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1 | BAKGRUNN

Haukeland Universitetssjukehus
Ulriksbanen

Nyt Protonsenter

Det medisinske fakultet

Sjukeplejer høgskolen
N
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1.1.

INNLEDNING

I Norge har innføring av protonbehandling vært utredet siden 2010.
Utredningen var i tidlig fase ledet av Helse Vest RHF. Med
bakgrunn i resultatene fra de foregående prosessene, ble de fire
regionale helseforetakene i felles foretaksmøte
10. desember 2015 bedt om å gjennomføre konseptfase for
etablering av protonbehandling i Norge. Konseptfasen ble etablert
som et nasjonalt prosjekt ledet av Sykehusbygg HF. Det ble utredet
tre alternativer, alle med to varianter for planlagt
behandlingskapasitet.
• Nullalternativet
• Alt. 1: Etablering av ett protonanlegg innen 2022
• Alt. 2: Etablering av protonanlegg i Helse Sør-Øst og Hel
se Vest innen 2022
Styrene i alle de fire regionale helseforetakene godkjente
konseptrapporten 16. juni 2016, og ba om at den ble lagt til grunn
for det videre arbeidet. Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse
Sør-Øst RHF la anbefalingen om to proton- sentre (alt. 2b) til grunn
for sitt vedtak, mens Helse Midt- Norge anbefalte etablering av ett
senter i 2022. I etterkant av konseptfasens anbefaling ba
foretaksmøtet i de fire re- gionale helseforetakene den 10. januar
2017 de regionale helseforetakene å kvalitetssikre kapasitet,
teknologisk ut- vikling og kostnad, samt å starte arbeidet med
anskaffelse av protonutstyret. Sykehusbygg HF ledet arbeidet med
le- veranse notat datert 16.10.17. «Etablering protonterapisen- ter i
Norge, notat – videreføring etter konseptfase» Notatet konkluderte
med at det ikke hadde tilkommet vesentlige endringer av
vurderingene gjort i forhold til behandlings- kapasitet, teknologi
eller kostnader siden konseptfaserap- porten ble utarbeidet våren
2016. I tillegg ble det vurdert å forlenge planleggingshorisont til
2035 i tråd med andre utviklingsplaner. I delleveranse 1 tilkom det
et nytt utbyg- gingsalternativ. I styringsgruppemøte 18.09.2017,
vedtak SG-SAK 2/17 ble det gjort en presisering: «Styringsgruppen
er tydelig på at det i forbindelse med kvalitetssikring av kapasitet,
teknologi og kostnader skal vurderes scenarier for mindre
utbyggingsmodeller tilsvarende dansk modell.»

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

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

» I statsbudsjettet for 2018, post 81 Protonsenter bes det om at
det planlegges videre for to protonsentre i Norge.
Det første senteret skal etableres ved Radiumhospitalet ved Oslo
universitetssykehus innen 2023 og dimensjoneres i tråd med
sluttrapportens alternativ 1c. Dette innebærer at det skal bygges ut
tre behandlingsrom for klinisk bruk og ett forskningsrom, som ved
behov kan omgjøres til klinisk bruk. Kapasitetsmessig innebærer
dette at lag 6 pst. av pasiente- ne som i dag behandles med
stråleterapi kan få protonbe- handling. Det andre senteret skal
etableres ved Haukeland Universitetssykehus og Helse Vest
RHF/Helse Bergen har fått i oppdrag å planlegge for at dette
senteret kan stå fer- dig i 2025.
I styremøte i Helse Vest RHF, sak 039/18, 07.03.2018, ble det
godkjent etablering av et protonsenter i Helse Vest samt at det skulle
utvikles et skisseprosjekt for løsningen. Videre ble det lagt til grunn
at protonsenteret oppføres som et nytt bygg i Haukelandsbakken,
vis a vis Sykepleierskolen. Rammen for prosjektet er satt til 1.296
MNOK jfr rev. Nasjonalbudsjett 2018.
Prosjekteringsgruppen som har utarbeidet skissepro- sjektet for
protonsenter for Helse Bergen ble enga- sjert høsten 2018.
Prosjekteringsgruppen har bestått av Arkitema Architects, Rambøll,
Multiconsult, Norconsult og Bygganalyse. Arbeidet startet i
oktober 2018 og blir avslut- tet april 2019. Skisseprosjektet er
gjennomført i tett sam- arbeid med Helse Bergen HF sin
prosjektorganisasjon og ansatte ved Haukeland Universitetssykehus
HF. Det har vært avholdt medvirkningsmøter og flere
arbeidsmøter. Det er

gjennomført en rekke prosjekteringsmøter og ROS analyse med
fokus på design. Deler av prosjektgruppen og medvirkningsgruppen har deltatt på befaring til ”Dansk Center for
protonterapi” ved Århus Universitetssygehus i Danmak i for- kant
av utarbeidelsen av skisseprosjektet.
Konseptfasen for nytt protonsenter ble avsluttet med leve- ranse og
godkjenning av skisseprosjekt i sommeren 2016. Arbeidet har blitt
videreført gjennom 2017-2018 med eta- blering og gjennomføring
av skisseprosjekt for protonsen- teret. Anskaffelse av protonutstyr
er organisert som et eget, nasjonalt prosjekt. Utstyret vil påvirke
byggets utforming avhengig av hvilken leverandør som blir valgt.
Det er løpen- de koordinering mellom skisseprosjekt og
utstyrsprosjekt.
Protonsenteret ved HUS skal sammen med det nye sente- ret på
Radiumshospitalet være et tilbud til hele landet, en flerregional
behandlingstjeneste. Utstyrsanskaffelsen til protonsenter på
Radiumhospitalet og til Haukland sykehus gjennomføres som en
felles anskaffelse, og det er for øv- rig løpende koordinering
mellom prosjektet i Oslo og pro- sjektet i Bergen på de områder
der dette er naturlig

1.2. MÅLSETTINGER FOR
SKISSEPRO- SJEKT
Målet med skisseprosjektet er å utvikle et bygg for en ny
behandlingsmetode for kreft i Norge. Protonbehandling er en type
strålebehandling for kreft, som er mer presis en konvensjonell
stråleterapi med fotoner og derfor reduserer langtidsskader og
senvirkninger av behandlingen. Siden protonbehandling er mer
skånsom er den spesielt godt eg- net for barn og unge som skal leve
et langt liv etter avsluttet behandlingsforløp. En stor del av
pasientene vil være barn og unge som følges av sine pårørende.
Sverige startet be- handling med protoner ved sitt senter,
Skandionklinikken i Uppsala, høsten 2015. I Danmark er det
planlagt åpning av et protonsenter i Århus 2019. England har startet
bygging av to anlegg og Nederland har flere anlegg under planlegging og bygging. I løpet av de nærmeste årene vil det være opp mot
100 sentre i drift på verdensbasis.
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Skisseprosjektet skal ivareta god funksjonalitet, gode pasientforløp og arbeidsprosesser, både internt i protonsente- ret men
også sett i sammenheng mellom nytt protonbygg og eksisterende
fagmiljøer ved HUS. Det skal foreligge en samlet
utbyggingsløsning som møter krav til funksjonalitet, flyt, sikkerhet,
arbeidsmiljø, behandlingsmiljø, utforming, bærekraft, tekniske
løsninger, infrastruktur og logistikk og som samtidig evner å ivareta
og utvikle stedets kvaliteter og møte omgivelsene på en respektfullt
og trygg måte. Anskaffelsen av protonutstyr er et nasjonalt prosjekt
og i samarbeid mellom dette og utstyrsprosjektet blir det avklart
hvilke bygningsmessige og tekniske krav og føringer som påvirker
byggets utforming. Dette er viktig fordi de ulike utstyrsleverandørene har ulike krav til areal, volum og tekniske
installasjoner, herunder konsekvenser for beskyttelse mot stråling.
Utstyrsprosjektet planlegger å inngå kontrakt med leverandør primo
2019. Innføring av protonstråling som en flerregional
behandlingsmetode for kreft er på virksomhets- siden et nasjonalt
prosjekt, og de lokale byggeprosjektene skal koordinere seg mot
dette der det er aktuelt.

1.3.

HOVEDPROGRAM

Skisseprosjektet er basert på Hovedprogram utarbeidet som vedlegg
til sluttrapport konseptfase datert 16.06 2016 fra det nasjonale
protonprosjektet.
Hovedprogrammet
består av:
Del
I
Funksjonsprogram, del II Overordnet teknisk pro- gram og del III,
Hovedprogram utstyr. I tillegg foreligger det del-rapporter fra
arbeidsgrupper innen forskning, organise- ring og støtterom samt
kapasitet og dimensjonering. Høsten 2017 ble det gjort en
kvalitetssikring av kapasitet, teknologi og kostnader, her beskrives
valgt utbyggingsmodell, 2C.
Hovedprogrammet inneholder kapasitetsvurderinger, funksjonsbeskrivelser og nettoarealer/romprogram for flere al- ternative
utbyggingsløsninger. Skisseprosjektet skal vise hvordan netto
programareal for besluttet utbyggingsløs- ning kan innpasses i
fysiske bygningsanlegg, og gjennom løsningsforslag fastlegge
prosjektets bruttoareal.
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I alle land som etablerer protonbehandling har det vært mye
usikkerhet og diskusjoner omkring pasientunderlag og indikasjoner for behandlingen. På bakgrunn av dette har det i
konseptfasen vært utredet mange alternativer med ulik kapasitet og
om det skal være ett eller to sentre i Norge.
I statsbudsjettet for
2018 ba Stortinget regjeringen plan- legge for to protonsentre i
Norge. Det første senteret skal etableres ved Radiumhospitalet,
Oslo Universitetssykehus innen 2023. Det andre senteret skal
etableres i Bergen og stå ferdig senest 2025. Videre er det forutsatt
at senteret på Haukeland Universitetssykehus dimensjoneres i tråd
med alternativ 2 C beskrevet i kvalitetssikringen av sluttrappor- ten
fra det nasjonale prosjektet. Dette innebærer etablering av 1
behandlingsrom for klinisk bruk og et forskningsrom som senere
kan omgjøres til klinisk bruk. Disse forutsetnin- gene er også
gjentatt i revidert statsbudsjett for 2018.

1.3.1. FUNKSJONSPROGRAM
Et protonsenter skiller seg fra ordinære sykehusprosjekter ved at det
i dette senteret kun skal tilbys en behandlingsme- tode for stråling av
kreft. Det er en avgrenset pasientgruppe, og behandlingsmetoden er
høyspesialisert og svært avansert teknisk. Et protonsenter inneholder
flere funksjonsområder;
»

Strålebehandlingsrommene med støtteareal

»

Arealer for produksjon og distribusjon av protonstrå- le

» Klinikkdel med poliklinikkområder, overvåkningsare- aler
samt bildediagnostikk for behandlingsplanleg- ging
»

Administrasjon og kontorområder for doseplanleg- ging

»

Møte og undervisningsarealer

»

Forskningsarealer

»

Støttearealer for drift og service

1.3.2. OVERORDNET TEKNISK PROGRAM (OTP)
Overordnet Teknisk Program (OTP) er et styrende dokument
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som gir føringer for hvordan prosjektet skal utredes, analy- seres og
prosjekteres. Programmet beskriver ambisjonsnivå- et for
bygningstekniske og installasjonstekniske systemer. Løsninger skal
bidra til god investeringsøkonomi, god drift- søkonomi samt sørge
for et sikkert og godt miljø for pasi- enter, pårørende og ansatte.
Programmet skal i tillegg sørge for at vedtatte miljøkrav nedfelt i
Grønt Sykehusbygg – pro- sjektrapport II blir realisert. Bygningen
skal blant annet til- fredsstille kravene til passivhus (NS3701). I
tillegg skal byg- get oppnå energikarakter A og grønt
oppvarmingsmerke i henhold til energimerkeordningen. Det er
imidlertid slik at bunkersdelen er å betrakte som et prosessanlegg og
vil ikke kunne overholde kravene i henhold til NS3701 med hensyn
på passivhus. I Overordnet Teknisk Program stilles det en rekke
funksjonskrav til bygning og tekniske anlegg. Kravene skal sørge for
at en oppnår riktig kvalitet, sikkerhet og kapa- sitet. I stråledelen av
bygget stilles det særskilte krav til byg- ningskonstruksjonen for å
ivareta skjerming og sikkerhet

1.3.3. HOVEDPROGRAM UTSTYR (HPU)
Hovedprogram utstyr beskriver utstyrsmessige forhold og krav, og
er basert på arealberegninger i Hovedprogram. Programmet belyser
også noen utviklingstrekk innen medi- sinsk teknologi som vil
kunne få konsekvenser for bygget. Selve protonutstyret er avansert
og teknisk krevende utstyr som vil gi en omfattende integrasjon
mellom bygg og ut- styr, mer enn det som er vanlig i ordinære
sykehusprosjekt. Anskaffelse av protonbehandlingsutstyr går
parallelt med gjennomføring av skisseprosjekt og detaljer omkring
plass- behov og tekniske detaljer må det kommes tilbake til når
leverandør er valgt våren 2019.

1.3.4. ROMPROGRAM
Romprogrammet legges inn i databaseverktøyet dRofus i
forprosjektfasen. I funksjonsprogram utarbeidet i kon- septfasen ble
det programmert netto funksjonsareal for alle alternativer samt en
teoretisk beregning av bruttoare- alet for alle alternativer i samspill
med overordnet teknisk program. I reguleringsplansplanarbeidet
inngår deler av

eksisterende sykepleierskole i det nye protonsenteret, pla- nen er til
2.gangsbehandling i Bergen kommune og har pla- nid. 65330000
Denne var knyttet opp mot protonsenteret med en transparent
gangbru mellom byggene. Gjennom det arbeidet som er gjort i
skisseprosjektet ser vi at vi klarer å etablere gantry, forskning og
alle omkringliggende behov for både pasienter og ansatte på
proton-tomten.
. Gangbru er på bakgrunn av dette trukket ut av skissepro- sjektet,
men det forberedes for dette i en mulig fremtidig utnyttelse av
sykepleierskole / øvrige arealer.
Det etableres en tunnel / heisløsning mellom eksisterende
sentralblokk og Protonsenter. Dette for å sikre enkel ad- komst for
pasienter som kommer fra sentralblokk og syke- hotell. Det
planlegges for 2 heiser, begge med kapasitet for å romme
pasientsenger.
Ved
denne
løsningen
reduserer
vi
trafikkbelastningen i Haukelandsbakken for pasienter, varetransport og øvrig logistikk til / fra protonsenteret og beho- vet for
antall p-plasser. Løsningen er også valgt for å sikre optimal
logistikk og nærhet til det etablerte kreftmiljøet ved HUS. Denne
tunnel-løsningen er også inntatt i regulerings- planarbeidet.
1.3.5. SIKKERHET
Sikkerhetssystemer er lokale for Haukeland Universitetssykehus og
skal være forberedt for å inngå i et system hvor sikkerhetspersonell
kan overvåke, styre og føl- ge med trafikken i og utenfor sykehuset.
Brannalarmanlegg skal tilfredsstille kravene i NS 3960. Alle dører
i skallet, mellom sikkerhetssoner, inn til tekniske rom og andre spesialrom, lagerrom og inn til spesielle avdelinger forutsettes utstyrt
med adgangskontroll. I tillegg er det medtatt kortle- ser på alle
stativer/ skap (rack) i HKR og KR. Det skal være pasientsignal der
hvor det er pasienter.

1.4.

KRAV TIL PROSJEKTET

Haukeland Universitetssykehus posisjon som et spesialisert
kreftsykehus ønskes befestet og videreutviklet. Prosjektets
hovedmål er å betjene det nasjonale behovet for proton- behandling
av kreft. Ny teknologi vil gi et fremdriftsrettet
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behandlingstilbud som kan øke frekvens for suksessrik behandling. Prosjektet vil danne rettesnor for det videre ar- beid med
øvrige senter i Norge, og således være et pioner- arbeid.
1.4.1.
KRAV FRA FUNKSJONSPROGRAMMET
I funksjonsprogrammet er det beskrevet nærhetsbehov både
mellom funksjonsområder internt i protonsenteret, men også
nærhetsbehov, person og vareflyt mellom det nye bygget og
etablerte funksjoner og fagmiljøer ved HUS.
Det har vært fokus på god pasientflyt og gode arbeidspro- sesser,
og det har vært arbeidet med å skille pasienttrafikk fra
personaltrafikk og teknisk drift. Det er to pasientstrøm- mer til
protonbehandling. De pasienter som kommer til po- liklinikk og
bildediagnostikk
for
første
gangs
oppmøte/behandlingsforberedelse og de pasienter som kommer mange ganger
over en periode for selve protonbehandlingen. Etablering av tunnel
og heis vil være til en stor lette i trans- port av varer til og fra
protonanlegg, i tillegg til adkomst for pasienter og ansatte.

Haukeland universitetssjukehus

parkering

Terrasse

Innkjørsel til
p-kælder
Teknikk
Adgang til

Ravnebjerget barnehage

tunnel
Ovenlys
Grønt tak
Teknikk

Ovenlys
Grønt tak

Hovedinngang

Montana Terrasse

N

Infrastruktur
Bil

Sykepleierhøgskolen

Taxi / Drop-off
Varelevering / Avfall

Johan Blyttsvei

Utomhusplan 1:750
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1.4.2.
KRAV FRA OTP
» Arkitektur
»

Konstruksjonsmessige løsninger

»

Materialvalg og konstruksjoner som i varetar krav til
hygiene, miljøskadelige stoffer, klimagassutslipp og
strålingsproblematikk relatert til behandlingsutstyr

»

Lyd og vibrasjoner, se notat N-RIAku-22

»

VVS-tekniske installasjoner, herunder sanitæranlegg,
varmeanlegg, klimaanlegg, slukkesystemer, kjøle- anlegg,
gass/trykkluftanlegg og energiforsyning, se notater: N-RIV21: Ventilasjon, N-RIV-22: Kjøling,
N-RIE-21: Systemoppbygning el-installasjoner og
effektbehov

»

Elektroniske installasjoner inkludert strømforsyning,
reservekraft og UPS, belysning, brannalarmanlegg,
adgangskontrollanlegg, pasientsignalanlegg og bruk av lyd
og bilde m.m.

»

Tele, automatisering og IKT

»

Transportløsninger (Heis, løfteutstyr, avfallshåndte- ring)

»

Utendørsanlegg (veier, parkering beplantning, ledningsnett og installasjoner for spillvann/avløp samt
ladestasjoner

1.5.

UTBYGGINGSLØSNINGER

Det nye protonsenteret er tilpasset tomtens utfordringer og
muligheter. Bygget består av to bygningsvolumer, hen- holdsvis
betongbunker for strålebehandlingen og en enklere klinikkdel
tilsvarende
ordinære
sykehusbygg.
Oppdelingen
i
strålebehandlingsbunker og klinikkdel for protonbygget er en
konsekvens av de forskjellige arealbehov og skjermings- behov,
som igjen gir behov for forskjellige bygningsbredder og
konstruktive systemer.

1.6.

TOMT

Tomten for det nye protonsenteret er plassert på eksis- terende
parkeringsdekke nord for rundkjøring på toppen av
Haukelandsbakken (G.nr. 161 / bruksnr.1273). Tomten er skånende
fra sør til nord og ligger tett inntil bratt fjellside mot øst.
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1.7.

INFRASTRUKTUR

Ny adkomst og hovedinngang til protonsenteret blir på sør- siden
av bygget, plan 01. Dette området etableres med av /
påstigningssone for taxi og privatbil. Innvendig sykkelpar- kering
og parkring tilrettelagt for HC, ansatte og pasienter i plan U2 og
varelevering i plan U1 med innkjøring langs byggets vestfasade.
Pasienter, ansatte og annet støttepersonell som kommer til
protonsenteret via sentralblokken ankommer via tunnel og heis
med utgang i plan 01.

1.8. GJENNOMFØRINGSMODELL
FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG
RAP- PORTERING
1.8.1.
PROSJEKTERING OG BYGGEPLASS
OPPFØLGING Helse Bergen vil etter vedtatt
skisseprosjektrapport, kontra- here rådgivere for de ulike
fagområdene (ARK, RIB, RIV, RIE, RIBR, RIAku etc.) for fasene
forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase, slik at vi får kontinuitet på
disse ansvarsområde- ne. Det vil også bli kontrahert byggeledere til
oppfølging av fremdrift og kvalitet og da med særlig fokus på
arbeidene som skal skje i bunkersdelen. En samarbeidsplan vil bli
utar- beidet når leverandør av protonutstyret er valgt.

tilbakemeldinger på å velge totalentreprise for dette spesi- fikke
arbeidet.

1.8.3.
FREMDRIFT OG RAPPORTERING
Helse Bergen planlegger oppstart på tomten i august 2020 med
sprengningsarbeider og start av arbeid med tunnel. Det forutsettes
videre at arbeidet drives videre kontinuerlig og i nært samarbeid
med leverandør av protonutstyret, slik at milepeler for oppstart
installasjon etc. blir godt ivaretatt. Det planlegges med
ferdigstillelse av byggearbeidet i overgan- gen 2023-2024.
Ferdigstilling av medisinteknisk utstyr og selve protonutstyret vil
prosjektet måtte få komme tilbake til styret i Helse Bergen med.
Det planlegges å presentere en detaljert fremdriftsplan i forbindelse
med avlevering av forprosjektrapport.
Helse Bergen vil sørge for å rapportere til Styret i Helse Bergen i
tråd med normale prosedyrer for byggeprosjekter i tillegg til den
rapportering som skal gis til Programstyret gjennom hele
prosjektperioden.

1.8.2.
BYGGING
Helse Bergen har foretatt en gjennomgang av det planlag- te
byggeriet og vil på bakgrunn av tidligere erfaringer i ho- vedsak
gjennomføre byggearbeidet med entrepriseformen delte entrepriser.
Dette har Helse Bergen gode erfaringer med og vil bidra til at
lokale entreprenører vil kunne delta i tilbudsgivningen. Når det
gjelder utførelsen av delprosjekt tunnel og heis, vil dette vil bli
utført i en totalentreprise hvor også riving av p-hus og utsprengning
av byggetomten for protonanlegg vil inngå. Helse Bergen har
konferert med råd- giverstanden om denne delen av arbeidet og
har fått gode
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Vestibule/venteområde sett fra hovedinngangen mod reseption
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2.1.

LOGISTIKK

2.1.1.
GENERELLE FORUTSETNINGER
Følgende systemer og prinsipper inngår i logistikken mot
Protonsenter, Bergen:
» Protonsenter, Bergen, inngår som en del av Hauke- land
universitetssykehus hvorpå forsyning av for- bruksvarer
kommer fra Sykehusets sentrale lager av magasinvarer og
sterile varer, drevet av Sentralforsy- ning Hospitaldrift.
»

»

Det legges til grunn prinsipp om dedikerte servicemedarbeidere som inngår i serviceorganisasjonen for
Haukeland universitetssjukehus. Medarbeidere som har
ansvar for manuell transport av varer fra det sen- trale
varemottak for Haukeland universitetssykehus via den nye
kulvert / trafikksenter (4) til Protonsen- trets avdelingslager
med aktiv forsyning for påfylling og bestilling.
Det legges til grunn at teknologiløsninger for vareforsyning, f.eks. omkring bestilling av varer, aktiv
forsyning m.m. for Haukeland universitetssykehus
omfatter Protonsenteret.

»
2.1.2.
ADGANGSVEIE
(fig. 1) Eksterne adgangsveier for pasienter og pårørende Som det
fremgår av figuren til høgre er der tre eksterne ad- gangsveier til
Protonsenteret for persontrafikk for pasienter og eventuelle
pårørende.
Ved første besøk for undersøkelse i poliklinikk plan 01 og CT og
/eller MR skanning på plan 01 med etterfølgende di- agnose og
behandlingsplanlegging, forventes pasienter og pårørende å benytte
protonsenterets hovedinngang på plan 01, for deretter å henvende
seg i resepsjonen. Herfra hen- vises til:
» Protonsenterets etasje 01, poliklinikk, mot syd på
samme etasje som resepsjonen i vestibylen
» Protonsenterets etasje 02, billeddiagnostikken, enten

På etasjer for behandlingsplanlegging tas pasienten i mot ved
ekspedisjonen og instrueres i det videre forløp.
Ved etterfølgende besøk, i det elektive forløp, forventes pa- sienter
og pårørende å møte direkte på plan 02, strålebe- handling, til
anvist gantry. Pasientene ankommer enten via protonsentrets
hovedinngang plan 01mot syd, eller via tra- fikksenter 04 med
inngang fra parkeringsetasjen i U2 (med pasient og
handicapparkeringsplasser) eller fra Sykehusets hovedinngang via
kulvert.

Eksterne adgangsveje for patienter og
pårørende

Transportsentr
e

03

03

Udstyrsleverandør
Teknik
Tagterasse

Udstyrsleverandør
Teknik
Tagterasse

02

02

Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

01

01

Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

nr.1

Interne adgangsveier fra sengepostavdelinger for pasienter som er
innlagt. Pasienter i seng flyttes fra relevant sengeav- snitt på
Haukeland universitets-sykehus via kulvert til tra- fikksenter 04.
Interne adgangsveier for personalet
Ansatte kommer til personalrommet og garderobefasilite- tene på
plan 01 mot nord via personalinngangen via tra- fikksenter 01, plan
U2 mot nord, eller via kulvert / heis (trafikksenter 04) fra
hovedinngangen for Haukeland universitetssykehus.

2.1.3.
VERTIKALE TRANSPORTSENTRE
(fig. 2) Der etableres ikke transportsystemer som rørpost, AGV
transport og avfalls sug, fordi flyt av varer, dyr og avfall i
Protonsenteret foregår manuelt.
Det etableres i alt 4 vertikale transportsentre, alle med kombinasjon av trapp og heis, 1 primær forbindelse, 1 sekundær
forbindelse til ansatte og 2 forbindelser reservert til hhv.
forskningen (dyr) og til utstyrsleverandøren.

nr.4

Adgang fra
rundkørsel

U1

U1

Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

U2

U2

P- Kælder

P- Kælder

Hertil kommer et løftebord for løft av utstyr internt fra nivå i plan 3
til tekniske arealer mot øst ca. 1,2 meter.
Den interne trappen i vestibylen som forbinder ankomsta- realet
med protonterapibehandlingsrommene er ikke vist i skjemaet.

Adgang fra P-kælder

Adgang fra tunnel
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Fig. 1
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Fig. 2

nr.5

nr.3

Adgang
fra

ved bruk av intern trapp i vestibylen, eller heis i trafikksenter 04

nr.2

tunnel

Transportsenter
nr.

OPbygning

1

Heis og trapp

2

Heis og trapp

3

Heis og trapp

4

Heis og trapp

5

løftebord

Funksjon
Sekundær forbindelse
ansatte , teknikk
Reserveret forbindelse
ansatte og dyr
Reserveret
ansatte og utstyr
Primær forbindelse
ansatte og dyr
Pasienter / senge
varer
Sekundær forbindelse,
utstyr

TransportVei
U2 ‐ 03
U2 – 02 (03)
U2 ‐ 03

kulvert ‐02

03 – 03+1.2

Transportsentere

2.1.4. TUNNEL OG HEIS
Protonsenteret skal bygges i toppen av Haukelandsbakken med
kort avstand til sykepleierskolen og omkringliggen- de bolig- og
hybelhus. Området omtales som «et fremtidig utviklingsområde for
Haukeland Universitetssykehus.» For å knytte protonsenteret opp
mot eksisterende bygningsmas- se og funksjoner og etablere;
» En sikker trafikal forbindelse for pasienter (gående og
pasienter i seng) og senterets ansatte.
»

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

»

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

»

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

»

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

»

2.1.5.
BESTILLING AV VARER
Bestilling av varer som forbruksartikler, tøy, medisiner o.l. gjøres i
bestillingssystemet for Protonsenter på samme måte som ved HUS
for øvrig.

En løsning som ivaretar og forsterker det fremtidige
utviklingspotensialet for området.
er det besluttet å etablere en tunnel / heisløsning mellom
sentralblokk HUS og nytt protonsenter.
Tunnel klimatiseres med ventilasjon, varme og belysning og sikres
mot fuktinntrengning som for øvrige tuneller på HUS.

2.1.6.
FYSISK HÅNDTERING AV VARER
Den manuelle flytning av varer og avfall, utpakking av varer
m.v. forutsettes utført av ospitaldrift.
2.1.7.
FLYT AV VARER, GENERELT
(Fig. 4) Varer til protonsenteret kommer via sykehusets sentrale
varemottak og følger prinsipper for forsyning som

Interne adgangsveje for personale
og Udstyrsleverandør

Varemottak

03

03

Udstyrsleverandør
Teknik
Tagterass
e

Udstyrsleverandør
Teknik
Tagterass
e

02

02

Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

01

01

Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

U1

U1

Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

U2

U2

P- Kælder

P- Kælder

gjelder hele sykehuset. Varer transporteres herfra avdelingspakket via den nye kulvert / heis (4) til avdelingene,
alternativt til varemottaket på plan 01 mot syd.
Det er etablert lokale lager for forbruksmateriell og annet utstyr på
hver etasje. Oppstillingsplass for tomme og fulle vogner finnes på
hver etasje nært forsyningsheis.

2.1.8.
FORBRUKSARTIKLER
Forbruksartikler leveres in til sykehusets sentrale varemot- tak,
typisk fra eksternt forsyningssenter og leveres avde- lingspakket i
vognen. Etter transport via kulvert og heis(4) til forbrukssted på
avdeling utpakkas og lagres forbruksarti- klene i skapet av
hospitaldrift.
2.1.9.
TØY
Rent tøy leveres inn til sykehusets sentrale varemottak fra ekstern
leverandør i avdelingspakket vogn. Vogna transpor- teres via
kulvert og heis (4)mot respektive destinasjoner (garderobe og
avdelinger). Lin oppbevares i vogn i nisje.
Urent tøy og lin samles i vogn i avfallsrom. Fulle vogner
transporteres manuelt ved bruk av heis (4) til avsettings- plass ved
kulvert.

Adgang til tunnel

Adgang til tunnel

Fig. 3
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2.1.10.
MEDISIN
Medisiner leveres avdelingspakket fra apoteksfunksjonen på
Haukeland
universitetssykehus
direkte
til
avdelingen.
Apoteksfunksjonen håndterer også eventuell retur.
Medisiner transporteres fra apoteket via den nye kulvert / heis (04)
til medisinrommene.
2.1.11.
GASSER
Gasser som oksygen og medisinsk luft leveres via sentralt anlegg
til anestesiområder og strålebehandlingsrom.
Gass på kolber leveres fra eget lager og derfra videre til
Protonsenter.
2.1.12.
AVFALL
(Fig. 5) Det etableres avfallsrom / miljøstasjon på hver eta- sje samt
et sentralt avfallsrom med kontainere ved miljøgården/varemottaket mot syd på plan U1.
Avfallsfraksjoner som papp, kjemi, batterier, elektronikk og glass
m.m. håndteres og kildesorteres manuelt i avfallsrom på avsnitt, og
transporteres på vogn med heis til det sen- trale avfallsrommet mot
syd på plan U1 med kobling mot den «lille» miljøgården ved
varemottaket. Fortrolige papirer makuleres sentralt og fjernes via
det sentrale avfallsrom.
Det er etablert skyllerom på etasjene 02 og U1. Avfall fra
skyllerom transporteres til miljøgård for bortskaffelse Transport av
døde dyr skjer via avfallsrom i U2 eller til klinisk risikoavfall i det
sentrale avfallsrom i plan U1.
Leverandør av protonutstyr vil ha behov for lagring av noe
spesialavfall i rom skjermet for stråling. Dette må detaljeres når
utstyrsleverandør er på plass.
2.1.13. DYRETRANSPORTER TIL BRUK FOR
FORSKNING. (fig. 6) Det er behov for transport av levende dyr til
dyreopp- stallingsrom i forskningsavsnittet på plan 02 for
anvendelse til forskning. Transporten vil foregå i transportbur via
kulvert
/ heis (04) med skifte til heis (02) på plan U2, transport av burstrø,
fôr m.m. foregår samme vei.
Alternativt kan transporten av dyr og burstrø, fôr m.m. også skje
med varebil til plan U2 direkte til reservert heis(02).
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2.1.14.
UTSTYR TIL BRUK FOR LEVERANDØR AV
PROTO- NANLEGG.
(fig. 3) Utstyr til bruk for leverandør leveres in via varemottakelsen i U1. Herfra kan videre transport til akseleratoren,
EES’en, BTS’en, kontrollrommene og de 2 gantrys på plan 02 eller
til leverandørens arbeidsområder og teknikk på plan 03, skje med
heis 03. Det etableres egen heis for dette for- målet, innenfor
adgangsregulert område.
2.1.15. MAT
Kantine for ansatte, pasienter og pårørende befinner seg sentralt i
sykehuset.
Det er en automatkafé for pasienter og pårørende i forbindel- se med
ventearealene på plan 01 mot syd i ankomstområdet. Det finnes et
personalrom med kjøkkenfasiliteter på plan 01 mot nord.

2.2.

Avfall

Transport af
dyr

03
Udstyrsleverandø
r
Teknik
Tagterass
e

02
Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

03
Udstyrsleverandør
Teknik
Tagterass
e

02
Behandling
Billeddiagnostik
Forskning

HOVEDDISPOSISJON

Det arkitektoniske målet er at Protonsentret ved Haukeland
universitets-sjukehus skal være en klar og effektiv ramme for
behandling og forskning.
Prosjektet skal utnytte stedets kvaliteter til å sikre pasienter og
personale varierende opplevelser av dagslys og utsikt. Det er videre
et mål å etablere fysiske rammer som frem- mer samarbeid og
faglig utvikling, rasjonell drift og ikke minst høy behandlings- og
forskningskvalitet i et moderne arbeidsmiljø.

01
Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

U1

Det er lagt vekt på å skape trygge og verdige omgivelser for
pasientene. Fokuset har vært en klar og enkel logistikk samt gode
arbeidsbetingelser for personalet.
Det er etterstrebet å skape rom hvor dagslys, beplantning og
materialer er med på å skape omgivelser som gir barn og voksne
mulighet for å koble av når behovet for hvile og rekreasjon er som
størst.
Hovedelementene i disponeringen av protonsentret er:
» Plassen/rundkjøring, adkomstarealet og forplassen til
protonbygget, beskrevet i kapittel 3

Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

U2
P- Kælder

01
Ankomstplan
Reception
Poliklinik
Doseplan
Stabsfunktioner

U1
Teknikt
Stabsfunktioner
Bygningsdrift

U2
P- Kælder

Adgang fra P-kælder

Adgang fra tunnel

»

Base -, teknikk-, parkerings- og varemottaksetasjene

Fig. 5
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Fig. 6

»

Klinikkenheten, med dobbel høyde i vestibyle i ankomstområdet mot syd.

»

Resepsjon, stilleområde

»

Venteområder inkl. skjermede plasser for barn

»

Protonenheten.

»

Møtefasiliteter sentralt i bygget, nær trafikksenter 4

»

Trafikksenteret, som via den nye kulverten forbin- der
protonsenteret med sykehusets hovedinngang, beskrevet i
kapittel 3

»

Behandlingsplanlegging

»

Poliklinikk med arbeidsstasjoner, undersøkelsesrom/
samtalerom, lab. og prøvetakningsrom

»

Stabsfasiliteter, arbeidsplasser og kontorfunksjoner

»

En disponering som sikrer en enkel og klar logistikk som
forutsetning for en funksjonell og rasjonell drift.

2.2.1.
BASEN
Fordeling av funksjoner:
Plan U1:
» Personalrom og garderober mot nord
»

Teknikk - driftsrelaterte rom

Plan 02:
» Behandlingsdelen med arbeidsstasjoner, medisinrom,
lagerrom, dosimeter-rom m.m.
»

Omkledning og sengesluse

»

Skjermet pasientgang med adgang til gantryer

»

Behandlingsrom og gantryer (hhv. til pasienter og
forskning)

»

kontrollrom

»

Konsultasjonsrom

»

Areal for anestesi og oppvåkning

»

Skjermet pasientgang med adgang til gantryer

»

Bildediagnostikk med CT, MR

»

Rom til drift og vedlikehold, sentral avfallsrom , økonomigård, varemottak m.m.
Plan U2:
» Parkeringsetasje med adgang for innlevering av dyr til
forskning
» Adgang til trafikksenter 4 (dobbeltheis og trapp) som
forbinder logistikk systemet under Haukeland universitetssykehus med protonsentret.

»

Pasientfiksering

»

Adgang til trafikksenter 1 (heis og trapp), personalinngang

»

Forskning inkl. dyreoppstalling, kontorer og cellelaboratorium.

»

Adgang til trafikksenter 2 (heis og trapp), reservert til
forsknings avdeling

»

Akselerator, ESS og BTS

»

Adgang til trafikksenter 3 (heis og trapp), reservert til
utstyrsleverandøren.

2.2.2.

KLINIKK ENHETEN

Plan 03:
» Kontorfasiliteter for utstyrsleverandør samt adgang til
verksteder, internheis og tekniske rom
»

Takterrasse for personalet

Fordeling av funksjoner:
Plan 01:
» Hovedinngang / vindfang
»

Vestibylen med åpen trapp til til etasje 2

Fasade mot vest, til venstre inn-/utkjørsel til p-kjeller, i midten adgang til tunnel
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2.2.3.
INNGANGER
Det er fire innganger til bygget:
» Hovedinngang til Protonsentret, Plan 01
»

Inngang via kulvert/transportsenter 04 fra syke- husets
hovedinngang

»

Varemottak/økonomigård, plan U1

»

Parkeringsetasje, plan U2

Hovedinngang
Hovedinngangen er plassert godt synlig i klinikkbygget mot syd
mot ankomstplassen. Pasienter kommer inn i en vestibyle med stor
takhøyde som fungerer som protonsen- trets knutepunkt med
hovedekspedisjonen, venteområder, pasientkafé og stillerom.
Pasienter til behandling i proton- senteret vil henvende seg til
hovedekspedisjonen, hvorfra de vil bli henvist til poliklinikken,
billeddiagnostikken eller behandlingsområdet.
Inngang via kulvert/transportsenter 04 fra sykehusets
hovedinngang
Den direkte inngang fra sykehusets hovedinngang, via kul- vert til
trafikksenter 04, er plassert midt i protonsenterets klinikkdel.
Inngangen er tenkt til bruk for sengeliggende pasienter og for de
pasienter som er i et behandlingsforløp og dermed er kjent med
avdelingen, bygget og personalet.
Varemottak/økonomigård, plan U1
Inngang for varer der leveres direkte til protonsentret,
Protonleverandørens udstyr , udstyr til drift kommer til
varemottaket /økonomigården mot sydvest
Avfall kildesorteres og hentes herfra.
Parkeringsetasjen på U2
Fra etasjen er det inngang for
» elektive pasienter /pasienter i bil via trafikksenter 04
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»

personalet via trafikksenter 01

»

forskningspersonalet og dyr via trafikksenter 02

2.2.4.
ANKOMSTOMRÅDE OG EKSPEDISJON
Ekspedisjon og ventearealer for pasienter og pårørende be- finner
seg på plan 01.
Her er det enkel adkomst til protonsenterets hovedinngang mot
rundkjøringen og via trapp og heis fra parkeringseta- sjen og fra
sykehusets hovedinngang via kulvert.
Funksjonene i ankomstområdet befinner seg i et miljø ut- formet i
tre, basert på et organisk formspråk interiørmessig, gjerne utformet
som «øyer» av sosiale soner i vestibylen. Med dette oppnås et
mindre institusjonelt preg.
Ekspedisjonen, som tar imot pasienter og timebestillinger,
organiseres med et skjermet «back office» område, hvor man kan
ivareta taushetsplikten og utveksle pasientopplysninger.
Venteområdene for pasienter og pårørende i atriet er tilret- telagt
med avskjermede arealer spesielt tilpasset barn.
I området er det stillerom og café med automater
Toaletter er i nær tilknytning til venteområdet.
Fra ankomstområdet er det via en bred trapp adgang til
terapibehandlingen.

2.2.5.
KLINIKK
Poliklinikken, med undersøkelses- og samtalerom, som be- nyttes
til pasientkonsultasjoner med leger og / eller syke- pleiere, er
samlet i et klinisk område på plan 01 tett på pro- tonbehandlingen
og det sentrale trafikksenter.
2.2.6.
DIAGNOSTIKK, SCANNERE OG KLINISKE
STØTTE- FUNKSJONER
På plan 2, på samme etasje som protonterapibehandlingen, er
billeddiagnostikk med MR-, CT og et rom for fremtidig avbildning
plassert.
De billeddiagnostiske modaliteters formål er:
» Planlegging av protonbehandling for behandlingsfor- løp
»

Kontroll av protonbehandlingen underveis i behandlingsforløpet

»

Sikre posisjonering av pasienter før bestråling i be-

»

handlingsrom.

»

Lager

Kontrollrommene for MR og CT er samlet, mens
modalitetene har hvert sitt forberedelsesrom. Der er
støtterom som venteområder, omkledningsrom, toa- letter,
skyllerom og diverse lagerrom sentralt plassert i området.

»

Oppbevaringsrom for masker og pasientrelatert utstyr

»

I samme avdeling er de kliniske støttefunksjoner
plassert:

»

Rom og sekundære rom til pasientfiksering

»

Isotop forberedelse og laboratorium

»

Skjermet, pasientventerom

2.2.7.
BEHANDLINGSPLANLEGGING, DOSEPLAN
Arealet for doseplanlegging er plassert på plan 01. Funksjonen
består av rom til hhv. inntegning og samta- le samt åpne
arbeidsområder for doseplanlegging hvor de ulike faggrupper
(stråleterapeut, lege og fysiker) kan sit- te sammen med mulighet
for delvis avskjerming.

2.2.8.
PROTONTERAPIBEHANDLING
Selve protonterapibehandlingen foregår på plan 02 med inngang fra
balkongen i den store og åpne vestibyle som forbinder
terapibehandlingen med ankomstarealets venteområder.
Lys fra fasade sikrer dagslys til strålebehandlingens
arbeidsplasser.
Strålebehandlingens støtterom er plassert mellom en of- fentlig
korridor og en indre, mer avskjermet korridor foran
strålebehandlingsrommet. Her finnes støtterom som
» Kontrollrom
»

Arbeidsstasjon og medisinrom

»

Omkledningsrom og sengesluse

»

Konsultasjonsrom

»

Forberedelsesrom for anestesi

»

Rom for oppvåkning

»

Dosimetrirom

SKISSEPROJEKT - PROTONSENTER BERGEN | APRIL 2019 | Arkitema Architects, Rambøll, Norconsult, Multiconsult, ÅF Advansia, BA Bygganalyse

» Pasient- og personaltoaletter
Mellom strålebehandlingens støtterom og selve behandlingsrommet er det en skjermet pasientgang med overlys, utformet i
en skala og med et interiør, som skaper trygge og rolige omgivelser
for pasientene.
Overlyset er sammen med glassfasaden mot vest med på å sikre
dagslys til strålebehandlingens arbeidsstasjoner og kontrollrom.
2.2.9.
FORSKNING
Forskningen er samlet på plan 02 mot øst
Adgang / innlevering av dyr til forskningsavdelingen skjer
via intern heis fra etasje U2.
Dyrene / fôr o.l. kan komme til protonsentret med varebil
eller via kulvert til heis 04.
Forskningsavdelingen består av:
» Dyreavdelingen med personal- og varesluser, oppstallingsrom, lager og prosedyrerom. Dyreavdelingen er
uten dagslys.
»

Forskningskontorer

»

Celledyrkningslaboratorium med sluse

»

Et forskningsgantry innredet med horisontal stråle /
«fixed beam» for bestråling av dyr

»

kontrollrom for forskningsgantryet

»

oppstillingsrom for fysikk

» Forsøksdyr som er tatt ut fra Haukelands dyreav- deling
til protonsenterets forskningsavdeling sine lokaler kan
ikke tas inn i dyreavdelingen igjen.
Størrelsen og innrettingen av forskningsarealene vil bli konkretisert nærmere i
dialog med UiB og HVL i forprosjektfasen.
2.2.10.
STABSFASILITETER
På plan 01 samles alle kontorarbeidsplasser mot nord. Her
er ingen pasientadgang.
Kontorarbeidsplassene er utformet som generelle

arbeidsplasser. Ca. 50 % er utformet som enkeltmanns kon- torer
med samtaleplasser og de resterende 50 % er utformet som et
kontorlandskap. På etasjen er det også plassert et møtelokale og
toaletter.
På etasje U1, rett under kontorfasilitetene, er personalets
garderober og personalrom med møterom plassert.
På etasje 03, ved trafikksenter, er det plassert en mindre
takterrasse for personalet.
Øvrige konferanse-, møte- og undervisningsfasiliteter er lo- kalisert
nær trafikksenter 04 på plan 01, med enkel tilgang for alle
sykehusets brukere.
2.2.11. DRIFT
AV
PARTIKKELANLEGG
ARBEIDSOMRÅDE UTSTYRSLEVERANDØR
Utstyrsleverandørens kontorer er plassert på plan 03 med direkte
tilknytning til teknisk heis (som betjener plan U2 til 03), samt til
teknikkrommene over bunkeren. Kontorene er plassert samlet med
utsikt over fjorden mot vest.
Utstyrsleverandørens hovedkontrollrom er plassert sammen med
øvrige kontrollrom på plan 02.
2.2.12. KONFERANSE-,
MØTEUNDERVISNINGSFASI- LITETER
Se punkt 2.2.9

OG

2.2.13. BYGNINGENS DRIFT OG OPERASJON
På hver etasje er plassert et avfallsrom samt rom til renhold
(bøttekott).
Oppsamling av avfall i desinfeksjonsrom begrenses til avfall som
genereres i dette rommet.
Avfallet transporteres fra de desentrale avfallsrommene til et
sentralt avfallsrom tilknyttet det mindre varemottaket på etasje U1
mot syd.
Håndtering av smitteavfall følger samme sløyfe, men i egne,
spesielt merkede sekker/esker.
I forbindelse med det mindre varemottak på U1 er det plas- sert et
kontor tilknyttet drift, lager, moppevaskeri, IT-lager og verksted.

2.3.

PROTONENHETEN

Protonsenteret består av en egen bygningskropp, som inne- holder
produksjonsenheten til strålebehandlingen. Denne tekniske delen
består av flere komponenter og beskrives i ingeniørbeskrivelsen.
Nedenfor beskrives de pasient- og forskningsrelaterte funk- sjonene
i protonenheten.
2.3.1.
BEHANDLINGSENHETEN (GANTRY 1)
Behandlingsenheten består av et gantry som roterer rundt og
fordeler protonbestrålingen presist på pasientens kreft- svulst, et
system for pasientposisjonering og et underlag som pasienten ligger
på under behandlingen.
Pasienter skal kunne behandles i anestesi og overvåkes. Det er ikke
personell inne hos pasient når stråling foregår.

2.3.2.
FORSKNINGSENHETEN ( GANTRY 2) ,
(HORI- SONTAL STRÅLE / FIXED BEAM).
Er beskrevet i ingeniøravsnitt samt i avsnitt 3.3.2 om fleksi- bilitet

betongvegger, også taket er skjermet, normalt vil dette om- rådet
befinne seg på grunnplanet i bygget og være under- lagt strenge
adgangsbegrensninger.
2)
Behandlingsrom og kontrollrom
Behandlingsrom vil romme et teknisk bakrom for det roter- bare
gantry med stålramme som er bærende struktur for det om lag 150
tonn tunge gantry, rotasjons mekanisme, ba- lanserende motvekter,
magneter, strålelinje, el-forsyning og styringssystemer. Selve gantry
vil romme avbøyningsmag- neter, fokuseringsmagneter, skanne
magneter og systemer for kontroll av stråleposisjon og dosimetri.
Protonstrålen av- sluttes inn i pasientdelen av behandlingsrommet i
et munn- stykke (såkalt nozzle) som rommer utstyr for
strålelinjefor- ming, finjustering av energi og justering av
feltstørrelsen. Selve pasientdelen av behandlingsrommet vil
inneholde bordrobotsystem for behandlingsbordet med pasienten,
2D kV og 3D Cone Beam CT avbildningsutstyr, pasientovervåkningssystem, kommunikasjonssystem, en avskjermet sta- sjon for
kV avbildning for pasientposisjonering og det utstyr

man behøver for gjennomføring av behandlingen;
ringsutstyr, anestesiutstyr og lasersystem for posisjonering.

fikse-

Inngangen til behandlingsrom fra gang utenfor vil enten være
gjennom en maze korridor, en korridor med flere vin- kler for
stråleskjerming, spesielt med tanke på nøytron- stråling, eller
maze-løs, direkte, adkomst gjennom en strå- leskjermet dør. Det
finnes kombinasjoner av maze korridor og stråleskjermet dør, alt
avhengig av skjerming i vegger og dør.
Et protonanlegg vil inneholde et hovedkontrollrom for akseleratorkontroll, kontroll av strålelinjer og gantry og tilhø- rende
støttesystemer (kjøling og vakuum), samt et behandlingskontrollrom for hvert behandlingsrom hvorfra selve
strålebehandlingen kontrolleres.
3)
Pasientarealer og støttefunksjoner
Området med pasientarealer rommer blant annet resepsjon,
venterom, samtalerom, undersøkelsesrom, omkledningsrom,

2.3.3.
STØTTEROM
Behandlingsrommet har et nærliggende kontrollrom (manø- verrom)
med faste arbeidsplasser.
Øvrige nødvendige støtterom for strålebehandlingen er be- skrevet
i pkt. 2.2.6

2.3.4.
GENERELT OM ANLEGG FOR PROTONTERAPI
Et anlegg for protonterapi består av hovedelementene;
1)
Område for stråleproduksjon
2)
Behandlingsrom og kontrollrom
3)
Pasientarealer og støttefunksjoner
1)
Område for stråleproduksjon
Området for stråleproduksjon inneholder elementene; akse- lerator
og energi utvelgelses system og område for stråle- transport fra
akselerator til behandlingsrom.
Området for stråleproduksjon vil være skjermet med tykke
Behandlingsrom
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anestesirom, fikseringsrom og lagerrom for pasientspesifikt utstyr.
Støttefunksjoner omfatter diagnostisk utstyr, slik som CT og MR
skannere, utstyr for anestesi, kontorarealer, møterom,
konferanserom, alt man behøver for administrasjon og drift,
utstyrslagre og driftstekniske arealer.

2.3.7.
OMRÅDE FOR STRÅLETRANSPORT
Området for stråletransport strekker seg fra akselerator, gjennom
energi utvelgelses system og videre mot og inn i (hvert)
behandlingsrom. Protonstrålen blir fokusert og av- bøyd ved hjelp
av en rekke magneter (kvadrupol- og dipol- magneter) og
strålelinjen går inne i rør med meget høyt vakuum. Dette området
vil være underlagt streng adgangs- kontroll og være skjermet med
tykke betongvegger. I det- te området er det plassert el-forsynings
skap, vakuum og kjølesystemer og monitor systemer for strålelinje optikk og
-dosimetri.

Et forskningsrom med gantry vil være omtrent identisk med et
behandlingsrom, et forskningsrom med fiksert strålelinje vil
behøve mindre teknisk areal idet man da ikke behøver det roterbare
gantry, men det vil inneholde styringssystem for aktiv skanning og
bordrobotsystem på lik linje som i behandlingsrom. Det vil også
være avbildningssystemer i forskningsrommet.

2.4.

Et anlegg for protonterapi vil kreve store tekniske rom for utstyr
for el-forsyning og teknisk drift, kjøling og ventila- sjon.

STRÅLINGSSIKKERHET

Strålingssikkerhet av et strålevern bestemmes hovedsakelig av
vekten av strålevernet pr. areal. Som standard er tettheten av betong
tilstrekkelig til at veggtykkelsen er håndterbar (i området 2-4 m for
behandlingsbunkeren).
Derfor
er
betong et
utmerket
nøytronskjermemateriale for et protonterapi- senter. Betong har
også meget gode strukturelle egenska- per og er relativt billig per
massenhet. Følgelig gjør nesten alle protonterapisentre over hele
verden bruk av standard betong som skjermemateriale. I henhold til
norsk lovgivning er regelverket for årlig doseeksponering i Norge:
» Den årlige dosen til enkeltpersoner i befolkningen må ikke
overstige 1 mSv / år. Strålingsvernet til strålekil- der må
imidlertid planlegges slik at den årlige dosen til
enkeltpersoner i befolkningen ikke overstiger 0,25 mSv / år.

2.3.5.
PROTONAKSELERATOR
Protonakseleratoren vil være en syklotron eller en synkro- tron
plassert i en egen stråleskjermet bunker. I akselerato- ren
akselereres protoner, ekstrahert fra en ionekilde, opp i energi og
styres derfra til energi utvelgelses system som er plassert i
umiddelbar nærhet.
2.3.6.
ENERGI UTVELGELSES SYSTEM
I energi utvelgelses system tilpasses (moduleres) protonene sin
energi fra energien ved utgang fra akselerator til den energi man
skal behandle pasienten med. Dersom man har en syklotron vil dette
innebære at man lar protonstrålen pas- sere gjennom materiale med
varierende tykkelse og endrer energien avhengig av denne
tykkelsen. Et syklotronbasert energi utvelgelses system genererer
nøytronstråling til de umiddelbare omgivelsene, derfor er dette
systemet plassert så langt unna behandlingsrommene som praktisk
mulig og være plassert inne i skjermet og adgangsbegrenset område. Dersom man har en synkrotron justeres protonenergien uten
bruk av materiale plassert i strålelinjen, derfor genere- res det ikke
nøytronstråling ved modulering av protonenergi i et
synkrotronbasert system.

»

Den årlige dosen til arbeidstakere i et kontrollert om- råde
må ikke overstige 20 mSv / år.

»

Den årlige dosen til arbeidstakere i et tilsynsområde må
ikke overstige 6 mSv / år.

»

Årlig dose til arbeidstakere som ikke er i kontrollert eller
tilsynsområde må ikke overstige 1 mSv / år.

»

Protonsenterets bunkersdel må derfor utformes slik at dosen
til enkeltpersoner i befolkningen utenfor ikke overstiger
0,25 mSv / år. Dansk Center for pro- tonterapi ved Århus
Universitetssygehus (DCPT) er brukt som referanse og til
sammenligning er den be- regnede årlige strålingsdosen
utenfor DCPT-strålings-

Protonakselerator
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bunkeren vist i nedenstående figur. Ifølge figuren forventes
strålingsdosen i offentlige områder å være langt under 0,25
mSv / år for fullstendig brukstid (fulltidstilstedeværelse av
personell), og strålings- dosen i ikke-offentlige områder
forventes å være langt under 1 mSv / år for full belegg.
Basert på dette vurderes det at utforming av protonsenteret i
Århus gir tilstrekkelig strålingsbeskyttelse også for protonterapisenteret på HUS. Strålingssikkerhetsdesign for DCPT
videreføres derfor til protonterapisenteret på HUS.

2.5.

UNIVERSELL UTFORMING

Til grunn for planleggingen ligger en ambisjon om at Protonsentret
gjennom universell utforming skal være en tilgjengelig bygning for
alle brukere.
Universell utforming innebærer at kravet om en optimali- sert
tilgjengelighet for alle brukere er premissgivende for arkitektur og
valg av løsninger. De fysiske omgivelsene; det vil si bygninger,
interiører og uteområder er utformet slik at de kan brukes av alle
mennesker på en likestilt måte. Målet er en helhetlig arkitektur uten
behov for tilpasninger og særløsninger for enkelte grupper. Dette
fordrer en lett tilgjengelig bygning med planløsninger som ikke
nødven- diggjør spesialtiltak for orienteringshemmede, uterom som
kan brukes av alle og løsninger preget av et inkluderende
menneskesyn.

3 | ARKITEKTUR OG LANDSKAPSARKITEKTUR

Ankomst sett fra rundkjøringen
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Tilpasning av fasade til utsikt og hus
Lett horisontal fasade
Tilpasning
Base
Landskap

3.1.

ARKITEKTONISK UTFORMING

Den arkitektoniske visjonen for Protonsenter Bergen har vært
ønsket om å skape en bygning som plasserer seg med stor tyngde i
landskapet. Målet er å utforme en bygning som i sitt enkle
formspråk og grep utrykker ro og sikkerhet, og som samtidig tar i
mot sine brukere i en menneskelig skala og med en materialbruk og
utforming som gjør at de besø- kende føler seg velkommen.
Vi har tatt utgangspunkt i det landskap som bygningen blir en del
av. De to nederste etasjer i bygningen, ”basen”, samt
”protonanlegget” er utført i «in situ» betong, som med sin iboende
tyngde og stofflighet forsøker å samsvare med fjel- lets taktile
kvaliteter. I denne delen av bygningen, som pri- mært rommer pkjeller, teknikkrom og protonanlegg, er kra- vet til dagslys minimalt.
Vi har derfor, med varsom hånd, kun skåret ut små stykker av
fasaden slik at den fremstår som ét element i samspill med
fjellveggen. Med tiden vil fasaden bli beplantet og fremstå i et ennå
mer harmonisk samspill med fjell landskapet omkring.
Over betongbasen i klinikkdelen, hvor byggets brukere
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primært oppholder seg, har det vært en ambisjon å skape et lett og
luftig uttrykk med mye dagslys. Med markeringen av de
horisontale linjene tegner vi tydelig to lette horisontale dekker som
nærmest svever over basen. Fasaden er bygget opp modulbasert
med moduler på 1200mm, slik at det er tatt høyde for stor
fleksibilitet for fremtidens innredninger og planendringer.
Modulene på 1200mm medfører spros- ser og lameller som brytes
opp, og dette gir igjen et mindre hardt og mer levende uttrykk, til
denne del av bygningen. Stedvis åpner fasaden seg helt imot den
storslåtte utsikten som man finner både mot nord, sør og i midtre
del av byg- ningen. Med disse punktvise åpninger synliggjør vi
bygnin- gens funksjoner like mye innenfra som utenfra og skaper en
fasade som viser sitt liv både utenfra og innenfra.
3.1.1.
ARKITEKTUR SOM UNDERSTØTTER
BEHAND- LING
”Helende arkitektur” er idéen om at arkitekturen påvirker
menneskers velvære, og at arkitekturen kan medvirke til å fremme
en helbredende prosess hos det enkelte mennes- ke. Både
pasientens, personalets og de pårørendes opp- levelse av rom og
arkitektur er en del av begrepet. Den

grunnleggende tanken for utformingen av prosjektet er, at den
arkitektoniske utforming, uttrykt i dagslysets kvalitet, rommets
stemning, farger, lyd og muligheten for at være privat og trygg kan
underbygge den fysiske og psykiske he- lende.
3.1.2.
ARKITEKTONISKE UTFORDRINGER
Protonsenteret består overordnet av tre forskjellige byg- ningsdeler;
protondelen med produksjonsenheten til stråle- behandlingen,
klinikkdelen samt to etasjer med hhv. teknikk og parkering.
Protondelen med sine 2 gantry , til hhv.patientbehandling og
forskning, og en syklotron og tekniske anlegg fremstår lukket med
tykke betongvegger og varierende takhøyder, mens Klinikkdelen
fremstår som en lettere og mere enkel og åpen bygning.
Den arkitektoniske utfordring har vært:
» å få disse motsatt rettede bygningskropper til at
fremstå som en helhet
»

å få utformet bygningen så den muliggjør fremtidig
utskiftning / inn heising av utstyr

»

å få logistikken, som delvis er diktert av tomtens ut-
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forming og begrensning, til å virke enkel og logisk.
»

å få plassert protonsentret samt få plass til en funk- sjonell
og imøtekommende adkomstplass ut i fra hensynet til
reguleringsplanens bestemmelser

»

å tilpasse bygningen og funksjonene til trafikksente- ret som
knytter seg til den nye kulverten.

»

å unngå at det store bygningsmessige volumet, dominerer omgivelsene for mye.

3.1.3.
TILPASNING TIL OMGIVELSENE
Identiteten til planområdet er i stor grad definert av Haukeland
universitetssykehus. I den østre randsonen gren- ser området mot
Ulriken, som er definert som friområde i kommuneplanen og
gjeldende reguleringsplaner.
Planområdets plassering inntil fjellskjæringen i bakkant innebærer
lite silhuett for ny bebyggelse som planlegges der eksisterende
parkeringsanlegg ligger i dag. Tomten tå- ler større byggehøyde
enn annen bebyggelse innenfor plan
-området.
Området forøvrig preges av et sammensatt og ikke homo- gen
bebyggelses struktur, med variert bygningstypologi.

Senteret for partikkelterapi består i hovedtrekk av to volum, dels
«bunkeren» og dels den langstrakte «ryggen».
Ut fra den valgte tomts geometriske og geotekniske be- grensninger
er bunkeren plassert langs den bratte fjellryg- gen på et areal hvor
den naturlig passer inn og hvor det er plass til å etablere et forareal
til kliniske støttefunksjoner på forsiden. Den langstrakte ryggen er
plassert foran bunke- ren parallelt med de omkringliggende
bygninger. På denne måte oppstår en asymmetrisk sammenstilling
av de to vo- lumer, som utgjør en kompositorisk spenstighet,
samtidig med at bygningen innskriver seg naturlig i det omkringliggende landskap og bygningsmessige kontekst.
Det er ved utformingen og disponeringen av fasadene for- søkt å få
sykehuset til å fremstå som et innbydende anlegg med en entydig
identitet med en lavmælt og tilbakeholden arkitektur.
3.1.4.
PASIENTENES MILJØ
Pasientmiljøet skal oppleves rolig, med enkle og robuste overflater.
Det bør legges ned grundig arbeid med detaljer, materialer og
samordning av tekniske installasjoner. Der det er mulig bør det
benyttes naturmaterialer som har iboende egenskaper som gjør at
materialet eldes på en vakker måte og gir rommene karakter.
I dette prosjektet foreslås det en ganske lys fargesetting, med
innslag av tre i møbler og bygningsdetaljer for at ma- terialene skal
eldes vakkert og være koblet til naturen uten- for. Gulv kan med
fordel gis farger og materialer som hever naturtemaet.
Det er flere undesøkelser som peker på at visuelle stimuli som
kunst og fargeholdning kan senke fysisk og psykisk stress hos
pasienter og personale. Dessuten kan fargebruk og ulike
kunstneriske uttrykk gjøre det lettere å orientere seg og finne fram i
anlegget.
I de fremtidige faser presiseres bruken av integrert kunst i
prosjektet.

3.2.

fremtoning og stofflighet med synlige avtrykk og støpefo- rms
inndelinger som danner naturlige inndelinger og møn- ster i
overflatene.

MATERIALBRUK

Materialer på overflater og utførelse / detaljering må velges slik at
krav til hygiene, rengjøringsvennlighet og robusthet i det ferdige
bygg er godt ivaretatt. Bygg i helsetjenesten skal ha materialer med
lavest mulig klimagassutslipp og med minst mulig innhold av
helse- og miljøskadelige stof- fer. Klimabelastningen fra nybygg
skal dokumenteres gjen- nom bruk av EPD’er (Environmental
Product Declaration) og klimagassregnskap.
Dette kapitlet omfatter bare overordnede vurderinger som er gjort for
de materialer som gjelder arkitektdelen av arbeidet.
Videre detaljvurderinger av materialbruk må foretas i de påfølgende fasene, hvor der utarbeides et miljøprogram som fastsetter
miljømål, rammer og regelverk som skal ligge til grunn for valg av
tiltak i prosjektet.
Det vises for øvrig til skisseprosjektrapportens kap.3.7.2.
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

Tre - interiør

3.2.1.
GENERELT- BÆREKRAFTIG RESSURSBRUK
Det er et mål å anvende naturlige, gjenvinnbare mate- rialer som
tåler slitasje og eldes vakkert i det nye bygget. Bygningsdeler skal
ha høy bestandighet og være lett tilgjen- gelige for reparasjon og
vedlikehold. Det nye anlegget skal gjennomgående planlegges og
prosjekteres for en bære- kraftig ressursbruk. Det må likevel
presiseres at sikkerhet
i noen tilfeller kan overstyre krav til
bærekraft. Dette vil bli utredet mer grundig i senere faser
3.2.2.
MATERIALBRUK I PROSJEKTET, EKSTERIØR
Det er ved utformingen og disponeringen av fasadene for- søkt at
få sykehuset til å fremstå som et helhetlig og innby- dende anlegg.

Betong - base

Vegger som med deres tyngde og stofflighet forsøker å et- terligne
fjellets taktile kvaliteter
Basens in situ støpte betongvegger fremstår som protonen- hetens
vegger med dens synlige støpeformsindelinger og klamshull.
Basens overflate danner utluftingsrister for trafo- er og
ventilasjonsaggregater, samt porter og vindusåpnin- ger et dempet
uregelmessig mønster av hull.
basens vegger mot nord og vest beplantet med klatreplan- ter. Med
tiden vil fasaden bli beplantet og fremstå i et ennå mere harmonisk
samspill med det omkringliggende fjell landskapet.
Over betongbasen i klinikkdelen, hvor byggets brukere pri- mært
oppholder seg, har det vært en ambisjon å skape et lett og luftig
uttrykk med mye dagslys. Med markeringen av de horisontale
linjene tegner vi tydelig to lette horisontale dekker som nærmest
svever over basen.
Fasaden er tenkt som en lett sprosseoppdelt glass- og plate- fasade
med graderte inndelinger.
Fasaden er bygget opp modulbasert med moduler på 1200mm, slik
at det er tatt høyde for stor fleksibilitet for fremtidens innredninger
og planendringer. Modulene på 1200mm medfører sprosser og
lameller som brytes opp, og dette gir igjen et mindre hardt og mer
levende uttrykk, til denne del av bygningen. Stedvis åpner fasaden
seg helt imot den storslåtte utsikten som man finner både mot nord,
sør og i midtre del av bygningen. Med disse åpninger synliggjør vi
bygningens funksjoner like mye innenfra som utenfra og skaper en
fasade som viser sitt liv både utenfra og innenfra.
Vinduer, glass og platepartier kan utføres enten med lak- kerte
stålprofiler /plater eller elokserte aluminiumsprofiler/ plater. Dette
avhenger av i hvilken grad materialene tilfreds- stiller sikkerhetsog robusthetskravene.
Takene, den 5. fasade, er synlige fra flere steder, og de foreslås i
første omgang å være grønne tak, type sedum- tak.

De utvendige fasadematerialene må være bestandige og lite
vedlikeholdskrevende. Generelt har målet vært å benytte
konstruksjoner og materialer som er gjennomprøvd og som
patineres pent. Arbeidet med å finne de endelige materiale- ne vil
bli konkretisert i forprosjektet.
Protonenhetens betongvegger fremstår ærlig i sin

Aluminium - fasade
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3.2.3.
MATERIALBRUK I PROSJEKTET, INTERIØR
I denne fasen er interiørene beskrevet med noen tydelige
karaktertrekk, men ikke på nærmere detaljnivå.
Fra den store bygningsskala og helt ned i den skala som møter
hånden og øyet tett på, er tanken å bevege seg vekk fra det
institusjonelle kjølige preget og over i det taktile og varme
materialuttrykket.

Gulve:
Plan U2- Parkeringsetasje :
Asfalt belegg med oppstriping for parkeringsplasser.

Det etterstrebes å skape områder der interiøret og materi- alene er
med på å skape «avslappende oaser» som gir barn og voksne
mulighet for å koble av når behovet for hvile og rekreasjon er som
størst.
Møbler og inventar blir nøye utvalgt for å underbygge en hjemlig
stemning.

Plan 01:
I vestibylen, mot syd, foreslåes et gulv av blank betong(flis)
hvorpå
resepsjons-, vente-, leke- og stilleområder er plassert som
sirkelformede trebekledde oaser med linoleums/teppegulv. I øvrige
rom velges gulvbeleggning som vinyl eller linoleum iht.
sykehusets hygienemanual.

Det som kjennetegner interiørene er naturmaterialer og lyse, klare
farger med stort innslag av tre. En utstrakt bruk av tre i husets indre
del, spesielt i ankomst- og behandlings- området på plan 01 og 02
mot syd, muliggjøres på
grunn av en spesiell overflatebehandling, som gjør at harde
rengjørings- og hygienekrav, sammen med krav til vedlike- hold,
kan tilfredsstilles.
Inneklima spiller en nøkkelrolle for vårt velbefinnende, der- for
arbeider vi aktivt med materialer for å oppnå et optimalt inneklima.
Det ønskes videre å etablere en klar og tydelig «vei-finner» i
bygningen, ved bruk av interiør, malerier, integrert kunst og farger
som hjelp.
Materialer:
Interiør:
Plan 01:
I vestibylen mot syd er resepsjons-, vente-, leke- og stille- områder
utformet som sirkelformede «oaser» bygget opp i trematerialer,
som skaper et hyggelig ankomstområde for pasienter og pårørende
uten et institusjonelt preg.
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Plan U1-Tekniketasje med stabsfunktioner mod nord:
Slitesterkt farget epoxygulv i teknikkområdene. Fliser i
garderobene, linoleum i personalrommene.

Plan 02:
vinyl eller linoleum iht. sykehusets hygienemanual
Plan 03 – Utstyrsleverandørens kontor- og teknikkarealer:
Linoleum / demonterbare EDB gulv
Vegger:
Plan U2- Parkeringsetasje:
Søyler og trapp- og heiskjerne, «In situ» betong
Lettklinker vegger, pusset
veggene males
Plan U1-Teknikketasje med stabsfunksjoner mot nord:
Søyler og trapp- og heiskjerne, «In situ» betong Lettklinker
vegger, pusset
veggene males
Plan 01:
Vestibylen mot syd karakteriseres av interiører i tre, se beskrivelse under interiør.
Ved møte og konferanserommene og poliklinikken, avd. for
behandlingsplanlegging og stabsfunksjonene mot nord er Vegger
mot gangene er fullglassvegger eller lukkede gips- platevegger, alt
etter rommets funksjon.
Øvrige vegger er gipsvegger og betongvegger. Disse veg- gene
males.

Plan 02:
Rommene for stråleterapibehandling, ligger innbydende til på
balkongen, med kledning i trefinér. Trefinérplatene ten- kes i
nordisk tre som bjørk.
Lysinntak til kontrollrommene er tilsvarende systemglass- veggene
med
innebygd
lamellavskjerming,
alternativt
med
folieavskjerming.
Veggen i den skjermede pasientgangen mot gantry’ene foreslås at
beholdes i betong, mens mazen og pasientbe- handlingsdelen av
gantryet foreslås kledd i trefinér.
I avdelingene for hhv. billeddiagnostikk og forskning mot hhv.
nord og øst er veggene mot gangene fullglassvegger eller lukkede
gipsplatevegger, alt etter rommets funksjon. Fullglassveggene er
med aluminiumskarmer med innebyg- get lamellavskjerming,
alternativt med folieavskjerming.
Der er spesielle krav til vegger (stråling og magnetis- me) til
scannere, stikkerom, isotop lab. og til skjermet pasientventerom.
Det er krav til lukkede vegger (skjermet for dagslys) til rom hvor
det er dyr.
Øvrige vegger er gipsvegger og betongvegger. Disse veg- gene
males.
Plan 03 – Utstyrsleverandørens kontor- og teknikkarealer:
Kontorer og verksteder har henholdsvis fullglassvegger el- ler
lukkede gipsplatevegger mot gangene, alt etter rommets funksjon.
Fullglassveggene er med aluminiumskarmer med innebyg- get
lamellavskjerming, alternativt med folieavskjerming.
Ved et lagerrom er det krav til skjerming mot radioaktivitet.
Gipsvegger og betongvegger males.

Plan U1-Teknikketasje med stabsfunksjoner mot nord:
Ingen himling i teknikkrom
I varemottaket – isolering mot dekket.
Ved stabsfunksjonene mot nord
Akustisk
dempende
lamellhimlinger
i aluminium
personalrommene.
Øvrige himlinger utføres i akustisk dempende demonter- bare
gipshimlingssystemer.
Plan 01:
Akustisk dempende lamellhimlinger i aluminium
på undersiden av balkonger og i gangsoner, samt i rom uten
hygieneklassifikasjoner (kontorer, doseplan mv.) Øvrige himlinger
utføres i akustisk dempende demonter- bare gipshimlingssystemer.
Plan 02:
Akustisk dempende lamellhimlinger i aluminium
på undersiden av balkonger og i gangsoner, samt i rom uten
hygieneklassifikasjoner (kontorer, doseplan mv.) Øvrige himlinger
utføres i akustisk dempende demonter- bare gipshimlingssystemer
Plan 03:
Akustisk dempende demonterbare gipshimlingssystemer i kontor
og verkstedslokaler.
Dører:
Alle dører er i fargelakkert overflate.

Rekkverk:
Plan 02
Trapperekkverk og rekkverk på balkongen mot vestibylen er utført som
utkragede glassrekkverk.
Trapperekkverk er i lakkert flatjern.

Himlinger:
Plan U2- Parkeringsetasje:
Himling – isolering mot dekket.
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3.3.

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

mulig å anvende industrialiserte byggeprosesser i større stil. Selve
bunkeren vil med sine veggtykkelser/ dekketykkelser ikke være
mulig å gjennomføre gjennom en industrialisert byggeprosess. Det
eneste som vil være mulig å prefabrikke- re vil være
innføringsveien i tak og vegger som skal lukkes i ettertid. Her vil
det være mulig å bruke prefabrikkerte ele- menter av betong som
enten dekker eller blokker.
Klinikkbygget har mulighet til en større bruk av prefabrik- kerte
elementer, noe som vil flytte produseringen av byg- ningsdelene
bort fra en allerede trang byggeplass. Noen eksempler på elementer
i bygget som kan prefabrikkeres er fasader, dekker, søyler og
vegger.

I det nedenstående har vi vurdert konseptet opp mot de tre
begrepene generalitet, fleksibilitet og elastisitet.

3.4.
3.3.1.
GENERALITET
I Klinikkdelen er særlig rommene i poliklinikken og arbeidsplassene i stabsområdene utført med en utstrakt bruk av generalitet.
Vegger er lette skillevegger, som enkelt kan demonteres, og dermed
gi mulighet for en endret romutnyttelse.
Fleksibiliteten tenkes innarbeidet i bygningens konstruktive
systemer, fasadesystemer og føringstraséer, som er tenkt ut fra dels
et krav om fleksibilitet og dels i forhold til bygnin- gens
organisering.
3.3.2.
FLEKSIBILITET
I protondelen er forskningsdelens «fixed beam» / bestrå- lingsrom
geometrisk utformet på den måten at det vil kunne omdannes til et
behandlingsrom for pasienter.
3.3.3.
ELASTISITET
Det foreligger ikke umiddelbart store utvidelsesmuligheter på
tomten jf. reguleringsplanens avgrensninger, med min- dre den
eksisterende bebyggelsen til den tidligere sykeplei- erutdannelse
tas med i betraktning.
3.3.4.
INDUSTRIALISERTE BYGGEPROSESSER
Funksjonskravet til protonbygget gjør at det ikke vil være

BYGNINGSFYSIKK

Kravet til bygningsfysisk er gitt i Teknisk forskrift (TEK 17),
§13-og 14. Bygningen skal også tilfredsstille kravet til pas- sivhus i
henhold til kravene i NS 3701:2012, ”Kriterier for passivhus og
lavenergibygninger. Yrkesbygninger”
Det er utarbeidet et premissnotat for bygningsfysikk i pro- sjektet.
Med
bygningsfysisk
menes
klimaets
påvirkning
av
bygningskroppen, og inkluderer fuktsikring, varmeisolering og
tetthet. I rapporten er det gitt anbefalinger på hvordan dette kan
løses, mens det er gitt et kort sammendrag i ka- pitelene under.
Bygningsfysikker skal kontrollere og godkjenne alle detaljer som
gjelder klimaskallet før utsendelse av tegninger til byg- geplass.
Dette for å sikre at alle bygningsfysiske forhold blir ivaretatt, og at
bygningen blir fuktsikker og har et tilstrekke- lig lavt varmetap.
3.4.1.
FUKTSIKRING
Protonsenteret skal oppføres i Bergen, en av byene i Norge med
mest nedbør- og slagregnsmengde. Dette fører til at fuktsikring av
bygningen er spesielt viktig. Prinsippet om to- trinns tetting må
følges for alle deler av fasader. Det må eta- bleres vanntette
oppkanter eller drensrenner rundt vindu og dører som går ned til
bakkeplan. Taket må ha parapet rundt hele randsonen, og må ha
tilstrekkelig fall og nødoverløp..

Vestilbule / venteområde
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3.4.2.
NORMALISERT KULDEVERDI
Bygningen skal oppføres som passivhus, og må tilfredsstil- le
kravet til normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K gitt i NS
3701:2012. Det må etableres et kuldebrobudsjett for å dokumentere
kuldebroverdien. For å oppnå en så lav kulde- broverdi må alle
dekkeforkanter og søyler/bjelker isoleres på utsiden med minimum
150 mm, men det beste er om hele klimaveggen blir montert på
utsiden av bæresystemet, slik at kuldebroer minimeres. I tillegg bør
fundament isoleres, og det må legges inn kuldebrobryter mellom
betonggulv på grunn og ringmur.

3.4.3.
LUFTTETTHET
NS 3701:2012 setter også krav til et luftlekkasjetall på un- der 0,6
h-1, men i skisseprosjektet er det lagt til grunn 0,5 h-1. Dette vil ha
en stor effekt for å få redusert varmetapet i bygningen. For å få til
et så lavt lekkasjetall må det være fokus på tetting av overganger
og gjennomføring. Vind- og dampsperren må klemmes og teipes i
alle skøyter og over- ganger. Gjennomføringer gjennom
klimaskallet må redu- seres til et minimum, og nødvendige
gjennomføringer må tettes med mansjetter.

3.5.

ENERGIKONSEPT

3.5.1.
ENERGIBEREGNING
Det er utført energiberegninger i det dynamiske beregningsprogrammet SIMIEN mot kravene i TEK 17 og NS 3701.
Beregningen er utført med bygningen som en sone, iht. NS 3031.
Siden bunkeren ikke har varmebehov inngår den ikke i oppvarmet
bruksareal og er ikke medtatt i energi- beregningen. Inputdata brukt
i energiberegningene er både standardverdier hentet fra NS 3031 og
NS 3701 eller opp- gitt fra RIV.
3.5.2.
ENERGIFORSYNING
OG
VARMEDISTRIBUSJONS- SYSTEM
Valg av energiforsyning og varmedistribusjonssystem har noe å si
for hvilket energimerke bygninger kan oppnå.. Protonsenteret er
innenfor konsesjonsgrensen for tilknyt- ningsplikt til fjernvarme og
dette er derfor valgt som ener- giforsyningsløsning, samt
elektrisitet. Det er valgt radiator som varmekilde da dette er gunstig
med tanke på energi- merking.
3.5.3.
U-VERDIER
Det er i TEK 17 og NS 3701 stilt minstekrav til U-verdi for
yttervegger, tak, gulv og vindu/dører. I energikonseptet er det
foreslått nødvendige isolasjonsmengder for å oppnå U-verdiene og
dermed tilfredsstille energikravene i TEK 17 og NS 3701.

Energikonseptet skal synliggjøre hvordan energikravene i
«Forskrift om teknisk krav til byggverk» - TEK 17 § 14 kan
ivaretas. Det er ytterligere vurdert hvordan prosjektet kan oppholde
passivhuskrav iht. NS 3701:2012 «Kriterier for passivhus og
lavenergibygninger. Yrkesbygninger».

3.5.4.
RESULTAT FRA ENERGIBEREGNING
Energiberegningene viser om krav gitt i TEK 17 og NS 3701 blir
ivaretatt for prosjektet, samt hvilket energimerke byg- ningen
oppnår. Resultatene er vist i energirapporten.

Prosjektet skal også oppnå energimerke grønn A. Kravene her er
beskrevet ytterliggere i energirapporten. Da dette er et
skisseprosjekt har det vært viktig med marginer for å gi rom for
endringer senere i prosjektet. Det er utarbeidet et energikonsept for
skisseprosjektet og kapitlene under gir et kort sammendrag av det.

3.5.5.
TERMISK INNEKLIMA
For at bygningen ikke skal ha kjølebehov må det verifiseres at
termisk inneklima er tilfredsstillende, iht. TEK 17 § 13-4. Det er i
denne fasen lagt til grunn at alle solutsatte fasader må ha
solavskjerming, dette må vurderes ytterligere i neste prosjektfase.
Resultatet av beregningene vil være avhengi- ge av hvilke
forutsetninger som settes for bl.a. klimadata, bruksmønster,
ventilasjonsegenskaper og driftstider. Det legges fokus på å
innhente så reelle data som mulig, men
for enkelte faktorer vil det måtte gjøres forutsetninger.
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3.6.

VIDERE ARBEID

Det er utfordrende å oppnå energikarakter A. Dagens byg- ning og
tekniske løsninger oppnår ikke energikarakter A og dette må det
være fokus på i neste prosjektfase. Vindusareal, solavskjerming og
tekniske egenskaper til ventilasjonsan- legget påvirke
energimerket. Vindusarealet bør reduseres og det er behov for å
vurdere termisk inneklimaet da det er fare for høye temperaturer i
bygningen.
Kuldebroregnskap må utarbeides i neste prosjektfase, og det er
viktig å ha fokus på gode overganger da det erfa- ringsmessig kan
være vanskelig å oppnå en normalisert kul- debroverdi på 0,03
W/mK.

3.7.

MILJØ

3.7.1.
MILJØMÅL OG KRAV
Dagens lov- og regelverk mht. ytre miljø stiller miljøkrav som bør
tas hensyn til i prosjektet. I forhold til ytre miljø
-eksempelvis naturmiljø og kulturmiljø, forutsettes dette håndtert i
forbindelse med den overordnede plassering
og reguleringsplan utarbeidet i forbindelse med det nye
Protonsenteret.
3.7.2.
MILJØPROGRAM OG
MILJØOPPFØLGINGSPLAN Der skal i de etterfølgende faser,
utarbeides et miljøprogram som fastsetter miljømål,
rammer og regelverk som skal ligge til grunn for valg av
tiltak i prosjektet.
Forhold i forbindelse med tomt, riving av eksisterende parkeringshus samt omkringliggende infrastruktur og bebyg- gelse er
beskrevet i rapport 18-14582 fra NIRAS;
·
Innledende studie forurenset grunn
·
Miljøsaneringsbeskrivelse

3.8. BESKRIVELSE AV
LANDSKAPS- KONSEPT OG
LØSNING
3.8.1.
INNLEDNING
Ut fra den valgte tomts geometriske og geotekniske be- grensning
er Protonsentret plassert langs den bratte fjell- ryggen Ulrikken på
et areal hvor den naturlig passer inn og hvor det er plass til å
etablere et areal til kliniske støttefunk- sjoner, samt teknikk og
parkering, som en langstrakt rygg plassert foran bunkeren parallelt
med foranliggende bolig- bebyggelse. På denne måten oppstår en
asymmetrisk sam- menføyning av de to volumer, som utgjør en
kompositorisk spenstighet, samtidig med at bygningen innskriver
seg na- turlig i det omkringliggende landskap og bygningsmessige
kontekst.
Teknikk- og parkeringsetasjene fremstår som en lukket massiv base
med samme materialitet som protonbehand- lingsanlegget, mens
klinikkdelen med dens pasientorienter- te funksjoner fremstår lett,
åpen, varm og innbydende i sin arkitektur.
Med bygningens plassering fremstår en ny ankomstplass/
rundkjøring til protonsentrets nye hovedinngang mot syd.
Målsettingen er å gjøre omgivelsene vel så funksjonel- le som
vakre og stimulerende enten man iakttar arealene innefra eller
oppholder seg ute. Det er samtidig forsøkt å få parkering,
varelevering, rømningsveier, fotgjengerarealer samt belysning og
vegetasjon til å harmonere i et tiltalende anlegg med en klar
hovedadkomst.

3.8.2.
ADKOMST OG PARKERING
Protonsenteret orienterer seg med hovedinngang og pasientankomst mot den lett skrånede forplassen / rundkjørin- gen på
kote 52.100 mot syd.
Forplassen strekker seg inn under protonsentrets ankom- stetasje
og skaper dermed et tilbaketrukket overdekket ankomstareal.

Forplassen / rundkjøringen er plassert som en snuplass i enden av
Haukelandsbakken, nedenfor fjellryggen Ulriken. Forplassen er et
knutepunkt som skal ivareta adkomst til hovedinngangen til
Protonsenteret og samtidig ha ad- gang til den tidligere
sykepleierskolen, en gangsti til Johan Blyttsvei og til boligblokkene
som er plassert mot vest foran Protonsenteret.
Nær hovedinngangen etableres det et område for av- og påstigning.
Personal- og pasientparkeringsplasser, samt plasser for per- soner
med nedsatt funksjonsevne legges til parkeringseta- sjen U2, nær
heis og trapper.
Videre er det på parkeringsetasjen
ringsplasser ved personalinngangen.

plassert

sykkelparke-

Forplassen / rundkjøringen fremstår asfaltert i kjørebanen og de
omkringliggende arealer utføres i materialer som grus, stein og
vegetasjon med gress.
Vest for Protonsenteret, langs veien mellom skråparkerin- gen og
basen, etableres områder med lav beplantning.
Sittebenker beregnet for kortere opphold forsøkes etablert
mot forplassen.

3.8.3.
KLINIKKENHETEN
Innvendig i ankomstområdet på plan 01 mot syd åpner vesti- bylen
seg opp over to etasjer. Innvendig i vestibylen fore- slåes plassert
grupper av lav beplantning som utover det å fungere som romdelere
også virker hyggelig og trygghets- skapende. Arbeidet med å finne
de endelige vegetasjonsty- per vil bli konkretisert i forprosjektet.

personalets takterrasse. De foreslås i første omgang å være grønne
tak, type sedumtak el.lign
3.8.4.
PROTONENHETEN
Protonenhetens betongvegger fremstår synlige med støpe- forms
inndelinger og avtrykk som danner en naturlig opp- deling og
mønster i betongoverflatene.
3.8.5.
BASEN
Basens «in situ» støpte betongvegger fremstår som protonenhetens vegger med dens synlige støpeforms inndelinger og
avtrykk.
Basens vegger mot nord og vest tenkes beplantet med klatreplanter på utvalgte områder.
3.8.6.
BELYSNING
Der etableres en variert og trygghetsskapende belysning på
adgangs- , parkerings- og innkjøringsarealer, samt ved byg- gets
innganger.
Belysningen skal underbygge sikker orientering og ferd- sel
utendørs og er med på å sikre utsikten til omgivelsene og mot
sjenerende speilinger og refleksjoner i vinduene. Belysningen
utformes med velavskjermede, blendingsfrie armaturer og lyskilder
med god fargegjengivelse, både for å sikre gode visuelle
synsforhold etter mørkets frembrudd, og for å motvirke lysforurensing.
Belysningen velges så den tilpasses i forhold til belysningen av de
omkringliggende veier og bygninger.

Det etableres grønt tak og i mindre omfang takterrasser
på
bygningens tak. Takflatene på protonbygget vil være særlig
betydningsfull som stemningsskapende omgivelse opplevd fra, fra
utstyrsleverandørens arbeidsplasser og fra
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4 | BYGG OG TEKNISKE ANLEGG

Vestfacade med inn-/utkjøring til p-kjeller foran i bildet
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4.1.

fjellskjæring, som får skjæringstopp bare ca 15 meter fra
terrassehusene.

GEOTEKNIKK INGENIØR

4.1.1.
GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLOGI
Det er tidligere utført ingeniørgeologisk kartlegging
skredfarevurdering av området.

og

»

Rambøll Notat 1350002415-049 G-not-001 Skredfarevurdering, 2017-06-09

»

Rambøll Notat 1350002415-049 G-not-002 Ingeniørgeologisk utredning for detaljregulering 2017-06- 13

»

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

4.1.2.
GRUNNFORHOLD
Topografi og plassering av bygget
Protonsenteret skal plasseres på et område som hittil har vært
benyttet til parkeringsplass. Det er en bratt bergham- mer på
østsiden av området, med bebyggelse på toppen. Berghammeren er
ca 30 meter høy, og terrenget skråner videre oppover i ca 10 meter
før det flater ut. Berghammer har delvis overheng, og en slakere
avsats helt ned mot par- keringsplassen. Ovenfor berghammeren er
det bebygd om- råde med sju terrasseblokker på toppen. Mot sør er
det en hylle/avsats som skråner inn mort byggegropa.

På vestsiden, det vil si framsiden av bygget, ligger 2 bolg- blokker.
På sørsiden ligger det bygninger som har vært be- nyttet til
sykepleierskole. Avstanden til disse byggene vil bli fra 5 til 20
meter fra byggegropa.
Basert på observasjoner under befaringer og kartgrunnlag over
området er det svært lite vegetasjonsdekke eller jord- masser i
området. Det er imidlertid noe usikkert hvilke løs- massetyper og
hvor tykke lag av løsmasser som ligger på avsatsen i sør.
4.1.3.
INGENIØRGEOLOGI
Geologisk sett er det kvartsitt og kvartsskifer som domine- rer i den
sørvestre delen, mens det i den nordøstre delen er mylonittisk
gneis som dominerer. Grensen mellom de to bergartstypene følger
langs berghylla og under den bratte fjellskrenten.

S1 -foliasjonssprekker.
Bergmassen viser en svak og varierende foliasjon. Oppsprekkingen
er tett, der registrerte sprekkeavstanden
er 2-40 cm.
Foliasjonsoppsprekkingen
har
gjennomsnittlig
orientering
N320°Ø/40°NØ. Fallretning er inn i skjæringen. Sprekkeflatene
framstår hovedsakelig som glatte og plane, men det ble stedvis
observert ru karakter.
S2
Sprekkesett S2 har gjennomsnittlig orientering med strøk og fall
N170°Ø/75°VSV, som gir fallretning ut av skjærin- gen.
Sprekkesettet ble observert å gi avløsning i bakkant av større flak.
Sprekkeflatene er ru og plane, og registrerte sprekkeavstander er
10-90 cm.
S3
Sprekkesett S3 har gjennomsnittlig strøk og fall N45oØ/80°NV,
som stedvis gir fall ut av skjæringen. Registrerte sprekkeavstander
er 10-40 cm. Sprekkene er glatte og plane.

Deler av protonsenteret blir plassert helt inntil bergskren- ten, slik
at det må utføres fjerning av bergmasser i den steile bergveggen for
å få plass til bygget. I tillegg skal bygget senkes ned i terrenget slik
at det må utføres bergsprengning for underetasjene. Byggegropa vil
bli maksimalt ca 10 meter dyp.
Bygningsdelen for selve protonsenteret skal ligge i etasje 2 og 3.
Disse etasjene ligger tilbaketrukket inn mot bergham- meren i
forhold til etasje U2, U1 og 1. Denne tilbaketrekte bygningsdelen
medfører at det må fjernes bergmasser inn mot terrassehusene
ovenfor. Dette medfører en høy og bratt

Bergartene kvartsitt/kvartsskifer og mylonittgneis har markert
foliasjon med oppsprekking parallelt foliasjonen. Retningen til
foliasjonen og sprekkene er N320oØ og fall 40o øst.
Oppsprekkingen er stedvis tett, og foliasjonen og den mest
markerte oppsprekkingen har retning nær paral- lelt med
skjæringens retning, og fallvinkel inn i skjæringen. Det er registrert
tre markerte sprekkesystemer:

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

Viser oversikt over området med registrerte sprekkesystemer.

Sprekkesettene S2 og S3 har kryssende retning, med fall ut av
skjæreingen. Denne situasjonen kan gi potensielle sprek- keavløste
bergpartier som kan være ustabile.
Det er en markert oppsprukken sone i overgangen mellom
bergartstypene. Se foto 02 Sonen har varierende bredde, fra ca 1 til
3 meter. Det er tett oppsprukket og forvitret berg i sonen. Innholdet
av leirmineraler er ikke undersøkt, men det kan ikke utelukkes at
det finnes leirmineraler i sonematerialet.

Bildet viser skjæringen ovenfor dagens parkeringsdekke og den bratte
fjellhammeren mot øst.
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av deformasjoner. Den horisontale avstanden fra nærmes- te
byggegrense til terrasseblokka vil være 15 meter. Det nederste
nivået i byggegrop vil bli ca 50 meter lavere enn terrasseblokkene.
Bygningene i sør ligger med minste avstand ca 30 meter fra
byggegrensen. Disse blokkene er av eldre
dato, og
konstruksjonen er ukjent. De har 3-5 etasjers høyde.
Fundamenteringen er ikke kjent, men det antas at de er fundamentert på fjell.

Sprekkesone/svakhetssone angitt med to røde streker

Vann og is
Like nord for arealet som skal benyttes til protonsenteret kommer
en liten bekk ned fjellsiden. Denne bekken kan være en flombekk
som i ekstremtilfeller kan bli stor. Det er en risiko for at bekken i
ekstreme tilfeller kan endre retning og havne inn mot byggegropa
og senere mot bygget.
I skjæringen ovenfor området for bygget er det ingen bek- ker eller
ansamlinger av vann som kommer nedover fjellet. Muligheten for
isdannelse som kan skape vanskeligheter i form av nedfall av is
anses derfor å være liten.

4.1.4.
EKSISTERENDE KONSTRUKSJONER
Det eksisterer bygninger/konstruksjoner i nærheten av plan- lagt
protonanlegg. Dette gjelder terrasseblokkene i øst, sykepleierskolen i sør og studenthyblene i vest. I tillegg er det
underjordsanlegg under området. Betongkonstruksjonene med
parkeringsanlegget skal fjernes.

Innspill til ROS-analyse
Risikomomenter og tiltak

Hybelbyggene på vestsiden er mest sannsynlig fundamen- tert på
fjell, har betongfundament og er av eldre dato. De er 4-5 etasjer
høye. Byggene ligger parallelt med planlagt byggegrop, og
avstanden fra byggegropen vil bli bare 5-10 meter.
Alle konstruksjonene vil være utsatt for vibrasjoner fra
sprengningen av byggegropa. Det må derfor påregnes restriksjoner fra sprengingsrystelser. Dette vil få betydning for
fremdrift og kostnad for sprengningsarbeidene.
I undergrunnen under området er det flere tunneler og ber- grom.
Det som ligger nærmest er tunnelen for røykrøret fra sykehuset opp
til overflaten bak terrasseblokkene. Det er bygget en høy murpipe
over bakkenivå bak terrassehusene. På fugur 1 er det vist et snitt
langs røykrørtunnelen. Dette viser at byggegropa for protonsenteret
vil bli liggende mini- mum ca 20 meter over røykrørtunnelen. Som
nevnt ovenfor vil nærliggende bygninger bli tatt hensyn til
angående vi- brasjoner fra sprengning. Tilstanden til
røykrørtunnelen og røykpipa må undersøkes nærmere før det settes
restriksjo- ner mht vibrasjoner fra sprengningen.

Viser tunnelen for røykrøret og omtrentlig laveste nivå for protonsenteret

4.1.5.
OMRÅDESTABILITET
Skredfarevurderingen som ble utført i 2017 viser at det er fare for
steinsprang i området hvor det er aktuelt å plasse- re
protonsenteret. Skredfaren er utredet i henhold til krav for
sikkerhetsklasse S3 i TEK 10. Dette gjelder fro byggverk der det
totalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er store
økonomiske eller samfunnsmessige kon- sekvenser. Største
nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1:5000. Det må derfor
iverksettes tiltak for å tilfredsstille kravet til sikkerhetsklasse S3.
Skredfaren forutsettes sikret ved hjelp av rensk av løse bergflak,
montering av sikringsbolter og montering av stein- sprangnett. Dette
vil sikre mot nedfall av blokk og stein fra den naturlige eksponerte
bergflata.

Momenter

Tiltak

Steinsprang

Rensk og sikring

Nedfall av blokker fra
skjæring

Supplerende bergsikring med
bergbolter og nett

Skader på eksisterende
bygninger i byggefasen

Forsiktig sprengning, pigging og
wiresaging

Stabilitet av grunnforhold
under terrassebygg

Sprekkesystemer i berget akan
medføre utglidning. Detaljert
kartlegging. Forbolting

Deformasjoner og skader på Forsiktig sprengning. Undersøke
underliggende tunnel
tunnelens tilstand

4.1.6.
BYGGET DIMENSJONERES ETTER
GJELDENDE STANDARD FOR JORDSKJELV.
Strategien er å dimensjonere bygget i det elastiske området som
innebærer at byggene plasseres i klasse DCL (Ductility Class Low)
iht standarden. Dette gir litt større grunnaksele- rasjon enn om
bygget plasseres i DCM, men samtidig unn- gås en del krav og
anbefalinger med tanke på komplisert utforming og detaljering av
stål- og betongkonstruksjoner med spesielle armeringsregler.
For dette prosjektet gjelder følgende parametere:
Konstruksjonsfaktor:
q
= 1,5
Spissverdi for berggrunnens akselerasjon:
ag40Hz =
0,85 m/s²

Terrasseblokkene er av nyere dato, og inneholder mange leiligheter
og er bygget i betongfasader. Bygningene er fundamentert på berg.
Det må tas hensyn til byggene ved gjennomføring av
protonanlegget. Dette gjelder vibrasjons- rystelser ved sprengning,
samt mulige setninger som følge

Seismisk klasse IV
1
= 2,0
Forsterkningsfaktor for grunnforhold type A S
= 1,0

28

SKISSEPROJEKT - PROTONSENTER BERGEN | APRIL 2019 | Arkitema Architects, Rambøll, Norconsult, Multiconsult, ÅF Advansia, BA Bygganalyse

Ut fra dette får vi at ag = 1(0,8* ag40Hz) = 2,0(0,8*0,85) = 1,36 >
0,49 m/s2.
Dette tilsier at det er behov for å dimensjonere bygget for
seismiske krefter.
Siden bygget skal dimensjoneres for seismikk og bunkeren vil være
veldig stiv i forhold til klinikkbygget er det valgt å legge inn en
bevegelsesfuge markert med rødt på figur nedenfor seismisk
påvirkning

Bevegelsesfuge i bygget markert med rød strek

4.1.7.
ETABLERING AV
BYGGEGROP Ingeniørgeologi
Byggegropen medfører uttak av bergmasser for å få til- strekkelig
dybde og tilstrekkelig areal for klinikkbygget og protonbygget.
Dette vil omfatte sprengning ned til under- kant såle for U2, samt
utvidelse av området i den bratte fjellhammeren.
Detaljstabiliteten i fjellskjæringen før berguttak og under uttak av
berg forutsettes ivaretatt ved montering av berg- bolter og
nettsikring. Dette vil være nødvendig under alle omstendigheter, da
det skal utføres byggearbeider i bygge- gropa med en opptil 30
meter høy bergvegg over.
Stabiliteten av fjellhammeren er slik at det er sannsynlig at det
kan inntreffe nedrasing av berg/stein under arbei- dene, spesielt når
det utføres sprengning som medfører vibrasjonsrystelser.

Før det utføres noe anleggsarbeid i byggegropa må det ut- føres
sikring av fjellskjæringen slik at det ikke oppstår fare eller skader
på personer, bygg eller utstyr. Dette vil omfatte rensk av berget,
montering av bergbolter/fjellstag, eventuelt montering av
steinsprangnett.
Bergsprengning
Sprengning av berg medfører rystelser på omkringliggende
bergmasser og konstruksjoner. Byggegropa vil ligge i kort avstand
til nabobygg, underjordsanlegg og eksisterende fjellskjæring.
Sprengning må derfor utføres med forsiktig- het for å redusere
vibrasjonene ned til et akseptabelt nivå. Bygningsmasse som er
fundamentert på berg tåler gene- relt vibrasjonsrystelser på inntil
40 mm/sek. Stabiliteten av bergskjæringer kan påvirkes av
vibrasjoner og underjords- anlegg med installasjoner kan være
følsomme for rystelser.
Dette tilsier at det vil bli nødvendig å legge restriksjoner mht.
vibrasjoner ved sprengning. Det kan også være aktuelt å benytte
wiresaging av enkelte partier for å redusere vibra- sjonene på
berggrunnen og nærliggende boliger. Dette gjel- der spesielt for
uttak av berg fra berghammeren nedenfor terrasseblokkene der
skjæringstoppen blir bare 15-20 meter fra bygningene. Det kan også
være en aktuell metode for uttak av berg i nordvestre hjørne av
byggegropa.
Ved sprengning av bergmasser fra byggegropa vil hybelhu- sene bli
de nærmeste bygningene. Sprengningen for bygge- gropa må derfor
utføres med restriksjoner på vibrasjoner på bygningene.
Røykrørtunnelen under byggetomta må inspiseres før sprengning,
og restriksjonene må bedømmes ut fra kvali- teten på tunnelen og
de installasjonene som er i tunnelen.
Wiresaging
Det skal utføres uttak av berg i skjæringen helt til en minste avstand
på ca 15 meter fra terrasseblokkene. I tillegg øn- skes det en så jevn
og stabil bergkontur som mulig etter at uttaket er utført. Det kan
derfor være aktuelt å benytte wire- saging til uttak av berget i de
mest kritiske områdene. Dette gjelder der skjæringen blir høyest og
i nordvestre hjørnet av byggegropa.

Wiresaging vil gi svært lite rystelser. Det vil være skånsomt mot
berget, gi lite støy, og det kan oppnås en plan, stabil fla- te. Det må
likevel påregnes behov for montering av bergbol- ter for å sikre
detaljer i skjæringen. Det kan også bli behov for montering av
steinsprangnett for å ivareta sikkerheten til anleggsarbeiderne som
skal arbeide i byggegropa.

på avveie. Dette bør undersøkes nærmere og eventuelt for- berede
tiltak for å sikre at bekken ikke medfører skader ved flom.

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

4.1.8.
FUNDAMENTER
Bygget er tenkt fundamentert direkte på fjell eller på sprengsteinspute på undersprengt fjell.
Fundamenter og andre uoppvarmede konstruksjoner frost- sikres
tilstrekkelig med markisolasjon for den aktuelle frost- belastningen
på stedet, her benyttes XPS.

Det må også påregnes behov for å montere sikringsbolter i de
utsprengte og wiresagede skjæringene. Dette må påreg- nes å bli
utført suksessivt under uttak av berget.
Steinsprangnett
Det skal foregå anleggsarbeider i byggegropa og det må derfor
påregnes behov for å montere steinsprangnett i hele skjæringen.
Det bør benyttes steinsprengnett som er varm- forsinket og
epoxybelagt.
Stagforankring
Det finnes sprekkesystemer i berget som har ugunstig ret- ning og
helning i forhold til stabiliteten av bergmassen. I tillegg er det en
svakhetssone som følger underkanten av fjellhammeren. Dette kan
medføre dårligere stabilitet og eventuelt setninger i bergmassen.
For å stabilisere dette partiet, samt forsterke mulige andre
bergpartier, bør det på- regnes at det kan bli behov for
stagforankring med wire- stag eller stangstag. Disse stagene må
monteres på spesielt utvalgte posisjoner, og kan ha lengder på
opptil 20 meter. Kapasiteten til slike stag kan være opptil 4000
kN/stag.
Vann/is
Det er en liten bekk som kommer ned like nord for grensen til
byggetomta. Bekken kan ha et stor flompotensiale, og kan medføre
overflomming av området dersom den kommer
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For øvrig er det ikke tegn til bekker som kommer ned fjellsi- den,
eller vannårer som kommer ut av berget.
Det forventes ikke å bli store isdannelser i fjellskjæringen.

4.1.9.
BYGGBARHET
–
BYGGEGROP
OG
FUNDAMENTE- RING
Arbeider knyttet til byggegrop og grunn- og fundamenteringsarbeidet nkluderer i hovedsak sprengearbeider og betongkonstruksjoner og det vil ikke være så mange alternati- ver til
dette med tanke på tomtens beskaffenhet.
Risikoaspekter
» Steinsprang fra nærliggende fjellskjæring
»

Ukontrollert sprengning

»

Arbeider i trange omgivelser

»

Logistikk av arbeider og transport sett opp mot omkringliggende bebyggelse

4.1.10. SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER
SENE- RE FASER
Ingeniørgeologi
» Detaljert geologisk kartlegging av sprekkesystem og
svakhetssoner må gjennomføres. Dette må utføres delvis
med bruk av mobilkran eller lift

I

»

Vurdering/beregning av bergstabilitet vil være nød- vendig.
Det må fremskaffes pålitelige bergmekaniske parametre fra
laboratorieundersøkelser av bergmas- sen.

»

Beregning av forankringskraft for å få en sikker skjæ- ring
må utføres.
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»

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

»

Undersøke om det finnes mye løsmasser på berghyl- la.
Utføres med prøvegraving, eller seismikk.

»

Inspeksjon av eksisterende tunneler og bergrom.
Utføres ved befaring.

» Inspisere bekken på nordsiden, og om det har inn- truffet
store flombekker i området ned mot bygge- gropa.

4.2.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER

Bygningen skal designes iht. gjeldende regelverk og stan- darder i
Norge, samt krav og spesifikasjoner fra utstyrsleve- randøren. Disse
siste kravene er ikke kjent enda, da innkjøp av dette utstyret foregår
parallelt med dette prosjekt, men i dette notatet er det vist til krav
og spesifikasjoner vi kjen- ner til ut fra erfaringer fra
prosjekteringen av protonsenteret ved Radiumhospitalet.

Brannklasse
Det er ikke laget noen egen brannrapport i denne fasen av
prosjektet. Vi tar derfor utgangspunkt i det som er beskre- vet i
rapporten fra prosjektet ved Radiumhospitalet. I pro- sjektet ved
Radiumhospitalet ble bunker seksjonert ut fra klinikkdelen og vi
regner det som sannsynlig at dette blir tilfellet for ved vårt prosjekt
også. Kravet til brannmotstand på hoved- og sekundærbæresystem
ved prosjektet ved Radiumhospitalet ble satt til henholdsvis R90
A2-s,d0 [A90] og R60 A2-s1,d0 [A60]. Vårt bygg er av tilsvarende
størrelse så vi antar i vår prosjektering at de samme kravene vil bli
for vårt prosjekt også, men dette må verifiseres når brannrådgi- ver
blir med i prosjekteringen.
Nyttelaster
Nyttelastene i bygget er iht norske normer og standarder hvor ikke
annet er angitt.
NS-EN 1991-1-1 gir oss følgende nyttelaster i bygget:

Tiltaksklasse etter Byggesaksforskriften (AK10)
Byggesaksforskriften stiller i § 9 kvalifikasjonskrav til fore- tak
som søker sentral godkjenning og erklærer ansvarsrett til de ulike
tiltakene som skal gjøres. Oppgaver knyttet til tiltaket inndeles i
tiltaksklasser fra 1 til 3 basert på komplek- sitet, vanskelighetsgrad
og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og
sikkerhet.
Protonsenteret plasseres i tiltaksklasse 3 da tiltaket er av middels
kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der man- gler eller feil kan
føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Pålitelighetsklasse (NS EN 1990)
Protonsenteret består av et klinikkbygg og en bunker for
strålebehandling av pasienter. Klinikkbygget kan plasseres i
pålitelighetsklasse 2 ut fra tabell NA.A1(901) i NS-EN 1990 i
standarden, mens bunkeren bør plasseres i en høyere klas- se ut fra
konsekvensene det kan få for helse, miljø og sik- kerhet mtp. HMS.
Vi velger derfor å prosjektere hele det nye bygget i
pålitelighetsklasse 3.
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Kategori

qk
[kN/m2]

Qk [kN]

Sengerom og behandlingsrom i
sykehus

A

2

2

Kontorarealer

B

3

2

C3

5

4

F

2,5

20

Arealer uten hindringer for personer i
bevegelse
P-arealer

For å ha fleksibilitet i bygget til evt. bruksendringer, bereg- nes alle
dekker for belastning minimum lik kategori C3.
Nyttelaster fra utstyr
Nyttelaster fra utstyr avhenger av hvilken utstyrsleverandør som
velges.
I den innledende fasen bruker vi samme laster som det er brukt ved
prosjektet ved Radiumhospitalet, men disse skal verifiseres/ endres
når leverandøren av protonutstyr og evt. annet utstyr er valgt.

Bunker
I bunkerdelen bruker vi følgende nyttelaster
innledningsvis:
Gantry´s: 2800 kN i hvert gantry.
Akselerator: 1200 kN.
Beamline: 120 kN/m2 virkende lokalt
Behandligsområder: 10 kN/m2 / 50 kN

for

utstyr

I byggetiden av bunkeren skal gulvet i beamline og akseleratorområde dimensjoneres for en flatelast på 120 kN/ m2
vilkårlig plassert. Denne lasten vil kun virke lokalt ved montering
av utstyr, og ikke i hele området på samme tid. Belastningene vil
opptre som store punktlaster, som skal ve- rifiseres av
utstyrsleverandøren.
Protonsentrets klinikk
I protonsenterets klinikk brukes følgende belastninger i
denne fasen:
» MR- og CT-rom: 12,5 kN/m2 i hele rommet.
»

Alle dekker dimensjoneres for oppheng av installa- sjoner
på 1 kN/m2 eller en punktlast på 7 kN.

Belastningene vil opptre som store punktlaster, og det må i de
neste fasene kontrolleres at dekkene kan oppta disse store
punktlastene (eller om det alternativt skal utformes lastfordelende
konstruksjoner).
Da ovennevnte utstyr skal transporteres gjennom bygnin- gen ved
installasjon, skal adgangsveier dimensjoneres for den nødvendige
last.
Vibrasjoner
Ved beregninger av konstruksjonene i bunkeren må det sør- ges for
at krav fra leverandøren av protonutstyr vedrørende vibrasjoner
overholdes.
I klinikkdelen skal krav til vibrasjoner fra utstyrsleverandø- ren av
MR- og CT-skannere overholdes.
Hvor det ikke er spesifikke krav fra utstyrsleverandører, dimensjoneres konstruksjoner for vibrasjoner iht. gjeldende norske
normer og anvisninger.
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Krav til riss, planhet og setninger
Leverandøren av det tekniske utstyret i bunkeren har i sine
dokumenter krav til underlaget med tanke på setninger og
differansesetninger. Da selv små differansesetninger kan bety at
protonutstyret må kalibreres på nytt, bruker vi inntil vi får ny input
på dette at det ikke skal forekomme differan- sesetninger større en
0,2mm pr. år målt over en strekning på 10 m. Dette er det samme
som ble brukt ved prosjektet ved Radiumhospitalet.
Betongkonstruksjonene armeres slik at rissvidde krav fra
leverandøren av protonutstyret overholdes. Der det ikke er noen
krav fra leverandøren brukes krav gitt i NS-EN 1992.
Toleranser
Utførelse av betong og stål utføres etter relevante standar- der med
grunnlag i angitt toleranser i NS 3420 og de enkel- te
materialstandardene. Enkelte konstruksjoner vil ha høy- ere
toleransekrav enn angitt i aktuelle standarder pga krav gitt fra
utstyrsleverandører.
Betong
I prosjektet ved Radiumhospitalet ble det utformet et eget notat
som omhandler strålingsbeskyttelse av bunkeren. I dette notatet ble
det bl.a angitt hvilke krav betongen må overholde for å oppnå riktig
strålingsbeskyttelse.
Alle konstruksjoner i bunkeren som skal virke skjermende for
stråling skal være lagd av betong med en minimum den- sitet på
2250 kg/m3 (etter herding) og et minimumsvan- ninnhold på 5%
etter tørking (sum av fritt vann og kjemisk bundet vann).
Skjermingen mot stråling rundt syklotronrommet må vies spesiell
oppmerksomhet i den videre prosjekteringen og da spesielt med
tanke på dekommisjonering. I notatet som ble utarbeidet ved
Radiumhospitalet ble det beskrevet at be- skyttelsen i dette området
kan utføres ved bruk av tilslag av marmor i dekker og tak rundt
syklotronrommet. Langs veg- ger og i åpninger kan det være aktuelt
å mure opp blokker av betong som strålebeskyttelse.

Nedenfor er det skissert hvordan dette kan gjøres i dekker og tak
(tegning basert på skisse utarbeidet av Niras i pro- sjektet ved
Radiumhuspitalet), men endelig utførelse avkla- res i samarbeid
med byggherre og byggherres fysiker i den videre prosjekteringen.

Prinsippskisse ved bruk av tilslag av marmor rundt syklotron

Temperaturutvikling i tykke betongkonstruksjoner
En ting som vil være viktig å kartlegge i de neste fasene av
prosjektet, og før støpingen av de plasstøpte konstruk- sjonene i
bunkeren skal settes i gang, er hvordan tempe- raturutviklingen i
betongen ved herding vil være. For store temperaturforskjeller
mellom kjernen av betongkonstruk- sjonen og ytterkanten vil føre
til store tvangskrefter som kan føre til sprekker i betongen.
Standardene setter krav til hvor stor temperaturforskjell det kan
være på tvers av tverr- snittet. Den sier bl.a at temperaturen ikke må
overstige 70° uten at det er dokumentert at dette ikke vil være
skadelig for betongkonstruksjonene. Temperaturforskjellen på tvers
av tykkelsen må heller ikke være for stor. Denne grensen er ofte
satt til 20° og vil være vanskelig å oppfylle, spesielt ved vinterstøp
av grove konstruksjoner.
I denne fasen av prosjektet har vi undersøkt noen vanlige
betongresepter og tykkelse på vegg/dekker på 4m, for å se hvordan
temperaturutviklingen vil være i betongen.

Vestfasaden
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Nedenfor er det vist noen av de resultatene vi har bereg- net av en
vegg, med tykkelse 4m, ved bruk av programmet HETT’97
utviklet av Norcem.
Som disse grafene viser så vil disse tykkelsene på vegge- ne føre til
store temperaturforskjeller over tverrsnittet som må tas vare på.
Dette må derfor undersøkes nærmere i de neste fasene og da også
sammen med evt. utførende betongentreprenør.
Det må også være økt fokus på vibrering av betongen un- der
støpingen slik at det oppnås en homogen utstøping av betongen.

Festing og utforming av utstyr/kanaler for teknisk utstyr
Tekniske installasjoner skal i stor utstrekning støpes inn i
betongkonstruksjonene iht. utstyrsleverandøren sine anvis- ninger.
Kravene til slik innstøpninger vil være strenge. De må sikres mot
løsrivelse under støpingen av betongen og må derfor gjøres fast i
hovedarmeringen eller andre faste underlag med jevne mellomrom
.
Trekkerørene må utformes i overenstemmelse med protonleverandøren sine spesifikasjoner. Det må også sørges for at
åpningen på trekkerørene ikke peker mot strålingskilden, da det vil
redusere strålingsbeskyttelsen betraktelig i dette tverrsnittet.
Strålingskilden er plassert 1,25m over gulvet.

Temperaturutvikling av 4m tykk vegg uten ekstra tiltak, Betongresept STD B20M90 ret. tilsv. 0,5%P

Alle innstøpte kanaler og trekkerør må være godkjent til å tåle det
aktuelle støpetrykket. Hvis de ikke er det må det gjøres
forsterkende tiltak slik at de kan motstå støpetrykket.
Det vil også være viktig å ha med seg byggherres fysiker til å
kontrollere alle kanalene før støpingen skjer, slik at utfø- relsen
ikke strider mot strålebeskyttelsen som er påkrevd.
Utstyr fra leverandør
Leverandøren av protonutstyret vil har mye utstyr som skal bli
innstøpt. Eksempler på dette kan være innstøpte fot- plater for
traverskraner, trekkerør (som beskrevet over) og
«alignment tubes» (rustfrie stålrør).

Temperaturutvikling av 4m tykk vegg m/ 20mm etafoam, Betongresept ANL FA
B35 SVL 40% Fa tilsv. 0,7%P

Temperaturutvikling av 4m tykk vegg m/ 30mm etafoam, Betongresept STD B20M90 ret. tilsv. 0,5%P
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For protonutstyret vil det være behov for forsenkninger/gru- ber i
betongkonstruksjonene iht. leverandørens anvisninger.
4.2.1.
FUNDAMENTERING
Både klinikkbygget og bunkeren er fundamentert på pukk- fylling
lagt direkte på fjell. Dette gjøre at det vil være små
differansesetninger på disse to «byggene» selv om vekten av de er
veldig forskjellige.
4.2.2.
KONSTRUKTIVE BÆRESYSTEMER –
PROTON- SENTERETS KLINIKKDEL
Klinikkbygget i protonsenteret er tenkt planlagt oppført med
plasstøpte og prefabrikkerte konstruksjoner. Da bygget vil få ensidig
jordtrykk i opp mot 2 etasjer har vi i skisseprosjektet forutsatt at de
to nederste etasjene støpes med plasstøp- te konstruksjoner. Dette
kan være tradisjonelle plasstøpte konstruksjoner eller prefabrikkerte
plattendekker og bjel- ker. Over de disse to nederste etasjene er det
tenkt foreslått brukt et søyle-/ bjelkesystem med prefabrikkerte
dekker og lavtbyggende bjelker. Det er valgt lavtbyggende bjelker
for å gjøre bygget mer fleksibelt med tanke på tekniske føringer.

Utforming av innstøpte kanaler må ikke utformes som kanaler vist med rødt

Temperaturutvikling av 4m tykk vegg uten ekstra tiltak, Betongresept ANL FA B35
SVL 40% Fa tilsv. 0,7%P

Det må også sørges for at det er minimum 2 bend på trek- kerørene
gjennom konstruksjonen og maksimalt 4 bend. Første bend må
vende mot strålingskilden slik at strålingen ikke treffer 2 tomrom
på vei gjennom betongen. På skissen nedenfor er det vist med hvit
kanal
hvordani betongen
innstøpte skal
kana-utformes.
ler/trekkerør
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Klinikkbygget avstives i betongvegger rundt trappe- og heis- sjakter.
Om nødvendig må det også innføres stålkryss i fa- saden mot vest
for å sikre at bygget blir stabilt. Dette er noe som må detaljeres
videre i de neste fasene av prosjektet.
I klinikkbygget skal det plasseres flere scanere (MR, CT, PET).
Disse har egne krav til bl.a vibrasjoner og det vil derfor være
nødvendig å gjøre vurderinger på vibrasjoner av disse når vi får
innspill på kravene fra leverandør. Det kan derfor være nødvendig
med en påstøp på de prefabrikkerte dekke- ne i disse områdene for å
overholde disse kravene. Dette vil bli kartlagt i de videre fasene.
På østsiden av bygget er det en bratt terrengskråning hvor det vil
sige mye overflatevann ned til vårt bygg. Det vil der- for være
viktig å få til god drenering rundt og under bygget. Dette er i
skisseprosjektet tenkt løst ved at det sprenges en drensgrøft på
østsiden av bygget som det legges drensled- ning i, samt at det
under bygget undersprenges nok fjell til at man får et godt
drenerende sjikt.

4.2.3.
KONSTRUKTIVE BÆRESYSTEMER – BUNKER
Bunkeren utføres i massive plasstøpte betongkonstruk- sjoner med
både vegg- og dekketykkelser på opp til 4m og skal utformes etter
krav til strålebeskyttelse, setninger og rissvidder. Hvis det ikke er
angitt strengere krav skal kon- struksjonen oppfylle krav gitt i
gjeldende norske standarder.
Armeringen plasseres i ytterkant av vegger og dekker, noe som
gjør det mulig å ha tekniske føringer inne i disse konstruksjonene.
Utstyret som skal plasseres i bunkeren gir store belastninger på
konstruksjonene. Det kan derfor være nødvendig med ekstra
armering under disse punktene.

Plattformer og innskutte dekker utføres i stål eller lignende og
fastgjøres i betongvegger (uten søyler).
Design av plattformer skal godkjennes av byggherre og utstyrsleverandør, før samlet prosjekt kan godkjennes til utfø- relse.
4.2.5.
ÅPNINGER I TAK TIL INNHEISNING AV UTSTYR
I gantry’s og ved syklotronrom skal det etableres mulighet for innog utheising av utstyr gjennom taket over syklotron og gantry’s.
Disse åpningene skal kunne beskytte mot stråling og kan f.eks
utføres med massive betongdekker, som monteres av- trappet for å
hindre stråling. Det støpes inn løftekroker i ele- mentene for heising
inn/ut.

For å oppnå tilfredsstillende strålebeskyttelse kan det i en- kelte
områder være nødvendig med lokale tiltak som f.eks å trekke
armeringen tilbake, ikke ha gjennomgående arme- ring i veggen,
osv. Dette må utarbeides i samarbeid med byggherrens fysiker i
senere faser.
Dekommisjonering av bunkeren er et viktig fokuspunkt som det skal
tas hensyn til i designet av konstruksjonene. I den- ne innledende
fasen kan det regnes med at det i områder av bunkeren vil bli bruk
av marmorbetong. Dette beskrives i et senere kapittel.

I veggene og dekkene vil det være nødvendig med både inn- støpte
konstruksjoner, rør og kanaler. Dette må vises stor oppmerksomhet
i prosjekteringen og er omtalt i et senere kapitel i dette notatet.
Bunkeren fundamenteres direkte på fjell og på betongveg- ger for
underliggende etasjer, som beskrevet i geoteknisk notat.
4.2.4.
PLATTFORMER I BUNKER
I rommene for gantry’s skal det etableres plattformer og
innskutte dekker iht. anvisninger fra leverandøren av
protonutstyret.

Kikk langs vestfasaden, foran ses port til varelevering og avfallstransport.
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Avstivende elementer i del mot nord over plan 1
Eksempel på utforming av åpninger i tak ved gantry’s og syklotron

Innganger til gantry’s utføres med tilsvarende prinsipper for å
oppnå strålingsbeskyttelse.
4.2.6. STABILISERENDE KONSTRUKSJONER
Det vil være «2 bygg» som må ha tilstrekkelig med avstiven- de
elementer. Disse to er den delen av klinikkbygget som ligger N for
bunkeren og bunkeren med tilhørende del av klinikkbygget. Vi har
valgt å dele bygget inn i 2 deler for avstiving; klinikkbygget og
bunkeren. Mellom disse to byg- gene vil det være en
bevegelsesfuge på ca. 2cm, noe som gjør at forskyvningene mellom
de to byggene ikke må være større enn dette.

Bunkeren med tilhørende klinikkbygg mot sør har mange store og
stive vegger. Det vil derfor med stor sannsynlighet være
tilstrekkelig med avstivende elementer i denne biten. Der det evt.
skulle mangle noe vil være i fasaden i akse A. Dette vil bli
verifisert i den videre prosjekteringen og kan løses med et stålkryss
hvis det skulle være behov.

I bygget mot nord har vi flere trappe- og heissjakter som vil virke
stabiliserende. Det er ikke gjort noen detaljerte bereg- ninger av
stabiliteten til denne delen i denne fasen, men er- faringer tilsier at
det skal være tilstrekkelig med avstivende elementer. Hvis det
skulle mangle noe så vil det være mulig å etablere avstivende
elementer i fasaden i akse A mot den nordlige enden av bygget.
Dette vil bli verifisert i den videre prosjekteringen.

Avstivende elementer i del mot sør over plan 1

EKSEMPEL PÅ TRAVERKRAN
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4.2.7. TRAVERSKRAN OG INNHEISING AV UTSTYR
På grunn av begrenset plass på byggetomten og for å ikke
beslaglegge plass på byggetomten for oppføring av klinikk- bygget
og for å ikke legge beslag på den øvrige krankapa- siteten på
byggetomten, vil det høyst trolig være nødvendig å bruke en
alternativ kranløsning for å få heist inn aksele- rator og utstyr i
gantry’s. Denne kranen vil være en del av leverandøren sin
leveranse, men det vil være prosjektet sitt ansvar å ivareta lastene
fra denne kranen i våre konstruk- sjoner. Plasseringen av en slik
kran vil være på sørsiden av bunkeren.

4.3.

OVERORDNET BRANNSTRATEGI

Bygget skal seksjoneres slik at krav til horisontal evakuering er
ivaretatt. Bygget skal fullsprinkles og kan utføres med Pre Action
anlegg i områder der feilutløsning av sprinkler vil medføre store
materielle tap og nedetid. Noen deler av bygget er ikke egnet for
sprinkleranlegg. Her skal alternativt slokkemiddel vurderes.
Bygget skal ha lavtsittende etterlysende ledesystem. Ledesystemet
kan suppleres hvis det er nødvendig med nødlys/ ledelys.
Bygget skal ha heldekkende brannalarmanlegg. Aspirasjonsanlegg
skal vurderes hvis hensynsmessig. Bygget skal ha talevarsling og
følge samme prinsippene som gjelder for andre bygg ved
Haukeland Sjukehus.
Krav til brannmotstand i etasjeskiller, vegger, trapperom og så
videre, følger krav i gjeldende forskrift. Brannrådgiver kan angi
andre brannenergier som vil medføre andre brannkrav til
bygningsdeler.
Trapperom skal være egne brannceller og nyttes som rømningsvei.
Trapperom skal ha sluse mot garasje. Trykksetting av trapperom
skal vurderes. Det skal vurderes behov av brannvifte i garasje.
Deler av bygget (atriet) vil gå over to etasjer. Vegg i plan 2

mot atriet må utføres med brannmotstand.
Bygget skal deles inn i egnete brannceller.
Strålebunker skal skilles som egen branncelle. Det skal vur- deres
om dette skille skal være brannseksjoneringsvegg.
Helse Bergen sine prosjekteringsveiledere skal benyttes i
prosjekteringen

4.4.

AKUSTIKK

lokale. Alt roterende utstyr må vibrasjonsisoleres av hensyn til
strukturlyd.
Ventilasjonsaggregater må utstyres med primær lydfelle på
luftinntak- og avkast. Avtrekksvifter må likeså ha lydfeller på
avkast. Eventuelle tørrkjølere og annet utstyr på tak må antas å
være av stillegående type. Behov for støyskjerming vurderes i neste
prosjekteringsfase.

4.4.1.
LYD- OG VIBRASJONSFORHOLD I BYGGVERK
Det legges til grunn for prosjekteringen preaksepterte ytelser i
TEK17 og tilhørende grenseverdier for klasse C i Norsk standard
NS 8175:2012. Grenseverdier klasse C reg- nes også å oppfylle
krav til universell utforming. NS 8175 omhandler ikke alle
brukssituasjoner og forhold. Det er der- for tilføyet enkelte krav i
dette dokumentet med utgangs- punkt i forutsatt brukssituasjon.

Protonsenteret er ikke i nærheten av kraftige vibrasjonskil- der som
jernbane, trikk e.l., kun lokale gater og parkering. Det foreligger
spesielle krav til lyd og vibrasjoner for dyr i forskningslaboratorier.
Disse må følges. Krav til vibrasjons- nivå på vibrasjonsfølsomt
utstyr må fremskavfes av leveran- dører. Det anbefales et foreløpig
krav til vibrasjonsnivå på dekke i lokaler med MR og CT maskiner,
samt strålebehand- lingsrom og strålelinje.

Dekker i betong, hulldekke eller plasstøpt, vil gi tilstrekke- lig
lydisolasjon slik at aktuelle krav til luftlydisolasjon vil bli
ivare¬tatt vertikalt uten tiltak. Lydisolasjon horisontalt kan løses
ved hjelp av lettvegger forutsatt at disse føres fra dek- ke til dekke.
Tilslutninger av skillevegger mot fasade og kor- ridorvegger er
viktige detaljer som må prosjekteres i senere fase. Krav til
trinnlydnivå anses ivaretatt hovedsakelig ved hjelp av
trinnlyd¬dempende gulvbelegg. I arealer med hardt gulvbelegg
som for eksempel flis / stein vil tiltaket bestå av et flytende gulv.

Man må ta hensyn til dekkenes dynamiske oppførsel når de er
vibrasjonsutsatt. Vanlig tiltak er tunge, stive dekker for å min¬ske
utsvinger. Det må også sees på muligheter til å fra- koble dekker i
CT-skannerlokaler fra omkringliggende dek- ker. Dette for å unngå
forplanting av vibrasjoner fra tekniske installasjo¬ner samt fra gang
fra mennesker.

Krav til etterklangstid og midlere lydabsorpsjonsfaktor med¬fører i
utgangspunktet bruk av heldekkende lydabsor- berende himlinger i
samtlige oppholdslokaler og transport-/ venteare¬aler. Underkant
dekker i atrium må også benyttes for lydab¬sorpsjon. Det vil være
nødvendig med moderate til betydelige lydkrav på vinduer i
Protonsenteret med hen- syn til trafikkstøynivå innendørs.
Ventilasjonsaggregater må utstyres med primær lydfel- le på
tilluft og avtrekk. Ventilasjonskanaler bør
legges
med
hoved¬føringer i korridor og avgreninger til hvert

4.4.2.
EKSPONERING FOR STØY OG VIBRASJONER
PÅ ARBEIDSPLASS
Eksponering for støy og vibrasjoner på arbeidsplass er om- fattet av
«Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og
kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisi- kogrupper for
biologiske faktorer».

4.4.4.
VIBRASJONER I ANLEGGSFASE
Vibrasjoner fra anleggsarbeider må ikke forårsake skader på
nabobygg. Grenseverdier for tillatt vibrasjonsnivåer reg- nes i tråd
med Norsk standard NS 8141 «Måling av svinge- hastig¬het og
beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på
byggverk». Det vil være spesielle krav med tanke Sentralblokk,
Vivarium og naboer forøvrig..
Sprenging er den kraftigste vibrasjonskilden. Med den korte
avstanden til eksisterende nabobygg vil det være nødvendig med en
nøye vurdering av arbeidsmetoder. Denne vurderin- gen ivaretas av
RIG og RIB.
Det legges til grunn for prosjekteringen preaksepterte ytelser i
TEK17 og tilhørende grenseverdier for klasse C i Norsk standard
NS 8175:2012 samt fra gang fra mennes- ker.
4.4.5.
VANN OG AVLØP
Det vises til VA-rammeplan for Haukelandsbakken – sen- ter for
partikkelterapi utarbeidet av Cowi, datert 14.12.17. Denne ble
utarbeidet ifm reguleringsarbeidet for tomten, og ansees fortsatt som
gjeldene.
VA-rammeplanen legger føringer ved nyetablering av bygningsmasse og uteareal. VA-rammeplanen beskriver de eksisterende forhold samt vurderer hvorvidt eksisterende infra- struktur
takler den planlagte utbyggingen. VA-rammeplanen beskriver
prinsippløsninger, men mer detaljerte beregninger må gjennomføres
i detaljprosjekteringen.

I tilfellet Protonsenteret er grenseverdien for støy på ar- beids¬plass
aktuell for lokaler hvor det plasseres støyende utstyr ikke relatert til
driften av bygget, som f.eks. i laborato- rier og eventuelt i
kontrollrom.

4.4.6.
VANN
Den kommunale vannledningen i Haukelandsbakken har
tilstrekkelig kapasitet til å forsyne bygget med tappevann,
nødkjøling og sprinkler. Nye avgreninger etablere fra hoved- ledning
og anlegges separat fremt il nytt bygg.

4.4.3.
STØY I ANLEGGSFASE
Siden Protonbygget skal stå like ved eksisterende bygg, må
anleggsstøy og avbøtende tiltak vurderes i forbindelse med
utarbeidelse av grunnlag til entreprenør.

4.4.7.
AVLØP/OVERVANN
VA-prosjektering og overvannshåndtering må følge de retningslinjer og krav gitt i Bergen kommune sin VA-norm og
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norm for overvannshåndtering. Det er 2 alternativer å føre ut
avløpsvann, dette avhenger av kapasiteter og design av bygget.
Begge muligheter er åpen og krever mindre arbei- der ifm
påkobling

4.5.

VVS-TEKNISKE ANLEGG

4.5.1.
ORIENTERING
Denne rapporten tar for seg VVS-løsningene på et overord- net
nivå. Enkelte av delkapitlene vil i tillegg suppleres med
prinsippskisser og tekniske fagnotater som redegjør for valg og
løsning.
4.5.2. ENERGISENTRAL OG PRINSIPP FOR
ENERGILEVE- RANSER
Strålebehandling krever store mengder kjøling av teknisk utstyr.
Bygget skal være selvforsynt med kjøling og i den forbindelse skal
det etableres en energisentral hvor en sø- ker å utnytte energien
best mulig. Det blir lagt til rette for frikjøling, byvannskjøling,
kjølemaskiner og varmepumper. Kjøling er en kritisk faktor for
mye av utstyret og det vil tilrettelegges med redundans på
kjøleanlegget. I utgangs- punktet vil det legges opp til N+1 løsning
for å kunne iva- reta frafall av enkeltkomponenter ved service eller
havari. I tillegg vil det legges til rette for byvannskjøling på
spesielt kritiske komponenter.
Kjølebehovet i bygningene skal utnyttes til å dekke varmebe¬hovet til oppvarming av tappevann, romoppvarming, gulvvarm/snøsmel¬teanlegg, samt oppvarming av ventila- sjonsluft.
Varmepum¬pene skal dimensjoneres slik at kapa- sitet er
tilstrekkelig til å dekke tilnærmet hele varmebehovet i
vinterhalvåret.
Varmebehovet som overstiger varmeleveransen fra varme¬pumpene er planlagt ved hjelp av fjernvarme.

4.5.3.
TEKNISKE ROM OG HOVEDFØRINGSVEIER
Tekniske rom plasseres i plan U1. Her er det avsatt plass til
ventilasjonsaggregater, varmepumper, kompressorrom,
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pumpearrangement og sprinklersentral.
Fra tekniske arealer etableres det sjakter på 3 steder i byg- get, en
sentrisk og en på hver side. Spredenett i etasjene legges skjult over
systemhimling. Føringer frem mot bunkers blir delvis via sjakter og
delvis innstøpt i betong. Føringen inne i selve bunkersdelen vil være
synlig og tilpasset krav fra utyrsleverandøren.
4.5.4.
VARME
Overskuddsvarme fra kjøleproduksjon skal benyttes til oppvarming, både av bygget og tappevann via varmepumpe. Det må
utredes nærmere i neste fase hvilken dekningsgrad som er mest
hensiktsmessig ut fra driftstekniske og øko- nomiske hensyn.
Restbehovet kan dekkes med fjernvarme som ligger tilgjengelig i
området.
4.5.5.
SPRINKLER
Det skal monteres heldekkende automatisk sprinkleranlegg ihht NS
12845 i klinikkdelen, Gantryrommene i bunkersde- len utføres uten
slukkeanlegg. Det er lagt til grunn 3 anlegg i klinikkdelen.
Tørranlegg i garasje, preactionanlegg i områ- det med MR og CT
maskiner, og konvensjonelt våtanlegg på resten. I enkelte tekniske
rom kan det bli aktuelt med gassbasert slukkeanlegg.
4.5.6.
KJØLING
Det etableres egen forsyning for kjøling til protonutstyret. Grunnen
til dette er at det kan benyttes et relativt høyt tem- peraturnivå på
kjølevannet, noe som muliggjør en høy andel frikjøling. Det
etableres 3 kretser, til sammen ca 1,1 MW. Her vil det installeres en
overkapasitet for å sikre N+1 løs- ningen på komponentnivå. Det er
viktig at føringen som går til strålebunkers utføres med doble 90°
bend for å hindre strålingen i å slippe ut fra bunkersen. For
komfortkjølingen vil det etableres egen krets med lavere
temperaturnivå som kan dekke ventilasjonsaggregater og lokal
kjøling
4.5.7.
VENTILASJON
Det etableres separate ventilasjonsanlegg for klinikkdebunkersdelen og for forskning (dyreforskning). For

len,

strålebunkeren skal det være redundans på ventilasjonen slik at her
blir det 2 anlegg som kobles sammen slik at hvert anlegg kan dekke
70% av behovet. For disse anleggene skal det være batteriveksler da
tilluftsdelen står i teknisk rom i U1, og avtrekksdelen på taket over
bunkeren grunnet mulig strålingsfare fra avkastluft.
Til anlegget for dyreforsøk skal det også være batteriveksler.
For anleggene som forsyner klinikkdelen skal det være rote- rende
gjenvinner.
Felles inntak via inntakstårn i bakkant av bygget.
Det er viktig at føringen til bunkersen utføres med 2
retningsendringer for å hindre at strålingen slipper ut.
Alle testrom, stallrom, laboratorier i forskningsområdet skal, hver
for seg, kunne desinfiseres ved hjelp av mobilt manuelt
gassingsanlegg. Det skal derfor utover modulerende spjeld for
styring av luftmengden, etableres automatiske gasstette
stenge¬spjeld (på både til- og fraluft) som kan betjenes fra panel
umiddelbart utenfor rommet og som kan lukke effek- tivt for
ventilasjonen når rommet skal rengjøres.
I staller skal temperatur og fuktstyring skje ved hjelp av desentrale enheter som kan klimatisere lokalt i hver reol for
oppbevaring av dyr.
Det forventes at det skal etableres prosess utsugning bl.a. én eller
flere LAF-benker. Herfra etableres prosess utsug- ning med avkast
til det fri. Generelt i forbindelse med pro- sess utsugning skal det
sikres at luftbalansen i det berør- te rom fortsatt sikres ved
regulering av luftmengdene på komfortanlegget.
4.5.8. VANN OG AVLØP
Det legges opp til normal standard på sanitærutstyr. Vanninntak
sikres med kategori 4 tilbakeslagssikring, viktig at det i videre faser
tas hensyn til dette og evt etablerer økt sikkerhet dersom det er
enkelttilfeller som krever det. Det legges opp til UV bestråling og
varmebehandling av tappe- vann. Det er risiko for at det kan lekke
radioaktivt kjølevann
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ut fra kjølekretsene og dette må håndteres med oppsam- lingskar på
avløpssiden. Det må være mulighet for måling av strålingsnivå i
avløpsvann for å sikre at utslipp ikke er radioaktivt.
4.5.9. MEDISINSKE GASSER
Det er behov for medisinske gasser i Protonsentret. I strålebunkeren vil det være behov for følgende tekniske gasser
» Trykkluft 6 bar
»

Oksygen

»

Hydrogen

» Nitrogen
Hydrogen og nitrogen anvendes i forbindelse med produk- sjon av
protonstrålen. Da omfanget av trykkluft er relativt stort (60 uttak)
samtidig med at behandlingen ikke kan foregå hvis det ikke er
trykkluft, etableres det kompressor- rom på Plan U1 med
redundans på kompressorene slik at nedetid på en kompressor ikke
medfører behandlingsstopp.
De øvrige gasser leveres fra en flaskesentral plassert i U1.
I klinikkdelen vil det også i forskjellig omfang være behov for
vakuum, trykkluft og oksygen. Det legges opp til kom- pressorer
og flaskebanker. Dette avklares endelig når beho- vet er kartlagt.
I neste fase skal det avklares hvilke rom som har behov for
hvilke gasser og i hvilket omfang.

4.6.

ELKRAFT-INSTALLASJONER

4.6.1.
ORIENTERING
Estimert effektbehov for nybygget er 3 MVA; 2 MVA for pro- ton
bunkeren og 1 MVA for klinikkdel,
iht. data hentet fra skisseprosjekt for Protonsenter
Radiumhospitalet.
Da det ikke er avklart hvilket protonutstyr, som vil blir benyt- tet,
har byggherren valgt å dimensjonere strømforsyningen for ca 5
MVA.

4.6.2.
HØYSPENNINGSANLEGG
Høyspenningsanlegg i området vil bli forsterket av netteier BKK
for å kunne ivareta forsyning av nytt Proton-bygg.
Ny høyspenningsring, som vil ha mulighet til forsyning fra to sider,
etableres frem til nye nettstasjoner som etableres i U1 etasjen i
bygget. Det er medtatt to 1600 kVA trafoer be- regnet for
strømforsyning av protonbygget og en 1600 kVA trafo beregnet for
strømforsyning av klinikkbygg. Dette iht. innspill fra byggherren.

alle laster er kjent

4.6.3. GENERATOR BACK UP
For å ivareta nødvendig strømforsyning til bygget i tilfelle brudd i
normalforsyningen, skal det etableres en uavhengig forsyning fra
eksisterende reservekraftanlegg for Haukeland sykehus.
Reservekraftforsyningen skal dekke behov for kon- tinuerlig drift av
vitale funksjoner i bygget, som bl.a. kjøling av protonutstyret.
630 kVA er lagt til grunn som reservekraftbehov for bygget. Iht.
innspill fra byggherren er det medregnet trafo på 1600 kVA i
trafostasjon i U1-etasjen. Denne skal ivareta reservekravforsyning, samt strømforsyning til UPS-anlegget for kli- nikkog proton-del.

Hovedfordelinger bygges med elektrisk og fysisk reserve- kapasitet
på 25%. og utført ihht til gjeldene standarder og forskrifter. Det
benyttes pluggbare vern i alle hovedforde- linger, samt produsert
etter formkrav 4b. Hovedfordelingen utstyres med nettanalysator,
jordfeilovervåking-system, utstyr for fjernavlesing av alle
elektriske verdier og status fra effektbryter avganger med
overføring til SD-anlegget.

4.6.4.
REDUNDANS
Ved å etablere en høyspent ringløsning med strømforsyning fra to
nettstasjoner, er behov for å sikre-strømforsyning i bygget ivaretatt.
4.6.5.
UPS
Som en del av strømforsyningen skal det også etableres UPSanlegg i U1 og 03 etasje. Anleggene skal, ved svikt i
normalforsyningen, ivareta behov for avbruddsfri strømfor- syning
for medisinske områder, samt nødvending strømfor- syning for å
opprettholde drift av tekniske funksjoner i byg- get, og for
kontrollsystemet til protonutstyret.
Det er beregnet to stk. 200 kVA UPS (2N-løsning) for å iva- reta
avbruddsfri strømforsyning til klinikk- og proton del av bygget.
Batterikapasitet skal dimensjoneres for minimum en times drift ved
100% belastning av UPS-anlegget (200 kVA). Endelig
dimensjonering vil bli foretatt i detaljprosjektet når

4.6.6.
HOVEDFORDELINGER
Spenningssystem i bygget vil bli 230/400V TNS. Det skal etableres
separate hovedfordelingsrom for normalkraft og reservekraft i U1etasje. Rommene vil bli plassert inntil tra- forom for nett- og
reservekraft. Hovedfordelinger for UPS- anlegg etableres i samme
rommet som UPSer.

4.6.7.
UNDERFORDELINGER
Nye underfordelinger etableres i tekniske rom (elrom) i hver etasje i
bygget, plassert vertikalt over hverandre. Alle for- delinger
monteres i separate stålplate kapslinger og med tilkomst fra
fellesområder eller korridor. Det er medregnet to underfordelinger i
U1, 01 og 02 etasjene, samt en under- fordeling i U2 og 03 etasjene.
Fordelingene skal tilfredsstille krav iht. NEK 400:2017 og NKK
439. Krav til form 2B skal oppfylles.
Det etableres egne GR.2-fordelinger for forsyning av arealet
klassifisert som mediske områder GR-2. Fordelinger plasse- res i
nærheten av rommet/området den skal forsyne. Andre fordelinger
for virksomhet, etc. plasseres i tekniske rom.

4.6.8. FORDELINGSANLEGG
System med strømskinne løsning benyttes for strømforsy- ning til
proton-bunker. Uttak til fordelinger og utstyr gjøres via
uttaksbokser på strømskinne.
Fra hovedfordeling føres kabler fram til alle underfordelinger
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i etasjer, automatikkskap og heiser. Stigekabler dimensjone- res for
utvidelsesmulighet på 30%.
Det stableres egen strømskinne løsning med 20 dedikeruttaksenheter for lading av elbiler i U2-estaje.

te

4.6.9.
FØRINGSVEIER
Føringsvei i bygget skal ivareta all fremføring av kabler for
normalkraft, nød/reservekraft, samt teletekniske installasjo- ner.
Separasjon og avstand mellom nevnte systemer skal ivaretas ihht
NEK 400:2018, samt NEK 700 mht EKOM og standard for
tele/data-installasjoner.
Føringsveier for vertikal føring i bygget etableres i elrom og
kommunikasjonsrom.
Føringsveier for horisontal føring i bygget etableres for- trinnsvis
over himling i korridorer.
Det er forutsatt separate føringsveier for elkraft og tele- og
automatiseringsanlegg. Føringsveiene skal dimensjoneres for 25%
reserve for fremtidige utvidelser.
Et system av innstøpte kabelrør etableres som føringsveier mellom
klinikkdel og protonbunken. Nøyaktig dimensjone- ring av
kabelrøranlegg må bearbeides etter proton leveran- dør sine krav.
Føringsveier mellom protonbunken og kon- trollrommene for dette
må også avklare i detaljfase.
Hoved jordingsanlegg for nybygget planlegges som ring- mursjord,
med kopperline forlagt i bakken under byggets fundamenter,
tilkoblet jordskinne i hovedtavle. Jording ut- føres iht. NEK
400:2018. I tillegg bør det vurderes boring av jordspyd i fjell med
ca. 20 meter avstand rundt bygget for å sikre tilstrekkelig lav
overgangsmotstand til jord da tomten ligger på fjellgrunn.
Lynvernanlegg er medregnet, men bør vurderes nærmere i
forprosjektfasen.
4.6.10. LYSINSTALLASJONER
Lysanlegget skal tilfredsstille NS EN 12464-1 og være i sam- svar
med retningslinjer fra Selskapet for Lyskultur. Universell
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utforming er også lagt til grunn for lysanlegget.
Det skal etableres energieffektiv belysning tilrettelagt for godt
arbeidsmiljø og produktivitet. Samtidig skal belysnin- gen fremstå
som tidsriktig enhetlig og inneha god kvalitet for optimal
slagfasthet og slitestyrke. Den skal kunne til- passes de individuelle
behov og de aktuelle arbeidsoppga- ver. Belysningsdesign
gjennomføres i tett samarbeid med arkitekt.
Det er lagt vekt på valg av energiøkonomiske lysarmatu- rer,
hovedsakelig bestykket med elektronisk forkoblingsut- styr (Dali),
LED lyskilder og med høy armaturvirkningsgrad kombinert med
god optikk / avskjerming. Det legges opp til lysdemping i store
deler av arealene. I tillegg tilkobles lysan- legget dagslyssensor for
automatisk lysdemping ved sollys- tilskudd samt mulighet for lokal
overstyring.
Anbefalt belysningsstyrke til bildediagnostisering rommene er 300
lux til allmennbelysning med en optimal fargegjengi- velse på Ra
over 80 og 3000K lysfarge. Kontrollrom til rønt- gen bør ha 500
lux, mens gransknings-område hvor bilder granskes, bør suppleres
med ergonomisk (RGB) lys i tillegg til allmennbelysningen.
Ergonomisk lys skal være tilpasset lys i farge og intensitet etter
visuell oppgave i det aktuelle rom. Da røntgenbildene er gråaktige
vil lys med en rødaktig farge skape kontrast mot det grå, og med
dette å øke opplevd billedkvalitet med forbedret kontrast og
konturer på monitorer og skjermer.
For belysning i proton bunker areal, skal det i tillegg til kra- vene
for proton leverandør ivareta.
Nødlysanlegg skal tilfredsstille NS3926, og det er forutsatt å
benytte sentralt strømforsynt system. Det legges opp til et
adresserbart nødlyssystem, slik at status for systemet kan overvåkes
av SD-anlegget.
4.6.11. PERSON-OG VARETRANSPORT
Det er medregnet 5 stk. heiser for person- og varetransport,
med maskinrom i sjakt. Heisene tilfredsstiller kravene til

universell utforming. Det er medtatt 2-veis automatisk høyt- talende
kommunikasjon i heiser.
Det kables mot SD-anlegget for overføring av status- og feilsignaler.
Heisen skal være godkjent etter kravene i NS EN 81-20 og
NS EN 81-50.

4.7.

IKT-TEKNISKE ANLEGG

4.7.1.
BASISINSTALLASJON FOR TELE OG
AUTOMATI- SERING
Bygget koples opp mot eksisterende IKT infrastruktur på
sykehusområdet med redundant forbindelse ved hjelp av 2
fiberkabler ført frem i separate traseer fra hvert sitt tilkoblingspunkt i eksisterende bygningsmasse.
Fiberkablene til eksisterende bygningsmasse termineres i hvert sitt
kommunikasjonsrom i nybygget. Fra kommuni- kasjonsrom med
inntakskabler til øvrige kommunikasjons- rom i bygget legges det
fiberkabler i ringstruktur på sepa- rate føringsveier til og mellom
øvrige kommunikasjonsrom i bygget.
På grunn av krav til redundans på trådløst nett må det eta- bleres
tilstrekkelig antall kommunikasjonsrom slik at alle arealer dekkes
av minimum 2 kommunikasjonsrom innen en kabeltraselengde på
maksimalt 88 meter (lengdekrav fra Helse vest IKT).
Det etableres eget kommunikasjonsrom for medisinteknisk utstyr i
Protonsenter. Kommunikasjonsrom i Protonsenter koples til 2 av
de øvrige kommunikasjonsrommene i byg- get.
4.7.2.
INTEGRERT KOMMUNIKASJON
Det er medtatt kostnader for et felles kablingssystem for in- tegrert
kommunikasjon. Horisontalspredenett utføres som
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uskjermet kategori 6A nett i henhold til krav fra Helse Vest IKT.
Det er medtatt uttak for generell data, telefoni, TV, tråd- løst nett
(WLAN), skrivere, medisinteknisk utstyr, byggtek- nisk utstyr m.v.
Installasjonen skal tilfredsstille NEK700/EN50173.

4.7.3.
TELEFONI OG PERSONSØKING
Det er forutsatt benyttet IP-telefoni som telefon løsning både for
fast og bærbar telefoni løsning.
4.7.4. BRANNALARMANLEGG OG TALEVARSLING
Det er medtatt brannalarmanlegg kategori 2 med deteksjon i alle
rom. Brannalarmanlegget utføres i henhold til NS 3960 og
talevarsling i henhold til NS 3961. Akustisk varsling fore- tas som
talevarsling bortsett fra i tekniske arealer hvor det benyttes
tradisjonelle alarmorganer. Optisk varsling er med- tatt i henhold til
krav satt i TEK17.
Brannalarmanlegg og talevarsling integreres med eksis- terende
anlegg på sykehuset.
Brannalarmanlegget vil også bli tilknyttet branndører, heis, ventilasjon,
sprinkleranlegg etc.
Det er medregnet aspirasjonsanlegg for tidlig røykdeteksjon i rom
med driftskritisk utstyr.
4.7.5.
ADGANGSKONTROLL
Adgangskontrollanlegget forutsettes integrert med eksis- terende
adgangskontrollanlegg på sykehuset. Det er med- tatt kortlesere på
alle utvendige bruksdører, innvendige dører for soneinndeling,
samt på dører til rom med kritisk innhold som medisinrom og IKTrom. For alle øvrige dører benyttes «offline» kortlesere.
Sykehuset skal være «nøkkelfritt».
4.7.6.
PASIENTSIGNAL
Det er medtatt pasientsignalanlegg for behandlings- og undersøkelsesrom, ventearealer m.v.

4.7.7.
URANLEGG
Det er medtatt sentralisert uranlegg med ur i behandlings- og
undersøkelsesrom, ventearealer m.v.
4.7.8. UTVENDIGE EL-ANLEGG
Signaldistribusjon for TV og infoskjermer utføres via felles kabling
for IKT-systemer.

4.7.12. UTVENDIGE EL-ANLEGG
Utebelysning er medtatt. Belysningsanlegg skal styres fra SD
anlegget. Det er benyttet LED belysning utvendig. Det er
medregnet kostnader for lysmaster iht. utomhusplan.
Føringsveier for IKT inngår, med grøfter og trekkerør til eksisterende bygg.

4.7.9.
ITV-ANLEGG
Det er medtatt ITV-anlegg med kameraer utvendig ved inngangspartier og innvendig i kritiske arealer.
Det forutsettes IP-basert anlegg via felles kabling for IKTsystemer.
4.7.10. LYD- OG AV-ANLEGG
Det er medtatt lyd- og AV-anlegg i møte og konferanserom
4.7.11. AUTOMATISERING
Det er medtatt SD-anlegg for nybygg som tilknyttes eksis- terende
toppsystem på sykehuset. Det inngår komplett byggautomatisering/sentral driftskontroll for styring, drift og
regulering av elektro og vvs-tekniske anlegg.
SD-anlegget skal være et redskap for å sikre optimal drift av de
tekniske anleggene, samt innsamling av informasjon om driften og
hvilken tilstand utstyret er i.
Automatikksystemet skal styre av alle funksjoner i bygget, som lys,
romregulering, vvs-tekniske anlegg, kjøling m.m. Det er inkludert
all automatikk for vvs-anleggene, med unn- tak av komponenter
som er en del av rør- og kanalnett, som ventiler, spjeld, VAV-spjeld
m.m.
For elektrosystemene er det medregnet signaler fra ener- gimåling,
hovedfordelinger, underfordelinger, fordelingsan- legg UPS’er,
nødlys, heiser m.m.
Alle tekniske anlegg presenteres med systembilder der alle
komponenter, styringer og signaler fremgår.
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5 | AREALOVERSIKT

Hovedinngang mot syd.

40
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5.1.

AREALER

NETTO AREALER:

For Klinikkenheten ( etasje 1 og 2 )har det vært et mål å oppnå
arealeffektive planløsninger. Med den prosjekterte løsningen i
denne fasen er det oppnådd en brutto-/netto- faktor på 1.8
Protonenheten er omkranset av metertykke betongvegger og
trippelhøye rom og det er derfor vurdert at det ikke umid- delbart gir
mening å beregne brutto-/nettofaktor for denne delen av bygget.

5.1.1.
AREALBEREGNING
Arealberegningene er gjort med utgangspunkt i
Revitmodellen.
Helsedirektoratets veileder for hovedfunksjonsprogram av januar
2013, IS-0391, vedlegg 1 er benyttet som arealbe- regningsregler,
herunder arealstandarden NS 3940:2012 for Brutto- og nettoarealer.

Afdeling
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

Programmeret areal
netto m²

Prosjekteret areal
netto m²

Afvigelse
netto m²

Kommentar

Bygning Drift og Operasjon
Stabsfasiliteter
Drift av partikkelanlegg
Diagnostikk. scannere og kliniske støttefunksjoner
Protonterapi behandlingsrom
Behandlingsplanlegging
Pasientrelatert
Klinikk
Forskningsarealer
Bygningsdriftsrelaterte rom

341
341
1154
562
444
120
169
183
159
1036

370
408
1155
588
477
126
178
250
173
1126

29
67
1
26
33
6
9
67
14
90

Total

4509

4851

342

Lager og bøttekott gjort større (a)
Kontorer tilpasset bygningens dybde
Lagt til areal for cyclotron electrial room(b)
Rom er tilpasset bygningens geometri (c)
Programmeret for små (d)
Arealer tilpasset program.(e)
Rom er tilpasset bygningens geometri
El‐rom gjort større / etasjeford. tilkommet (f)

Arealberegningene er underlag for kostnadskalkylen be- skrevet i
kap. 6
5.1.2.
BRUTTOAREAL
Bruttoarealet er definert som byggets totale arealer inklusiv
funksjonsarealer, trafikkarealer, tekniske arealer og veggtykkelser.
5.1.3.
NETTOAREAL
Nettoarealet er definert for alle rom i excel-listen «veiledende
romprogram « fremsendt av byggherren. Romprogrammet er
oppdragsgivers krav til rombehov. Nettoareal er begren- set av
vegger og søyler iht. NS 3940.
5.1.4.
AREALTABELL
Arealtabellen viser programmert nettoareal, prosjektert nettoareal,
avvik mellom programmert og prosjektert areal og en egen kolonne
for rom, som er prosjektert, men ikke programmert. Tabellen viser
samtidig tilkomne arealer i skis- seprosjektfasen.

Bygningens lengdemodul er 2,4 meter - dette git plass til de fleste standardrom og gir god fleksibilitet Bygningens
lengdemodul er underdelt hver 1,2 meter - rommene er tilpasset dette
Scannerne på etasje 02 er setter dimensjonen for bygningens bredde - avstanden fra fasade til gangvegg Minste romstørrelse
med dagslys er 13,7 m2
Minste romstørrelse uten dagslys er 12,0 m2
a) Lager økt til 35m², bøttekott endret til sentralt renholdsrom 13m², personaltoalett og forrom 10m² tilføjd (arbejdsmiljøkrav)
b) Tilføjd areal for cyclotron electrial room 22 m²(skal afstemmes med utstyrsleverandør)
c) Forberedelsesrom er økt med 30 m², stikkerom økt med 18m² ift. plantegning fra HB, kontrollrom 28m²jf. ønske om plass til granskning
d) Forskningsrom inkl, maze og behandlingsrom inkl. maze er økt til 2 x 85 m² jf. arealer fra Osloprosjekt
e) Geometri , resepsjon, lekerom og vent.barn/voksne tilpasses programarealer ( det er fjernet 14 m² ift. det tegnede areal)
f) Etasjefordeling økt med 24 m² , nettstasjon og hovedfordeling økt med 25 m² i.h.t. RIE
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BRUTTO AREALER:
Etage

Areal

Klinikkarealer

4543 m²

Parkeringsarealer

2074 m²

Strålebehandling

3146 m²

Tekniske arealer

1817 m²

I alt

11579 m²
Arealplan - 01 - 1
01

Area Plan - U1 - U1
U1

03

Arealplan - 02 - 2

02

Klinikkarealer
Parkeringsarealer
Strålebehandling
Tekniske arealer
Area
U2 Plan - U2 - U2
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6 | KOSTNADSKALKYLE

Venteområde og resepsjon
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6.1.

GENERELT OM KALKYLEN

Protonsenteret bygges i tilknytning til Haukeland Sykehus og vil,
sammen med det tilsvarende prosjektet på Radiumhospitalet, være
det første protonsenteret som byg- ges i Norge. Bygget vil bestå av
en strålebehandlingsdel og en tilhørende klinikkdel med
støttefunksjoner og parke- ringskjeller. Bygget kobles sammen
med sentralblokken på Haukeland Sykehus med en heis- og
tunnelforbindelse. Det legges opp til ferdigstillelse av senteret i
2024.
Protonsenteret er et komplisert prosjekt med et samlet brut- toareal
iht. NS 3940 på 11.466 m2 BTA per 19.03.2019. I skisseprosjektet
er flere alternative utforminger av proton- senteret vurdert.
Forskjellig plassering av heis til tunnelfor- bindelsen har blitt
vurdert. Fotavtrykket til bygget har blitt finjustert for å redusere
inngrep i den bratte fjellskråningen på tomten. De detaljerte
kostnadsberegningene og beskri- vende tekst i dette kapittelet
baserer seg på alternativet som ble bestilt av Helse Bergen
11.03.2019.
Inndeling av investeringskalkyle
Det er valgt en inndeling med 4 delprosjekter for investeringskalkylen til Protonsenteret.
1.
Heis- og tunnelforbindelse
2.
Klinikkdel – 8.320 m2 BTA
3.
Strålebehandling – 3.146 m2 BTA
4.
Løst inventar og MTU (medisinteknisk utstyr)
Metodikk i investeringskalkylen
For arkitekt (ARK) er underlag fra revitmodellen benyttet i størst
mulig grad. For de andre fagene er kalkylen utført som et kombinert
erfaringspåslag, areal og elementpris kalkyle.
Erfaringspåslag er benyttet for konto 1 Felleskostnader (Rigg og
drift, entreprenørens andre kostnader i entreprise) der konto 2, 3, 4,
5, 6 og 7 får et for delprosjektet vurdert påslag. Delprosjekt 2.
Klinikkdel har for eksempel et påslag på 16,8 % for konto 1.
Felleskostnader.

som metode. Det er en måte å kalkulere ovenfra og ned basert på
bygningstype, areal og en overordnet juste- ring. Her er det meget
viktig med korrekt oppgitte arealer. Arealpriskalkylen er godt egnet
i prosjektets tidligste fase. Ulempen er metodens mangel på
presisjon og krever stor kompetanse for å oppnå tilfredsstillende
sikkerhet. Det er benyttet erfaringsdata fra tilsvarende prosjekter.
Elementpriskalkyle er benyttet der vi har kjente størrelser og antall.
Hovedelementene fra BIM modellen er kalkulert et- ter denne
metoden. Her kan vi benytte komplette konstruk- sjoner, enheter
med relativt robuste ferske data for kostna- der.
6.1.1.
UNDERLAG FOR KALKYLE
Som underlag for investeringskalkylen er tegninger og BIMmodell benyttet. Som referansebygg er Dansk Center for
Partikelterapi, Nytt østfoldsykehus (NØS) og Nytt kli- nikkbygg
Radiumhospitalet benyttet for de konti der det er relevant.
Delprosjekt 1, Heis- ogtunnelforbindelse, er i sinhelhetkalku- lert av
Multiconsult og kvalitetssikret av Bygganalyse.
6.1.2.
LCC-KOSTNADER
LCC-kalkylen er basert på kostnadskalkylen per 19.03.2019. Poster
for nybygg, vedlikehold og utskiftning er direkte koblet mot
kostnadskalkylen. Øvrige poster er lagt inn med kvadratmeterpriser
basert på erfaringstall og tilbakemeldin- ger fra Helse Bergen.
Viktige parametere for kalkylen
•
Analyseperiode 60 år
•
Kalkulasjonsrente 4 %
•
Alle poster eks. mva.
•
Prisnivå: Januar 2019
•
Restverdi og restkostnad settes begge til 0 kr
For delprosjekt 1. og 4. er kun investeringskostnadene medtatt i
LCC-kalkylen, uten kostnader for vedlikehold og utskiftning.

6.1.3.
FORUTSETNINGE
R 01 – Felleskostnader
Det er lagt til et påslag for delprosjekt 1., 2. og 3. for konto 01
Felleskostnader, se under.
1.
2.
3.

Heis- og tunnelforbindelse (14,5 % av konto 0207)
Klinikkdel (15,5 % av konto 02-07)
Strålebehandling (17,8 % av konto 02-07)

02 – 07 Bygning, VVS, Elkraft, Tele og auto., Andre inst. og
Utendørs
Kfr. respektive fags tekster i skisseprosjektrapport.
08 – Generelle kostnader
Det er lagt til et påslag for delprosjekt 1., 2. og 3. for konto 08
Generelle kostnader, se under.
1.
2.
3.

Heis- og tunnelforbindelse (10,3 % av konto 0107)
Klinikkdel (26,6 % av konto 01-07)
Strålebehandling (22,3 % av konto 01-07)

09 – Spesielle kostnader
Her er kostnader for løst inventar, medisinteknisk utstyr (MTU) og
kunstnerisk utsmykking. Finansiering er ikke medtatt. Riving av
eksisterende bygningsdeler er medtatt under konto 02.
10 – Merverdiavgift
Det er medtatt 25% merverdiavgift for samtlige delprosjekter.
11 – Forventede tillegg
Det er medtatt 5 % forventede tillegg basert på resultatet av
usikkerhetsanalysen 19.03.2019. Uten delprosjekt 4. Løst inventar
og MTU blir forventede tillegg 7 % for delprosjekt 1., 2. og 3.
12 – Usikkerhetsavsetning
Det er medtatt 6 % usikkerhetsavsetning basert på resulta- tet av
usikkerhetsanalysen 19.03.2019. Uten delprosjekt 4.

Iskisseprosjektkalkylenerstørstvektlagtpåarealpriskalkylen
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Løst inventar og MTU blir usikkerhetsavsetningen 8 % for delprosjekt 1., 2.
og 3.
13 – Prisregulering
Det er ikke medtatt kostnader for lønns og prisstigning for
noen av delprosjektene.
6.1.4. GENERELLE FORUTSETNINGER
Prisnivå: Januar 2019
Struktur og presentasjon av investeringskalkylen: Iht. NS3451/53
på 2-siffer nivå.
Kalkylen illustrerer kostnadsrammen til prosjektet med forventede tillegg og usikkerhetsavsetning basert på usikkerhetsanalysen gjennomført 19.03.2019.

7 | MYNDIGHETSBEHANDLING

7.1.

PLANPROSESS

Regulering av byggetomt pågår jfr. tidligere redegjørelse.

7.2.

MYNDIGHETSBEHANDLING

Status på myndighetsbehandling er at søknad om ramme- tillatelse
vil bli utarbeidet i forprosjektfasen når regulerings- planen er
godkjent i Bergen kommune. Forhold rundt riving etc. Forberedes i
søknda om rivetillatelse før øvrige tillatel- ser slik at den er klar
utførelse. Rammetillatelse og igangset- tingstillatelser fremskaffes i
tråd med prosjektets fremdrift. Øvrige myndighetsavklaringer skal
gjøres løpende, og sær- lig formell behandling hos Statens
Strålevern gjøres proak- tivt i prosjektet.

Fasade mot vest
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8 | BIM

8.1. VERKTØY-, PROSESS- OG
MODEL- LER
I gjennomføringen av prosjektet har utviklingen av modell stått
sentralt gjennom hele fasens forløp. Skisser og mo- deller er
benyttet aktivt i prosessen for å vurdere byggets plassering og for
optimalisering av form og planløsning mot begrensende faktorer
som tomtens størrelse, eksisterende og planlagt omkringliggende
vei og bebyggelse, samt for- hold rundt byggets funksjon og romog funksjonsprogram.
For å sikre gode arealløsninger er romprogrammet, og programmets kommentarer, blitt importert som tilleggsinfor- masjon i
Revit. Dette har medført at hvert rom har beholdt all
rominformasjon gjennom hele prosjektet, og områder kunne derfor
utføres nokså presist i forhold til byggherres ønsker.
Under arbeidet med bygningens design er det benyttet en
kombinasjon mellom Revit og Sketchup /Autocad. Her ut- nyttes
programmenes ulike styrker der hvor det er mest hensiktsmessig.
Sketchup / Autocad har gitt mulighet for raske og fleksible
designløsninger, mens Revit har gitt in- formasjonstunge, presise
3D oppbygninger av bygningens indre funksjoner og fasaden.
Parallell bruk av ovennevnte programmer har vært et nyttig
arbeidsverktøy som har gitt en designfrihet til å oppnå et godt
arkitektonisk resultat.
For å tilnærme seg bygningens omgivelser best mulig, er det tegnet
opp en generisk kontekst tilsvarende bygningens re- elle
omgivelser. Til dette benyttes Enscape (VR format) for å tilpasse
utsikt fra bygning til det omkringliggende landskap.

8.2.

MODELLEVERANSE

Revit:
03035M0_ARK_Protonsenter-Bergen.rvt
03035M0_LARK_Protonsenter-Bergen.rvt
IFC:
ARK_Protonsenter-Bergen.ifc
LARK_Protonsenter-Bergen.ifc
En arkitektmodell som omfatter innvendige vegger, vinduer,
fasader, dører, søyler, dekker/tak, trapper, romobjekter, him- linger
samt noe møblering.
Den sammenstilte modellen omfatter også tilhørende pdf-tegning
av situasjonsplan og plassering etasjeplaner, slik at de kan sees i
sammenheng med modellene.
8.2.1.
MODELL FRA ARKITEKT
Sett i lys av prosjekteringsprosess, tidsramme og tidspunkt for frys
av utforming og plassering av konseptmodell, ble det i samråd med
Byggherre vurdert som lite hensiktsmes- sig å etablere modeller
utover ARK modell i denne fasen. RIB-, RIV- og RIE-modell er
derfor ikke etablert. Modell, visu- aliseringer og utsnitt fra modell er
aktivt brukt i brukergrup- pemøter, prosjekteringsmøter, workshops
og diskusjoner.

Sett i lys av prosjekteringsprosess, tidsramme og tidspunkt for frys
av utforming og plassering av konseptmodell, ble det i samråd med
Byggherre vurdert som lite hensiktsmessig å etablere modeller
utover ARK modell i denne fasen. RIB-, RIV- og RIE-modell er
derfor ikke etablert. Modell, visualise- ringer og utsnitt fra modell
er aktivt brukt i brukergruppe- møter, prosjekteringsmøter,
workshops og diskusjoner.

BIM-modell
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9.7.

PLAN U1 1:300
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PLAN 01 1:300
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PLAN 02 1:300
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9.11. TAKPLAN 1:300
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9.12. 3D PLANUTSNITT, DIAGNOSTIKK, SCANNERE OG KLINISKE STØTTEFUNKTIONER
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9.13. 3D PLANUTSNITT, BEHANDLINGSOMRÅDE
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10

| TEGNINGER INGENIØR

10.1. KJØLING PRINSIPPDIAGRAM
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450kW

Magneter
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10.2. AGGREGAT PRINSIPPDIAGRAM, KLINIKK OG TEKNISK
Plan 04 Tak
Sjakt I

Sjakt II

Sjakt III

Plan 03

Forskning

Plan 02

Plan 01
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Avkast garasje
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10.3. AGGREGAT PRINSIPPDIAGRAM, BUNKER
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Quench

Plan U1
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Quench
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10.4. PLANTEGNING VENTILASJON PLAN U1
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10.5. PLANTEGNING VENTILASJON PLAN 01
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10.6. PLANTEGNING VENTILASJON PLAN 02
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10.7. PLANTEGNING VENTILASJON PLAN 03
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11

VEDLEGG

11.1. VEDLEGG 1 - KALKYLE
11.2. VEDLEGG 2 - TEKNISKE NOTATER
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