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2.3 DIAGRAMMER

Varer

Ambulanse

El
ek

tiv
e/

Ak
ut

te
Pa

si
en

te
r/P

år
ør

.

Takplan

Fellesfunksjoner

Avdelinger

Vakt-stasjoner

Vare- og personflyt

Gårdsrom/AtrierAnkomst

Utvidelse

Overvåkning dag/natt
Overvåkning dag

Logistikk center

Sekundære trapper/heis

Varer

Ambulanse

El
ek

tiv
e/

Ak
ut

te
Pa

si
en

te
r/P

år
ør

.

Takplan

Fellesfunksjoner

Avdelinger

Vakt-stasjoner

Vare- og personflyt

Gårdsrom/AtrierAnkomst

Utvidelse

Overvåkning dag/natt
Overvåkning dag

Logistikk center

Sekundære trapper/heis

PRINSIPPSNITT



14

3.0 SLØYFEN
3.1  FOTAVTRYKK

RENSEANLEGG
Parkeringshus

Sykehjemsboliger

Varer

Ambulanse

Ele
kti

ve
/A

ku
tte

Pa
sie

nte
r/P

årø
r.



15MULTICONSULT / LINK ARKITEKTUR / SINTEF / HELSE NORD

3.2 AKSONOMETRI
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Sammendrag 
 

Foreliggende notat med vedlegg inneholder vurdering av konseptmuligheter, bygningsstruktur og fotavtrykk på 
Rossmollatomten for etablering av Nye Hammerfest sykehus. I tillegg til sykehusfunksjoner skal det som del av 
konseptet også avsettes plass for etablering av sykeboliger for Hammerfest kommune samt parkeringshus. 
Det er arbeidet parallelt med flere ulike konsepter og tematiske vurderinger for å komme frem til en optimal konseptuell 
løsning for Nye Hammerfest sykehus. 
De ulike konseptene som drøftes i dette notatet er allerede fungerende og kjente bygningsstrukturer som er brukt til 
sykehusformål andre steder. Hensikten har vært å ta frem et konsept som tilfredsstiller langsiktige løsninger og som kan 
oppfylle både nåværende og fremtidige krav til logistikk, nærhetskrav, fleksibilitet, tekniske løsninger for forsyninger og 
infrastruktur samt byggbarhet. 
Målet med denne midtveisevalueringen er å få pekt ut kursen for den videre prosessen med videreutvikling av konseptet 
frem til konseptinnstilling ultimo januar 2018. Leveransen består av dette notatet samt konseptstudier i form av skisser 
og en matrise som viser en sammenstilling og vurdering av konseptene. 

 
 

Innledning 
 

Med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 (SU) ble det høsten 2016 utarbeidet 
idefaserapport for Nye Hammerfest sykehus. Ved styrebehandling i Helse Nord i april 2017 ble det tatt beslutning om 
videreføring av prosjektet Nye Hammerfest sykehus fra idefase. Helse Nord RHF gav den 22.05.2017 mandat for 
konseptfase. Konseptfasen ble igangsatt 23 juni 2017. Første del av arbeidet i konseptfasen omhandlet utarbeidelse av 
delrapport for tomtevalg. Delrapport for tomtevalg inneholder utredning av Fuglenes og Rossmolla tomter. 
Endelig vedtak for tomtevalg (alt.3 Rossmolla) ble vedtatt av FIH ultimo oktober 2017. 
Etter vedtak av tomtevalg ble utvikling av konsept for nye Hammerfest sykehus igangsatt. Dette arbeidet pågår og 
foreliggende notat med vedlegg oppsummerer status i form av en midtveisevaluering av konseptutviklingen. Arbeidene 
har tatt utgangspunkt i krav fra strategisk utviklingsplan samt vedtatte nærhetsprinsipper for sykehusfunksjoner, 
romprogram og foreløpig hovedprogram.  Prosessen rundt utviklingen av de ulike konseptene er en forutsetning for 
vurderingene som er opplistet i vurdering av bygningsstrukturer. 

 
 

Forutsetninger 
 

Rossmolla tomten ligger om lag 3 km nord for Hammerfest sentrum. Tomten ligger på en utfylling i sjøen og er helt flat. 
Tomtearealet er ca. 27.8 dekar. 
Følgende bruttoarealer er grunnlag for fotavtrykk: 

•     Nye Hammerfest Sykehus               ca.25.000m² 
•     HF kommune sykeboliger                ca. 5.000m² 
•     Parkeringshus                                 ca. 8.050m² (322pl.) 

Plass til eventuell fremtidig utvidelse av sykehuset (ca. 50%) 

Denne rapporten tar for seg temaer som er relevante for valg av konsept som skal utvikles videre. Forhold knyttet til 
selve tomta er tidligere utredet og beskrevet i rapport som lå til grunn for beslutning tomtevalg høsten 2017. Disse 
forholdene vil i all hovedsak være like for alle alternativ som presenteres her, og beskrives derfor ikke nærmere. Dette 
omfatter blant annet løsninger mht vann, avløp, renovasjon, energiforsyning, adkomst, geoteknikk, miljøgeologi etc. 
Noen av disse kommenteres kun kort i det følgende: 

 

 
Geoteknikk: 
Det er gjennomført geotekniske og miljøtekniske undersøkelser av sjøbunnen utenfor tomta på Rossmolla i 
august/september 2017 i forbindelse med delrapport tomtevalg. Miljøkartlegging på land iverksettes i januar 2018. 

 

 
Bølgebryter / bølgevoll: 
Som beskyttelse av sykehuset mot stormflo og fremtidig økning av vannstand skal det etableres avskjermning mot 
havet. Utformingen av den s.k. bølgebryteren er tenkt å inngå som et positivt element i et rekreativt landskapsrom for 
sykehuset. Landskapsutformingen med bølgevollen skal også ta hensyn til eksisterende og nye 
kommunikasjonsmønstre og tilkoblingen til det øvrige bybildet i Hammerfest. Bølgebryterens utforming er fleksibel med 
tanke på skråningsutslag, tilkomst til vannet og avstand til bygg. Skråningsutslaget påvirker kronhøyden på 
bølgeskjermen. Maksimal fyllingskrone på bølgebryteren er satt til kote 8-9. 
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Miljø 
Nye Hammerfest sykehus skal etableres etter prinsippene for «Grønt sykehus». Det er i konseptutviklingen gjort enkle 
vurderinger kring materialbruk og gjenbruk, energiforbruk og forsyninger, klimapåvirkning på bygningen etc. 
Kravdokumentet «Miljøprogram – krav til miljøoppfølging i prosjekter» legges til grunn i videre arbeid. 

 

 
Veg/adkomst/parkering 
Konseptet for bygningsstruktur og fotavtrykk på tomten skal tilrettelegge for gode adkomstmuligheter til sykehuset for 
besøkende, akutt-transporter og servicetransporter. Det er viktig å etablere trafikkmønster som gir en enkel og tydelig 
adkomst til sykehuset for hvert av disse ulike flytene. For å løse parkeringsbehovet skal kommunen etablere et 
parkeringshus på tomten med plass til ca. 322 biler. I gjeldende reguleringsplan for Rossmollatomten er en ny trase for 
Riksveg 94 lagt over tomta. Det forutsettes en omregulering hvor fremtidig trase for RV 94 ikke inngår på fremtidig 
sykehustomt. 

 

 
Reguleringsstatus 
Planprosess for reguleringsarbeidet er beskrevet og drøftet i tomtevalgrapporten. Der redegjøres det for mulige 
konsekvenser for gjennomføring av tomtealternativene, knyttet til reguleringsplan etter plan og bygningsloven. Det kan 
fra vedlegget oppsummeres følgende: 

 
•     Tomten på Rossmolla er ikke regulert til sykehusformål og nybyggets størrelse gir krav om konsekvensutredning. 
• Manglende oppstart av formell planprosess gir usikkerhet omkring myndigheters og andre interessenters evt. krav 

og synspunkter på utbyggingen. 
• Det er i konseptvalgfasen utarbeidet noe grunnlag for konsekvensutredninger som skal forankres politisk og hos 

offentlige myndigheter (Hammerfest kommune) som del av reguleringsarbeidet. 
Oppstart reguleringsarbeidene forventes etter avlevering og vedtak av konsept. 

 

 
Økonomi og bærekraft 
Etter behandling av idéfaserapporten vedtok Helse Nord RHF investeringsrammen for nytt Hammerfest sykehus til å 
være 1,95 mrd. kroner (P-50 2017) og med en 15 % avsetting for å dekke opp usikkerhet. Finnmarkssykehuset foretok 
med utgangspunkt i dette vedtaket ny bærekraftsanalyse der en investeringskostnad for nye Hammerfest sykehus på 
2,28 mrd. kroner (P-85) ble lagt inn. I tillegg er tidligere beregninger korrigert med den overskridelsen som er ventet for 
Kirkenes sykehus. Etter antatt innflytting i nytt sykehus i 2024 viste beregningene et underskudd i forhold til 
resultatkravet på 104 millioner kroner. Dette er ca. 5 % av foretakets samlede kostnader. Foretakets enkelte enheter har 
presentert sine forslag til hvordan driftsresultatet kan bedres. Effekten av dette er i 2024 anslått å være 84 millioner 
kroner årlig. Da gjenstår ca. 20 millioner kroner årlig for å komme i nødvendig budsjettbalanse. 

 
Denne delen av konseptfasen skal velge et konsept for det nye sykehuset. Bærekraftsanalysen som foreligger viser at 
det valgte konseptet bør bidra til at: 

 
•     Det skapes muligheter for å optimalisere mht. areal og funksjon både i prosjektutvikling og i bruksfase. 
• Man kan organisere byggeprosessen slik at kostbare og mindre kostbare areal kan skilles slik at samlet 

byggekostnad holdes på lavest mulig nivå uten at det går ut over bygningsmessige kvaliteter. 
• Det kan tilrettelegges for effektiv drift og vedlikehold. Herunder optimalisering av tekniske anlegg og 

tilrettelegging for endringer i bruk, planløsning og teknologi. 
• Man samordner funksjonsområder slik at overskuddsvarme fra områder som må kjøles ned kan benyttes i 

andre områder av sykehuset. 
• Man organiserer bygget slik at det forenkler mulighetene for å tilføre energi (varme/lys) ut fra behov. Dette 

betyr at det tilrettelegges for behovsstyring og organisering av funksjoner etter dag vs døgnaktivitet. 
• Bygget inviterer og legger til rette for gode endringer av arbeidsprosesser slik at driftskostnadene kan 

reduseres samtidig som ansatte og pasienter opplever hverdagen bedre. 
 

I vedlegg "Konseptvurdering– Konseptfase delrapport" er de tre presenterte konseptene vurdert, slik at man skal kunne 
ta stilling til hvilket av de tre som gir det beste grunnlaget for å arbeide med de fem kulepunktene over. 
Når et konsept er valgt vil prosjektet bearbeides videre og det vil presenteres en sikrere kalkyle for det nye sykehuset 
enn den som ble presentert i idéfaserapporten. Da vil det også foreligge en analyse av de planene som foreligger for 
gjennomføringen av tiltaksplanen og av hvordan nytt sykehus kan bidra til en driftseffektivitet som kan dekke de 
resterende 20 millioner kroner årlig. 
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Utvikling av konsept 
 

 
Utgangspunkt 
Konseptene er utviklet på bakgrunn av beskrevne fremtidige krav i utviklingsplanen samt ønsker for Nye Hammerfest 
sykehus i forhold til utvikling og nye behandlingsmuligheter, ny teknologi samt driftsmessige organisatoriske endringer. 
Konsepter og bygningsstrukturer er videreutviklet med utgangspunkt i kjente bygningsstrukturer for å finne optimale 
løsninger som kan understøtte og implementere disse fremtidsrettede krav til nærhet, arbeidsprosesser og aktiviteter. 
Robusthet, elastisitet, generalitet og fleksibilitet har vært nøkkelord i en slik undersøkelse. 

 
De vedlagte analysene viser hvordan konsepter og bygningsstrukturer kan løse de vesentligste prioriteringene for syke- 
huset. 

 

 
Nærhetsdiagram 
Med utgangspunkt i nærhetskrav fra bruker er det laget helhetlige nærhetsdiagram for hvordan de ulike funksjoner bør 
plasseres i forhold til hverandre utfra overordnede begrensninger på tomten og økonomiske vurderinger av effektive 
strukturer. Diagrammene gir en pekepinn på antall etasjer, hovedkommunikasjon og ca. arealbehov per etasje. De 
illustrerer også hvor utbyggingspotensiale bør kunne påkobles. Diagrammene viser en grov inndeling av funksjonelle 
enheter og har dannet utgangspunkt for videre utvikling av ulike konsepter og bygningsstrukturer. 

 

 
Å finne rett konsept til riktig program 
Analysene og vurderingene er et resultat av prioriteringer for Hammerfest sykehus. Sykehuset er i en skala som kan 
kreve andre løsninger og fortolkninger enn et sykehus med større kapasitet og som derfor har andre muligheter for area- 
lutnyttelse og oppfyllelse av nærhetskrav mellom de enkelte funksjoner. En bygningsstruktur kan passe godt for et areal- 
behov og funksjoner for én type sykehus, mens en annen bygningsstruktur kan vise seg å passe bedre for en annen 
type sykehus med andre størrelser, funksjoner og tilhørende nærhetsbehov. I tillegg har hver tomt sin geometri og sine 
forutsetninger som også har innvirkning på hvilken struktur som best oppfyller kravene. Tomtens plassering, bymessige 
kontekst og omkringliggende nærmiljø har også innvirkning på den totale utformningen av et nytt sykehus. 

 

 
Kam, Kvartal og Sløyfe 
Utviklingen av hovedgrepet har tatt utgangspunkt i kam- og kvartalsstrukturen, som begge er kjente bygningsstrukturer 
for sykehus. Disse har i løpet av analysene blitt transformert til en bygningsstruktur benevnt sløyfestruktur. Denne kan 
kombinere de beste kvalitetene og egenskapene fra kam- og kvartalstruktur. 

 
Kamstrukturen kan beskrives som en langstrakt form med en rygg med fløyer. Ryggen inneholder hovedkommunika- 
sjonsssystemet for forsyninger. Vertikal kommuniasjon blir spredt. 

 
Kvartalsstrukturen består av tydelige selvstendige kvartaler som bindes sammen av et kommunikasjonssystem. Vertikal 
kommunikasjon blir spredt. 

 
Sløyfen er en kompaktere form med et tydelig sentrum som binder strukturen sammen og som innholder felles hoved- 
kommunikasjon mere samlet. 

 

 
Prinsipper for vurderingen 
For vurdering av hvilket konsept som har flest kvaliteter, har vi lagt til grunn de suksesskriterier som er beskrevet i ho- 
vedprogrammet. Disse danner grunnlag for vurdering av konseptene og utgjør rammene for måloppnåelse for de enkelte 
suksesskriterier. Vurdering av de 3 alternativene er beskrevet i matrisen, ”Konseptvurdering Konseptfasen - delrapport” 
samt tegnings- og diagramunderlag ”Konseptutvikling”. Se vedlegg 1 og 2. 

 
Hvert konsept er vurdert enkeltvis i forhold til de oppstilte kriteriene. De er deretter vurdert  mot hverandre, etter hvordan 
de innbyrdes imøtekommer kriteriene. På bakgrunn av dette er det konsept med størst sannsynlighet for å tilfredsstille 
suksesskriteriene og med størst potensial for videreudvikling anbefalt for videre bearbeiding som anbefales. 

 

 
Konklusjon 
Vurderingene i sammenstillingen konkluderer med at konsept nr. 3 ”Sløyfen” har størst utviklingspotensial og best kan 
oppfylle suksesskriteriene. Konsept 3 ”Sløyfen” anbefales for videre utvikling i konseptfasen. 
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Delvurdering - P-hus – vurdering av prinsipielle løsninger 
Det er forutsatt etablering av parkeringsplasser i P-hus. Tre prinsipielle løsninger er vurdert; separat P-hus, 
parkeringskjeller eller parkering i underetasje, se figur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vurdering av de prinsipielle alternativene er oppsummert i tabellen: 
 

 Separat P-hus Parkeringskjeller Parkering underetasje 
Kostnader rimeligste P-hus areal av 

alternativene 
mer kostnadskrevende P-areal mer kostnadskrevende P- 

areal enn separat P-hus, 
men rimeligere enn P- 
kjeller 

Logistikk/funksjon Eventuelt større avstand til 
hovedinngang, avhengig 
av mulig plassering. Kan 
være mulig å etablere 
horisontal forbindelse med 
klimaskjerm. 

Vertikal forbindelse rett opp i 
sykehuset, innkjøring 
nedkjøringsrampe 

Vertikal forbindelse rett 
opp i sykehuset, innkjøring 
rett fra bakkeplan 
Opptar arealer med 
dagslys som kunne vært 
benyttet til andre 
funksjoner 

Risiko kjent løsning, påvirker ikke 
konstruksjonsprinsipper for 
sykehusbygget 

Mer krevende fundamentering, 
ned mot/under dagens havnivå. 

 
Påvirker konstruksjonsprinsipper 
for sykehusbygget, ved at 
parkeringsmønster gir bindinger 
i søyleplassering – krevende 
vertikal konstruksjonsmessig 
integrasjon av ulike 
funksjonsarealer, større spenn 
kan gi utfordringer for funksjoner 
med vibrasjonsømfintlig utstyr 

 
Avhengig av tidevann – krever 
vanntett konstruksjon, pumper 
etc. 

Mer krevende 
fundamentering, ned 
mot/under dagens havnivå. 

 
Påvirker 
konstruksjonsprinsipper for 
sykehusbygget (som for P- 
kjeller), ikke-optimale 
løsninger for konstruksjon 
av sykehus. 

 
Investeringskostnaden for et separat P-hus er lavest og innebærer minst kostnadsmessig usikkerhet av de skisserte 
løsninger. Kompleksitet mht. konstruksjonsprinsipper er også lavest for et frittstående P-hus. På denne bakgrunn er det i 
konseptutviklingen forutsatt at P-hus oppføres som et separat bygg i nær tilknytning til sykehuset 
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Vedlegg 
 

 
Vedlegg «Konseptutvikling» 
Vedlegg «Konseptvurdering» 
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KONSEPTVURDERING
1.0 TRAFIKK

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse
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2.0 LOGISTIKK

2 Logistikk/ Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
2.1 Intern logistikk og nærhetsbehov Nærhetskrav mellom de 

forskjellige
spesialfunksjonene er 
oppfylt. Plasseringene 
understøtter de planlagte
kliniske aktivitetene.

Nærhetskrav mellom de 
forskjellige
spesialfunksjonene er 
oppfylt, men med større 
avstand mellom 
funksjoner.

Nærhetskrav mellom de 
forskjellige
spesialfunksjonene er ikke 
oppfylt.

Spesialfunksjonene er organisert i forhold til 
nærhetsbehov til sine samarbeidsområder.
Kamstrukturen er langstrakt og skaper større avstand 
mellom OP, senger, poliklinikker, akuttmottak, 
billeddiagnostikk mv . Strukturen kan medføre at andre
avdelinger må krysses.

Bygningen er  ca. 195 meter lang med opptil  ca. 95 
meter mellom de ytterste logistikkjernene, hvilket 
resultater i at det kan være opptil 95 meters avstand 
mellom 2 avdelinger. 

Ved normal gange går man ca. 80 meter per minutt.

Spesialfunksjonene er organisert i forhold til
nærhetsbehov til sine samarbeidsområder. Strukturen 
kan dog medføre at andre avdelinger må krysses.

Bygningsstrukturen disponert som kvartaler medfører 
en heis for hver kvartal for å understøtte intern 
logistikk.

Der er maks 45 meter mellom logistikkjernene, dvs. 
maks avstand  45 meter mellom 2 avdelinger.

Ved normal gange går man ca. 80 meter per minutt.

Fysisk korte avstand mellom de funksjoner som 
arbeider mye sammen understøtter et effektivt 
sykehus.

Der er maks 45 meter mellom  logistikkjernene, dvs. 
maks avstand  45 meter mellom 2 avdelinger.

Ved normal gange går man ca. 80 meter per minutt.

2.2 Pasientflyt Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen understøtter at spesialfunksjonene 
er organisert i forhold til nærhetsbehov til sine 
samarbeidsområder.
Kamstrukturen er langstrakt og skaper større avstand 
mellom spesialfunksjonene. Flere  heiser må etableres 
for å underbygge  godt pasientflyt. Fra noen 
sengeområder vil det kreves gjennomgang for å 
kunne komme til OP eller Billeddiagnostikk.  Det vil 
også være gjennomgang fra FAM til sengeområder. 
Noen pasientflyt vil kunne forstyrre andre arbeids-
prosesser. Dette kan dog løses ved etablering av 
dobbeltkorridorsystem, som separerer forskjellige flyt.

Bygningsstrukturen understøtter at spesialfunksjonene 
er organisert i forhold til nærhetsbehov til sine 
samarbeidsområder.
Fra noen sengeområder vil det kreves gjennomgang 
for å kunne komme til OP eller Billeddiagnostikk.  Det 
vil også være gjennomgang fra FAM til 
sengeområder. Noen pasientflyt vil kunne forstyrre 
andre arbeidsprosesser. Dette kan dog løses ved 
etablering av dobbeltkorridorsystem, som separerer 
forskjellige flyt.

Bygningsstrukturen understøtter at spesialfunksjonene 
er organisert i forhold til nærhetsbehov til sine 
samarbeidsområder.
Bygningsstrukturen er organisert som sløyfer omkring 
trafikk-kjerner og en sentral foaje. Strukturen skaper 
korte avstand mellom spesialfunksjoner og 
underbygger korte pasientflyt mellom funksjonene. 

Strukturen gjør det mulig å skille ulike pasientflyt og 
unngå forstyrrelser for andre arbeidsprosesser og 
avdelinger. Det er direkte akutt-linje mellom 
akuttmottak, OP, billeddiagnostikk, intensiv og føde.

2.3 Vareflyt Vareflyt og  øvrig flyt er 
separert. Vareflyt er 
entydig og forstyrrer ikke 
andre arbeidsprosesser 
eller avdelinger.

Vareflyt og  øvrig flyt er 
delvis separert. Det må 
etableres tiltak for å ikke 
forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller 
avdelinger.

Vareflyt og  øvrig flyt er 
ikke separert. Det må 
etableres flere tiltak for å 
ikke forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller 
avdelinger. Store 
avstander mellom 
forsyningssteder gir 
vanskelige driftsforhold.

Driftsforsyning ligger på bakkenivå for enkel levering 
og henting med bil av varer, medisin, rent/urent tøy 
avfall mv. Driftsforsyningsfunksjonene er plassert i et 
fundament som utgjør sykehusets forsyningslogistikk. 
Herifra kan man nå ut til alle sykehusets 
spesialfunksjoner uten å krysse eller forstyrre andre 
arbeidsprosesser.
Kamstrukturen er langstrakt og gir store avstand for 
forsynings-logistikken. Mange heiser må etableres for å 
underbygge at forsyningsstrukturen når ut til 
spesialfunksjonene uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser.

Lengste avstand fra varelevering til siste logistikk-kjerne
er ca. 180 meter
Ved normal gange går man ca. 80 meter per minutt.

Driftsforsyning ligger på bakkenivå for enkel levering 
og henting med bil av varer, medisin, rent/urent tøy 
avfall mv. Driftsforsyningsfunksjonene er plassert i et 
fundament som utgjør sykehusets forsyningslogistikk.
Herifra kan man nå ut til alle sykehusets 
spesialfunksjoner uten å krysse eller forstyrre andre 
arbeidsprosesser.
 Mange heiser må etableres for å underbygge at 
forsyningsstrukturen når ut til spesialfunksjonene uten å 
forstyrre andre arbeidsprosesser.

Driftsforsyning ligger på bakkenivå for enkel levering 
og henting med bil av varer, medisin, rent/urent tøy 
avfall mv. Driftsforsyningsfunksjonene er plassert i et 
fundament som utgjør sykehusets forsyningslogistikk. 
Forsyningslogistikken er organisert slik at man med 2 
vertikale logistikk-kjerner kan nå alle avdelinger uten å 
forstyrre andre arbeidsprosesser.

Lengste avstand fra varelevering til siste logistikk-kjerne
er ca. 90 meter
Ved normal gange går man ca. 80 meter per minutt.

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse
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3.0 FUNKSJONER

3 Funksjoner/ Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
3.1 Hovedinngang / Foaje Hovedinngangen er 

plassert synlig i forhold til 
adkomst og virker 
imøtekommende og 
inviterende. Lett 
tilgjengelig.

Hovedinngangen er kun 
delvis synlig i forhold til 
adkomst og er ikke 
konsekvent tilgjengelig. 

Hovedinngangen er ikke 
synlig i forhold til adkomst 
og er ikke lett tilgjengelig. 

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen er ikke et sentralt rom men en langstrakt gate 
med flere heiskjerner og lange avstander. Strukturen 
skaper en noe komplisert og ikke entydig veifinning for 
pasientene i forhold til adkomst og mottak. Dette kan 
skape utrygghet.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen  i et 
plan, skaper dog ikke visuell kontakt til de kliniske 
funksjonene og dermed overblikk over 
bygningsstrukturens disponering.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen, som 
er et sentralt rom i flere etasjer, skaper god 
visuellkontakt til de kliniske funksjonene og dermed 
overblikk over bygningsstrukturens disponering. 

3.2 Akuttmottak, til operasjon, sterilsentral, post 
op., bildediagnostikk

Funksjonene har optimal 
plassering og geometri 
og avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kamstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kvartalsstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
karre-strukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

3.3 Behandling Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I kamstrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I karrestrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.

Bygningstrukturen skaper stor fleksibilitet/elastisitet for 
poliklikkerne, som flyter sammen. Det er mulig å "flexe" 
avdelinger i den flytende strukturen alt etter som 
varierende behov. Dette gjelder også opp mot 
sengeområdene.

I sløyfestrukturen er det mulig at aktiviteter og flyt kan 
foregå uten å forstyrre andre arbeidsprosesser eller 
avdelinger. Nærhetsbehov understøttes.

3.4 Sengeposter Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kamstrukturen får noen sengeområder ikke adkomst 
til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kvartalsstrukturen får noen sengeområder ikke 
adkomst til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre 
andre arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen skaper optimal mulighet for å 
etablere ønsket konsept med avdelinger på 3*8 
senger = 24 senger for nattevagt,  hvor behovet er 
overblikk og korte avstander.  Bygningstrukturen 
skaper stor fleksibilitet/elastisitet da sengeområdene 
flyter sammen. Det er mulig å "flexe" avdelinger 
innenfor 48 senger og likevel legge til rette for god 
overblikk.

I sløyfestrukturen har alle sengeområdene enkel 
adgang til sykehusets øvrige funksjoner.

3.5 Kliniske kontorer Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

 I sløyfestrukturen kan de  kliniske kontorene plasseres
optimalt med kort/ enkel adkomst mellom kontorer og 
alle de kliniske funksjonene.

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse
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3 Funksjoner/ Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
3.1 Hovedinngang / Foaje Hovedinngangen er 

plassert synlig i forhold til 
adkomst og virker 
imøtekommende og 
inviterende. Lett 
tilgjengelig.

Hovedinngangen er kun 
delvis synlig i forhold til 
adkomst og er ikke 
konsekvent tilgjengelig. 

Hovedinngangen er ikke 
synlig i forhold til adkomst 
og er ikke lett tilgjengelig. 

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen er ikke et sentralt rom men en langstrakt gate 
med flere heiskjerner og lange avstander. Strukturen 
skaper en noe komplisert og ikke entydig veifinning for 
pasientene i forhold til adkomst og mottak. Dette kan 
skape utrygghet.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen  i et 
plan, skaper dog ikke visuell kontakt til de kliniske 
funksjonene og dermed overblikk over 
bygningsstrukturens disponering.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen, som 
er et sentralt rom i flere etasjer, skaper god 
visuellkontakt til de kliniske funksjonene og dermed 
overblikk over bygningsstrukturens disponering. 

3.2 Akuttmottak, til operasjon, sterilsentral, post 
op., bildediagnostikk

Funksjonene har optimal 
plassering og geometri 
og avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kamstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kvartalsstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
karre-strukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

3.3 Behandling Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I kamstrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I karrestrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.

Bygningstrukturen skaper stor fleksibilitet/elastisitet for 
poliklikkerne, som flyter sammen. Det er mulig å "flexe" 
avdelinger i den flytende strukturen alt etter som 
varierende behov. Dette gjelder også opp mot 
sengeområdene.

I sløyfestrukturen er det mulig at aktiviteter og flyt kan 
foregå uten å forstyrre andre arbeidsprosesser eller 
avdelinger. Nærhetsbehov understøttes.

3.4 Sengeposter Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kamstrukturen får noen sengeområder ikke adkomst 
til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kvartalsstrukturen får noen sengeområder ikke 
adkomst til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre 
andre arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen skaper optimal mulighet for å 
etablere ønsket konsept med avdelinger på 3*8 
senger = 24 senger for nattevagt,  hvor behovet er 
overblikk og korte avstander.  Bygningstrukturen 
skaper stor fleksibilitet/elastisitet da sengeområdene 
flyter sammen. Det er mulig å "flexe" avdelinger 
innenfor 48 senger og likevel legge til rette for god 
overblikk.

I sløyfestrukturen har alle sengeområdene enkel 
adgang til sykehusets øvrige funksjoner.

3.5 Kliniske kontorer Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

 I sløyfestrukturen kan de  kliniske kontorene plasseres
optimalt med kort/ enkel adkomst mellom kontorer og 
alle de kliniske funksjonene.

3 Funksjoner/ Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
3.1 Hovedinngang / Foaje Hovedinngangen er 

plassert synlig i forhold til 
adkomst og virker 
imøtekommende og 
inviterende. Lett 
tilgjengelig.

Hovedinngangen er kun 
delvis synlig i forhold til 
adkomst og er ikke 
konsekvent tilgjengelig. 

Hovedinngangen er ikke 
synlig i forhold til adkomst 
og er ikke lett tilgjengelig. 

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen er ikke et sentralt rom men en langstrakt gate 
med flere heiskjerner og lange avstander. Strukturen 
skaper en noe komplisert og ikke entydig veifinning for 
pasientene i forhold til adkomst og mottak. Dette kan 
skape utrygghet.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen  i et 
plan, skaper dog ikke visuell kontakt til de kliniske 
funksjonene og dermed overblikk over 
bygningsstrukturens disponering.

Hovedinngangen er synlig fra adkomstveien og 
fremstår entydig og imøtekommende.

Foajeen representerer og gir en trygt og 
imøtekommende mottakelse, som visuelt og enkelt 
kan guide pasienten videre i sykehuset. Det er enkel 
og oversiktlig adgang til trafikkjernene. Foajeen, som 
er et sentralt rom i flere etasjer, skaper god 
visuellkontakt til de kliniske funksjonene og dermed 
overblikk over bygningsstrukturens disponering. 

3.2 Akuttmottak, til operasjon, sterilsentral, post 
op., bildediagnostikk

Funksjonene har optimal 
plassering og geometri 
og avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kamstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
kvartalsstrukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Det kan bli lengre avstand  til sengeområder 
og ambulatorier. Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

Akuttmottaket  er midtpunktet for hovedparten av 
alle spesialfunksjoners akuttmottak og – innleggelse. I 
karre-strukturen har funksjonen enkel adkomst til 
sykehusets øvrige funksjoner. Det er direkte og korte 
adkomstveier til både OP,  billeddiagnostikk, intensiv 
og føde.  Akuttmottaket skilles fra de øvrige 
inngangene med egen ambulanseavkjøring.

3.3 Behandling Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I kamstrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.  Det kan være 
lengre avstand til sengeområde og ambulatorier.

I karrestrukturen har behandlingsavnittene som 
ambulatorier vanskelig adkomst til andre av 
sykehusets funksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger. Dette kan dog løses 
ved etablering av dobbeltkorridorsystem, som 
separerer forskjellige flyt.

Det er direkte og kort adkomst mellom akuttmottak, 
OP,  billeddiagnostikk, intensiv og føde.

Bygningstrukturen skaper stor fleksibilitet/elastisitet for 
poliklikkerne, som flyter sammen. Det er mulig å "flexe" 
avdelinger i den flytende strukturen alt etter som 
varierende behov. Dette gjelder også opp mot 
sengeområdene.

I sløyfestrukturen er det mulig at aktiviteter og flyt kan 
foregå uten å forstyrre andre arbeidsprosesser eller 
avdelinger. Nærhetsbehov understøttes.

3.4 Sengeposter Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kamstrukturen får noen sengeområder ikke adkomst 
til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre andre 
arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen gjør det vanskelig å etablere 
ønsket konsept med avdelinger på 3*8 senger = 24 
senger for nattevakt, hvor behovet er overblikk og 
korte avstander.  Det er vanskelig å få til elastisitet 
(fleksibilitet) mot andre sengeområder da disse skilles 
fysisk av logistikkjernene.

I kvartalsstrukturen får noen sengeområder ikke 
adkomst til andre sykehusfunksjoner uten å forstyrre 
andre arbeidsprosesser eller avdelinger.

Bygningsstrukturen skaper optimal mulighet for å 
etablere ønsket konsept med avdelinger på 3*8 
senger = 24 senger for nattevagt,  hvor behovet er 
overblikk og korte avstander.  Bygningstrukturen 
skaper stor fleksibilitet/elastisitet da sengeområdene 
flyter sammen. Det er mulig å "flexe" avdelinger 
innenfor 48 senger og likevel legge til rette for god 
overblikk.

I sløyfestrukturen har alle sengeområdene enkel 
adgang til sykehusets øvrige funksjoner.

3.5 Kliniske kontorer Funksjonene er optimalt 
disponert og avstand til 
øvrige kliniske funksjoner 
med nærhetsbehov er 
minimale. Enkelt å tilpasse
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Funksjonene har kun 
delvis optimal plassering 
og geometri. Delvis noe 
lange avstand til øvrige 
kliniske funksjoner med 
nærhetsbehov. Noe 
krevende å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Funksjonene har ikke 
optimal plassering og 
geometri. Det er lange 
avstand til øvrige kliniske 
funksjoner med 
nærhetsbehov. Vanskelig 
å tilpasse seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

Bygningsstrukturen vanskeliggjør å gi kliniske kontorer 
enkel adkomst til alle de kliniske funksjonene.

 I sløyfestrukturen kan de  kliniske kontorene plasseres
optimalt med kort/ enkel adkomst mellom kontorer og 
alle de kliniske funksjonene.
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4.0 FLEKSIBILITET

4 Fleksibilitet Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
4.1 Utvidelsesmuligheter Det er gode 

utvidelsesmuligheter for 
hele bygningsstrukturen 
uten større konsekvenser 
for eksisterende 
funksjoner.

Bygningsstrukturen har 
utvidelses-muligheter
under forutsetning av at 
enkelte funksjoner flyttes/ 
etablerte områder 
omdisponeres.

Bygningsstrukturens
utvidelsesmuligheter
forutsetter at tomten 
utvides og at enkelte 
funksjoner flyttes/ 
etablerte områder 
omdisponeres.

Bygningsstrukturen er enkel å utvide. Dette vil muligens
kreve omdisponering av funksjoner for at sikre 
logistiske sammenhenger.  Plasseringen av sykeboliger 
på tomten vil kunne blokkere for en mulig utvidelse av 
strukturen.

Bygningskonseptet gir mulighet for å utvide med 
mindre arealer i de nederste etasjene, der det er mulig
å utvide de tunge behandlingfasilitetene.  Strukturen 
er dog ikke organisert og disponert med forskjellige 
etasjer hvilket kan gjøre at mindre utvidelser ikke vil 
oppleves som naturlig integrert i den samlede 
strukturen.

Bygningsstrukturen er enkel å utvide.  Dette vil 
muligens  kreve omdisponering av funksjoner for at 
sikre logistiske sammenhenger.

Bygningskonseptet gir mulighet for å utvide med 
mindre arealer i de nederste etasjene, der det er mulig
å utvide de tunge behandlingfasilitetene.  Strukturen 
er dog ikke organisert og disponert med forskjellige 
etasjer hvilket kan gjøre at mindre utvidelser ikke vil 
oppleves som naturlig integrert i den samlede 
strukturen.

Bygningsstrukturen er enkel å utvide.  Dette vil 
muligens  kreve omdisponering av funksjoner for at 
sikre logistiske sammenhenger.

Bygningskonseptet gir mulighet for å utvide med 
mindre arealer i de nederste etasjene, der det er mulig
å utvide de tunge behandlingfasilitetene. Strukturen er
organisert og disponert med forskjellige etasjer hvilket 
sikrer at selv mindre utvidelser vil oppleves som naturlig 
integrert i den samlede strukturen.

4.2 Mulighet for omdisponering av areal Enkelt å tilpasse seg nye 
krav i eksisterende 
struktur.

Noe krevende å tilpasse 
seg nye krav i 
eksisterende struktur.

Vanskelig å tilpasse seg 
nye krav i eksisterende 
struktur.

Det er vanskelig å skape elastisitet opp mot andre 
spesialfunksjoner da bygningsvolumene er 
begrensede i sin geometri. Dette vil kun skape 
fleksibilitet og utvikling innenfor den enkelte 
bygningskropp/kamdel og ikke på tvers av 
bygningene.

Det er vanskelig å skape elastisitet opp mot andre 
spesialfunksjoner da bygningsvolumene er 
begrensede i sin geometri. Dette vil kun skape 
fleksibilitet og utvikling innenfor den enkelte 
bygningskropp/kvartal og ikke på tvers av 
bygningene.

Muligheten for omdisponeringer og utvikling av 
spesialfunksjoner er gode da sløyfens bygningsstruktur 
muliggjør sømløse/flytende overganger mellom 
funksjonene på hver enkelt etasje og på den måten 
skaper store muligheter for elastisk utvidelse. I tillegg er 
logistikken kompakt, noe som sikrer korte avstander 
mellom funksjonene og sikrer at nærhetskrav kan 
oppfylles i tilfelle funksjonell omdisponering.

4.3 arealutnyttelse (b/n-faktor) God mulighet for å 
utnytte de etablerte 
arealene optimalt i 
forhold til ønskede 
aktiviteter og funksjoner.

Delvis gode muligheter 
for å utnytte de etablerte 
arealene optimalt i 
forhold til ønskede 
aktiviteter og funksjoner.

Dårlige muligheter for å 
utnytte de etablerte 
arealene optimalt i 
forhold til ønskede 
aktiviteter og funksjoner.

Bygningsstrukturen er lang, noe som medfører  med 
lange kommunikasjonskarealer. (del av b/n-faktor). 
Dertil vil etablering av dobbeltkorridorsystem kunne 
øke brutto-nettoforholdet.
Sambruk av arealer på tvers av spesialfunksjoner 
muliggjøres ikke, hvilket skaper dårligere utnyttelse av 
arealer og derved redusert mulighet for optimal 
utnyttelse av brutto-nettoforholdet.

Sambruk av arealer på tvers av spesialfunksjoner 
muliggjøres ikke, hvilket skaper dårligere utnyttelse av 
arealer og derved redusert mulighet for optimal 
utnyttelse av brutto-nettoforholdet. 

Arealutnyttelsen er optimert da sløyfens 
bygningsstruktur muliggjør sømløse/flytende 
overganger mellom funksjonene på hver enkelt etasje 
og på den måten skaper store muligheter for sambruk 
av arealer. I tillegg er logistikken kompakt, noe som 
sikrer korte avstander mellom funksjonene. Dette gir 
mindre korridorareal, noe som inngår som del av b/n-
faktor.

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse
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5.0 ARKITEKTUR

5 Arkitektur Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
5.1 Dagslys Bygningsstrukturen

muliggjør gode 
dagslysforhold.

Bygningsstrukturen er noe 
utfordrende ift gode 
dagslysforhold. Dette har 
konsekvenser for fremtidig
fleksibilitet.

Bygningsstrukturen har 
store utfordringer ift
gode dagslysforhold.

Der er stor mulighet for at utnytte dagslyset i 
bygningsstrukturen og skape gode rekreative 
lysforhold.

Der er mulig å benytte dagslyset i bygningsstrukturen 
og skape gode rekreative lysforhold. Noe dagslys vil 
dog hentes fra de klimatiserte atrier

Der er mulig å benytte dagslyset i bygningsstrukturen 
og skape gode rekreative lysforhold. Noe dagslys vil 
dog hentes fra de klimatiserte atrier

5.2 Utsikt Bygningsstrukturen
muliggjør gode 
utsiktsforhold.

Bygningsstrukturen er noe 
utfordrende ift gode 
utsiktsforhold.

Bygningsstrukturen har 
store utfordringer ift
gode utsiktsforhold.

Det er mulig å gi tilgang til utsikten fra store deler av 
sykehusets funksjoner

Det er mulig å gi tilgang til utsikten fra store deler av 
sykehusets funksjoner

Det er mulig å gi tilgang til utsikten fra store deler av 
sykehusets funksjoner

5.3 Rekreasjonsområder Bygningsstrukturen
muliggjør gode 
rekreasjons-arealer for 
både pasienter og 
personal.

Bygningsstrukturen gir kun 
delvis gode rekreasjons-
arealer både pasienter 
og personal.

Bygningsstrukturen gir 
mindre gode/ ikke så 
gode rekreasjons-arealer 
for pasienter og personal.

Der er i bygningsstrukturen mulighet for å skape 
rekreasjonsområder omkring bygningsstrukturen for 
både pasienter og personal. Pauserommene og 
oppholdsarealene oppstår mellom kamdelene og vil 
kunne skape klimatiske le-soner utendørs når 
værforholdene tillater det og på de deler av året da 
klimaet tillater det.

Der er i bygningsstrukturen mulighet for å skape gode 
velfungerende rekreasjonsområder for både pasienter 
og personal.  Det kan skapes fine klimatiserte atrier for 
pauser og opphold uansett værforhold. Her kan 
etableres fine overganger mellom inne og ute, med 
utsikt og skjermet opphold. Integrerte og overbygde 
utearealer kan benyttes hele året.

Der er i bygningsstrukturen mulighet for å skape gode 
velfungerende rekreasjonsområder for både pasienter 
og personal.  Det kan skapes fine klimatiserte atrier for 
pauser og opphold uansett værforhold. Her kan 
etableres fine overganger mellom inne og ute, med 
utsikt og skjermet opphold. Integrerte og overbygde 
utearealer kan benyttes hele året.

5.4 Fasader Omfang av klimaskjerm ut
mot havet er redusert , 
noe som gir redusert 
vedlikehold ift den utsatte
beliggenheten.

Omfang av klimaskjerm ut
mot havet er av middels 
omfang , noe som gir 
normalt økt vedlikehold 
grunnet beliggenheten. 

Omfang av klimaskjerm ut
mot havet er større enn 
normalt , noe som gir 
ekstra vedlikehold 
grunnet den utsatte 
beliggenheten.

Bygningsstrukturen medfører en større overflate av 
klimaskjerm utsatt for arktisk vær og sjø i forhold  til den
samlet bygningsareal. Strukturen medfører større 
omfang av drifts- og vedlikeholdskostnader til 
fasaden.

Der er ca. 760 løpemeter fasade pr. etasje som er 
værutsatt, av dette ca. 465 løpemeter mot havet.

Bygningsstrukturen medfører en liten overflate av
klimaskjerm utsatt for arktisk vær og sjø i forhold  til den
samlet bygningsareal. Strukturen medfører mindre 
omfang av drifts- og vedlikeholdskostnader til 
fasaden. De indre klimasoner skaper også mulighet for 
å redusere varmetap gjennom klimaskjærmen og kan 
muligvis bidra til reduserte kostnader  for oppbygning 
av fasaden.

Der er ca. 530 løpemeter fasade pr. etasje som er 
værutsatt. Av dette ca. 386 løpemeter mot havet

Bygningsstrukturen medfører en liten overflate av
klimaskjerm utsatt for arktisk vær og sjø i forhold  til den
samlet bygningsareal. Strukturen medfører mindre 
omfang av drifts- og vedlikeholdskostnader til 
fasaden. De indre klimasoner skaper også mulighet for 
å redusere varmetap gjennom klimaskjærmen og kan 
muligvis bidra til reduserte kostnader  for oppbygning 
av fasaden.

Der er ca. 470 løpemeter fasade pr. etasje som er 
værutsatt. Av dette ca. 300 løpemeter mot havet

5.5 Skala Det er mulig å tilpasse 
bygningsstrukturen til 
omkringliggende
bygningsskala

Det er mulig i viss grad 
mulig å tilpasse 
bygningsstrukturen til 
omkringliggende
bygningsskala

Det er ikke mulig å 
tilpasse
bygningsstrukturen til 
omkringliggende
bygningsskala

Bygningsstrukturens skala forholder seg  til 
omkringliggende bygningsskala med sine  5 etasjer. 
Bygningens totale utbredelse er på 192 meter, hvor de
enkelte kamdeler kan leses som selvstendige 
bygninger, noe som bidrar til å bryte ned  skalaen.

Bygningsstrukturens skala forholder seg  til 
omkringliggende bygningsskala med sine forskjellige 
etasjehøyder som varierer  mellom  4 og 5 etasjer. 
Denne variasjonen skjer langs bygningens utbredelse 
på 105 meter og derved skapes en liten variasjon i
bygningsstrukturen. De enkelte deler kan leses som 
selvstendige bygninger, noe som bidrar til å bryte ned
skalaen.

Bygningsstrukturens skala forholder seg  til 
omkringliggende bygningsskala med sine forskjellige 
etasjehøyder som varierer  mellom  2,3, 4 og 5 etasjer. 
Denne variasjonen skjer langs bygningens utbredelse 
på 120 meter og derved skapes en liten variasjon i
bygningsstrukturen. De enkelte deler kan leses som 
selvstendige bygninger, noe som bidrar til å bryte ned
skalaen.

5.6 Fotavtrykket
Bygningens utbredelse på tomten 

Et fotavtrykk som gir plass 
til utvidelse av 
bygningsstrukturen samt 
p-hus og omsorgssenter. 
Robust løsning ift endelig 
veitrase og sykeboliger.

Et fotavtrykk som gir plass 
til utvidelse av 
bygningsstrukturen samt 
p-hus og omsorgssenter, 
med noe omdisponering 
av etablerte strukturer. 
Mindre robust løsning ift 
endelig veitrase og 
sykeboliger.

Et fotavtrykk som ikke gir 
plass til utvidelse av 
bygningsstrukturen samt 
p-hus og omsorgssenter 
uten å utvide tomten. Lite 
robust løsning ift endelig 
veitrase og sykeboliger.

 Bygningsstrukturen har et fotavtrykk på 11.500 m², 
hvilket er ca. 38 % av tomtens areal. Dette gir flere 
føringer og noe mindre plass til utvikling av p-hus og 
sykeboliger.

 Bygningsstrukturen har et fotavtrykk på 7.800 m², 
hvilket er ca. 26 % av tomtens areal. Dette gir plass til 
utvikling av p-hus og sykeboliger.

 Bygningsstrukturen har et fotavtrykk på 8.500 m², 
hvilket er ca. 29 % av tomtens areal. Dette gir plass til 
utvikling av p-hus og sykeboliger.

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse



10

6.0 RI-FAG

6 RI fag Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
6.1 RIB God

konstruksjonssikkerhet.
Potensial for 
kostnadseffektive
løsninger.

God konstruksjonsikkerhet 
, men med potensielt 
behov for spesielle tiltak 
som kan være 
kostnadsdrivende.

Usikkerhet med hensyn til 
konstruktiv løsning. 
Betydelig økonomisk risiko 
mht byggekostnad. 

RIB: Konseptet løses fint med prefabrikkerte 
konstruksjoner supplert med plasstøpte skiver  (påstøp 
og eventuelt sjakter) for å ivareta horiontalbelastning.

Det kan være aktuelt med seismiske fuger for å 
redusere jordskjelvkreftene. 

RIB: Konseptet har en gunstig form med tanke på 
jordskjelvbelastning.
Konstruksjonsprinsippet generelt kan i all hovedsak 
løses på lik måte som for de andre konseptene.
Antar dette konsept som bedre enn kamstruktur med 
tanke på kostnader på råbygg og 
konstruksjonssikkerhet.

RIB: Konseptet har en gunstig form med tanke på 
jordskjelvbelastning. Skjærsenter og massesenter ligger
omtrent på samme sted. Symmetri gir også mulighet 
for ryddige og enkle horisontalavstivinger.

Konstruksjonsprinsippet generelt kan i all hovedsak 
løses på lik måte som for de andre konseptene.

Antar dette konsept som bedre enn kamstruktur med 
tanke på kostnader på råbygg og 
konstruksjonssikkerhet.

6.2 RIB (Brann) Hensiktsmessig utforming 
mht rømning og 
brannseksjonering.

Hensiktsmessig utforming 
mht rømning og 
brannseksjonering, men 
kan kreve
kostnadsdrivende tiltak 
og som kan påvirke 
planløsninger.

Uhensiktsmessig
utforming med hensyn til 
rømning og 
brannseksjonering

RI-Br.: Utformingen er god med tanke på å få til en 
lesbar planløsning for rømning, gode muligheter for 
effektiv og lite inngripende brannseksjonering. 
Samtidig så vil løsningen på grunn av sin avlange form 
medføre et behov for ganske mange 
rømningstrapper. Det enkleste alternativet mht 
brannskonsept.

RI-Br.: Utformingen er ikke effektiv med tanke på antall 
rømningstrapper. Det må også etableres flere 
brannseksjoner som vil inngripe i planløsningen og 
legge føringer for oppdeling av bygget. Det minst 
gunstige alternativet mht brannkonsept.

RI-Br.: God form i forhold til rømningsveier både 
vertikalt og horisontalt. Mer utfordrende enn øvrige 
alternativ med hensyn til brannseksjonering, som bl.a. 
kan legge noen føringer for plan- og fasadeløsninger.

6.3 RI-teknikk (EL og IKT, VVS) Mulighet for sentral 
plassering av tekniske rom
og effektive føringsveger 
vertikalt og horisontalt.

Noen begrensninger for 
sentral plassering av 
tekniske rom og effektive 
føringsveger vertikalt og 
horisontalt.

Begrenset mulighet for 
sentral plassering av 
tekniske rom. Lange og 
ineffektive føringsveger 
vertikalt eller horisontalt.

RIE og RIV: Lange horisontale føringsveger og høyt 
antall vertikale føringsveier.

RIE og RIV: konseptet stort sett likeverdig med 
sløyfestrukten.

RIE og RIV: konseptet antas å være  teknisk og 
økonomisk gunstigere enn kamstruktur pga kortere 
horisontale og færre vertikale føringsveier. Atrium kan 
fungere som reserve for fremtidige utvidelser (vertikale 
føringsveier).

6.4 Energi Kompakt bygg med lav 
formfaktor (A/V forhold 
=formfaktor ytre 
areal/indre volum)

Mindre kompakt bygg 
med middels  formfaktor 
(A/V forhold =formfaktor 
ytre areal/indre volum

Høy formfaktor Mindre kompakt bygg og mindre gunstig formfaktor, 
mer eksponert mot direkte dominerende vindretning. 

Kompakt bygg gir lavt A/V forhold(formfaktor ytre 
areal/indre volum). Dette betyr lavt energibehov og 
korte føringsveger

Kompakt bygg gir lavt A/V forhold(formfaktor ytre 
areal/indre volum).Dette betyr lavt energibehov og 
korte føringsveger. Utformingen av fasader og atrium 
styrer energibruk. 

6.5 RI  Geoteknikk og Miljø Likt for alle alternativ Likt for alle alternativ Likt for alle alternativ

6.6 RI - Bygningsfysikk Fasader Lav kuldebroverdi. Enkel 
bygningsform og jevne 
fasader som reduserer 
effekten av 
vindbelastning

Middels kuldebroverdi, 
bygningsform som 
medfører middels effekt 
av vindbelastning

Høy kuldebroverdi.
Kompleks bygningsform 
og utforming av fasader 
som øker effekten av 
vindbelastning

Stort overflateareal gir høy kuldebroverdi. Ugunstig 
form mht. vind.

Enkel bygningsform gir færre kuldebroer. Enkelt å løse 
disse. Gunstig mht. vindbelastning. 

Flere vinkler og større overflateareal gir noe økt 
kuldebroverdi sammenliknet med kvartalsstruktur. Evt. 
utstikkende, kantede former kan gi en ugunstig 
vindbelastning.

6.7 RI - Veier og plasser Likt for alle alternativ Likt for alle alternativ Likt for alle alternativ

6.8 Potensial for optimalisering i neste fase Arealer og løsninger kan i 
steg 2 og forprosjekt 
optimaliseres og endres 
innenfor konseptet uten 
at dette er 
kostnadsdrivende

Arealer og løsninger kan i 
steg 2 og forprosjekt i 
mindre grad
optimaliseres og endres 
innenfor konseptet  uten 
at dette er 
kostnadsdrivende.

Konseptet har liten 
mulighet for endring i steg
2 og forprosjektfase

Langstrakt struktur som binder tomteareal i større grad 
enn de to andre alternativene.

Kompakt struktur som ved plassering sør på tomten gir 
god avstand til bølgevoll nord på tomten. Dermed vil 
størrelsen på en bølgevoll i nord kunne reduseres, og 
gi større økonomisk handlingsrom. 

Kompakt struktur som ved plassering sør på tomten gir 
god avstand til bølgevoll nord på tomten. Dermed vil 
størrelsen på en bølgevoll i nord kunne reduseres, og 
gi større økonomisk handlingsrom. 

Alternativet  er det mest  fleksible og kan enklere 
tilpasses ulike prioriteringer og derigjennom 
optimalisere arealer innenfor kostnadsrammen. Dette 
som en konsekvens av «byggeklossprinsippet» 

Nr. Tema 1 - alternativet 2 - alternativet 3 - alternativet

1 Trafikk Høy Middels Lav Kamstrukturen Kvartalsstrukturen Sløyfen
1.1 Adkomstsituasjon Generell tilgjengelighet 

på sykehusområdets 
uteområder er enkelt å 
tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder krever 
enkelte steder lokale 
tiltak for å  tilrettelegge 
for maks helling 1:12. 

Generell tilgjengelighet 
på sykehusområdets 
uteområder er krevende 
å tilrettelegge for maks 
helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

Enkelt å oppfylle krav til trinnfri adkomst og generell 
tilgjengelighet med maks helling 1:12.

1.2 Parkering Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i maks 4 
.etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus i flere enn
4 etasjer for 322 biler med 
kort og enkel adgang til 
sykehusets
hovedatkomst.

Oppfyller kravet om plass 
til parkeringshus, basert 
på flere enn 4 etasjer for 
322 biler. Oppfyller ikke 
kravet til kort og enkel 
adgang til sykehusets 
hovedatkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

 Sykehusets fotavtrykk og plassering på tomten gir 
plass til et ca. 5 etasjers parkeringshus for 322 biler med
gåavstand til sykehusets hovedinngang. Konseptets 
fotavtrykk i forhold til tomtens form og utendørs 
funksjonskrav medfører at P-husets plassering ikke er i 
direkte tilknytning til sykehusets hovedadkomst.

1.3 Offentlig transport Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel i direkte 
forbindelse med 
hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel 300-600 
m fra hovedinngang.

Tilrettelegging for at det 
kan etableres holdeplass 
for offentlige 
transportmiddel mer enn 
600 m fra hovedinngang.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

Holdeplass for offentlige transportmiddel mulig i 
direkte forbindelse med forplassen.

1.4 Tilgjengelighet for akuttransport Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er separert.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Akutt-flyt og elektivt-flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille akutt-trafikk 
fra øvrig trafikk til akuttmottak.

1.5 Tilgjengelighet for varetransport Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er separert.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er  delvis separert. I noen 
tilfeller vil det være 
kryssende flyt.

Forsyningsflyt og øvrig flyt 
er ikke separert.

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Bygningsstrukturen gir mulighet for å skille 
vareleveranser fra øvrig trafikk til varemottak.

Enkle og klare prinsipper for leveranser til og fra 
sykehuset

Måloppnåelse
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Reguleringsprosess 
Det er for begge tomtealternativer behov for å utarbeide en reguleringsplan med konsekvensutredning. 
Bakgrunn for plankrav ligger i at tomtene Fuglenes og Rossmolla hhv ikke er regulert og gjeldende plan 
ikke omfatter aktuelt formål offentlig/privat tjenesteyting (sykehus, forskning, institusjon) og 
sannsynligvis ikke gir tilstrekkelige rammer for utbygging mht arealbehov og høyder. Nybygg er anslått 
til å utgjøre ca 29.000 m2 og vil ha krav om planprogram og konsekvensutredning ifølge forskrift om 
konsekvensutredning §6, vedlegg I under pkt 24, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med det bruksareal på mer enn 15.000 m2. 
 
Det er ikke startet formell planprosess i denne del av konseptvalgfasen, og informasjon om mulige 
utredningsbehov og krav om evt. avbøtende tiltak er ikke avklart. 
 
Av samme årsak er alternativenes rammebetingelser i stor grad usikre mht offentlige myndigheters 
eventuelle krav og omgivelsenes synspunkter på utbyggingen. 
 
Dette vil bli kjent ved varsling av planoppstart og høring av planprogram for konsekvensutredning, 
som vil igangsettes når tomt for nytt sykehus er valgt høsten 2017. Forventet vedtak av 
reguleringsplan er innen utgangen av 2018. 
 

Konsekvensutredning som grunnlag for beslutning om lokalisering 
I utkast til tidligfaseveileder heter det at det anbefales utført konsekvensutredning før lokaliseringsvalg. 
Konsekvensutredning vurderes her forstått gjennomført etter metode fastsatt i plan- og bygningsloven 
§4-2 som involvere eksterne aktører i lovfestet medvirkningsprosess. 
 
Forskrift om konsekvensutredning fastsetter metode for gjennomføring av konsekvensutredning som 
involverer kommunen for fastsetting av planprogram og vedtak av konsekvensutredning samt en 
systematisk vurdering av alternatives konsekvenser. Idéfaserapportens tomteanalyse, og videre 
vurdering av Rossmolla og Fuglenes for endelig tomtevalg i konseptfasen, er de fleste relevant tema for 
konsekvensutredning belyst og vurdert. Men da lokaliseringsfasene ikke er gjennomført som 
konsekvensutredninger er ikke omfanget av lokaliseringene forankret eller formelt behandlet i 
kommunen eller hos andre myndigheter.  
 
Det vurderes at vedlegg til rapporten, som redegjør for relevante tema i KU, belyser konsekvenser og 
nødvendige tiltak i tilstrekkelig grad ut fra den kunnskap som finnes om prosjektet forutsetninger.  
En konsekvensutredning i forkant av reguleringsplanprosess vil belyse lokaliseringens risiko knyttet til 
tomtens ytre rammer og vil uansett måtte suppleres i reguleringsplanprosess med relevante tema som 
resultat av tiltakets utforming og størrelse.  
 
 
 

  



 

 

Idéfaserapportens team og føringer for reguleringsprosess. 
Forhold redegjort for i idéfasen er generelt sett ikke kommentert, men relevante opplysninger er lagt 
inn med kursiv. Alle relevante tema som inngår i et reguleringsplanarbeid vil utredes nærmere i 
planprosessen hva gjelder trafikk, miljøforhold, naturmangfold mm. 
 
Det er i dette kapitel kun redegjort nærmere for de forhold som ikke er omtalt i andre vedlegg 
i dokumentet, og som kan ha betydning for reguleringsplanens innhold, omfang og fremdrift. 
Tilgjengelighet – kjøretøy, parkering, kollektivt, gående, syklende (terreng, utbyggingsareal). 

 Støy (flyplass og evt. helikopterlandingsplass) 
 Byrom og byutvikling 
 Samhandling UiT-HK 
 Erverv 
 Risiko, sårbarhet og gjennomføring planprosess. 

 
 
 
  



 

 

Alt. 1b Fuglenes 
Tilgjengelighet 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens 16 % bor langs rute 
131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehus på Fuglenes, se kapittel 6.1.2 i tomteanalyse idéfaserapporten. 
Nesten 50 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise til Fuglenes, 86 % har under 5 km og gjennomsnittlig 
lengde er kun ca. 4 km. Det ligger godt til rette for at mange kan gå eller sykle til og fra arbeid. (Tomteanalyse, 
idéfaserapporten) 
 
Fortau langs Forsølveien fra Rv 94 på begge sider. 
Frekvens kollektivtilgjengelighet– bussholdeplass sykehuset i krysset Rv 94/ Forsølveien. Stigning fra 
holdeplassen er ca 30 meter til nivå hovedinngang via Sykehusveien. 
 
Tilgjengelighet med kollektivt transportmiddel nærmere sykehuset kan bli et tema i videre 
planprosess. 
 
Parkeringsbehov er i idéfaserapporten anslått til 190 plasser (0,35 pl/ansatt) for sykehus i hht 
gjeldende kommuneplans norm. Krav til parkeringsplasser avklares i reguleringsplanen. 
 
Støy 
Både dagens sykehus på Fuglenes og tomta på Rossmolla ligger i gul støysone der tiltak må vurderes for støyfølsom 
arealbruk. I forhold til sykehusvirksomhet vil utendørs støy på 55-60 dBA bli dempet av fasader slik at innendørs krav 
overholdes. Vi er ikke kjent med at dagens sykehus er generert av flystøy innendørs. (Tomteanalyse, 
idéfaserapporten). 
 
Støy må utredes nærmere i videre prosjektutvikling for å tilfredsstille gjeldende forskriftskrav. 
Helikopterlandingsplass innenfor tomten vil generere støy til sykehuset og omkringliggende 
boligbebyggelse. Potensiale for vesentlige konflikter mht støv/sandforurensning må også belyses. 
 
Bylandskap, byrom og byutvikling 
Sykehus på Fuglenes vil være integrert i eksisterende i bystruktur.  Synlighet fra sentrum bidrar til at 
sykehuset vil oppleves mer som en del av bylandskapet. Avstander vil gjennom den visuelle kontakten 
oppleves som kortere enn det er i praksis. 
 
Samlokalisering UiT-HK 
Kan etableres samtidig eller som en trinnvis utvikling, og likevel oppnå gode samlokaliseringseffekter 
da funksjonene kan legges tett opp til sykehuset i alle alternativer. 
 
Erverv 
Sykehuset kan utvikles innenfor Finnmarksykehuset HF og Norges Arktiske studentsamskipnad 
eiendommer.  
 
Hammerfest kommunes evt. omsorgsbolig er foreslått plassert på gnr. 22 bnr. 329 som eies av 
Finnmark fylkeskommune. 
 
Utvidelse av UiT – Campus Hammerfest er foreslått plassert på østlig del av Finnmarksykehuset HF 
sin eiendom gnr. 22 bnr. 9 som en forlengelse av eksisterende bebyggelse i samme høyde. 
 



 

 

Risiko, sårbarhet og gjennomføring 
Gjennomføring av tiltaket forutsetter reguleringsplan da sykehuset ikke er regulert. 
Avgrensning og utredningsbehov er ikke avklart. 
 

 
 

Utsnitt kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 vedtatt 19.06.2014. 
Område er avsatt til offentlig tjenesteyting herunder sykehus. Annen offentlig tjenesteyting enn sykehus kan 
også være aktuelt å lokalisere her. 
 
 

  



 

 

Alt. 3 Rossmolla 
Tilgjengelighet 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % bor langs 
rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset på Rossmolla, se kapittel 6.1.2. Nesten 40 % av da 
ansatte har under 2 km arbeidsreise, 84 % har under 5 km og gjennomsnittlig lengde er kun ca. 4,2 km. (Kilde: 
Tomteanalyse idéfasen). 
 
Det er etablert fortau og gang/sykkelvei til Fugleneset, men ikke fra bro over til Rossmolla og videre. 
Buss går i dag til krysset Fuglenesbukta/Meridiangata, som er ca 700 m fra forslag til hovedinngang nytt 
sykehus. Bussholdeplasser som er regulert ved tomten i gjeldende områdeplan bør etablere ved 
bygging av sykehuset med tilhørende forlengelse av bussrute. 
Parkeringsbehov er i idéfasen beregnet til 225 plasser (0,4 pl/ansatt) for sykehus på Rossmolla ihht 
gjeldende kommuneplans norm. Krav til parkeringsplasser avklares i reguleringsplanen. 
 
Støy 
Både dagens sykehus på Fuglenes og tomta på Rossmolla ligger i gul støysone der tiltak må vurderes for støyfølsom 
arealbruk. I forhold til sykehusvirksomhet vil utendørs støy på 55-60 dBA bli dempet av fasader slik at innendørs krav 
overholdes. Vi er ikke kjent med at dagens sykehus er genert av flystøy innendørs. (Kilde: Tomteanalyse, idéfasen) 
 
Støy vil utredes nærmere i videre prosjektutvikling og planforslag. 
Helikopterlandingsplass innenfor tomten vil generere støy til sykehuset og omkringliggende 
boligbebyggelse. Potensiale for vesentlige konflikter mht støv/sandforurensning må også belyses. 
 

Bylandskap, byrom og byutvikling 
Sykehus på Rossmolla vil bli en fysisk forlengelse av byen langs havna med publikumsfunksjoner. 
Det er derimot lite visuell kontakt fra/til sentrum da Fugleneset ligger imellom. Dette kan gi en 
opplevelse at avstand mellom sentrum og sykehuset er større enn det reelt sett er. Omkringliggende 
bebyggelse har i dag, og vil sannsynligvis framover, ha industri og tekniske funksjoner (renseanlegg, el-
verk etc). Dette må det tas hensyn til i utforming bygg og uterom. 
 
Samhandling UiT-HK 
Effekt av samlokalisering er ulikt for ulike utbyggingsmønster og vil av det ha ulik effekt. 
Dersom sykehuset, Campus Hammerfest og kommunens omsorgssenter får stor avstand og med Rv 
94 som barriere, vil det påvirke samhandlingsmulighetene og effektene knyttet til sambruk av arealer. 
Det bør tas stilling til om det ut fra modenhet i prosjektene og framdrift i plansaken skal fremmes en 
samlet plan eller om disse bør kjøres som separate saker. 
 
Erverv 
Aktuelt tomteareal for sykehuset eies av Hammerfest kommune. (21/863, 21/798, 21/806) Mulig 
tomt for omsorgsboliger 21/789 eies av Hammerfestkommune og festes av Hammerfest 
båtforening. 
 
Risiko, sårbarhet og gjennomføring 
Gjennomføring av tiltaket forutsetter ny plan da sykehus ikke inngår i formål som er tillat innenfor 
planen, og rammer for utbygging ikke gir tilstrekkelig volum og areal til utbyggingen. 
Gjeldende reguleringsplan tillater laveste tillatt terrengnivå c+3 og maksimal gesimshøyde c+15. 
Sykehus på Rossmolla kan få opp mot 7 etasjer og samlet bygningshøyde kan bli over 32 meter. 
Tillatt bebyggelse er begrenset til 7.500 m2 (BYA) der arealer til parkering ikke er medtatt. 



 

 

 

 
Områdereguleringsplan for Rossmolla – Meland. Vedtatt 
16.09.2014. 
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Varelevering Hovedinngang 

gående pasienter

Akutt

ETASJE 04

ETASJE 05

ETASJE 03

ETASJE 02

ETASJE 01

ETASJE U1

Etasje U1

Etasje 1

Etasje 3

Bruttoareal | m²
B/N: 2,0

1.840 m²

8.155 m²

5.420m²

1.480 m²

28.460 m²

27.608 m²

Samlet areal

Programmeret areal

Etasje 2 7.220 m²

Etasje 4

Etasje 5

4.345 m²

AREALOPPSTILLING



24

TEGNINGSVEDLEGG - KONSEPTRAPPORT FINNMARKSSYKEHUSET HF - NYE HAMMERFEST SYKEHUS

Programmeret | m²

921 m²

2.389 m²

745 m²

1.437m²

4.058m²

734 m²

938 m²

1.741m²

352 m²

Akuttmottak

Poliklinikker

Fysio- og ergoterapi

Pasientservice

Senge / Pasienthotell (voksne)

Intensiv og intermediær

Bildediagnostikk

Operasjon, sterilsentral, oppvåkning

Fødestuer

1.350 m²Ledelse og administration

831 m²Undervisning og forskning

468 m²Laboratorier

*Teknikk og logistikkarealerne er arealer der bidrages med under faktor 0,3 
   af det programerede nettoareal.

**HK arealer har en andel af teknikk og logistikkarealerne under faktor 0,3

27.608 m²Samlet areal

Afd.brutto | m²

1.760 m²

2.325 m²

510 m²Dagplasser 555 m²

820 m²

1.455 m²

4.525 m²

593 m²Senge (børn) 620 m²

740 m²

1.010 m²

1.805 m²

375 m²

1.345 m²

1.583 m²Kontor og møterom 1.785 m²

1.635 m²Ikke-medisinsk service 1.455 m²

760 m²

4.141 m²Teknikk og logistikk* 4.135 m²

2.115 m²HK sambrugarealer* (int. i sykehuset) 2.115 m²

535 m²

28.460 m²

337 m²Dagopphold 340 m²

Etasje U1

Etasje 1

Etasje 3

Bruttoareal | m²
B/N: 2,0

1.840 m²

8.155 m²

5.420m²

1.480 m²

28.460 m²

27.608 m²

Samlet areal

Programmeret areal

Etasje 2 7.220 m²

Etasje 4

Etasje 5

4.345 m²

AREALOPPSTILLING
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5,0 m²

Sengerom
16,0 m²

Korridor

13M

13M

Fasade

SENGEROM
1:100

FØDESTUE
1:100

POLIKLINIKK ROM
1:100

INTENSIV
1:100

EKSEMPLER PÅ ROMGEOMETRI

5400 5400

69
00

27
00

27
00

3000

Bad
5,0 m²

Fødestue
27 m²

Fødestue
27 m²

Asfyksirom
20 m²

Korridor

13M13M

13M

13M

Fasade



27

TEGNINGSVEDLEGG - KONSEPTRAPPORT FINNMARKSSYKEHUSET HF - NYE HAMMERFEST SYKEHUS
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1 Ankomst via hovedinngang
2 Mottakelse ved resepsjon
3 Vente
4 Behandling

1 Ankomst med ambulanse
2 Mottaksrom
3 Bildediagnostikk
4 Operasjon
5 Intensiv
6 Sengerom
7 Fysio-/ ergoterapi
8 Sengerom

1 Ankomst via hovedinngang
2 Mottakelse ved resepsjon
3 Fødestue
4 Sengerom

1

2

1

2

ETASJE 04

ETASJE 03

ETASJE 02

ETASJE 01

ETASJE U1

ETASJE 04

ETASJE 03

ETASJE 02

ETASJE 01
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ETASJE 04
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ETASJE U1
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4
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2

3

4
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6
8

7

4

3
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3
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