeteknisk forskrift
2017 (TEK17) [1].
Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) oppdateres jevnlig. I forbindelse med dette prosjektet er
dynamisk veiledning fra dibk.no lagt til grunn.
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For brannalarmanlegg gjelder følgende standarder:
·
NS 3960:2019 Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold [7]
·
NS-EN 54-serien Brannalarmanlegg [8]
For sprinkleranlegg gjelder følgende standarder:
·
NS-EN 12845:2015 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer.
Dimensjonering, installering og vedlikehold [9]
For ledesystem gjelder følgende standarder:
·
NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging og
utforming [11]
·
NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning – Nødbelysning [12]
Støtte til prosjektering og utførelse av brannventilasjonssystemer:
·
NS-EN 12101-serien om ventilasjonssystemer [13]
·
Anvisning 520.380 Røykkontroll i bygninger [14]

1.4

Tilleggskrav fra tiltakshaver, myndighetene, tiltakshaver eller bruker
Det er ikke kjent at det er stilt spesielle krav fra myndighetene. Det er ikke søkt om rammetillatelse
enda.
Rambøll anbefaler at det tilrettelegges for bruk av materialer som ivaretar miljøhensyn under
videre prosjektering og oppføring av byggverket.

1.5

Dokumentasjonsform
De branntekniske ytelseskrav er dokumentert i henhold til preaksepterte ytelser angitt i VTEK [3].
Fravik dokumenteres i detaljfase.
Kildehenvisninger er angitt med [nummer] og er spesifisert i litteraturhenvisning. Eksempel: NS
3901 [15].
Den branntekniske prosjekteringen følger Rambølls prosedyre for brannteknisk prosjektering. Det
er gjennomført intern egen- og sidemannskontroll med kontrollkopi iht. Rambølls ISO-sertifiserte
kvalitetssystem K3.
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2.

GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER FOR BRANNTEKNISK
PROSJEKTERING
Kapittel 2 skal beskrive de forutsetninger tiltakshaver har lagt til grunn for objektet og
virksomheten i bygget. Forutsetningene er bestemmende for avgrensning av ansvarsområdet, valg
av brannkonsept og branntekniske ytelseskrav og danner grunnlaget for dokumentasjon av fravik
Brannkonseptet skal gjelde for den forutsatte bruk av bygningen i normal driftssituasjon.

2.1

Grunnlagsdokumentasjon

2.1.1

Tegninger/dokument fra oppdragsgiver

Følgende dokumenter ligger til grunn for prosjekteringen:

2.1.2

Dokument

Utarbeidet av

Datert

Plantegninger

Arkitema Architects

Webhotell

Snitt

Arkitema Architects

Webhotell

Fasader

Arkitema Architects

Webhotell

Utomhusplan

Arkitema Architects

Webhotell

Utarbeidet av

Datert

Offentlige dokumenter

Dokument
2.1.3

Befaringer/ møter

Tittel

Dato

Kommentar

Møtereferat Bergen Brannvesen

23/1-20

Møte med forebyggende avdeling Bergen
Brannvesen

2.2

Forutsetninger for byggeobjektet og virksomheten i bygget

2.2.1

Areal og virksomhet

Bruttoareal er beregnet i henhold til beregningsregler i NS 3940 [26].
Største brutto areal per etasje: ca 3.400m2.
Tabell 1 Areal og virksomhet

Etasje
U2
U1

Areal (BTA)
Ca 2.100 m2
Ca 2.100 m2

Virksomhet
Parkering
Tekniske rom, varemottak, garderober

Tellende etasje
Nei
Ja

Plan 1

Ca 2.100 m2

Ja

Plan 2
Plan 3

Ca 3.400 m2
Ca. 700 m2

Hovedinngang/ resepesjon, møterom og
kontor
Kontor, strålingsterapi, MR- og CT-scanner
Kontor og tekniske rom/ strålingsterapibunker

Ja
Ja
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Høyde og plassering

Bygget har totalt 4 tellende etasjer.
Største gesimshøyde /mønehøyde: Ca 20 m.

Figur 2 Situasjonsplan

Avstand til øvrige nabobygg er > 8 meter. Det forutsettes også minimum 4 meter til nabogrense,
mot eventuell nabotomt som er aktuell for bebyggelse.
2.2.3

Personbelastning

Det vil være lav personbelastning i bygget (< 90 personer). Personbelastningen vil ikke være
dimensjonerende for rømningsveier.
2.2.4

Brannenergi

NBI-Blad 321.051 Brannenergi i bygninger [28] angir statistisk verdi for variabel karakteristisk
spesifikk brannenergi lik 511 MJ/m2 pr golvflate for kontor. For sykehusrom er verdien lik 280 MJ/m 2.
Kjemisk laboratorium oppgis til 500 MJ/m2 golvflate.
Brannenergi som legges til grunn for videre prosjektering er 50 - 400MJ/m2 - Innenfor
normalområdet.
2.2.5

Lagring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare

Dersom virksomheten skal omfatte oppbevaring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare i
henhold til Brannvernloven [6], skal eier sørge for at det utarbeides egen risikoanalyse iht. krav i
medhold av loven.
Foreløpige opplysninger angir følgende:
I plan U1 med adkomst direkte fra det fri etableres to sentrale gasslager. Det skal oppbevares
nitrogen og oksygen i et rom og medisinsk luft og oksygen i det andre rommet. Gassen leveres i 50
l flasker, og det er 2-4 flasker av de ulike gassene i hvert rom. Evt krav til gassalarm og ventilasjon
må vurderes av RIV.
I plan 2 er det planlagt lagret 2 flasker 50 l Hydrogen. Avlastningsflate må ivaretas og behov for
gassalarm/ ventilasjon må vurderes av RIV.
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2.3

Forutsetninger for beredskap

2.3.1

Brannvesenets beredskap og innsatstid

Innsatstid for brannvesenet er generelt beskrevet i Forskrift om organisering av brannvesen [30].
Ansvarlig søker (SØK) skal i forhåndskonferanse avklare tiltakets forutsetninger og rammer. Dette
gjelder også det lokale brannvesenets beredskap (SAK10 § 6-1).
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8. Innsatstid
- Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal
innsatstiden ikke overstige 10 minutter.
Byggverket dekkes av Bergen Brannvesen. Hovedbrannstasjonen ligger ca 3,5 km unna det nye
Protonsenteret og innsatstiden er innenfor 10 minutter.
Det er gjennomført et innledende møte med Bergen brannvesen hvor det ble informert om tiltaket.
Det er utarbeidet referat fra møtet. Det vil holdes videre dialog med brannvesenet i detaljfase.
Det henvises for øvrig til Bergen brannvesen sin veileder «Tilrettelegging for innsats for redningsog slokkemannskaper».
2.3.2

Tiltakshavers beredskap og eventuelt egne krav til brannsikkerhet

Det er tekniske installasjoner i bygget som er ømfintlige for vann. Det planlegges derfor med preaction sprinkler i en del rom. Teknisk rom for strålingsbunker i plan 3 seksjoneres bort, og sprinkles
ikke.
2.4

§ 11-2 Risikoklasse og § 11-3 Brannklasse
Risikoklasse og brannklasse er bestemt på grunnlag av preaksepterte ytelser i VTEK § 11-2 og
§ 11-3.
Etasje

Virksomhet

Risikoklasse

Brannklasse

U2

Parkering

2

2

U1

Tekniske rom, varemottak og garderobe

2

2

01

Hoveinngangsplan, kontorer

2

2

02

Behandlingsarealer og kontor

2 *)

2

03

Tekniske funksjoner og kontor

2

2

*) Behandlingsarealer er begrenset til strålingsterapirom og MR-/ CT-scan. Pasienter som skal på
behandling kan komme gående utenfra, men enkelte kan også ha behov for assistanse. Det er
uansett et meget begrenset persontall som har behov for assistanse (stort sett ingen), og det er i
samråd med Helse Bergen ikke vurdert behov for å definere arealet i RKL 6. Det er uaktuelt med
sengepost på bygget, og det er ikke forhold ved virksomheten som tilsier at evakuering vil ta lang
tid.
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3.

BESKRIVELSE AV BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV
For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle
fag ivareta de ytelseskrav som er angitt i dette kapitlet i sin detaljprosjektering.
Ytelseskravene er basert på forutsetninger og begrensninger fastlagt i kapittel 2.
Paragrafhenvisninger i dette brannkonseptet refererer til veiledning til teknisk forskrift (VTEK) [3].
Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til
brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. Endringer
av forutsetninger eller endringer i prosjektet som berører brannkonseptet, skal ifølge Forskrift om
byggesak [5] meldes av Ansvarlig søker (SØK). Ansvarlig brannprosjekterende skal på bakgrunn av
slike endringer revidere brannkonseptet.

3.1

3.2

Branntekniske tegninger
Det er utarbeidet branntekniske tegninger og dokumenter som vedlegg til brannkonsept.
Dokumentene er presentert i tabellen under.
Dokument

Beskrivelse

Revisjon

Dato

01-F-200-20-001

Branntegning plan U2

00

2020.03.20

02-F-200-20-001

Branntegning plan U1

00

2020.03.20

03-F-200-20-001

Branntegning plan 01

00

2020.03.20

04-F-200-20-001

Branntegning plan 02

00

2020.03.20

05-F-200-20-001

Branntegning plan 03

00

2020.03.20

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet
Branntekniske ytelseskrav - <Brannklasse 2>

Ansvar

Hovedbæresystem inkl. horisontale
avstivningssystem

R 60 [B 60]

Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere
og takkonstruksjoner

R 60 [B 60]

Trappeløp

R 30 [B 30]

Utvendig trappeløp, beskyttet mot
flammepåvirkning og strålevarme

R 30 [B 30] eller A2-s1,d0
[ubrennbart]

Dekke over parkering

R 90 [A90]

RIB

Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre
nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under
førsteinnsatsen.
Seksjoneringsvegg (mellom strålingsbunker og øvrig bygg) skal tilfredsstille
REI 120-M.
Bygget føres opp med betongkonstruksjoner, så det er ikke aktuelt med brennbart bæresystem.
Primært vil det være plassbygde betongkonstruksjoner, i tillegg til deler med betongelement- og
stålbæring.
Dokumentasjon og beregning av bæreevne ved brann skal utføres av RIB. Brannmotstand må
dokumenteres for alle konstruksjonselementer. Dette ansvaret kan ikke overlates til utførende.
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Underliggende konstruksjoner
konstruksjoner.
3.3

skal

ha

minst

samme

brannmotstand

som

overliggende

§ 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon
Dersom det planlegges forhold som medfører fare for eksplosjon, er det hver prosjekterendes
ansvar å bringe dette frem. Dersom det er aktuelt, må det gjennomføres risikovurdering av
forholdet.
Branntekniske ytelseskrav

Ansvar

Generelt gjelder følgende krav knyttet til sikkerhet ved eksplosjon:
1. Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle.
2. Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må ha minst én
trykkavlastningsflate for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig.
3. Avlastet trykk må ledes bort i sikker retning.
4. Trykkavlastningsflater må ikke plasseres i takflater og lignende med mindre det
dokumenteres at snølast ikke er til hinder for avlastningsflatens funksjon.
5. Bærende branncellebegrensende bygningsdeler må om nødvendig forsterkes for
å opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til
andre brannceller.

ARK
RIB
RIE
RIV

Krav til sikkerhet ved eksplosjon er også gitt i andre regelverk som for eksempel
Forskrift om håndtering av farlig stoff [32] og Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg [33].
Trafo må vurderes ift størrelse hvilke skillende konstruksjoner det må være mot omkringliggnde
arealer. Det må sikres nødvendig avlastningsflate mot det fri. Trafo er plassert mot yttervegg i plan
U1. Trafo sprinkles med pre-action sprinkler.
Distribusjonssentral for gass i plan U1 ligger mot det fri. I henhold til opplysning fra RIV er det kun
inerte og oksiderende gasser i disse lagrene.
2 x 50 l hydrogengass i plan 2 må ha nødvendig ventilasjon og avlastningsflate.
Det må vurderes behov for gassalarm i arealene hvor det lagres gass.
3.4

§ 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
Byggverket skal ha minst 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre byggverket er utført slik
at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.
Kravet om minste avstand til nabobyggverk er tilfredsstilt, og det stilles ikke krav til brannvegg.

3.5

§ 11-7 Brannseksjoner
Brannenergien i bygget ligger under 400 MJ/m2 omhyllingsflate. Det er preakseptert løsning med
seksjonsstørrelse på inntil 10.000 m2 pr etasje. Det forutsettes at byggverket skal dekkes av et
automatisk slokkeanlegg. Ingen etasjer overstiger 10.000 m 2.
Som angitt i kapittel 2.4 er det ikke vurdert at evakuering vil ta lang tid, og det er derfor ikke krav
om seksjoneringsvegg for å ivareta horisontal evakuering. Det må i detaljfase vurderes om det skal
monteres evakueringsstol(er) for å lette evakuering.
Strålingsbunker skilles ut som en egen brannseksjon og sprinkles ikke. Tekniske rom i plan 3
seksjoneres også bort, og sprinkles heller ikke.
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Dør i seksjoneringsskille må ha klasse EI120-CSa [A120].
3.6

§ 11-8 Brannceller
Branntekniske ytelseskrav

Ansvar

Rom som utgjør egen branncelle
Rom som må skilles ut som egne brannceller er:
Rom som forbinder garasje med andre rom
Rømningsvei
Trapperom
Kontorlandskap
MR/CT
Garasje
Store hulrom, eks. under gulv eller over tak
Hulrom over nedforet himling i rømningsvei med kabler som utgjør en brannenergi
på mer enn 50 MJ per løpemeter hulrom/korridor
Tekniske rom
Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei
Eventuelt gjennomgående tekniske installasjonssjakter
Heissjakter

ARK

Generelt skal rom med ulik virksomhet og risiko etableres som separate brannceller.
Det henvises for øvrig til branntegninger som viser den branntekniske inndelingen og
krav til dører, luker og vinduer.
Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til branncellebegrensende
bygningsdeler.

RIE
RIV

Branntekniske ytelseskrav – brannceller

Ansvar

Vegger og etasjeskillere – generelt
Branncellebegrensende konstruksjon generelt

EI 60 [B 60] *)

ARK

Branncellebegrensende konstruksjon trapperom

EI 60 [B 60]

ARK

Branncellebegrensende konstruksjon installasjonssjakter

EI 60 [B 60]

Branncellebegrensende konstruksjon heissjakter

EI 60 [B 60]

Vegger og etasjeskillere – spesielt

Vinduer
Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må generelt ha tilsvarende
brannmotstand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.
Siden bygningen er sprinklet kan vinduer som beskytter rømningsvei utføres med
klasse EW 60, se også kapittel 3.11

ARK

Det er foreløpig vurdert at vindu i enkelte innvendige branncellebegrensende
konstruksjoner kan ha brannklasse EI30. Forhold må dokumenteres i detaljfase.
*) Branncellebegrensende vegger vil primært bygges opp med stålstender.
3.6.1

Brannmotstand dører og luker

Generelt skal dører i branncellebegrensende vegg utføres med samme brannmotstand som veggen.
Dører til rømningsvei kan utføres med halve veggens brannmotstand, men aldri lavere enn EI 2 30-Sa
[B 30].

15

BRANNKONSEPT

Røyktetthet på dører og luker.
Alle dører skal utføres med tilfredsstillende røyktetthet. Røyktetthet for dører og luker angis med
betegnelsen Sa. Dører som er klassifisert etter NS 3919 [36] (brannmotstand oppgitt som [B 30,
A 60 etc.]), og som dermed ikke har S a-klassifisering, må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider
for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.
Branntekniske ytelseskrav – Dører og luker
Branncelle – trapperom Tr 1

EI2 30-CSa [B 30 S]

Korridor – trapperom Tr 2

E 30-CSa [F 30 S]

Garasje - brannsluse

EI2 60-CSa [B 60 S]

Branncelle – korridor

EI2 30-Sa [B 30]

Heisdør

E 90 [F 90]

ARK

Dør til teknisk rom, lager etc skal ha samme klasse som veggen EI2 60-Sa [B60]
3.6.2

Krav til utforming av trapperom

Byggverket må ha minst to trapperom Tr 1. Trapperom skal utformes som trapperom Tr 1, men vil
i noen etasjer ha mellomliggende rom i forkant av trapp (Tr2) for å ivareta sikker rømning fra
planet.
Branntekniske ytelseskrav – Trapperom

Ansvar

Tr 1

ARK

Figur 3-1 Trapperom Tr 1

Krav til trapperom Tr 1:
1) Vegger som omslutter trapperom skal ha brannmotstand EI 60 [B 60].
2) Dør fra branncelle til trapperom skal oppfylle EI2 30-CSa [B 30 S].

16

BRANNKONSEPT

Branntekniske ytelseskrav – Trapperom

Ansvar

Tr 2

ARK

Figur 3-2 Trapperom Tr 2

Krav til trapperom Tr 2:
1) Vegger som omslutter trapperom skal ha brannmotstand EI 60 [B 60], og
dør fra branncelle til rømningskorridor/brannsluse skal oppfylle EI 2 30-Sa
[B 30].
2) Dør fra rømningskorridor/brannsluse til trapperom skal oppfylle E 30-CSa
[F 30 S].
Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert sted, må rømningsveien
videre utføres som trapperommet mht. omsluttende konstruksjoner, mellomliggende
rom, dører mv. De to trappene mot øst (nord) har utgang fra mellomrepos, mellom
plan 1 og 2. Det er derfor behov for utvendig trappeløp en «halv» etasje for å komme
ned til terreng. Denne trappen må skjermes mot fasaden, i en avstand på 5 meter.
Trapp mot vest har utgang til terreng mellom plan U2 og U1. Som følge av at
parkeringsetasje er åpen mot det fri i dette området, aksepteres det at evakuerende
må gå trapp ned til U2, ut i sluse, og trappeløp internt i sluse, opp til utgang mellom
plan U2 og U1.

ARK

Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer, må røykventileres.
Røykkontroll kan oppnås ved termisk eller mekanisk røykventilasjon eller trykksetting.
Trykksetting av trapperom forutsetter trykkavlastning (røykventilasjon) i
mellomliggende rom eller i branncellen innenfor.

RIV
RIE

Røykkontroll trapperom
For trapperom Tr 1 er det tilstrekkelig med luke eller vindu med fri åpning minimum
1,0 m2 øverst i trapperommet. Luke eller vindu skal kunne åpnes manuelt med bryter
fra inngangsplan.
3.6.3

Krav til utforming av heissjakt og installasjonssjakt

På grunn av termiske oppdriftskrefter sprer en brann seg svært raskt i vertikale sjakter og hulrom.
Det er derfor viktig at vegger rundt heissjakter og installasjonssjakter har utførelse som reduserer
faren for brann- og røykspredning mellom sjakter og tilliggende rom.
Branntekniske ytelseskrav – Sjakter

Ansvar

Heissjakter
Dersom heissjakten ikke ligger med dør/åpning inn mot trapperom i alle plan, må
heissjakten utføres som egen branncelle.

ARK
RIV
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Branntekniske ytelseskrav – Sjakter

Ansvar

I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det benyttes heisdør minst E 90 [F 90].
Heisdør kan utføres uten klasse Sa. I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakten
røykventileres, eller det må etableres luftsluse (mellomliggende rom) utført som
egen, ventilert branncelle, mellom heissjakten og tilstøtende rom.
Brannmotstand for dør fra tilstøtende rom til luftesluse må være minst EI 30-Sa.
Heis som går ned til tunell må røykventileres. I tillegg kreves det i henhold til
preakseptert løsning utenforliggende røykventilert sluse. Heisen henvender seg
direkte ut til volumet over to etasjer (resepsjonsareal). Det må vurderes om det skal
etableres røykventilasjon (røykluker) i åpent volum, alternativt kan det det etableres
dobbel sluse i tunell.
Installasjonssjakter
I byggverk i brannklasse 2 må installasjonssjakt utføres med dør og luke klasse Sa
[anslag og tettelist på alle sider]. Alternativt til Sa-klasse kan installasjonssjakten
røykventileres. (I utgangspunktet er det lagt til grunn at sjakter branntettes i dekke,
og da er ikke dette kravet relevant).

ARK
RIV

Dør og luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i.
3.6.4

Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Sannsynlighet for brannspredning mellom brannceller er redusert ved at byggverket skal ha
automatisk slokkeanlegg. Dette gjelder ikke for vinduer som beskytter rømningsvei.
3.6.5

Forebygging av brannspredning via kaldt loft eller oppforet tak som ikke er egen branncelle

Ikke relevant for dette byggverket.
3.6.6

Brannceller over flere plan

Åpne brannceller over flere plan kan medføre rask røyk- og brannspredning og krever derfor
spesielle tiltak.
Branntekniske ytelseskrav – Brannceller over flere plan

Ansvar

Brannceller i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 kan ha åpen forbindelse over inntil tre plan,
forutsatt at branncellen er tilrettelagt for at rømning og slokking av brann kan skje på
en rask og effektiv måte, dersom følgende ytelser er oppfylt:
a. Det må installeres automatiske slokkeanlegg når samlet bruttoareal de plan
som har åpen forbindelse er over 800 m2, jf. også § 11-12 første ledd.
b. Det må være tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan, jf. også § 1114 fjerde ledd.

ARK

Det er et åpent volum over to etasjer ved resepsjonsareal. Areal sprinkles og det er tilstrekkelig
rømningsalternativer.
3.6.7

Overbygde gårder og gater

Ikke relevant for dette byggverket.
3.6.8

Garasje i byggverk for annet formål

En bilbrann kan utvikle svært store røykmengder og dermed være en vesentlig risiko for
sikkerheten til de menneskene som oppholder seg i byggverket. Skillet mellom garasje og andre
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deler av byggverket må derfor utføres, slik at faren for spredning av brann og røyk til andre deler
av byggverket reduseres til et akseptabelt nivå.

3.6.9

Branntekniske ytelseskrav – Brannskille mellom garasje og annet byggverk

Ansvar

Garasjer med større bruttoareal enn 400 m2 må være skilt fra resten av byggverket
med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

ARK

Rom som forbinder garasje og rom for annet formål

Branntekniske ytelseskrav – Rom som forbinder garasje og rom for annet formål

Ansvar

For garasje over 400 m må mellomliggende rom utføres som brannsluse. Se Figur 3-3
for utførsel av brannsluse.

ARK

2

Figur 3-3 Skille mellom garasje og andre rom når garasje har BTA over 400 m2

1) Vegger mellom garasje over 400 m2 og resten av byggverk:
·
EI 90 A2-s1,d0 [A 90]
·
Vegg mellom brannsluse og trapperom minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
2) Dører til brannsluse: EI2 60-CSa [B 60 S].
Garasje bygges som delvis åpen mot nord-vest (ved innkjøring).
Mellomliggende rom eller garasje må være ventilert slik at brann- og røykgasser fra
garasjen ikke kommer inn i andre rom i byggverket.

RIV

3.6.10 Parkering og ladepunkt for el-biler

Garasje sprinkles og etableres åpen mot det fri i et lite felt mot nord-vest. Det forutsettes at
parkeringsplasser har bredde på minimum 2,5 meter.
Det stilles ikke spesielle krav til EL-billading utover anbefalinger gitt her:
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/
3.6.11 Rom for lagring av brensel

Rambøll er ikke kjent med at det skal oppbevares brensel i byggene. Dersom virksomheten skal
omfatte lagring av brensel må RIBr informeres for å foreta en nærmere vurdering av forholdet.
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3.6.12 Husdyrrom

Det skal oppstalles dyr til forsøk. Disse rommene sprinkles i likhet med øvrig areal. Rom skilles ut
som separat branncelle.
3.7

§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann
Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen.
Branntekniske ytelseskrav – Materialer og produkters egenskaper ved brann

Ansvar

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei
Overflater på vegger og tak i branncelle inntil 200 m2

D-s2,d0 [ln 2]

Overflater på vegger og tak i branncelle over 200 m

B-s1,d0 [ln 1]

Overflater i sjakter og hulrom

2

ARK

B-s1,d0 [ln 1]

Overflater i brannceller som er rømningsvei
Overflater på vegger og tak

B-s1,d0 [ln 1]

Overflater på gulv

Dfl-s1 [G]

ARK

Kledninger
Kledninger i brannceller inntil 200 m2 som ikke er
rømningsvei.

K2 10 D-s2,d0 [K2]

Kledninger i brannceller over 200 m2 som ikke er
rømningsvei.

K2 10 B-s1,d0 [K1]

Kledning i branncelle som er rømningsvei

K2 10 A2-s1,d0 [K1-A]

Kledning i sjakter og hulrom

K2 10 A2-s1,d0 [K1-A]

Kledning i rom med brannfarlig virksomhet

K210 A2-s1,d0 [K1-A]

ARK

Utvendige overflater generelt
Overflater på ytterkledning og hulrom bak kledning

D-s3,d0 [Ut 2]

Taktekking

BROOF(t2) [Ta]]

ARK

Byggverket kan ha uklassifiserte overflater i hulrom (ytterkledning).
Isolasjonsmaterialer
Isolasjon må generelt tilfredsstille A2-s1,d0 [ubrennbart eller begrenset brennbart],
med mindre bygningsdelen oppfyller kravet til brannmotstand og isolasjonen er utført
på en slik måte at den ikke bidrar til brannspredning. I praksis betyr det at hver eneste
del eller flate av isolasjonen dekkes til, mures eller støpes inn. Isolasjonen må ikke gå
gjennom branncellebegrensende konstruksjoner.

ARK

Muligheter for bruk av brennbar isolasjon skal avklares med RIBr.
Nedforet himling i rømningsvei
Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Himling
må ikke falle ned på et tidlig tidspunkt og dermed vanskeliggjøre rømning og redning.
Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt:

ARK

1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart
underlag] og ha et opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10
minutter for den aktuelle eksponering, eller himlingen må bestå av kledning som
tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A].
2. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode
branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsveien for
øvrig.
Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel (det man kan ta på), herunder
overflatesjikt som maling, tapet mv. Underlaget som dette sjiktet er anbrakt på har stor betydning
for brannegenskapene til overflatenm. En klassifisering av overflate vil derfor gjelde det endelige
produktet, dvs. kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er anbrakt på.
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Generelt er det planlagt at vegger kles med gips. I detaljfase kan det vurderes områder med
tremateriale i resepsjonsareal og i kontorer.
Utvendige overflater vil være ubrennbare og være bedre enn minimumskrav.
3.7.1

Rør og kanalisolasjon

Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder røyk.
Branntekniske ytelseskrav – Rør og kanalisolasjon

Ansvar

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen på rør og kanaler utgjør
mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate*, må isolasjonen tilfredsstille
klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse
som de tilgrensende overflatene.

RIV

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjon utgjør mindre enn 20 % av
tilgrensende vegg- eller himlingsflate, gjelder følgende:
Rør- og kanalisolasjon i rømningsvei

BL-s1,d0 [PI]

Isolasjon på enkeltstående rør eller kanal i rømningsvei
med ytre diameter til og med 200mm

CL-s3,d0 [PII]

Rør- og kanalisolasjon som er lagt i sjakt, i hulrom og
bak nedforet himling

CL-s3,d0 [PII]

* Den flaten der rør eller kanal er innfestet, regnes som tilgrensede vegg- eller
himlingsflate. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn.

3.8

§ 11-10 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 forutsatt 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 installasjonens funksjon.

3.8.1

Ventilasjonsanlegg

Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg

Ansvar

Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at det ikke bidrar til å øke faren for røyk- og
brannspredning spesielt. Det finnes tre hovedårsaker til slik spredning:
1. Brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den
bygningsdelen som kanalen går gjennom.
2. Brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.
3. Røykspredning i kanalnettet.

RIV

Ventilasjonskanal som føres gjennom en brannskillende bygningsdel, må utføres slik
at bygningsdelens brannmotstand blir opprettholdt. Med bakgrunn i at bygget
sprinkles er det ikke påkrevet med brannisolering av kanaler.
Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres slik at forutsatt
funksjonstid og brannmotstand blir opprettholdt.
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Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg

Ansvar

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
[ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet (kanalgodset).
Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann.
For isolasjon av kanaler vises til preaksepterte ytelser i kapittel 3.7.1
RIV må vurdere enten «steng-inne» løsning med bruk av brannspjeld eller «trekkut» løsning med bruk av by-pass. Som følge av at det er mange brannceller i bygget
er trolig en «trekk-ut» løsning med by-pass å anbefale.
Ventilasjonsaggregat som betjener flere brannceller må plasseres i egen branncelle.
Aggregat som kun server én branncelle, og er plassert i samme rom som denne,
behøver ikke skilles ut som egen branncelle. Kanaler og ventilasjonsutstyr må være
festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Her
kan løsninger beskrevet i NBI 520.346 «Brannmotstand i opphengsystemer for
tekniske installasjoner» anvendes.

3.8.2

3.8.3

Kjøkkenavtrekk

Branntekniske ytelseskrav – Spesielt for kjøkkenavtrekk

Ansvar

Avtrekkskanaler fra eventuelle kjøkken må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0
[A 30] hvis de ikke ligger i sjakt. Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn
av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne
rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann.

RIV

Vann og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l.

Branntekniske ytelseskrav – Vann og avløpsrør, rørpostanlegg,
sentralstøvsugeranlegg o.l.
Rørgjennomføringer
brannmotstand.

i

brannskillende

konstruksjoner

må

Ansvar
ha

dokumentert

RIV

Dokumentert brannmotstand er ikke nødvendig for følgende rørgjennomføringer:
- Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte eller
støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og
gjennom isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemassen må være klassifisert for
den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.
- Støpejernrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte
eller støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt, og konstruksjonen
har tykkelse minst 180 mm. Tettemassen må være klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra
røret til brennbart materiale må være minst 250 mm.
3.8.4

Elektriske installasjoner

Branntekniske ytelseskrav – Elektriske installasjoner

Ansvar

Kabler som utgjør liten brannenergi (< 50 MJ/løpemeter korridor eller hulrom) kan
føres ubeskyttet gjennom rømningsvei.

RIE
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Branntekniske ytelseskrav – Elektriske installasjoner

Ansvar

Hvis energien overstiger dette må minst ett av følgende punkt være oppfylt:
1. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand
tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel, eller
2. himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel,
eller
3. hulrommet er sprinklet.

3.8.5

3.8.6

Hovedstrømforsyning bør ikke føres i rømningsvei og trapperom som følge av den
brannenergien de representerer.

RIE

Klasser for ulike bruksområder for kabler er angitt i NEK 400 Elektriske
lavspenningsinstallasjoner [37]. For installasjoner for elektronisk kommunikasjon
gjelder NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling [38].

RIE

Tekniske gjennomføringer

Branntekniske ytelseskrav – Tekniske gjennomføringer

Ansvar

Installasjoner (elektro-, rør- og ventilasjonstekniske anlegg) som føres gjennom
branncellebegrensende
konstruksjoner
må
ikke
svekke
konstruksjonens
brannmotstand. Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes med
klassifiserte produkter, med minst samme brannmotstand som konstruksjonen for
øvrig. Arbeidet utføres iht. godkjente monteringsanvisninger.

RIV
RIE

Funksjon under brann

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i
den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet strømforsyningen fra tavlerom til
heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv.
Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid.
Branntekniske ytelseskrav – Funksjon under brann

Ansvar

Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må
sikres på en av følgende måter:
- beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg,
- kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm,
- det brukes kabler som beholder sin funksjon/driftsspenning minst 60
minutter (BKL 2).
Dette gjelder røykluker i trapp, brannalarmanlegg, dørautomatikk og nødlysanlegg.

RIE
RIV

Behov for reservekraft til medisinsk utstyr er ikke medatt i dette konseptet, som
omfatter brannkrav til selve bygget. Reservekraftforsyning må etableres i separat
branncelle.
3.9

§ 11-11 Generelle krav om rømning og redning
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til
personer med funksjonsnedsettelse.
Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for
rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin.
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Figur 3-4 Tilgjengelig og nødvendig rømningstid

Bygningen skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og
effektiv måte.
Branntekniske ytelseskrav – Generelle krav om rømning og redning

Ansvar

Behov for spesielt utstyr for å ivareta rømning og redning for personer med
funksjonsnedsettelse:
Behov for evakueringsstol må avklares i detaljfase, sammen med bruker.

ARK

Bestemte krav til fluktsoner:
Maksimal avstand til fluktsone er beskrevet i kap. 3.11. Planløsningen i en branncelle
må være slik at det er enkelt å orientere seg og finne utgangene. Det må være
fluktsoner som har tilstrekkelig bredde for det dimensjonerende persontallet.

ARK

Bestemte krav til belysning:
God merking med skilt, symboler og tekst vil bidra til å redusere nødvendig
rømningstid. Det er byggverkets risikoklasse, størrelse og planløsning som
bestemmer behovet for og omfanget av merkingen. Se ellers kap. 3.10.4.

ARK

Krav om tilbakerømning:
Dører til og i rømningsvei må gi mulighet for å snu hvis rømningsvei skulle være
blokkert. Dører som til vanlig er låst, som skal benyttes til rømning må utstyres med
elektrisk sluttstykke slik at døren låses opp ved utløst brannalarm.

RIE,
ARK
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3.10 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
3.10.1 Automatisk slokkeanlegg

Branntekniske ytelseskrav – Automatisk slokkeanlegg

Ansvar

Det stilles krav til automatisk slokkeanlegg i byggverket siden:
- Byggverk har parkeringskjeller med bruttoareal over 400 m2 som ikke
røykventileres.
- Bruttoareal pr etasje overstiger 1.800 m2.

RIV

Bygningen skal fullsprinkles i henhold til NS-EN 12845 [9].
I rom med skadefølsomt innhold skal det iverksettes andre tiltak i henhold til
Anvisning 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold [39].

RIE/RIV

Prosjekteringsgruppen har foreslått en løsning med pre-action sprinkler i rom hvor
det er utstyr som er spesielt ømfintlig for vann. Strålingsbunker og teknisk rom
tilhørende bunker i plan 3, seksjoneres bort og sprinkles ikke.
3.10.2 Røykkontroll

Røykkontroll i rømningsvei kan være et godt egnet tiltak for å sikre optimale forhold for personene
som rømmer et byggverk.
Branntekniske ytelseskrav - Røykkontroll

Ansvar

Røykventilasjon i trapperom er beskrevet i kap. 3.6.2. Det monteres styringspanel
for røykluke på inngangsnivå. Røykluker skal ikke være forriglet mot brannalarm.

RIV

Krav knyttet til røykventilasjon av sjakter er beskrevet i kap. 3.6.3.

RIV

3.10.3 Deteksjon og varsling av brann

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for deteksjon
og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket.
Branntekniske ytelseskrav - Deteksjon og varsling av brann

Ansvar

Det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg kategori 2 i bygget.
Brannalarmanlegget må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2019 [7] og
NS-EN 54-serien [8].

RIE

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til brannvensenet, og lokal alarmstasjon på
Haukeland.
Parkeringsetasje er ikke tilstrekkelig åpen til å kunne betraktes som «uteareal».
Sprinkler kan fungere som brannvarsling i parkeringsetasje.
I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske alarmorganer suppleres
med optiske i:
a. de deler av byggverk som er åpent for publikum, og
b. fellesarealer i arbeidsbygninger.
I byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme
funksjon, må rom som er universelt utformet, jf. § 12-7 sjuende ledd, ha optiske
alarmorganer i tillegg til akustiske.
Unntak gjelder:
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Branntekniske ytelseskrav - Deteksjon og varsling av brann

Ansvar

a. I rom som i hovedsak benyttes av én person om gangen, som for eksempel
kontorer, kan det benyttes mobile, optiske alarmorganer.
I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske
alarmorganer suppleres med optiske.
Rømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske.
Takterrasse beregnet for personopphold må ha utstyr for varsling av brann.
Varsling ved utløst sprinkling:
Utløst sprinkler skal varsle alle.
Helse Bergen krever talevarslinganlegg i bygget, det er et krav ut over
minimumskrav i TEK/VTEK. For talevarsling vises det til NS 3961:2016
Talevarslingsanlegg – Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold
[40].
3.10.4 Ledesystem

I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av
mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan
skje på en rask og effektiv måte.
Branntekniske ytelseskrav - Ledesystem

Ansvar

Ledesystemet skal prosjekteres og utføres i henhold til NS 3926-1 Visuelle
ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utforming [11].

RIE

Kravet om ledesystem gjelder rømningsveiene, samt fluktveier i større, uoversiktlige
brannceller.
Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som oppfattes
kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte på vegg.
Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og
rømningsveien.
Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei.
Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 må fungere i den tiden som er nødvendig for
rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av
kunstig belysning (strømbrudd).
Arbeidsplassforskriften stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt
for fare ved svikt i den kunstige belysningen. For prosjektering og utførelse av
nødbelysning vises det til NS-EN 1838:2016 [41].

RIE

Behov for høysittende/lavtsittende ledesystem:
Det er behov for lavsittende ledesystem i byggverket.

RIE

3.10.5 Krav installasjoner for rømnings og redningsinnsats

Branntekniske ytelseskrav – andre installasjoner for rømnings og redningsinnsats

Ansvar

Løsning for handikappede og pasienter med behov for assistanse:
Det må vurderes behov for evakueringsstoler.

ARK

BRANNKONSEPT
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3.10.6 Merking av installasjon for rømnings- og redningsinnsats

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjon for rømnings- og
redningsinnsats

Ansvar

Merking av installasjoner for rømnings- og redningsinnsats
Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats
skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én
bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

RIV og
RIE

3.10.7 Evakueringsplan

For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, skal det
foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.
En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert
sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk,
virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.
En evakueringsplan må blant annet omfatte:
·
·
·
·

·
·

Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering.
Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering.
Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon.
Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal
assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen
må være definert med hensyn til personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være
behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere
og raskere.
Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning.
Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger,
og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for
personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, symbolliste
og en markering for «Her står du».
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3.11 § 11-13 Utgang fra branncelle
Branntekniske ytelseskrav – utgang fra branncelle

Ansvar

Generelt
Fra en branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to
uavhengige rømningsveier, eller én utgang til rømningsvei som har to alternative
rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.

ARK

Det henvises til branntegninger. Krav til dører er beskrevet i kapittel 3.12.1
Sikkert sted
Med sikkert sted menes det for dette byggverket utgang til det fri.

ARK

Samlet fri bredde på dører fra branncelle til rømningsvei bestemmes ut fra det antall
personer som branncellen er beregnet for. Dimensjonerende persontall for bygget er
oppgitt å være maks 90 personer, slik at minimumsbredder på dører/ trappeløp vil
være tilfredsstillende.

ARK

Brannceller som består av flere etasjer, skal ha minst én utgang fra hver etasje.
Utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, kan være vindu som er
tilrettelagt for sikker rømning.
Trapperom
Antall, plassering og type trapperom refereres det til kap. 5.6.

ARK

I byggverk med to trapperom Tr 1 må trappene være uavhengige av hverandre. Det
må være separat atkomst til hvert av trapperommene fra alle tilknyttede brannceller.
Brannceller over flere plan
Branncelle som har åpen forbindelse over flere etasjer, eller har mellometasje, må ha
tilsvarende antall utganger fra hver etasje. Interntrapp kan anses likeverdig med en
utgang. Det skal likevel være minst én utgang til rømningsvei eller sikkert sted fra
hver etasje.

ARK

3.12 § 11-14 Rømningsveier
Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig
bredde og høyde og være utført som egen branncelle for rask og effektiv rømning.
Branntekniske ytelseskrav - rømningsveier

Ansvar

Lengde på rømningsvei
I byggverket er det flere trapper/utganger.
Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng
eller annen brannseksjon) må være maks 30 meter.
Utforming av korridor som del av rømningsvei
Fri bredde på rømningsvei må være minimum 1 cm per person, men uansett minst
0,86 m.
Det skal ikke være innsnevringer i rømningsvei. Rekkverk inntil 10 cm ut fra vegg
aksepteres.
Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål dersom forutsatt
bruk av byggverket gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer
rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og vaktrom med inntil 20 m2

ARK
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Branntekniske ytelseskrav - rømningsveier

Ansvar

gulvareal som er knyttet til korridor, og som er avgrenset slik at møbleringen ikke har
mulighet for å vanskeliggjøre rømningen. Dette unntaket kan ikke benyttes som
grunnlag for å dokumentere andre fravik i rømningsveier. Oppholdsrom inntil 50 m2
kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk sprinkleranlegg og er skilt fra
rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E 30.
Utforming av trapperom og trappeløp
Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei generelt. Krav til trapperom er
beskrevet i kapittel 3.6.2.

ARK

Oppdeling av rømningsvei
Korridor som er lengre enn 30 meter må deles med bygningsdel og dør minst klasse
E 30-CSa [F 30S] med innbyrdes avstand på høyst 30 meter. Dette er aktuelt i plan
U1.

ARK

Hovedadkomst
Dersom det oppstår en situasjon som krever rømning fra et byggverk, viser erfaringer
at de fleste først vil forsøke å ta seg ut den veien de kom inn, det vil si gjennom
hovedatkomsten til byggverket. Dersom hovedatkomsten ikke er tilrettelagt for sikker
rømning og ikke fungerer i rømningsfasen, kan dette medføre en alvorlig trussel mot
liv og helse. Dette gjelder spesielt i byggverk som er beregnet for et større antall
personer, hvor det ikke er forventet at alle er kjent med alternative
rømningsmuligheter.

ARK

På Protonsenteret er det rømning via hovedadkomst for dem som befinner seg i åpent
volum/ respesjonsareal. For øvrige er det evakuering via trapperom. Det er ingen
besøkende som er alene inne i øvrige arealer, og de ansatte forutsettes gjort kjent
med evakueringsstrategi.
Heis i forbindelse med rømning
Heis skal ikke benyttes ved evakuering. Det forutsettes at heis går ned til
utgangsplan med åpen dør ved brannalarm.

ARK

3.12.1 Krav til dører

Branntekniske ytelseskrav – dører

Ansvar

Generelt
Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne
blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne
forhindre dette.

ARK
RIE

Slagretning
Dører skal slå ut i rømningsretning, men kan likevel slå mot rømningsretningen
dersom det ikke er fare for oppstuving. Fare for oppstuving er generelt ikke til stede
når persontallet er under 10. Dører som er plassert i selve rømningsveien må,
uavhengig av persontall, slå i rømningsretning.

ARK

Åpningskraft
Krav til åpningskraft for dører til og i rømningsvei må være maksimalt 67 N. For
bygninger med krav om universell utforming må maksimal åpningskraft være 30 N for
dør til og i hovedatkomstvei og hovedrømningsvei. Dette betyr at dører med mer enn

RIE
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Branntekniske ytelseskrav – dører

Ansvar

30 N åpningskraft må ha dørautomatikk og prioritert strøm eller UPS (avbruddsfri
strømforsyning i minst 60 min.) frem til dør.
Låssystem
Dør til rømningsvei skal ha et låssystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom
rømningsveien skulle være blokkert.

RIE

Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låssystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for
manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den
manuelle åpningsmekanismen.
Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm.
Dimensjoner
Dør til og i rømningsvei må ha fri bredde minimum 0,86 m.
Høyde på dør til og i rømningsvei må være minimum 2,0 m.

ARK

Brannmotstand
For brannmotstand til dører se kap. 3.6.1.

ARK

Spesielle dører
Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med annet
elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende
funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som dør i rømningsvei dersom
døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm, og:
a. byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrudd
åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig, eller
b. døren manuelt kan føres til åpen stilling.

RIE

3.13 § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr
Dyreoppstallingsarealer etableres som separat branncelle. Det må etableres rutiner for hvordan dyr
skal evakueres ved branntilløp.
3.14 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking
Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. I eller på alle byggverk der
brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens
startfase. Brannslokkeutstyret skal være tydelig merket. Dette kommer i tillegg til et eventuelt
automatisk brannslokkeanlegg.
Branntekniske ytelseskrav – tilrettelegging for manuell slokking

Ansvar

Det installeres formstabile brannslanger i alle arealer. Brannslangene må ha en
rekkevidde som sikrer at alle rom nås. Brannslangene må ikke være mer enn 30 m
ved fullt uttrekk. Brannslangene skal ikke plasseres i trapperom, og skal utføres iht.
NS-EN 671-1:2012 [42].
I tillegg skal det monteres egnet slokkemiddel i de rom hvor slokking med vann ikke
er det beste. Dette kan være CO2-apparat, pulverapparat, branntepper o.l.

RIV

Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver,
eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med
effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7:2004 [43].
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Branntekniske ytelseskrav – tilrettelegging for manuell slokking

Ansvar

Branntekniske installasjoner og slokkeutstyr skal være tilfredsstillende merket.
Skiltene må være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys.
Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen.
For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet,
også på de mest aktuelle fremmedspråk.

ARK

3.15 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Ansvar

Generelt
Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats. Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og
bekjempes. Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og
slokkeinnsats skal være tydelig merket.

ARK

Tilgjengelighet til byggverket
Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og
brannvesenets angrepsvei i byggverk. Det er hovedangrepsvei ved hovedinngang på
plan 1. Angrepsvei til parkeringsetasje vil være direkte fra terreng ved port på plan
U2. Alternativ angrepsvei ved brann i parkeringsanlegg vil kunne være via trapperom
mot sør. Det må i så fall etableres stigeledning, med uttak i både sluse og på
garasjeside. Forhold må avklares ytterligere mot Bergen brannvesen.

ARK

3.15.1 Atkomstvei og oppstillingsplasser

Ved store bygninger bør det være atkomstvei rundt hele bygningen for alle brannvesenets biler.
Atkomstvei og oppstillingsplasser skal tilrettelegges i henhold til retningslinjer for Bergen
brannvesen, slik som angitt i Tabell 2.
Tabell 2 Krav til kjørevei og oppstillingsplasser for Bergen Brannvesen

Forhold
Kjørebredde minst:
Stigning maks:

Krav
3,5 m
1:8 (12,5 %)

Ansvar
LARK
ARK

Stigning oppstillingsplass:
Fri kjørehøyde:
Svingradius, ytterkant vei for:

1:30 (3,5 %)
4,5 m
Iht sporingskurve angitt i veileder
Bergen brannvesen.

Akseltrykk:
Totalvekt:

Punktbelastning støtteben:

10 tonn
Mannskapsbil:
Vanntankbil:
Høyderedskap:
2,4 kg/ cm2

Bredde oppstillingsplass:
Lengde på oppstillingsplass:

6m
14 m

RIB
12 tonn
24 tonn
27 tonn
LARK
ARK
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3.15.2 Plassering og utforming av byggverk

Branntekniske ytelseskrav – Plassering og utforming av byggverk

Ansvar

Byggverk inntil 8 etasjer må ha tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap
(brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer og brannseksjoner
kan nås. For å oppnå tilgjengelighet må øverste gulv ikke være høyere enn 23 meter
over laveste punkt på oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap.

ARK
LARK

For å sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, må det i byggverk
uten tilfredsstillende innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for
redningsinnsats, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at rednings- og
slokkemannskap kan benytte eget samband.
Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand
regnes fra nærmeste brannskille.

3.15.3 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Ansvar

Kjeller må ha god tilgjengelighet som sikrer brannvesenet lett atkomst for å kunne
utføre rask og effektiv slokking. Det er direkte adkomst fra terreng til parkeringsetasje
(Plan U2).

ARK

Det er adkomst til tak via to trapperom. For oppforede tak med takflate inntil 23 meter
over oppstillingsplass, kan brannvesenets høyderedskap være slik atkomst.
Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon.
· Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten.
Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggens
brannmotstand.
Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luker i himlingen,
eller ved at himlingen består av nedfellbare eller løse elementer.

3.15.4 Parkeringskjellere

Branntekniske ytelseskrav – Parkeringskjeller

Ansvar

Antall og plassering av brannvesenets angrepsveier til parkeringskjeller må være slik
at alle deler av parkeringskjelleren kan nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg fra
angrepsvei.

RIV
ARK

Angrepsvei må være uavhengig av rømningsveier. Unntak gjelder rømningsveier som
bare betjener parkeringskjeller dersom parkeringskjelleren har automatisk
sprinkleranlegg.
Angrepsvei må være skilt fra resten av byggverket med murte eller støpte
bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].
På vegg ved inn- og utkjøringsrampe og i alle angrepsveier må det må være en lett
synlig orienteringsplan for parkeringskjelleren. Planen må inneholde nødvendig
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Branntekniske ytelseskrav – Parkeringskjeller

Ansvar

informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier,
slokkeutstyr og branntekniske installasjoner (alarm- og slokkeanlegg).
3.15.5 Installasjoner for rednings- og slokkemannskap

Det stilles ikke krav til installasjon av brannmannsheis. Det medtas stigeledning i trapperom mot,
for å ivareta slokkeinnsats i parkeringsetasje. Det medtas også stigeledning i ett trapperom mot
vest, for å kompensere for noe redusert adkomstmulighet mot nord og vest.
3.15.6 Vannforsyning

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk
er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende hvor
spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.
I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det
er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.
Branntekniske ytelseskrav – Vannforsyning

Ansvar

Vannforsyning utendørs
Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.
Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til
hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik
at alle deler av byggverket dekkes.

ARK
LARK
RIV

Slokkevannskapasiteten må være:
· Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak
Foreliggende situasjonsplan med brannkummer er oversendt til Bergen brannvesen.
3.15.7 Merking av installasjoner for rednings- og slokkemannskap

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjoner for rednings og
slokkemannskap

Ansvar

Tekniske installasjoner skal merkes slik at rednings- og slokkepersonell får informasjon
så effektivt som mulig, og dermed kan utføre sine oppgaver raskt. Det forutsettes
montert orienteringsplaner ved brannsentral/ brannvesenets angrepspunkt.

ARK

I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 og i større byggverk i risikoklasse 2, må det være
en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien. Denne må inneholde
nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier,
slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (blant annet alarm- og slokkeanlegg) og
viktig personell, samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og
ulykker.
3.15.8 Sikring mot nedfall av bygningsdeler

Branntekniske ytelseskrav – Sikring mot nedfall av bygningsdeler.

Ansvar

Balkonger, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler bør festes med
ubrennbare festemidler for å hindre nedfall som kan skade rednings- og
slokkepersonell. Balkonger bør forankres i bygningens hovedbæresystem.

RIB
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Innledning
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videre med i detaljprosjektet der det skulle være gjenstående punkter å
undersøke.
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Protonsenteret er bygd opp av 2 ulike deler, klinikkbygget og protonbunkeren.
Alle konsultasjoner og forberedende arbeider til strålebehandlingen vil foregå i
klinikkbygget, mens selve strålebehandlingen vil skje i Gantryene inne i
protonbunkeren.

Figur 1: Oversikt over protonsenteret. Klinikkbygget i grønt og protonbunkeren i gult.
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Forutsetninger

I forprosjektet er det lagt til grunn at det skal utarbeides et bæresystem som er fleksibelt.
Bæresystemet inkluderer fundamenter, bærende vegger, søyler, bjelker, dekker og takflater.
2.1 Funksjon og grunnlag
Bygget dimensjoneres og prosjekteres etter det siste gjeldende regelverk og standarder. I tillegg skal
prosjekteringsveiledere fra Helse Bergen benyttes.
2.2 Tiltaksklasse etter Byggesaksforskriften (SAK10)
Byggesaksforskriften stiller i § 9 kvalifikasjonskrav til foretak som søker sentral godkjenning og erklærer
ansvarsrett til de ulike tiltakene som skal gjøres. Oppgaver knyttet til tiltaket inndeles i tiltaksklasser fra
1 til 3 basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for
helse, miljø og sikkerhet.
Protonsenteret er en del av Haukeland universitetssykehus der bygget skal brukes til strålebehandling
av kreftpasienter. I og med at bygget er en del av sykehuset vil bygget ha en publikumsfunksjon i
tillegg til å være arbeidsplass til de som er tilknyttet strålebehandlingen. RIBr har i sin rapport
konkludert med at personbelastningen til bygget vil være lav (<90 stk), noe som har ført til at bygget
er plassert i risikoklasse 2 og brannklasse 2.
Konstruksjonsteknisk er protonsenteret et bygg med middels kompleksitet og vanskelighetsgrad der
prosjekteringen kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.
Med bakgrunn i dette har bygget blitt plassert i tiltaksklasse 2.
2.3 Pålitelighetsklasse (NS-EN 1990)
Plassering av pålitelighetsklasse til bygg etter NS-EN 1990 gjøres ved å se på hvor stor konsekvensen er
i form av tap av menneskeliv, økonomiske konsekvenser og sosiale eller miljømessige konsekvenser.
Personbelastningen i bygget er som tidligere nevnt lav og er dermed sammenlignbar med et vanlig
kontorbygg. Tap av menneskeliv vil være stort for den enkelte pårørende, men ved å sammenligne
personbelastningen i dette bygget opp mot personbelastningen på for eksempel en tribune på en
sportsarena vil konsekvensene være mindre. De økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvensene
er vurdert til å være betydelige. På bakgrunn av dette er det valgt å legge bygge i konsekvensklasse 2,
noe som tilsier at bygget skal prosjekteres med pålitelighetsklasse 2.
2.4 Lastforutsetninger
Bygget skal dimensjoneres for opptredende laster iht. norske regelverk. For å få en oversikt over hvilke
vertikale laster som bygget skal dimensjoneres for, er det utarbeidet lastplaner for hver etasje. Disse
bygger på laster oversendt fra de øvrige prosjekterende og dokumenter fra Helse Bergen.
Lastplanene har fått følgende tegningsnummer og ligger vedlagt dette notatet:
046-02-B-200.0201-20-100 Lastoversikt plan 02
046-01-B-200.0101-20-100 Lastoversikt plan 01
046-10-B-200.1001-20-100 Lastoversikt plan 1.0
046-20-B-200.2001-20-100 Lastoversikt plan 2.0
046-XX-B-200.XX01-20-100 Lastoversikt takplan
I tillegg til laster oppgitt i disse dokumentene skal det dimensjoneres for laster oppgitt i BID 1.0
utarbeidet av Varian.
Seismiske beregninger og laster
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Bygget dimensjoneres etter gjeldende standard for jordskjelv. Strategien er å dimensjonere bygget i det
elastiske området som innebærer at byggene plasseres i klasse DCL (Ductility Class Low) iht
standarden. Dette gir litt større grunnakselerasjon enn om bygget plasseres i DCM, men samtidig
unngås en del krav og anbefalinger med tanke på komplisert utforming og detaljering av stål- og
betongkonstruksjoner med spesielle armeringsregler.
For dette prosjektet gjelder følgende parametre:
Konstruksjonsfaktor:
Spissverdi for berggrunnens akselerasjon:
Seismisk klasse IV
Forsterkningsfaktor for grunnforhold type A

q = 1,5
ag40Hz = 0,86 m/s²
g1 = 2,0
S = 1,0

Ut fra dette får vi at grunnaksellerasjonen ag = g1(0,8* ag40Hz) = 2,0(0,8*0,85) = 1,36 > 0,49 m/s2.
Dette medfører at det er behov for å dimensjonere bygget for seismiske krefter.
Brannkrav
Brannteknisk notat legger til grunn at bæresystemet generelt må utføres med brannmostand R60 og
dekke over 02 må utføres med R90.
Toleranseklasser
Utførelse av betong- og stålkonstruksjoner utføres etter relevante standarder med grunnlag i angitt
toleranser i NS 3420 og de enkelte materialstandarder.
Enkelte konstruksjoner vil ha høyere toleransekrav enn angitt i aktuelle standarder på grunn av krav
gitt fra utstyrsleverandører.

3

Teknisk beskrivelse

3.1 Betongkonstruksjoner klinikkbygget
Forskaling
Generelt er det lagt opp til at det brukes valgfri forskaling på ikke synlige flater og glatt forskaling på
synlige flater.
Vanntett betong og fugebånd
I støpeskjøter hvor det kreves vanntett utførelse skal det i støpefugen settes inn et ekspanderende
fugebånd. Injiseringsbokser legges på innvendig side av konstruksjonen. I utsparinger i vanntette
konstruksjoner benyttes samme fugebåndkonsept. Fugebåndet limes til betongen med SikaSwell-S eller
likeverdig. Monteres i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Betongoverflaten skal være plan og fri
for løse partikler.
Armering
Alle betongkonstruksjoner er i hovedsak tenkt slakkarmert med stålkvalitet B500NC.
I forbindelse med utarbeidelse av NS3420-beskrivelse i detaljprosjektet er det viktig å beskrive sikring
med for eksempel kopper på all oppstikkende armering. I vanntette konstruksjoner må det beskrives
armeringsstoler godkjent for vanntett støp.
Betong
For å redusere karbonavtrykket til konstruksjonene vil det tilstrebes å bruke betongkvalitet med lavest
mulig avtrykk, for eksempel lavkarbonbetong. Søylepunkter vil bli utført med en normalbetong med
forhøyet betongkvalitet i forhold til for eksempel vegger. Betongkvaliteten fastlegges i detaljprosjektet.
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Overdekninger
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler:
Parkeringsdekker:
Utvendige vegger og søyler:
Vegger og søyler i parkeringsarealer:

Cnom=
Cnom=
Cnom=
Cnom=
Cnom=

Eksponeringsklasser
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler:
Utvendige dekker:
Utvendige vegger og søyler:
Vegger og søyler i parkeringsarealer:

XC2
XC1
XD1, XF3
XC3, XF1
XD3, XF2

Bestandighetsklasse:
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler:
Utvendige dekker:
Utvendige vegger og søyler:
Vegger og søyler i parkeringsarealer:

M60
M60
MF45
MF45
M40

50
25
50
35
50

mm
mm
mm
mm
mm

±
±
±
±
±

10
10
10
10
10

mm
mm
mm
mm
mm

Hjelpearbeider
Rundt alle utsparinger skal det armeres med 2 stk. ø12mm kamstål i alle kanter. I de avsatte sjaktene
som er gjennomgående i dekkene, legges det opp til å støpe inn ringer som de tekniske fagene kan
benytte. Dette gjøres for å minimere jobben med tetting i ettertid.
3.2 Betongkonstruksjoner protonbunkeren
Forskaling
Generelt er det lagt opp til at det brukes valgfri forskaling på ikke synlige flater og glatt forskaling på
synlige flater.
I arealene i tilknytning til strålingskilden stilles det spesielle krav til stagene som brukes:
Det skal brukes glassfiberstag direkte innstøpt i betongen med densitet på minimum 2000
kg/m3. Dette gjelder stag i en vinkel som er mindre enn +- 2 grader ifra. Ut over dette arealet
er det mulig å bruke stålstag.
Armering
Alle betongkonstruksjoner er i hovedsak tenkt slakkarmert med stålkvalitet B500NC. I områdene ved
syklotronen der det er tenkt brukt marmorbetong legges det opp til utstrakt bruk av glassfiberarmering.
Det vil kun være i forbindelse med innstøpte stålplater i marmorbetongen at det legges opp til bruk av
tradisjonell armering i denne.
For massive tverrsnitt der tykkelsen er langt større enn statisk nødvendig, må mengden av minimumsarmeringen i betongoverflatene velges ut ifra andre kriterier enn slik kravet fremkommer i
prosjekteringsstandarden for betong, NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2018. Det er viktig for denne type
konstruksjon å begrense rissutviklingen i betongoverflatene. Rissutvikling for massive konstruksjoner
oppstår gjerne i tidligfase av herdeperioden på grunn av termiske spenninger fra hydratasjonsvarmen.
Nedenfor er det beskrevet 2 måter som kan være mulige løsninger på å finne armeringsbehovet for
disse massive konstruksjonene.
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Metode 1
Tidligere norsk betongstandard NS 3473:2003 inkluderer forslag til minimumsarmering for massive
fundamenter med tykkelser større enn statisk nødvendig. Formelen i denne standardens punkt 18.6 er,
tilpasset notasjonen etter NS-EN 1992-1-1:
As,min ≥ (8ø + c) · fctk,0,05 / fyk
der

ø er armeringsdiameter
c er betongoverdekning
fctk,0,05 er betongens karakteristiske strekkfasthet
fyk er armeringens karakteristiske flytefasthet

Med betongfasthet B30, armeringsdiameter ø20, betongoverdekning 50 mm og armering B500NC gir
dette følgende minimumsarmering:
As,min ≥ 840 mm2/m
Med erfaring fra støp av massive betongtverrsnitt generelt i tyngre betongkonstruksjoner, har praksis
vært å legge en noe større mengde armering enn beregnet over, eksempelvis ø20 c200.
Metode 2
Den andre måten å se på dette vil være ved å dele opp de massive veggene i «3 deler», der de to
ytterste delene har som funksjon å fungere som «forskaling» for den midterste delen og lastbærende
for lastene som belaster veggen og den midterste delen kun brukes til å oppnå nødvendig
strålebeskyttelse i konstruksjonen. Beregner da armeringsbehovet etter minmumsreglene i NS-EN
1992-1.
For vertikalarmeringen til en vegg gjelder følgende:
Asv,min ≥ 0,002*Ac
der

Ac er arealet av betongtversnittet som skal armeres

Med betongtykkelse 250mm gir dette følgende minimumsarmering:
Asv,min ≥ 500 mm2/m
Ved krav om høy tetthet i konstruksjonen vil armeringsbehovet dobles.
For horisontalarmeringen til en vegg gjelder følgende:
Ash,min ≥
25% av vertikalarmering
0,15*Ac*fctm/fyk
0,3*Ac*fctm/fyk
der

(for innervegger)
(for yttervegger)

Ac er arealet av betongtversnittet som skal armeres
fctm er middelverdi av aksialstrekkfastheten til betong
fyk er armeringens karakteristiske flytefasthet

Med betongfasthet B30, betongtykkelse 250mm og armering B500NC gir dette følgende
minimumsarmering:
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Ash,min ≥ 435 mm2/m
Ved krav om høy tetthet i konstruksjonen vil armeringsbehovet dobles.
Endelig valg av mengde armering i betongoverflatene bør tilpasses ytterligere etter hvert, bl.a. basert
på valg av betongresept inklusive tilsiktet betongfasthet, vurdering av temperaturutvikling, tverrsnitts
tykkelse inklusive vurdering av effektivt betongareal mot overflatene osv.
Betong
I protonbunkeren må betongen tilfredsstille visse krav på grunn av strålingen. De kravene som er
kartlagt i forprosjektet er:
Densiteten skal være minimum 2350 kg/m3
Vanninnholdet i betongen skal være minimum 3-5% av betongvekten. Det vil si summen av
kjemisk bundet vann og vann i gelporer ved en hydratasjonsgrad på 75%
Varmeutviklingen i betongen skal være tilstekkelig lav for å redusere opprissing på grunn av
fastholdingseffekter og termisk og autogen dilatasjon
Det det legges opp til bruk av marmorbetong er det viktig at tilslaget er av bergarten marmor
og at dette også gjelder sandfraksjonen
Det må dokumenteres at betongens verdier av ulike grunnstoffer ikke overskrider
maksimumsverdier som tillates i betongen. Spesielt viktig er innhold av grunnstoffene cesium,
kobolt og europium.
God vibrering av betongen slik at støpereir unngås og strålebeskyttelsen svekkes
I detaljprosjektet er det viktig å få verifisert dette og eventuelt få kartlagt hvilke andre krav som må
overholdes slik at dette kommer tydelig frem i NS3420 beskrivelsen.
I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Punkt som legger et krav til entreprenøren om å lage og vedlikeholde en plan på hvor de ulike
betongleveransene er lagt. Denne må inneholde densiteten til betongen
Utarbeide en plan på hva man gjør hvis betongen ikke har riktig kvalitet
Beskrive prøvetaking av betongarbeidene i henhold til NS-EN 13670:2009 + NA:2010
Utarbeide modell god nok for stråleberegninger
Overdekninger
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler: (*)

Cnom= 50 mm ± 10 mm
Cnom= 35 mm ± 10 mm

(*) Det må fastlegges om dette kravet må økes på grunn av strålingen i konstruksjonene i detaljprosjektet

Eksponeringsklasser
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler:

XC2
XC3

Bestandighetsklasse:
Fundamenter:
Innvendige dekker, vegger og søyler:

M60
M60

Hjelpearbeider
I protonbunkeren skal det støpes inn mye teknisk utstyr i form av trekkerør for EL, spillvann, teknisk
gass, kjølerør og ventilasjonskanaler. Disse vil det være viktig å få understøttet godt slik at det ikke blir
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noen sammenbrudd når støpingen av betongen gjøres. Det vil i detaljprosjektet være viktig å få til en
god dialog med de tekniske fagene på hvilke krav som eventuelt må overholdes.
I veggene inn til gantryen skal det etableres en utsparing for innmåling og justering av posisjon til
gantry. Denne er tenkt utført med innstøping av et rustfritt stålrør.
Det vil også være viktig å planlegge hvordan rørene føres gjennom betongkonstruksjonene. Generelt
skal alle rør og kanaler monteres slik at strålingsskjermingen i bunkeren svekkes så lite som mulig. Det
innebærer at alle gjennomføringer må monteres med minimum 2 bend og ikke peke direkte mot
strålekildene som er plassert 1.25m over gulvet.
Den mest effektive skjermingen oppnås typisk ved at gjennomføringen starter i retning strålekilden,
men uten å peke direkte på strålekilden, for å så slå seg lengre vekk fra strålekilden. Se eksempel i
figur under hvor hvit gjennomføring minimerer effekten av skjermingstap i gjennomføringene.

Figur 2: Utforming av innstøpte kanaler må ikke utformes som kanaler vist med rødt

3.3 Stålkonstruksjoner, generelle krav
Alle stålkonstruksjoner prosjekteres etter NS-EN 1993-1-1, produseres etter NS-EN1090-2 med
tilhørende henvisninger til relevante utførelser og sertifiseres etter NS-EN 1090-1. Det er lagt til grunn
at alle stålkonstruksjoner utføres med materialkvalitet S355.
Brannisolering
Alt stål som er synlig er tenkt brannmalt slik at det oppnår riktig brannmotstand. Stål som er innkledd,
brannbeskyttes med platekledning, slik at det oppnår riktig brannmotstand.
I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
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Punkt i NS3420 beskrivelsen som sier at produksjonstegninger skal utarbeides av leverandør

3.4 Plantegninger
For å oppsummere arbeidet som er utført i forprosjektet har det blitt utarbeidet tegninger som viser
geometrien til bygget. Disse ligger vedlagt denne rapporten og har følgende navn:
046-02-B-200.0201-20-01 Dekke over plan 02
046-01-B-200.0101-20-01 Dekke over plan 01
046-10-B-200.1001-20-01 Dekke over plan 1.0
046-20-B-200.2001-20-01 Dekke over plan 2.0
046-30-B-200.3001-20-01 Dekke over plan 3.0
046-XX-B-200.XX01-40-01 Snitt akse 5
046-XX-B-200.XX02-40-01 Snitt akse 13
046-XX-B-200.XX03-40-01 Snitt akse D
3.5 21 Grunn og fundamenter
Byggets geometri er slik at det vil være behov for å senke dagens terreng og da spesielt under
klinikkbygget. Det er antatt at man vil finne fjell ganske grunt under dagens parkeringsgarasje og det
vil derfor være nødvendig å sprenge ut byggegropen for bygget. Detaljer rundt sprengningen er
beskrevet av RIG.
I protonbunkeren er det et krav fra PTE-leverandøren om at differansesetningene ikke må være større
en 0,2 mm pr. år målt over en strekning på 10 mm. Dette er et punkt som er viktig å få verifisert og
godkjent av PTE-leverandøren i detaljprosjektfasen. På bakgrunn av dette er det valgt å fundamentere
bygget direkte på fjell. Siden det ikke er ønskelig å ha ulike fundamenteringsprinsipper på bygget er det
valgt å fundamentere resten av bygget også direkte på fjell.
Fundamenter og andre uoppvarmede konstruksjoner frostsikres tilstrekkelig med markisolasjon for den
aktuelle frostbelastningen på stedet, her benyttes XPS.
I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Det må utarbeides en plan for hvordan man løser fundamenteringen hvis det skulle vise seg å
være lengre til fjell enn det som er forutsatt
Utføre setningsberegninger i bunkeren som må godkjennes av leverandør før oppstart på
byggeplassen
Ha en god dialog med RIG for å kartlegge evt. konstruksjoner som må hensyntas i sprengningen
Gjøre en vurdering på om det er mulig å unngå plasstøpt gulv på grunn i plan 02
3.6 22 Bæresystemer
Bæresystemet i klinikkbygget vil bestå av søyler i betong i plan 02 og 01 og søyler av stål i plan 1.0 og
2.0. Bjelkene vil være av stål og bli liggende i plan 3T.
Avstiving av bygget
Avstivingssystemet skal sørge for at bygget opprettholder funksjonen i både bruddgrense- og
bruksgrensetilstand under påvirkning av horisontale krefter. Disse kreftene vil overføres til dekkene som
virker som stive skiver, som overfører kreftene til avstivende vegger i betong, som igjen fører kreftene
ned til fundamentene.
Avstivingen av klinikkbygget vil bli ivaretatt av betongveggene rundt trappe- og heissjaktene og
veggene i bunkeren.
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Figur 3: Avstivende vegger i klinikkbygget

Avstivingen av protonbunkeren vil bli ivaretatt av betongveggene som finnes i denne delen.

Figur 4: Avstivende vegger i protonbunkeren

I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Detalj for søyletopp for å ivareta gjennomlokkingsproblematikk i dekker
Detaljering av bæresystem for utkraget dekke over hovedinngangsparti
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3.7 23 Yttervegger
Ytterveggene over bakken vil i stor grad bestå av glassfasader. Unntaket er i protonbunkeren der
ytterveggene vil være massive betongvegger. Ytterveggene under bakken utføres i betong med
varierende tykkelse tilpasset belastningen.
I forprosjektet har vi kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Er det mulig å endre oppbygning av ytterveggen slik at vi kan spare bruk av betong i disse?
Detaljere innstøpte stålplater for syklotron og gantry
3.8 24 Innervegger
De innvendige bærende veggene i klinikkbygget vil i hovedsak være betongveggene rundt heis- og
trappesjakter. I protonbunkeren vil det være massive betongvegger rundt alle konstruksjoner på grunn
av strålebeskyttelsen.
I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Riktig tykkelse på vegger i protonbunkeren for å ivareta strålingen
Armeringsbehov i massive betongkonstruksjoner i protonbunkeren
Detaljering av innstøpte konstruksjoner fra RIE og RIV
Detaljere innstøpte stålplater for syklotron og gantry
3.9 25 Dekker
I klinikkbygget er det lagt opp til plasstøpte flatdekker lagt opp på søylepunkter.
I protonbunkeren er det lagt opp til plasstøpte dekker lagt opp på vegger rundt gantry og syklotron.
I forprosjektet har vi kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Detaljer som må ivaretas på grunn av MR-rom og CT-rom
Armeringsbehov i massive betongkonstruksjoner i protonbunkeren
Detaljering av innstøpte konstruksjoner fra RIE og RIV
Detaljere innstøpte stålplater for syklotron, gantry og magneter i Beam Line
3.10 26 Yttertak
Yttertaket er tenkt utført med bruk av prefabrikkerte hulldekker lagt opp på stålbjelker og
betongvegger.
3.11 28 Trapper, balkonger m.m
I rommene for gantryene skal det etableres plattformer og innskutte dekker i henhold til anvisninger fra
leverandøren av protonutstyret.
Plattformer og innskutte dekker utføres i stål eller lignende og fastgjøres i betongvegger (uten søyler).
Design av plattformer skal godkjennes av byggherre og utstyrsleverandør, før samlet prosjekt kan
godkjennes til utførelse.
Det vil også være behov for traverskraner i de ulike rommene i protonbunkeren.
I forprosjektet har vi kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Detaljere innfestingsdetaljer for plattformer og traverskraner i protonbunkeren. Legge opp til
boltede forbindelser eller innstøpte plater
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3.12 29 Andre bygningsmessige deler
På grunn av begrenset plass på byggetomten for oppføring av protonsenteret og for å ikke legge beslag
på den øvrige krankapasiteten på byggetomten, vil det høyst trolig være nødvendig å bruke en
alternativ kranløsning for å få heist inn cyclotron og utstyr i gantryene. I forprosjektet har det vært
snakk om flere løsninger for å få til dette, der både mobilkran og kranbane på taket av bunkeren er
aktuelt. Det har ikke blitt landet på endelig løsning rundt dette og endelig løsningen er en del av
utstyrsleverandørens ytelser inn i prosjektet. Når leverandøren har landet på hvordan utstyret skal
heises inn vil det være dette prosjektet sitt ansvar å ivareta lastene fra denne løsningen.

Figur 5: Eksempel på alternativ kranløsning

I forprosjektet er det kartlagt følgende som kan være punkter som det skal jobbes med i
detaljprosjektet og punkter som vil være viktige å få med i NS3420 beskrivelsen:
Forberede for leverandøren sin løsning for inntransport av utstyr. Dette kan være å lage en
større tomt utenfor bunkeren slik at det blir plass til en mobilkran, forberede for at det kan
etableres en traverskran på taket av bunkeren eller en kombinasjon av begge løsninger
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HVAC questions to Varian
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1

How much Nitrogen and Hydrogen gas will be stored.

2

Water skids to the exchangers for cooling water, are they placed in upper level, in the
same room? Does the cooling skids contain all necessary pumps etc (secondary side)?

3

Under normal operation, is pressured air used? We have information about approx. 53
outlets. With capacity of each outlet 500l/m. We assume that not all 53-air outlets to
be used at the same time. Do we have an estimate of simultaneity use of pressured
air?

4

In BID 50% there is 3 water skids placed in upper level.There is 2 water flow diagrams
that indicates 2 water skids.(M-GN-601/602). Will there be 2 or 3 water skids?

5

Compress air skid placed in upper level. Does this need air supplied from central
system?
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HVAC questions to Varian
Meeting 4/12-19
Varian BID 95%
1. In chap. 8, the cooling requirements is 750Kw.
Is this the final calculations of needed cooling capacity?
2. None of the PID`s shows the design temperature for supply /return lines.
There is a text saying max chilled water temperature 10°C.
BDCT been informed that the temperature should be 22/28 °C.
Varian to confirm temperature requirements for chilled water system of primary and
secondary side of exchangers (water skids).
3. There is a requirement for domestic water (building water) to waterskid loop#2 as back up.
To connect the building water directly to the cooling circuit is not allowed due to local
regulations. This has to be done by an exchanger.
Varian need to provide PID of waterskid, this to determent how to connect building waters.
4. Alternative material for cooling water pipes?
In several projects, we have used “Blue Pipe” as preferred pipe for cooling water
applications.
Blue pipe is a glasfiber reinforced composite pipe made of polypropylene.
https://www.aquatherm.de/products/aquatherm-blue-pipe/?lang=en
There is several advantages of using this, such as shorter installation time, reduced waste
handling, reduced health issues regarding welding, cleaner workspace, no need of fire
guard during “hot work”
Will Varian consider use of this type of pipe for cooling water applications?
5. Regarding gass rom. Nitrogen, oxygen
Central gas room is planned to be place in level U1.
Then route pipeline to the area where gas is required.
Can Varian comply with this solution?
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6. Air compressor is planned as an common pressured air system to the building.
Air compressor system to be located in tecnikalroom in level U1
With pipe line routed to the areas where pressured air is required.
Can Varian comply with this solution?
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Changed condition for cooling water temperature to Varian's equipment.
When reviewing Varian's updated description (ref BID 95) it appears that the temperature from the
cooling system should be max 10°C.
In addition to this there are several differences between BID 50% and BID 95%. These have major
consequences for the chosen cooling solution in the ”Skisse”‐project, which has been included in
the pre‐project.
Currently observed differences in Chapter 8 Cooling:
• Maximum cooling load has changed from 1100kW to 750kW
• Necessary Supply water temperature from cooling system has changed from 22°C to max 10°C.
• Chapter 8.2 no longer contains information on water temperatures for the various consumers in
Varian's system. Table 15 in BID 50% indicates water temperatures for Varian's systems. This is no
longer included in BID 95%. BDTC expects Appendix 1 to replace Table15.

Consequence:
Maximum cooling load has changed. This implicates no system consequences other than cooling
machines, pumps etc. being somewhat smaller.
Supply temperature from cooling system has changed from 22°C to max 10°C. This means that it is
almost impossible to use free cooling, when outside temperatures are above about 7°C. This
deprives the building owner of significant energy savings by being able to use free cooling at close
to 18‐20°C outside air temperature. Cooling machines also get significantly bigger and will need
longer operating time, which results in significantly higher energy and service cost.

Questions to be answered by Varian:
Why is the temperature of the cooling water being changed? (Is it to accommodate a smaller heat
exchanger in the skids?)
Appendix 1 to replace Table15 ?

00
REV.

03.01.2020
DATO

Note regarding changed condition for cooling temperature
BESKRIVELSE

tryl
UTARBEIDET AV

MULTICONSULT | Storgata 35 | Postboks 1424, 1602 Fredrikstad | Tlf 69 38 39 00 | multiconsult.no

jvt
KONTROLLERT AV

GODKJENT AV

NO 918 836 519 MVA

NOTAT
OPPDRAG

000670 Protonsenter

DOKUMENTKODE

10212835‐RIV‐NOT‐004

EMNE

Vedr Hydrogen gass. Forskjell i bid 100% og det
som Varian ønsker å levere

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Helse Bergen

OPPDRAGSLEDER

Torstein Riise

KONTAKTPERSON

Lars Petter

SAKSBEHANDLER

Trygve Larsen

ANSVARLIG ENHET

Multiconsult ASA

KOPI

Sammendrag:
Det er forskjell i hva Varian opplyste om i prosjekteringsmøte vedr hvordan hydrogen blir produsert
og hva som står i BID100%.
Varian må klargjøre hva som vil bli benyttet i dette prosjektet og oppdatere BID 100%.
Plassering av gass rom for hydrogen må avklares. Se anbefalte alternativer fra Multiconsult.

Vedr Hydrogen gass
Vedr H2 gass.
Under prosjekteringsmøte med Varian framkom det at en ikke skal benyttes Hydrogen generator
slik som det bla. er benyttet i Aarhus.
Varian ønsker å bruke et skap med 2 stk 50l (totalt 100l) engangsflasker for tilkobling mot sitt eget
bruker utstyr. Ref. BID100%. Kap. 9 Specialty Gas Requirement.
Men i BID 100%. Kap. 10
Tab.11 Hazardous Materials.
Der star det at H2 gass vil bli produsert på plassen av en generator, med en flaske på 1l.
Det er dette en hele tiden har arbeidet ut i fra.
Varian må klargjøre hva som vil bli benyttet i dette prosjektet og oppdatere BID 100%
Ved bruk av skap med 2 stk flasker så kommer dette i konflikt med forskrifter fra DSB
Største tillatte lagringsvolum i et skap er 50l.
Ref. DSB: Engangsbeholdere (reservebeholdere) med brannfarlig stoff, med et samlet volum inntil
ca. 50 l (21 kg propan), kan oppbevares i eget skap av ubrennbare materialer eller i annen
branncellebegrensende utførelse. Større mengder brannfarlig stoff skal oppbevares på annen måte,
jf. bl.a. temaveiledningens Del 1, samt Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff.





0
REV.

12.02.20
DATO

Gassrommet utføres på samme måte som andre gass rom i bygget.
Vegger i EI60 mur. Gasstett. Ståldør EI60.
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Ventilering med rist i yttervegg.
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Avlastingsflate. (rist i yttervegg).
Gass rom for hydrogen har utgang til det fri

Vi har utarbeidet følgende forslag til plassering av gass rom for Hydrogen.
Alternativer er kronologisk.
Alternativ 1.
Gass lager blir en del av Varian sitt Delelagerrom i plan 1. se skisse
Gass rom utføres i EI60 med tilkomst fra både utside og innside av Varian sine arealer.
Avlastnings flate vender bort fra publikum. Rørføring vertikal og horisontal på utside av bygg, og inn
til Varian service areal i plan 3 her vil nødvendig tilkobling til Varian sitt interface punkt bli utført.
Rørføring vil bli utført med nødvendige automatiske/ manuelle stenge ventiler.
Denne løsning må generelt med i BH sin ROS analyse
Alternativ 2.
Det etableres et gass rom like utenfor Varian sitt lager i plan 1. se skisse
Rom bygges i EI60(betong) inngang fra det fri. Avlastnings flate vender bort fra publikum.
Rørføring vertikal og horisontal på utside av bygg, og inn til Varian service areal i plan 3 her vil
nødvendig tilkobling til Varian sitt interface punkt bli utført. Rørføring vil bli utført med nødvendige
automatiske/ manuelle stenge ventiler.
Denne løsning må generelt med i BH sin ROS analyse
Brennbare gasser, H2
Foreløpig planlagt utførelse. Avklares vider mot driftavd, og Varian sitt behov.
Det etableres sentral gassdistribusjon med gass sentral for brennbare gasser plassert med
direkte utgang til det fri.
Adkomst fra utsiden ivaretar sikkerheten og letter transporten av flasker. Sentralgassanlegget for
hydrogen bygges som et to‐trinns trykkreduksjonsanlegg. Første trykkreduksjon skjer i regulatorene
på den semiautomatiske gassentralen. Regulatoren reduserer flasketrykket til et linjetrykk på ca. 1
bar En semiautomatisk gassentral har tilkobling av 2 gassflasker, en på hver side av sentralen.
Gassentralen tapper gassflaskene vekselvis ved at den sjalter automatisk når en side er tom.
En semiautomatisk gassentral besørger en kontinuerlig gasstilførsel.
Gassentraler ventileres med ex‐sikret avtrekksvifte.
Flaskesentralens kapasitet dimensjoneres ut fra maksimalt timeforbruk og døgnforbruk. Ved
prosjektering av en flaskesentral må det også tas hensyn til leveringsmuligheter og krav til
sikkerhet.
Ut av sentral monteres flammesperre og magnetventiler for sentral avstengning. Magnetventil
forrigles med brannalarmanlegg slik at gasstilførsel automatisk stenges ved utløst brannalarm.
Hovedføringer for brennbare gasser legges på fasade. Ved avgrening fra hoved tilførsel
monteres en linjeregulator og en magnetventil.
Bryter for aktivisering av magnetventil plasseres etter nærmere vurdering.
Denne nødstoppfunksjonen skal gi mulighet for manuell aktivisering og i tillegg kunne styres av
byggets brannalarmanlegg.
Nødstoppfunksjonen skal også inneholde enhet for tidsstyring slik at anlegget er avstengt
utenom normal brukstid. Tidsur utstyres med bryter/timer for tilleggstid.
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Tilsvar vedr kommentar til kalkyle.
Ref mail 21.02.20
Det gjøres oppmerksom på at kalkyle utarbeidet i forprosjekt er på P85 nivå.
Og kalkyle er derfor utarbeidet på 2-siffer nivå. I dette notatet kommenteres innspill fra
Helse Vest vedr diverse poset i vår kalkyle. Se ellers utfyllende kommentarer i regnearket.
31 Sanitæranlegg
1. Det er besluttet at varmepumpe beskrevet i skisseprosjektet under kapittel RIV 02 Kjøling,
post 1.4 Spillvarme utgår i sin helhet. Oppvarming skal kun foregå ved bruk av fjernvarme
som beskrevet i kapittel 3 Energiberegning, post 3.4 Energiforsyning. «Det er ikke vurdert
varmepumpe fremfor fjernvarme grunnet prosjektkrav om å oppnå oppvarmingskarakter
grønn»
RIV tar kostnad for varmepumpe ut av kalkyle.
I skisseprosjekt er denne varmepumpen tatt med for å kunne utnytte overskudsvarme fra
kjøling av protonbunker. Da det fortsatt ikke er helt avklart mot Varian hvilke temperaturer
som det blir på kjøling av denne, bør det være åpenhet om at denne varmepumpe kan
komme inn igjen i prosjektet som en bidragsyter for varme.
2. Antall er talt opp på ARK tegning.
3. Ser at kalkyle for bunnledning kan syntes noe høy, men det er medtatt bunnledning for
både overvann og sanitær, men om de kan ligge i samme grøft så er det jo en besparelse.
Men vi er ikke kommet dit ennå i forprosjektet. Vi trenger dessuten flere avklaringer vedr
endelig VA-løsning før dette kan avklares.
4. Størrelse og pris på tank ønsker vi å gå videre med i kalkyle.
Endelig størrelse på tank må avklares mot Varian når det gjelder vannmengder.
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32 Varmeanlegg
1. Div varme protonbunker. Her skal det inn en veksler/pumpe etc. for å sørge for temperatur
til Syklotron hvis anlegget ikke er i drift. (holde syklotron varm)
2. Her er det snakk om kostbare kvaliteter og utførelse (syrefast, sveiseing, foringsrør?
Beskyttelse mot alkalisk betong). Derfor en noe høyere pris.

33 Brannslokking
1. Her har sprinkler avd levert en kalkyle som vi ønsker å gå videre med.
34 Gass / trykkluft.
1. Rørlengder for gass er på ny gjennomgått og vi mener de stemmer godt med det som pr nå
er framkommet i forprosjektet. Vi legger også til grunn at det er relativt små differanser på
rørpriser på de ulike dimensjoner. (pga. rørkvalitet)
Vedr rørlengder på trykkluft kan det se ut som at vi har overvurdert noe. Etter ny vurdering
ser vi at vi kan redusere noe her.
For sentralutstyr gass har vi gjort en ny vurdering og kommet fram til at tidligere
budsjettpriser er vurdert noe høyt. Disse er derfor redusert noe.

35 Prosesskjøling
1. RIV endrer kuldemedie i kjølemaskin til propan ihht ønske fra BH (tidliger kalkyle tall er
basert på ammoniak)
Det gjøres oppmerksom på at normalt vil valg av kuldemedie også ha noe å si på
driftskostnader i det lange løp. Kjølemaskiner med ammoniakk som kuldemedium vil
over tid være bedre driftsøkonomisk.
2. BH ønsker å endre prinsipp for prosesskjøling i forhold til skisseprosjek, når det gjelder
backup kjølemaskin. Det er ønske om å benytte kjølemaskin for komfort som backup
maskin.
MC har til nå forholdt seg til løsningen i skisseprosjektet. Vi har derfor ikke på
nåværende tidspunkt vurdert alle konsekvenser ved å benytte kjølemaskin for
komfortkjøling også til backup for prosesskjølingen. Men det kan være grensesnitt her
som kan være utfordrende.
Ved nedetid på maskin for komfort (feil eller service) vil man ikke ha tilgjengelig backup
til prosess. Det er heller ikke endelig besluttet hvilke temperaturer som skal benyttes
til prosessanlegget. Det kan også være utfordrende med forskjellige temperaturer på
de 2 anleggene. Ved kobling mellom prosess og komfort må det også inn en god del
10202835-RIV-NOT-005
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styring/overvåking som kan bli årsak til fremtidige feilkilder. Teknisk er det fullt mulig å
få til backup med komfortmaskin, men det krever at løsningen er godt gjennomtenkt,
og at alle relevante parter er omforent om løsningen. Vi tenker da på
Varian, Drift, prosjekt.
På bakgrunn av dette vil MC anbefale at man holder på systemet som er lagt til grunn i
skisseprosjektet, dvs at vi holder prosess- og komfortanlegg adskilt. Dette er den
løsning som er lagt til grunn i vår kalkyle.

36 Luftbehandling
1. RIV ønsker å beholde den enhetspris som er angitt i kalkyle.
Kalkyle for klinikkdel viser at en ligger under prisbok for slike anlegg.
Det gjøres oppmerksom på at luftmengder for klinikkdel generelt er økt med ca. 40% i
forhold til skisseprosjekt.
2. Dyrestall/forsøk er priset med tanke på relativ høy kompleksitet og kostbart utstyr.
RIV mener at prisbildet som er benyttet i kalkylen er korrekt.
3. Inntaks kulvert utgår.
4. Garasjeventilasjon. Her har man nå beregnet luftmengder og kan redusere den noe.
Enhetspris kan en nå se at en kan justere noe ned.
5. Heis/trappesjakt. RIV mener at prisbildet er korrekt.
6. Protonbunker. I og med at ikke alle føringsveier ol. for luftbehandling til protonbunker
er avklart så er det en del usikkerhet rundt omfanget. Denne posten inneholder også
andre avtrekksystemer, som bla utlufting for gass etc, mulige eksterne kjølebatterier og
fan coils.
37 Komfortkjøling.
1. For komfortkjøling så har man generelt benyttet effekter fra skisseprosjektet.
For gantry, Protonrom, serverrom og CT/MR har vi benyttet effekter oppgitt i
skisseprosjektet. Når det gjelder kjølebatterier i ventilasjonsanleggene har vi justert
disse ut fra endringer i luftmengder som er foretatt i forprosjektet.
VI har også lagt til kjøling for indre laster slik som møterom og el/datarom. Her har vi
gjort en vurdering basert på tidligere erfaringer med hvilke krav og ønsker HUS har til
denne type rom.
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Liste over beregnet /vurdert kjøleeffekt for komfortkjølemaskin.
Anlegg
luftbehandling 360.001
luftbehandling 360.002
luftbehandling 360.003
luftbehandling 360.004
luftbehandling 360.005
Fancoil Gantry
Fancoil proton rom
Fancoil server rom
Kjøl CT/MR
Kjøl plan 1 og 2(møte,data)
Kjølesentral. Samlestokk

kW
137
167
10
30
30
90
90
25
110
30
719

2. Ringledning for kjøling. Vi har lagt til grunn en ringledning i klinikkdel, dette for å kunne
ha et fleksibelt og fremtidsrettet system. Dette er vurdert til 600m
Hjelpearbeider RIV
Hjelpearbeider RIV er i snitt kalkulert til 6% av entreprisesum RIV. Ref RIV kalkyleoppsett.
Hjelpe arbeider RIV er ikke medtatt i totalkalkyle RIV.
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Electrical questions to Varian
1. Safety system in drawings E-GN-141, 142 and 143.
All conduits to the equipment is provided by the DBCT.
Will Varian draw all small conduits on their drawings to the equipment or is it only
the equipment Varian draw. All cabling and all connections Is provided by Varian?
[Mirko Anacker] Varian’s BID drawings will only show where Personnel Protection
System (PPS) field devices will be installed, not all small conduits. BDCT shall
provide conduits as indicated or to the nearest cable tray. Most PPS conduits can be
surface mounted on the walls. All PPS devices and cables will be provided and
installed by Varian.
2. Room name on the drawings and det BID must be the same. Drawings from
Architect must have same Room name. Room layout from Varian must be updated
to the new layout from Architect
[Mirko Anacker] The architect’s drawings should use the BID room names. Varian’s
BID drawings are generic and will not be updated to follow project specific changes.
3. There Is no server rooms in the drawings, server is placed in the main controll
room? It is required server rooms on page 21(5) in the BID. The BID requires server
room in page 77 in section 12.2.1 there is reqired a 19-inch rack 45U. This is to big
to be put under the access floors that is shown in the drawings.
The wall mount-19 rack, how many U does Varian reqires? These fiber and Cat6
cabels is provided by the BDCT. May these cable be placed on the same cable trays
as cables provided by Varian.
[Mirko Anacker] Please refer to attached preliminary IT section of draft BID text as
well as preliminary IT diagram for details concerning required patch panels.
4. On page 26(6) Special signal ground is available in the cyclotron electrical room
(section 7.7) and is it isolated from foundation grounding. Is this a seperat ground
cabel (red/Yello) from main grounding?
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[Mirko Anacker] Yes, a separate ground cable should be provided. Please refer to
attached text from preliminary BID text.
5. Page 33 section 5.14 sensory to the doors in radiation areas. Sensor are provided by
Varian and connected by BDCT ? Is the one set of sensors or is I two set, one for
Varian and one for the security system? How is the interfaces between these to
system.
[Mirko Anacker] Varian will provide and install door switches including cables as
part of the Personnel Protection System. BDCT shall provide conduits for the
cabling. BDCT shall provide access control to Varian’s rooms, e.g. RFID card readers.
6. Is there other components provided by Varian and connected by BDCT?
[Mirko Anacker] There are many interfaces between building services and Varian’s
equipment, for example connections to and from Varian’s cooling water skids.
Coordination between BDCT and Varian is essential.
7. Page 34 BTS and Pit area, there is no Trenches planed in this project. All cables are
planned to be on cabel trays mounted on walls or ceiling.
[Mirko Anacker] There are not trenches in the BTS and ESS in ProBeam 360
multiroom, but please consider the trenches in the gantry pits.
8. In the BID there are some places (cyclotron room ) where ther shall be used Haften
Rails(unistrut), is this unistrut going to be shown in the drawings?
[Mirko Anacker] Yes, all Halfen rails required by Varian will be shown in the BID
drawings. BDCT may need to install additional Halfen rails to support BDCT provided
installations.
9. Page 44 (7.1) Direct hookups point. All cabinets from Varians are direct hookups.
The cabinets from Varian are preperd for a specific power cabel. is this aluminum or
is it copper cabel?
[Mirko Anacker] Copper cables are usually used. Varian will provide and install the
cables between the sub-distribution power boards located in Varian’s rooms and
Varian’s electrical cabinets. BDCT shall provide and install all conduits and cabling to
the sub-distribution boards.
10. Page 50 harmonic filter, we have space for harmonic filter In the main normal
power distibution for Varian.
[Mirko Anacker] It is recommended to reserve space for harmonic filters which shall
be provided by BDCT if necessary.
11. Ground bus bar Is prowided by BDCT in according to Varians drawings.
Ground bus bar for equipotential groundings cabels that is described in the BID, is
this a separate system from the ground system in the rest of the clinic? Only
connected to the main ground? Connetion between the ground bus bar is this
prowided by Varian or is it DBCT that shall do this connection? All the grounding of
the PTE is this done by Varian?
[Mirko Anacker] Please refer to attached preliminary BID text concerning grounding
requirements. Varian will provide and install the grounding cables between Varian’s
equipment and the copper grounding bus bars provided by BDCT.
12. Page 56 “One 10 cm (4”) cable tray for high-voltage power lines” What voltage is it?
[Mirko Anacker] This sentence is no longer part of the BID and can be ignored.
13. Gas detection system to detect gas leakage (Hydrogen/Nitrogen) is this system
provided by DBCT.
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[Mirko Anacker] Any gas detection system in the hydrogen and nitrogen storage
room shall be provided by BDCT.
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1) For sengeheisene fra transporttunnelen/Sentralblokken er byggherrens tilbakemelding at
disse skal være av samme størrelse som de nye heisene i Sentralblokken.
De nye heisene i Sentralblokken har ikke standardmål siden de må tilpasses eksisterende sjakter.
Etterfølgende anbefaling angir nærmeste stolstørrelse med standardmål.
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.
Lysåpning heisdører B x H: 1500 x 2200 mm.
Sjaktdimensjon B x D: 2500 x 3250 mm. (2‐delt teleskopdør til en side))
Topphøyde: 4300 mm.
Grubedybde: 1500 – 2000 mm.

2) For sengeheisen i akse 2‐F antas samme behov som for heisene fra transporttunnelen
1 stk. heiser 1,6 m/sek uten gjennomgang og sjaktdører til samme side:

3) I henhold til nye tilbakemeldinger fra BH skal nå transport av dyr og utstyr fra Varian skje
i en felles heis i akse 15‐F.
For transport av dyr har vi tilbakemeldinger på at heisstolen skal dimensjoneres for transport av
rack/reol med bur for rotter og mus. Rack/reol har dimensjon B x L x H: 1000 x 2000 x 2000 mm og
maks vekt 1000 kg. Vi foreslår følgende:
For transport av utstyr har Varian reviderte krav til en løftekapasitet på 2000 kg, stolmål B x D x H =
2000 x 2300 x 2500 mm, dørbredde og høyde på min. 1250 x 2500 mm.

Stolstørrelse B x D x H: 2000 x 2700 x 2500 mm.
Løftekapasitet: 3000 kg / 40personer.
Lysåpning heisdører B x H: 1300 x 2500 mm.
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Sjaktdimensjon: B x D: 2800 x 3400 mm. (2‐delt teleskopdør til en side.)
Topphøyde: Stolhøyde + 2000 = 4500 mm.
Grubedybde: 1500 ‐ 2200 mm.
Alle mål er dimensjonerende forslag fra RIE. Det er viktig at brukerne av bygget må godkjenne
endelige valg. Når dimensjoner på heisstoler og døråpninger er endelig besluttet ønsker vi å ta en
ekstra kontroll av oppgitte sjaktdimensjoner med en mulig heisleverandør.
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Electrical questions to Varian part 2
1. In your drawing E-GN-112 you have placed a sub distribution power board (VU-6) in
Varian service area. Is this cabinet supplying cyclotron pit and the BTS area?
In the same area we would like to place a sub distribution power board to supply
sockets and lights in varian area.
[Mirko Anacker] BDCT shall provide, install and commission all sub-distribution power
boards. Please provide drawing showing proposed locations of all sub-distribution power
boards on all levels for Varian’s review. Bergen floor plan layout is different than the
generic BID layout. The panel board in front of the cyclotron maze entrance is usually
feeding the cabinet in the cyclotron room, Service Console Room and the Treatment
Control Room.

2. In drawings E-GA-421 there is shown speakers,microphone, dome camera and live
view camera. These components are provided by Varian, and all necessary conduits
for these is shown in your drawings?
[Mirko Anacker] Varian will provide and install all cables for above mentioned devices. The
cables will be routed via cable trays in suspended ceiling.
3. The light in the gantyr equipment in the treatment room, is this connected by DBCT

or by Varian?
[Mirko Anacker] BDCT shall connect all luminaires in the treament room. BDCT shall also
install a signal cable to Varian’s MCS cabinet in the gantry pit to allow the light to be
dimmed. The MCS cabinet provides a 24V signal for this purpose.

4. In drawing E-GN-603-II there is listed some equipment called TCR-server racks 1
and 2 There is also TSS Gating interface box 1 and 2. What room are this
equipments located in, is it located in the main control room?
[Mirko Anacker] The TCR server rack and the TSS gating interface box are located in the
respective Treatment Control Room.

5. In drawing E-GN-603-I and II in the list there are some equipment that has no stated
power rating. Can Varin update the the list with the missing power rating?
[Mirko Anacker] All required power connections will be listed in the 100% BID set. Some
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cabinets do not need power connections (passive components).

6. In the drawings from ARK on the upper level, the Cryo room are split in two. are
there going to be installed any equipment in the smal room also, that need power
supply? ( see drawing under question)
[Mirko Anacker] Please show Varian’s cooling water skids in the floor plan for Varian’s
review, or please provide floor plan drawing in CAD format so that Varian can check how
the cooling water skids will fit in these rooms.

7. In drawing E-GN-112 Varian has drawn a sub distribution power board VU-6. Is
there going to be a VN sub-distribution power board as well?
[Mirko Anacker] On treatment level Varian’s equipment only requires one UPS panel board.

8. From the VE and the VN power cabinets we have two options of circuit breaker to
select from. We can use a normal circuit breaker or we can use a ground fault
circuit braker. If there is a lot of harmonic interference from the eqipment we
recommend to use a normal circuit breaker. Where we only use curcuit breaker we
monitore the ground fault leakage.
[Mirko Anacker] We usually see normal circuit breakers installed. It is the BDCT’s decision.

9. In question 9 in RIE-NOT-001 You are writing that You will provide the cable and
connect the cables between Varians cabinets and the sub-distributions power
board. In Norway there are strict rules for this type of connetions. You need a
special permission to do this type of work. If Varian do not have this type of
permission the easiest is that the DBCT electrician on site connect the cables
between the sub-distribution power boards and Varian cabinets. Varian can provide
det cables needed for this. Internal cabling between your own cabinet is no
problem since it is defined as medicine technical equipment.
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[Mirko Anacker] Please provide details of required “special permission” so that Varian can
ensure that Varian’s appointed electrical installation company will have such a permission.

10. In det updated file page 77 under 11.9 second section “the cooling water flow in
loop 2 h (cryogenics) should be maintaned also during main power outages.” This
means that the PCW Skids should be powerd by emergency power (some pumps
here that need power?). In the E-GN-603-I it is reqired only normal power for the
PCW Skids?

[Mirko Anacker] All power requirements for the cooling water skids will be clarified in the 100% BID
submission.

11. In det updated file page 89 under 13.2.1 last section You are writing “server
rooms” are You meaning main control room?
[Mirko Anacker] The Service Console Room is meant.

12. In 13.2 You are writing “server will be installed in the service console room” are
You meaning main control room here also?
[Mirko Anacker] In previous BID versions the Service Console Room was called Main
Control Room.

10212837-RIE-NOT-001

15. november 2019 / Revisjon 01

Side 3 av 3

NOTAT
OPPDRAG

Protonsenteret

DOKUMENTKODE

10212837‐RIE‐NOT‐005‐
tiltak for trafoer

EMNE

Trafo

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Helse Bergen

OPPDRAGSLEDER

Torstein B Riise

KONTAKTPERSON

Bjørn Blomvik

SAKSBEHANDLER

Øyvind Avløyp

KOPI

Kay‐Ove Ulvestad; Lars‐Petter Smidt

ANSVARLIG ENHET

Multiconsult ASA

SAMMENDRAG
For inntransport lages det en demonterbar stålkonstruksjon, slik at det blir plant inn til gulv i traforom.
Traforom for normalkraft og nødstrøm anbefales kledd med tynne aluminiumsplater på vegger og tak.
Det tas med to trafoer a 2000kVA da det er lang leveringstid og den ene står i reserve slik at bygget kan driftes om den
ene trafoen må tas ut av drift.
For laster i bygget se avsnitt som omhandler dette.

1

Tiltak for plassering og inntransport av trafoer i bygget
Da det er en utfordrende byggetomt med skrående terreng og smal tilkomst i vei utenfor
bygget. Nabobygget ligger med an avstand på 13m til vegglivet. Det er dette området
kranbilen blir stående i for å kunne heise transformatorer inn i bygget. Det er en netto
dekkehøyde på 4,6 m i traforommet som gjør at vi ikke har plass nok til å heise trafoer
direkte inn i bygget. Som en følge av at terrenget ikke er plant i området utenfor traforom
kan ikke trafoer settes på bakken og trilles inn i bygget. Dette medfører at det må støpes et
fundament som følger terrenget utenfor. Dette gjøres for å ha et stabilt fundament der det
kan bygges en demonterbar stålkonstruksjon som kan bære vekten av trafoen. Toppen av
stålkonstruksjonen er plant med gulvet i traforommet. Det vil være et fundament for
normalkraft og et fundament for nødstrøms rom.

2

Varig opphold i nærheten av traforom
Nabobygget ligger 13m fra protonsenteret slik at her er det ikke noe problemer med varig
personopphold i nærhet til trafoer. I etasjen under trafoer er det garasjeanlegg slik at her
heller vil ikke varig personopphold være et problem. I Protonsenteret er det ikke rom med
varig opphold i samme etasje som trafoer er plassert. Det er imidlertid veldig usikkert med
de rommene som er ovenfor den innerste trafoen da disse rommene benyttes til forsking i
første omgang og her vil det være sporadisk opphold av personer. Ved senere
omdisponering av rom er dette arealet godt egnet til å benytte til kontorer. De andre
rommene som ligger i nær tilknytning er et frivillig rom, stillerom og resepsjonen der det vil
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Trafo

være mer varig opphold av personer. På bakgrunn av disse opplysningene vil jeg anbefale å
skjerme begge traforommene med aluminiumsplater i vegger og tak.

3

Normalkraft traforom
I dette rommet blir det plassert 1 tørrisolert kapslet trafo på 2000kVA som skal være
primærforsyningen til det protontekniske utstyret. Da det er lang leveringstid på denne
typen trafo har Helse Bergen bestemt at det skal monteres opp en 2000kVA trafo til som
skal stå i reserve. Det vil også stå en 1600kVA trafo som skal forsyne selve klinikkdelen av
bygget. Disse trafoene blir forsynt fra den nye sekundærstasjonen på Montana.
Ved feil i anlegget og ene trafoen til protonteknisk utstyr må tas ut av drift, kan den reserve
trafoen kobles inn og overta lasten på dette anlegget. Da har en god tid til å utbedre feil
eller bestille ny trafo om den må byttes ut.

4

Nødstrøm traforom
Her blir det plassert en 1600kVA trafo for dette formålet som vil drifte alle nødsystemer på
bygget. Ved svikt i normalforsyningen vil denne trafoen få spenning fra generatorene i
miljøhallen og viktig utstyr blir opprettholdt.
Trafoen kan også kobles opp slik at nødstrøms trafoen kan forsyne normalkraft tavlen ved
feil på normalkraft trafoen. Dette er noe Haukeland må styre via sin omkoblingsautomatikk
for nødstrøm. Dette gjøres på hovedtavlen med motor styrt bryter som er forriglet mot
hverandre slik at vi ikke risikere å mate ut på BKK sitt nette.

5

Laster i anlegget
Det vil ligge en basislast på protonteknisk utstyr på 150kW, denne vil ligge i standby mode.
Under behandling vil basislasten ligge på 350kW. Ved behandling av pasienter har vi en
topp på 1000kVA i ca. 2 minutter. Ved bytting mellom rom har vi en topplast på 1800kVA i
ca. 5 sek.
På klinikkdelen vil vi ha en varierende grunnlast på mellom 200‐400kW. Ved bruk av bygget
har vi en UPS som kan trekke 200kVA. Ved behandlinger vil MR og CT trekke mellom 100‐
150KW i perioder. Det er på dette tidspunktet usikkert hvor kjølemaskiner til bygget vil bli
plassert, men tar vi de med i beregningen så snakker vi om 550kW til dette.
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I forbindelse med oppføring av nytt Protonsenter på Haukeland er det undersøkt muligheten for lokal
energiproduksjon fra solceller på egnede flater. I denne utredningen gjøres det kort rede for ressursgrunnlaget og
aktuell systemløsning.
Solceller i stativ på flate tak viser god ytelse. Vestlig del av hoved-takflate, samt takflater på tekniske rom og
toppetasje kan benyttes for solceller. Årlig produsert elektrisitet med denne løsningen er 89 000 kWh/år. Takflater på
toppetasje og tekniske rom gir høyest ytelse, hovedsakelig på grunn av skyggevirkninger på hoved-takflate.
Ut fra overordnede lønnsomhetsberegninger vurderes det som sannsynlig at et solcelleanlegg på Protonsenteret kan
bli lønnsomt over levetiden. Det er i beregningene forutsatt at all produsert elektrisitet kan benyttes i bygget og at
ingenting selges på nettet. Lønnsomhetsberegningene gir positiv netto nåverdi med lav til moderat diskonteringsrate.
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1 Innledning

Innledning
Foreliggende rapport utreder hvorvidt solceller kan bidra til lokal energiproduksjon på det nye
Protonsenteret på Haukeland. I denne utredningen gjøres det kort rede for ressursgrunnlaget og
aktuell systemløsning.

1.1

Om prosjektet
Det nye protonsenteret er utformet med flate tak, se Figur 1. Bygget er orientert i akse mot nordøst
og sørvest.

Figur 1 Utklipp fra arkitektmodell

2

Bakgrunn og vurderinger

2.1

Programvare og teknologi
Programvaren PVsyst (versjon 6.84) har blitt bruk for å beregne solkraftproduksjonen. Programvaren
er utarbeidet på Universitetet i Genève, og har en stor database med eksisterende PV-teknologier
som kan benyttes i simuleringene. PVsyst er blant markedets mest anerkjente simuleringsverktøy.
Programmet blir brukt til både systemdesign og til teknisk gjennomgang av solkraftverk. PVsyst
inneholder avanserte funksjoner for simulering av alle tap som kan oppstå, deriblant et 3D-vektøy for
skyggesimulering.
Det er i simuleringene benyttet følgende solcellemoduler:


Longi Solar 310 Wp Monokrystallinske moduler med konvensjonell virkningsgrad (18,96 %).

Nevnte solcellemodul har moderat virkningsgrad. Teknologien tilbys av en lang rekke leverandører,
noe som bidrar til å presse prisen nedover. Det forventes at denne solcelleteknologien medfører den
beste økonomiske situasjonen med tanke på lønnsomhet og tilbakebetalingstid.
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Tilgjengelige flater
Det er gjort en vurdering av hvor stor effekt som kan installeres basert på tilgjengelig egnet areal på
bygget. Byggets takflater vurderes til å være det mest aktuelle stedet for installasjon av
solcelleanlegg. Fasadeflater, hovedsakelig mot sør, er i utgangspunktet også egnet, men
Protonsenteret synes å planlegges med store vindusarealer, noe som begrenser potensiell
solcelleinstallasjon. Det skal plasseres mye teknisk utstyr og tekniske rom på tak. Vestlig del av
hoved-takflate og takflater på toppetasje og tekniske rom vurderes som mest aktuell å benytte for
solceller, se Figur 2.

Figur 2 Til venstre: utnyttelse av hoved-takflate. Til høyre: utnyttelse av tak på toppetasje og tekniske rom
Tabell 1 Oversikt solcelleareal, takflater

Solcelleareal, m2

2.3

Hovedtakflate

Tekniske rom/toppetasje

471

314

Designvurderinger
For flate tak på protonsenteret er øst-vest orienterte moduler i stativ med en helning på 10° vurdert
som den mest hensiktsmessige løsningen.
I Bergen er optimal modulvinkel over året ca. 40°, men en lavere vinkel vil gi bedre produksjon på
sommeren når solen står høyt på himmelen. Sørvendte solcellepaneler vil resultere i høyest ytelse,
mens man med øst-vest orienterte moduler vil utnytte takarealet bedre og oppnå en jevnere
produksjonsprofil gjennom døgnet. De fleste anlegg som installeres i Norge har moduler med en
øst-vest orientering. Disse anleggene har en lavere systemkostnad enn sørvendte anlegg og
løsningen vil føre til best lønnsomhet i prosjektet.

3

Simuleringer

3.1

Klimadata
Det er benyttet klimadata for et normalår generert av Meteonorm basert på byggets geografiske
koordinater. Klimadata for global solinnstråling benyttet i simuleringene er oppsummert i Tabell 2.
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Tabell 2 Global solinnstråling på horisontal flate, kWh/m2

Jan
5,9

3.2

Feb

Mar

19,5

49,0

Apr
90,0

Mai

Jun

Jul

Aug

136,7

137,5

128,4

100,9

Sep
59,9

Okt
28,2

Nov
9,5

Des
3,9

Skyggetap
For å vurdere skyggetap er det laget en 3D-modell av bygget i PVsyst, se Figur 2. Basert på
informasjon fra Google maps og oversendt tegningsgrunnlag er det ingen nærliggende elementer
(bygg, trær, el.) som vil skygge for eventuelle anlegg på takene. Tekniske rom på tak vil medføre
skyggevirkninger. Solceller er i beregningene plassert i noe avstand fra tekniske rom.
Påvirkning fra omkringliggende terreng er medtatt i horisontprofilen for området, se Figur 3.
Horisonten preges av Løvstakken og Ulriken i vestlig og østlig retning.

Figur 3 Horisontprofil

3.3

Modell
Kraftproduksjonen fra solcelleanlegget vil påvirkes av faktorer som refleksjon fra omgivelser (albedo),
skygge, temperatur, vind, snø, modultap, tap i vekselrettere, tap i kabler osv. Det er i simuleringene
benyttet standard- og erfaringsverdier for disse parameterne.
Nøkkeltall benyttet i simuleringene er gitt i Tabell 3.
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Tabell 3 Nøkkeltall

Hovedtakflate

Tekniske rom

Moduleffekt [Wp]

310

310

Virkningsgrad [%]

18,96

18,96

Orientering [°]*

-62/118

-62/118

Helning [°]

10

10

Modulareal [m2]

471

314

Antall moduler

288

192

Installert effekt [kWp]

89

60

*Grader vest for sør

3.4

Simuleringsresultat
Tabell 4 oppsummerer simuleringsresultatet og viser potensialet for produksjon av solstrøm med
foreslåtte løsning. Totalt produsert energimengde med full utbygging er på 89 000 kWh/år, se Tabell
4. Solceller på takene på tekniske rom og toppetasje viser høyest ytelse. Dette er hovedsakelig på
grunn av skyggevirkninger på solceller på hovedflaten. Det er særlig teknisk rom, og rekkverk på tak
som skaper disse skyggevirkningene. Figur 4 viser situasjonen om morgenen i slutten av mai.
Solcellepaneler som i figuren er gule eller grå påvirkes av skyggevirkninger. Skyggen fra toppetasjen
og rekkverk er synlig i figuren. Effekten av disse skyggevirkningene kan reduseres ved at det benyttes
optimizere på solcellepanelene på hovedflaten. Dette vil medføre en ekstrakostnad.

Figur 4 Illustrasjon skygger
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Tabell 4 Simuleringsresultat

Hovedtakflate

3.5

Tekniske rom

Modulareal [m2]

471

314

Installert effekt [kWp]

89

60

Total elproduksjon [kWh/år]

50 800

37 700

Produksjon/solcelleareal [kWh/m2]

108

120

Spesifikk ytelse [kWh/kWp/år]

569

633

PR [%]

74

83

Produksjonsprofil og plusskundeordningen
Figur 5 viser produksjonsprofilen for foreslått solcelleanlegg gjennom året. Grafen representerer full
utbygging av solceller på alle egnede takflater, se Tabell 4.
På tidspunkt hvor energiproduksjonen er større enn elektrisitetsbehovet i bygget, kan
overskuddsenergi eksporteres på nettet. Dette kan gjøres gjennom plusskundeordningen.
Plusskundeordningen fordrer at det ikke på noen tidspunkt mates inn mer enn 100 kW på
strømnettet. Dersom anlegget ikke skal være en del av plusskundeordningen, må det betales
innmatingstariff for elektrisiteten som selges på nettet. Innmatingstariffen er i skrivende stund på 1,3
øre/kWh. Det må i tillegg sendes søknad til NVE for å avklare om anlegget må ha
omsetningskonsesjon eller ikke.
Elektrisitetsbehovet i bygget er ikke kjent på nåværende tidspunkt. For videre vurderinger av
solcelleanlegg på Protonsenteret forutsettes det at elektrisitetsbehovet er tilstrekkelig stort til at all
produsert elektrisitet kan benyttes i bygget og at ingenting selges på nettet. Det presiseres at denne
forutsetningen må undersøkes i detalj på senere tidspunkt.

Figur 5 Produksjonsprofil fra simulerte solcelleanlegg
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3 Simuleringer

Lønnsomhetsanalyse
Den økonomiske analysen er avhengig av investeringskostnader og avkastningskrav, samt anleggets
levetid. Normalt vil solcellepaneler ha en garantert levetid på 25 år, men erfaring viser at de også kan
fungere godt etter 40 år. Årlige besparelser ved installasjon av et solcelleanlegg vil være knyttet til
reduserte energikostnader i form av kjøpt energi og nettleie, salg av energi på nettet og elsertifikater.
Det foreligger ikke tall for elektrisitetsbehov i Protonsenteret på nåværende tidspunkt. I
lønnsomhetsberegningene forutsettes det at elektrisitetsbehovet er høyt nok til at all produsert
elektrisitet kan benyttes i bygget og at ingenting selges på nettet.
I lønnsomhetsberegningene er følgende lagt til grunn:


Reduksjon 0,4%/år degradering i solcelleproduksjon.



Påslag av 0,5%/år av investeringskostnad for vedlikehold.



25 års økonomisk levetid.



Elsertifikater i 15 år, lik pris på 18,7 øre/kWh.



Bytte av vekselretter halvveis i levetiden.



Strøm kjøpes til spotpris med påslag for nettleie og avgifter

Tabell 5 viser netto nåverdi for solcelleanlegget for ulike scenarier for investeringskostnad og
diskonteringsrate. Vurderingene reflekterer full utbygging på egnede takflater, som beskrevet i Tabell
4. For anlegg med negativ netto nåverdi er tilbakebetalingstiden lengre enn anleggets levetid.
Lønnsomhetsberegningen viser at anlegget er lønnsomt med lav diskonteringsrate for begge
estimatene for investeringskostnad. Ved moderat diskonteringsrate må investeringskostnaden være
lav for at solcelleanlegget skal være lønnsomt.
Tabell 5 Lønnsomhetsberegninger
Diskonteringsrate
2%

Systemkostnad
Total systemkostnad, kr
Nåverdi, kr
Tilbakebetalingstid, år

10212835-RIEn-RAP-001

4%

6%

Lav

Høy

Lav

Høy

Lav

Høy

9 kr/Wp

11 kr/Wp

9 kr/Wp

11 kr/Wp

9 kr/Wp

11 kr/Wp

1 341 000

1 639 000

1 341 000

1 639 000

1 341 000

1 639 000

631 000

286 000

-135 000

-109 000

-436 000

18

22

>25

>25

>25
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4 Oppsummering

Oppsummering
Potensialet for strømproduksjon fra et solcelleanlegg på Protonsenteret er utredet.
Følgende systemløsninger undersøkt:


Solceller på hoved-takflate



Solceller på tekniske rom og toppetasje

Simuleringene viser at solceller på tak på toppetasje og tekniske rom har høyest ytelse. Dette
hovedsakelig på grunn av skyggevirkninger fra de tekniske rommene og toppetasjen.
Årlig estimert produksjon med utbygging av solceller på alle egnede takflater er 89 000 kWh/år. Det
er gjennomført en overordnet lønnsomhetsberegning for å avgjøre hvorvidt det er sannsynlig at et
solcelleanlegg på Protonsenteret blir lønnsomt over levertiden. I vurderingen er det forutsatt at all
produsert elektrisitet kan benyttes i bygget, og at ingenting selges. Ut fra lønnsomhetsvurderingen
vurderes det som sannsynlig at et solcelleanlegg på Protonsenteret kan bli lønnsomt over levetiden.
Beregningen viser positiv netto nåverdi med lav til moderat diskonteringsrate. Det presiseres at det
knytes usikkerhet til byggets reelle elektrisitetsbehov etter rehabilitering, noe som kan påvirke
beregningene.

10212835-RIEn-RAP-001
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5 Videre arbeid

Videre arbeid
Før solceller kan installeres på bygget må det gjøres en videre vurdering av eventuelle
lastrestriksjonen for takkonstruksjonen. Det finnes solcelleanlegg som kun vil øke lasten på
takkonstruksjonen marginalt. Disse systemene forventes i midlertid å ha en noe høyere
investeringskostnad.
Arbeidet som er gjort frem til nå representerer mulighetsstudiet i en prosess som kan lede frem til et
ferdig installert solcelleanlegg på bygget, se Figur 6.

Figur 6 Prosessbeskrivelse for videre fremdrift fra skissestudie frem til realisering og drift av et solcelleanlegg

Det neste trinnet er å gjøre en vurdering av beslutningsgrunnlaget i denne rapporten og evt. ytre
ønsker om alternative vurderinger i forhold til konfigurasjon og systemalternativer. Etter som en
beregningsmodell allerede er utarbeidet vil Multiconsult raskt kunne svare på konsekvensene av
designendringer. Dette tas så med inn i en beslutningsprosess for om man ønsker å realisere
anlegget og hvilket alternativ som er best. Denne beslutningen er betegnet som «D1» i figuren over.
Det neste trinnet i prosessen er å utarbeide anbudsdokumenter for et anbud. Multiconsult kan bistå i
utarbeidelse av anbudsunderlag og også bistå en leverandør med simuleringsstøtte i
designprosessen. Basert på beskrivelsen må systemtilbyderen gi et pristilbud som gir endelig kostnad
for investeringen. Basert på denne prisen må det tas en beslutning om bygging, punkt «D2» i figuren.
Multiconsult kan bistå i beslutningsprosessen og med prosjektledelse.
I byggefasen bør systemleverandøren ha hovedansvaret for byggeledelsen, mens Multiconsult kan
bistå med kvalitetssikring og oppfølging. Etter at systemleverandøren anser seg som ferdig med
leveransen gjennomføres normalt en teknisk overtagelse av anlegget. Multiconsult kan også bistå
her. Dette innebærer en mekanisk test og driftstest. Dersom det er mangler ved leveransen vil det bli
utarbeidet en liste med utbedringer som skal gjennomføres før anlegget godkjennes som levert.
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1 Innledning
Dette notat redegjøre for krav til det akustiske inneklima i det nye proton Center i
Bergen. Proton Center Bergen er et behandlingssenter for partikkelterapi.
Kravene til byggeriet må være i samsvar med bygningstekniske forskrifter (TEK17)
§ 13-6 - Lyd og vibrasjon. Dette oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk
Standard NS 8175:2019 ”Lydforhold i bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper”. Byggeriet er omfattet av kravene til helsebygninger og kontorer. Utover krav
i TEK17 skal krav oppstillet i Varian BID 95 dessuten oppfylles.

2 Bygningsakustikk
2.1 Luftlydisolasjon R’w [dB]
Helsebygninger inkluderer rom med ulike behov for lydisolering. Dette prosjektet
inkluderer ikke rom for overnatting, og må betraktes som et behandlingssenter
med kontorer.
Følgende lister minimumskravene for lydisolering rundt de enkelte romtyper, men
designerne plikter å vurdere om det er spesielle uheldige veggskillinger der ytterligere tiltak er nødvendig.
I nedenstående er beskrevet krav til luftlydisolasjon, der skal overholdes for byggeriet.

Rom type

NS-8175
Lydklasse C
Krav, R’W [dB]

Krav for helsebygninger
Mellom behandlingsrom og et annet rom
(felles oppholdsrom, kontor, korridor o.l.)
uten dørforbindelse

≥ 48

Mellom senge- eller beboerrom eller behandlingsrom, felles oppholdsrom o.l. og næringsog servicevirksomhet, felle garasjeanlegg

≥ 60

Mellom senge- eller beboerrom eller behandlingsrom og korridor, felles bad/toalett o.l. med
dørforbindelse med terskel

≥ 38

Mellom senge- eller beboerrom eller behandlingsrom og korridor, felles bad/toalett o.l. med
dørforbindelse uten terskel

≥ 34

Krav for kontorer
Mellom kontorer,
Mellom kontorer og fellesareal/kommunikasjonsvei, som fellesgang,
korridor uten dørforbindelse
Mellom et vanlig kontor som foran, og kommunikasjonsvei som fellesgang/korridor med dør-

≥ 37

≥ 24

2

forbindelse
Mellom møterom og kommunikasjonsvei, som
fellesgang/korridor med dørforbindelse
Mellom rom med behov for konfidensielle samtaler, samtalerom, legekontor o.l. og et andet
rom

≥ 34

≥ 48

Mellom møterom med videokonferanse og
andre rom uten dørforbindelse
Mellom rom med behov for konfidensielle samtaler og korridor med dørforbindelse

≥ 38

Tabell 1: Angivelse av krav til luftlydisolasjon R’w [dB] i henhold til NS-8175 Klasse C.

Utover krav i NS-8175, er nedenstående foreslått funksjonskrav (vanlige krav fra
tilsvarende projekter med helsebyggeri):

Luftlydisolasjon R’w ≥ 60 dB
Kravet gelder både horisontalt og vertikalt til følgende rom:





MR skanner
CT skanner
Fremtidig avbildning

2.2 Trinnlydnivå, L’n,w [dB]
Grenseverdier for trinnlydnivå i helsebygninger er begrenset til adskillelser inn til
sengerom. Da dette Proton Center utelukket er en behandlingsbygning, vil det ikke
være særlige krav herom. Det vil fremdeles gjelde krav for trinnlydnivå til kontorer
mv.
I nedenstående er beskrevet krav til luftlydisolasjon, der skal overholdes for byggeriet.

Rom type

NS-8175
Lydklasse C
Krav, L’n,w [dB]

I kontorer og møterom fra andre rom og kommunikasjonsvei

≤ 63

Tabell 2: Angivelse av krav til trinnlydnivå, L’n,w [dB] i henhold til NS 8175 klasse C.

Nedenstående er de foreslått funksjonskrav:
Trinnlydnivå L’n,w ≤ 63 dB
Kravet gelder i følgende rom:


I kontorer og møterom.

Der vil være spesielle krav til skanner-rom, spesielt rom for MR-scanner. Men ved
at sænke gulvhøyde med 10 cm, vil det være plass til at leverandøren kan innbygge en trinlydsdempende løsning.

3

3 Romakustikk
Rom/areal

NS-8175
Lydklasse C

Krav til helsebygninger
I fellesareal, TV-stue
Undersøkelsesrom, behandlingsrom, operasjonsstue,
senge- og beboerrom

Th ≤ 0,20 x h
T = 0,6 s

Krav til kontorer
I kontor, kontorlandskap, møtelokale
I rom for videokonferanse

Th = 0,2 x h
Th = 0,16 x h

Vestibyle, venterrom/områder og dobbelt høye rom betraktes som fellesareal.

4 Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner
Type brukerområde

NS-8175
Lydklasse C

Krav til helsebygninger
I fellesareal, TV-stue, undersøkelsesrom, behandlingsrom fra tekniske installasjoner i samme bygning
eller i en annen bygning

Lp,A,T ≤ 33 dB
Lp,A,T ≤ 35 dB

Krav til kontorer
I kontor, kontorlandskap, fellesareal og møterom fra
tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen
bygning

Lp,A,T ≤ 33 dB

I rom for videokonferanse

Lp,A,T ≤ 28 dB

Lp,A,T ≤ 35 dB

Lp,A,T ≤ 30 dB

5 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder
Type brukerområde

NS-8175

4

Lydklasse C
Krav til helsebygninger
I undersøkelsesrom, behandlingsrom, eller operasjonsstue fra utendørs lydkilder

Lp,A,24h ≤ 30 dB

I fellesareal eller TV-stue fra utendørs lydkilder

Lp,A,24h ≤ 35 dB

Krav til kontorer
I kontor, møterom og felles oppholdsarealer fra
utendørs lydkilder

Lp,A,T ≤ 35 dB

Vestibyle, venterrom/områder og dobbelt høye rom betraktes som fellesareal.

6 Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer
Type brukerområde

NS-8175
Lydklasse C

Krav til helsebygninger
Lydnivå på uteoppholsareal og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i en annen
bygning

Lp,AF,max ≤ 40 dB

Krav til kontorer
Lydnivå utenfor vindu fra tekniske installasjoner i
samme bygning eller i en annen bygning

Lp,AF,max ≤ 45 dB

Vestibyle, venterrom/områder og dobbelt høye rom betraktes som fellesareal.
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