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1. INNLEDNING 
 
Dette dokumentet dekker arkitekturfaglig og bygningsmessig beskrivelse, og er en underrapport til 
«Konseptrapport Steg 1, Sørlandet sykehus akuttbygg, Kristiansand» Det vises til denne rapport for 
overordnet beskrivelse av prosjektet, bakgrunn, premisser og evaluering. 
Mulighetsstudiet skal vise mulige løsninger i form av overordnede volummodeller som synliggjør de 
fysiske konsekvenser av hovedprogram, rom og arealbehov. Mer inngående og detaljerte 
løsningsforslag vil inngå i skisseprosjektet i steg 2 av konseptfasen, der valgt alternativ skal utdypes. 

1.1. Bakgrunn 
Sørlandet sykehus ble i mandat av 30.06.2021 gitt i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF å starte prosess med 
tidligfaseplanlegging av Akuttbygg Kristiansand. Prosjektet omfatter de somatiske akutt- og 
intensivfunksjonene i Kristiansand, som lenge har hatt for lav kapasitet og for begrenset areal. 
Utviklingsplan 2035 for Sørlandet sykehus HF påpeker at den største utfordringen på kort sikt er 
underkapasitet og uhensiktsmessige lokaler for somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand. 
Forholdene for både intensivavdelingen og akuttmottaket vurderes i løpet av få år å være uforsvarlig 
hvis det ikke blir en vesentlig arealutvidelse og oppgradering.  
 
Virksomhetsinnholdet omfatter mottaks-, intensiv- og intermediærfunksjoner, inkl. nyfødt intensiv, 
samt operasjon. Videre skal det etableres ny landingsplass for helikopter. Området som i dag brukes 
til landingsplass er ikke hensiktsmessig, og er ikke regulert for formålet. 
I 2018 fikk SSHF gjennomført en mulighetsstudie hvor flere alternativer for utbygging ble vurdert. Det 
mest hensiktsmessige synes å være et nybygg i tilknytning til hovedbygget, på nordsiden. Denne 
beliggenheten begrunnes med nærhet til funksjoner i eksisterende bygg og vurderinger av 
tomteforhold, samt hensyn til fleksibilitet og gjennomførbarhet. Forutsetning for dette 
mulighetsstudie var at dagens klinikker for kvinner og barn som ligger i bygg 05 skulle innlemmes i det 
nye akuttbygget.  

Vedtaket fra Styret for Helse Sør-Øst RHF anga en økonomisk planleggingsramme for prosjektet på 1,0 
mrd. kr. Det medfører en begrensning av prosjektet. Prosjektinnramming er blitt gjennomført med et 
betydelig redusert prosjekt fra mulighetsstudie i 2018, med et endret virksomhetsinnhold.  

1.2. Alternativer som skal utredes  
Det skal i steg 1 av konseptfasen utredes 3 hovedalternativer. Alternativene skal vurderes mot 
nullalternativet som er dagens løsning med nødvendig oppgradering og vedlikehold.  

 
Fig. 1.2a 
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Alternativ 1 
Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak med triageområde, traumestue, akuttstue, 
undersøkelsesrom, CT, ambulansemottak med ambulansehall og observasjonspost. I tillegg 
helikopterlandingsplass, kirurgisk og medisinsk intermediærpost, intensivfunksjoner og nyfødt 
intensiv. Areal programmert som vist i tabell i fig.1.2b. 
 
Alternativ 1 Nettoareal B/N faktor Bruttoareal 
Intensiv 675 2,3                1 553  

Intermediær 420 2,3                   966  

Observasjon 440 2,3                1 012  

Nyfødt intensiv 650 2,3                1 495  

Operasjon 0 2,3                     -    

Oppvåkning 0 2,3                     -    

Radiologi 90 2,3                   207  

Poliklinikk 120 2,3                   276  

Akuttmottak 934 2,3                2 148  

Total 3329                7 657  
Fig. 1.2b 
 
Alternativ 2 
Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak (som alternativ 1). I tillegg 
helikopterlandingsplass, kirurgisk intermediærpost, intensivfunksjoner og fire operasjonsstuer for 
hybrid, robot, sectio og en fjerde stue (ressursutnyttelse). Areal programmert som vist i tabell i fig.1.2c. 
 
Alternativ 2 Nettoareal B/N faktor Bruttoareal 
Intensiv 675 2,3                1 553  
Intermediær 175 2,3                   403  
Observasjon 440 2,3                1 012  
Nyfødt intensiv 0 2,3                     -    
Operasjon 480 2,3                1 104  
Oppvåkning 162 2,3                   373  
Radiologi 90 2,3                   207  
Poliklinikk 120 2,3                   276  
Akuttmottak 934 2,3                2 148  
Total 3076                7 075  

Fig. 1.2c 
 
Alternativ 3 
Omfatter oppgradering og utvidelse av akuttmottak (som alternativ 1), og i tillegg 
helikopterlandingsplass, kirurgisk og medisinsk intermediærpost, intensivfunksjoner og nyfødt 
intensiv, og operasjonsstuer for hybrid, robot og sectio samt en fjerde stue (ressursutnyttelse). Areal 
programmert som vist i tabell i fig. 1.2d. 
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Alternativ 3 Nettoareal B/N faktor Bruttoareal 
Intensiv 675 2,3 1553 

Intermediær 420 2,3 966 

Observasjon 440 2,3 1012 

Nyfødt intensiv 650 2,3 1495 

Operasjon 480 2,3 1104 

Oppvåkning 162 2,3 373 

Radiologi 90 2,3 207 

Skade poliklinikk 120 2,3 276 

Akuttmottak 934 2,3 2148,2 

Total 3971   9133 
Fig. 1.2d 
 

1.3. Arbeidsmetode og prosess  
Prosjekteringsgruppen startet opp sitt arbeid i mars 2022 etter å ha gjennomført oppstartsmøte med 
Sykehusbygg. 9. mars var PG på befaring til Sørlandet sykehus i Kristiansand og fikk en gjennomgang 
av alle funksjonsområdene som er del av prosjektet nytt akuttbygg. 17. mars presenterte 
prosjekteringsgruppen første status for arbeid og prosess til strategisk medvirkningsgruppe. 
Utarbeidede alternativer ble deretter presentert for strategisk medvirkningsgruppe i møte på Scandic 
Bystranda, Kristiansand 7.april. Det ble presentert sju alternativer etterfulgt av diskusjon, innspill og 
kommentarer.  
 

 
Fig. 1.3 Bilder fra befaring 
 
Gitt den korte tiden i steg 1 var det nødvendig å starte flere faser av oppgaveløsingen i en parallell 
prosess. Det ble hentet inn faktagrunnlag, gjennomført analyser og startet opp prosjektering samtidig. 
Det ble også gjennomført møter med kalkulatør og utarbeidet eget tegningsunderlag til kalkylen.  Som 
prosjekteringsverktøy er det benyttet Revit, et verktøy som har gitt god kontroll på arealer og volum. 
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8.april gjennomførte sykehuset en evaluering av alternativene som grunnlag for valg av 
hovedalternativ. I samtlige alternativ lå kalkylen over den gitte planleggingsrammen og basert på dette 
ble det besluttet å utvide steg 1 med 6 måneder for å se på kostnadsbesparende tiltak for å komme 
nærmere planleggingsrammen. En utvidet periode ga også mulighet for å se på løsninger for å bygge 
nytt kommunalt helsehus med legevakt i tilknytting til nytt akuttbygg. 
 
I videre arbeid ble det gjennomført flere workshops sammen med Sykehusbygg og Sørlandet sykehus. 
I workshop 1 - 11.05.22 ble det arbeidet med å optimalisere prosjektet i forhold til kalkyle og se på 
gevinster ved samlokalisering av nytt kommunalt helsehus og legevakt som skal bygges samtidig med 
nytt akuttbygg. I workshop 2 - 02.06.22 ble logistikk og vareflyt i eksisterende sykehus gjennomgått 
med befaring og møter med de forskjellige avdelingene som forsyner sykehuset. I workshop 3 - 
31.08.22 ble de tre valgte alternativene som skal presenteres Helse Sør-øst for B3A beslutning 
gjennomgått og tilbakemeldinger fra strategisk medvirkningsgruppe ble diskutert.  
 
Det har i utvidet periode vært møter med Kristiansand kommune for å diskutere samarbeid og prosess 
ved å bygge på samme tomt. Og det er gjennomført en egen workshop mellom de to arkitektgruppene 
tilhørende henholdsvis nytt akuttbygg og kommunalt helsehus for å diskutere problemstillinger rundt 
de ulike funksjonene og se på løsninger sammen. 
 
Følgende punkter har vært viktig for prosessen: 
 

• Avklare og avgrense oppgaven 
• Få oversikt over eksisterende bygninger og utomhusområder 
• Forstå hvordan sykehuset arbeider og drifter i dag 
• Få oversikt over hvilke problemstillinger som skulle håndteres i alternativstudiene 

 
For å tydeliggjøre oppgaven og få en felles forståelse i arbeidet med alternativene var det viktig å få 
oversikt over hvilke forutsetninger som skulle legges til grunn for prosjekteringen. Forutsetningene er 
hentet ut fra del II Kontraktsgrunnlag og Styringsdokument, konseptfase vedtatt 17.02.22. 
 
Forutsetninger for alternativene  

• Tomt A1 
• Legge til rette for videre utvikling av tomt 
• Tilknytting til Bygg 10 og Kvinne- og barneklinikken 
• Tilknytting til kommunalt helsehus med legevakt på samme tomt 
• Helikopterlandingsplass over høyeste punkt på Bygg 10 
• Helikopterlandingsplass i sør-østlige hjørne på tomten 
• Sammenhengende grønn sone i operasjonsavdelingen 
• Ivareta nærhetsbehov og god flyt  
• Rasjonell fordeling av arealer - ikke dele funksjoner 
• Struktur og volum tilpasset funksjoner 
• Sykehus i drift  

 
I utvidet steg 1 er følgende punkt kommet til  

• Tydelig adskilte innganger for akuttmottak og legevakt 
• Innvendig forbindelse fra legevakt til akuttmottak og bildediagnostikkenhet i somatikkbygget 
• Vurdere felles ambulansehall 

 
I steg 2 blir det viktig å gå nærmere inn i hvordan avdelingene fungerer internt og hvordan de 
samarbeider med andre avdelinger for å se om de ligger hensiktsmessig i forhold til hverandre. 
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Forbindelseslinjer mellom nytt akuttbygg og eksisterende bygg skal studeres videre for å finne riktig 
plassering og tilstrekkelig antall tilknytningspunkter. Sykehuset må arbeide videre med driftskonseptet 
for de ulike nye avdelingene slik at funksjoner og program faller på plass. Det kan i denne prosessen 
bli nødvendig å endre plassering på funksjonsarealer for å gi en god og riktig flyt. 

2. PLAN- OG PROGAMUNDERLAG 

2.1. Hovedprogram  
Parallelt med utarbeidelse av alternativer i steg 1 har Sykehusbygg gjennomført en 
medvirkningsprosess med sykehuset for å utarbeide hovedprogram for nytt akuttbygg. I dette arbeidet 
er det analysert hvilke nærheter som er viktige for de ulike funksjonene. Dette har gitt viktig innspill til 
plassering av funksjonsområder i alternativstudiene. Nærhetsbehovet er visualisert i et 
nærhetsdiagram ref. fig. 2.1. 

 
Fig.2.1 Nærhetsdiagram  
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2.2. Areal og volum 
Det er i prosjekteringen av funksjoner benyttet nettoarealer iht. til arealtabell for de tre alternativene 
i hovedprogrammet – se fig. 1.2 b-d. For å prosjektere arealene riktig fordelt på etasje har vi benyttet 
en b/n-faktor for funksjonene basert på erfaringstall fra Gaustad og Aker prosjektet som vist i tabell 
fig. 2.2. Referansetallene er juster 0.05 opp da erfaring viser at elektrotekniske installasjoner (bl.a. IKT 
og MTU) krever større arealer med ny teknologi. B/N faktor (Brutto/Netto faktor) på etasjenivå er 
lavere enn den totale B/N faktoren da den ikke tar med seg tilhørende tekniske arealer som ligger i 
egne etasjer. I forbindelse med utvidet steg 1 ble arealtabellen juster ved en omfordeling av areal 
mellom observasjonsenheten og akuttmottaket. 140 m2 nettoareal ble flyttet fra observasjon til 
akuttmottak. 
 

 
*areal tilhørende 14 eksisterende post operative senger er lagt inn i ombyggingsarealer og vises ikke i 
denne tabellen 
Fig. 2.2a Arealtabell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapasitet Arealstandard Nettoareal 
programmert

Revidert areal 
23.05.22

B/N ref. Teoretisk 
bruttoareal

A3 Akuttfunksjoner 1464 2664
Akuttmottak 934 1074 1,85 1987
Ambulansehall 0
Observasjonssenger 15 440 300 1,7 510
CT lab 1 90 1,85 167

A4 Poliklinikk og dagbehandling 120 204
Skadepoliklinikk 4 120 1,7 204

A8 Operasjon, intensiv, postoperativ, oppvåkning 1 737 3 025
Operasjon 4 480 1,85 888
Oppvåkning 9 + 14* 162 1,7 275

Intensiv 15 675 1,7 1147,5
Intermediær Kir.+ Med. 12 420
MIE 280 1,7 476
Intermediær Kir. 140 1,7 238
A9 Føde og Nyfødtintensiv 650 1105
Nyfødtintensiv 10 650 1,7 1105

Totalt 3 971 6997
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Arealene er i illustrasjon fig. 2.2b tegnet som volum. Dette gir et visuelt bilde av størrelse og 
fordelingen mellom de ulike funksjonsområdenes arealbehov.   

 
 

 
Fig.2.2b Volumillustrasjon 
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2.3. Planstatus og regulering  
Planområdet omfatter felt BOP1 i «Områderegulering for Eg sykehusområde, plan nr.1397» vedtatt av 
Kristiansand kommune mai 2016. Området er i sin helhet sykehusets eiendom.  Samlet areal for 
planområdet utgjør ca. 160 daa.  
 
Rambøll utarbeidet et planprogram for BOP1 i september 2018. Planprogrammet ble ikke sendt til 
offentlig ettersyn. I mars 2022 ble Dokumentet videreutviklet til: «Helhetsgrep for fremtidig utvikling 
av Eg sykehusområde - BOP1» Dokumentet skal være et grunnlag for arbeid med detaljreguleringer 
innenfor området.  Det skal avklare overordnede ramme-betingelser og valg av hovedgrep for det 
videre planarbeidet.  
 
Sykehusbygg, rådgivere for akuttbygg, SSHF og Rambøll hadde 10.03.22 et møte med Kristiansand 
kommune om videre prosess. Det ble i dette møtet avklart at det utarbeides et planinitiativ for 
byggeprosjektene akuttbygg og helsehus som start i prosess med detaljregulering etter ferdigstillelse 
av skisseprosjekt. 
 
 

 
Fig.2.3 Avgrensing av planområde, felt BOP1 
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2.4. Tomt og område  
En enkel analyse av tomten er utarbeidet som en del av prosjekteringsunderlaget, se fig. 2.4a 
    
Tomt A1 ligger på nordsiden av hovedbygg somatikk – Bygg 10. Tomten avgrenses av og har utsyn mot 
hensynssone «bevaring kulturmiljø» i nord og vest. Baneheia friluftsområde ligger som en grønn 
omkransning av tomten bak dette. I øst avgrenses tomten av Psykiatrisk sengeavdeling og Kvinne- og 
Barneklinikken. Fra tomten er det siktlinjer til elven Otra. I øst ligger også den fredede bygningen 
«Asylet» med et parkområde rundt.  
 
På tomten ligger i dag ambulansestasjonen til ambulansetjenesten med et parkeringsareal for 
ambulanser. I tillegg ligger psykiatrisk sengeavdeling på deler av tomten. Resterende arealer består av 
vei, parkering og gressplen. Adkomstveier til tomten er fra nordøst og fra vest. Tomten har et areal på 
7336m2. 
 
 

 
Fig.2.4a Illustrasjon tomteanalyse 
 
I tillegg til nytt akuttbygg med helikopterlandingsplass på taket planlegges det oppføring av nytt 
kommunalt helsehus med legevakt i byggetrinn 1 og ny Kvinne- og barneklinikk i byggetrinn 2. Endelig 
kotehøyde på helikopterdekket vil innvirke på bygningshøyder i byggefelt som ligger i eller nær 
helikoptersektorer som vist i illustrasjon fig. 2.4b. 
 
Sørlandet sykehus har under utarbeidelse et nytt planprogram som skal gi et helhetsgrep for fremtidig 
utvikling på Eg sykehusområde. I dette planprogrammet legges det føringer for hvordan tomt A1 skal 
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utvikles og forholde seg til resten av sykehusområdet. Et viktig element i helhetsgrepet ref. fig. 2.4b, 
er opparbeidelse av en hovedakse i nord-sydgående retning som skal binde sykehusområdet sammen. 
På denne aksen ligger hovedinngangen til somatikk, og aksen binder sykehusområdet sammen med 
nytt psykiatribygg i sør. 
 

 
Fig. 2.4b Helhetsgrep fase 1, 2022 

3. TEKNIKK  
Det må etterstrebes å plassere tekniske rom på en slik måte at de betjener områder med tilnærmet lik 
funksjon og driftstid.  Sjakter skal være sentralt plassert i arealene som skal betjenes.   
  
Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner uten å   
måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås med bruk av vertikale føringssjakter og tekniske 
mellometasjer. Det bør legges til rette for mulighet til å avstenge viktige tekniske systemer for å 
redusere omfang av driftsavbrudd ved senere endringer.     
  
Akuttbygget planlegges med tekniske rom i kjeller og på tak. Tekniske mellometasjer videreføres som 
distribusjonsareal for tekniske anlegg i de etasjer som har forbindelse med eksisterende bygg (gjelder 
2 av etasjene).  I øvrige etasjer legges det til grunn tekniske føringer i korridorer, derfor er det viktig 
med tilstrekkelig plass over himling for tekniske føringer.  
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Fig. 3.b Illustrasjon ventilasjonsprinsipp 
 
I utvidet fase 1 har tekniske løsninger blitt revidert med tanke på kostnadsbesparelse.  

• Planlagt kjølesentral i nytt akuttbygg er vurdert flyttet til eksisterende kjølesentral. Sett i 
sammenheng med byggetrinn 2 og fremtidige helhetsgrep vil det være behov for en flytting 
av hovedtrasé for fjernkjøling, da den mest sannsynlig vil ligge under ny bebyggelse. Det 
anbefales at det etableres en ny kjølesentral i forbindelse med byggetrinn 2.  

• Fjernvarmesentral er vurdert plassert i eksisterende varmesentral, her er det tilstrekkelig 
reservekapasitet til å etablere en ny abonnentsentral. 

• Nødstrøm plasseres i utvendige konteinere. Dette er en teknisk god løsning men ikke estetisk 
pent.  

Det henvises til notat «SSAK-xxxx-V-NO-0001 Teknisk infrastruktur». 
 
Følgende er lagt til grunn for de tekniske anlegg ved akuttbygget: 

• Akuttbygget tilknyttes eksisterende kjølesentral plassert i gammelt bygg for kjøletårn.  
• Akuttbygget tilknyttes eksisterende varmesentral i bygg 9.  
• Det etableres nye trykkluftkompressorer for Akuttbygget. Medisinske gasser ivaretas ved 

tilknytning eksisterende anlegg med nødvendig utvidelse.  
• Egen sprinklersentral for Akuttbygget 
• Innlegg fra kommunale anlegg Vann, Overvann og Spillvann inn til Akuttbygget 
• Trafo plassert i Akuttbygget 
• Hovedtavler plassert i Akuttbygget 
• Nødstrømsgeneratorer plassert ved Akuttbygget, alternativt ved eksisterende teknisk sentral 

(bygg 9) 
• Vertikal distribusjon i bygget frem til tekniske mellometasjer  
• Utvendig anlegg: 

• Flomvei 
• Omlegging av overvannskulvert i tomta 
• Tilknytning Overvann og Spillvann fra bygget 
• Tilknytning vann og sprinkler for bygget 
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Fig. 3.a Skisse som viser tekniske fremføringer til nytt akuttbygg og flomveier 
 
Med bakgrunn i at sykehuset funksjoner skal være i full drift under bygging av akuttbygget medfører 
dette at alle installasjoner må bygges før eksisterende anlegg kan rives. Det er ikke mulig å flytte 
installasjoner for gjenbruk. 
 

3.1. RIV  
Akuttbygget skal tilkobles sykehusets eksisterende sentraler for varme, kjøling, gass og avfallssug. Det 
etableres tekniske arealer i underetasje for bl.a. termiske undersentraler, sprinklersentral og 
trykkluftsentral. Det etableres et teknisk rom på tak for ventilasjon.  
 
Hovedføringer inn og ut av akuttbygget løses via kulvert, kjeller og utvendige grøfter. Akuttbygget 
planlegges med tekniske mellometasjer som tilknyttes mot eksisterende tekniske mellometasjer i bygg 
10.  
 
Det planlegges ombygging av deler av tilstøtende arealer i bygg 10, samt noen arealer i bygg 5 for å 
ivareta arealbehovet til oppgraderte og nye funksjoner. 
 
For å sikre energieffektive VVS-anlegg er det spesielt viktig at det avsettes tilstrekkelig store tekniske 
sjakter og arealer, og at alle tekniske rom planlegges med tilrettelagt adkomst for rasjonell drift og 
vedlikehold. 
 
Etablering av nye installasjoner i varme- og kjølesentral bør sees i sammenheng med behovet for 
kapasitet til planlagt helsehus. 
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3.2. RIE  
Nytt akuttmottak tilkobles Agder Energi sin høyspent ring i «Dødens dal».  
Det er planlagt å etablere tekniske arealer i kjeller for ny høyspenttrafo, nye hovedtavler, UPSèr, egne 
batteri rom, grensesnitts rom og hoved datarom.      
 
Nødstrømsaggregatene til nytt akuttmottak er planlagt som konteiner løsninger. Plasseringen av 
konteinerne er viktig, slik at en unngår eksos inn i ventilasjons anlegget. Plassering av dieseltankene er 
viktig både med hensyn til miljøutslipp, tankbil og brannbelastningen.   
 
Tekniske føringer inn og ut av akuttbygget løses via kulvert, kjeller og utvendige grøfter. Akuttbygget 
planlegges med tekniske mellometasjer som tilknyttes mot eksisterende tekniske mellometasjer i bygg 
10.  
Det planlegges ombygging av deler av tilstøtende arealer i bygg 10 for å ivareta arealbehovet til 
oppgraderte og nye funksjoner. 
 
For elektroanleggene er det viktig at det avsettes nok areal i etasjene til elektrofordelinger, sjakter og 
arealer for gruppe 2 fordelinger for operasjonsstuene. 
IKT anleggene krever datarom i alle etasjene i bygget.  
Alle tekniske rom planlegges med enkel adkomst for rasjonell drift og vedlikehold og at det er egne 
brannceller. Behovet for heiser er avhengig av logistikken i bygget dette er tema steg 2. 
 
Etablering av nye elektroinstallasjoner, strømforsyning, IKT og nødstrømsforsyning bør sees i 
sammenheng med behovet for kapasitet til planlagt helsehus. 
 

3.3. RIVA  
Vedlagte notat «NO-RIVA-70-01» omfatter de VA-tekniske installasjoner for nytt akuttbygg på tomt 
A1, se Figur 3.3. Tomt markert som B1 inngår i byggetrinn 2 som ikke er omtalt i dette notatet. 
 
I dette notatet er det forsøkt å kartlegge eksisterende situasjon og gi en anbefaling for videre arbeid 
og løsninger for et VA-teknisk anlegg ved bygging av nytt akuttmottak og eventuelt et helsebygg. Her 
oppsummeres avdekkede forhold, anbefalinger og videre utredning. 
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Figur 3.3 Situasjonsplan for tiltak tomt A1 akuttbygg og eventuelt helsebygg (kommunalt) 

Akuttbygget skal tilkobles eksisterende vann- og avløpsnett som i dag delvis ligger gjennom området 
A1. Det er derfor behov for en del omlegging av både vann-, avløp- og overvannsledninger.  
Innenfor område A1 ligger det både kommunal hovedvannledning, samt sykehusets interne 
ledningsnett.  
 
Videre er det behov for å bygge og sikre en åpen flomvei dimensjonert for 1000-års regnhendelse, 
samt reetablere overvannskulvert under område A1 med tilkobling til eksisterende kulvertsystem mot 
øst. 
 
Omlegging og nytt VA-nett må samordnes med planlagte nye veier på området. Omlegging av 
ledningsnettet må ikke medføre brudd i forsyning og heller ikke båndlegge eller hindre fremtidig 
utvikling på sykehusområdet. 
 
Omlegging av vann- og avløpsnettet må planlegges slik at eksisterende nett kan driftes i byggefasen, 
samtidig må det bygges med tanke på drift, vedlikehold og adkomst, også for fremtiden. Føringer inn 
i byggeri må også planlegges og tilpasses eksisterende og fremtidig kulvertsystem for teknisk 
infrastruktur.  
 
Det bør utarbeides gode faseplaner for omlegging og midlertidigheter. Her bør man få frem en plan 
for desinfisering og om nødvending prøvetaking for midlertidige og permanente løsninger. 
 
Anlegget må sees helhetlig sammen med planer om teknisk infrastruktur for Eg sykehusområde jf. 
BOP1. Det vil si at investeringer som skal gjøres av infrastruktur for A1 bør gi mest mulig synergieffekt 
for videre utvikling på Eg. 
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Områdereguleringens bestemmelser fastslår at;  
«Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk  
infrastruktur.  Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med  
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.  
Teknisk plan skal godkjennes av ingeniørvesenet før det kan gis rammetillatelse til tiltak.» 
For helhetlig teknisk infrastruktur for hele sykehusområdet henvises det til notat «SSAK-xxxx-V-NO-
0001 Teknisk infrastruktur». 
 

3.4. RIVei  
I vedlagt notat «NO-RIVei-76-01» beskrives trase for hovedadkomst for ambulanse til nytt 
akuttmottak. Alternativ for beredskapsveg legges frem og diskuteres. Sporingsanalyse er utført for å 
kontrollere arealbehov for skissert løsning for ny ambulansehall. Det konkluderes med at det er for 
liten plass, og at man må se på en annen løsning. Krav til transport og adkomst til trafo legges frem, og 
konfliktpunkt identifiseres. Til slutt er det laget fem alternativ til parkering for helsehus/legevakt og 
akuttbygg, der det gis fordeler og ulemper ved de ulike løsningene. 
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4. ALTERNATIVSTUDIER  
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4.1. Steg 1 

4.1.1. Felles for alle alternativ 
Som redegjort i kap. 1.3 Arbeidsmetode og prosess, var viktige forutsetninger i alternativutredningen 
å fordele arealer slik at nytt akuttbygg får et lite fotavtrykk og tilstrekkelig høyde til at helikopterdekket 
kommer over høyeste punkt på bygg 10. For å få nok høyde må nytt akuttbygg ha minimum fire etasjer 
inkludert teknisk etasje over bakken.  
 
For alle alternativer legges til grunn at eksisterende akuttmottak, som ligger mellom bygg 5 og bygg 10 
rives. Det samme gjelder for ambulansesentralen (bygg 45) og psykiatrisk sengeavdeling (bygg 6) som 
ligger på tomt A1. Bygg 28 som er dagens kjølesentral beholdes midlertidig i byggetrinn 1 som et 
kostnadsreduserende tiltak. Lagring av risikoavfall som ligger i tilknytting til kjølesentralen må få ny 
plassering. Modulbygg 5A fjernes – dette kan flyttes og gjenbrukes til annet formål eller selges. Deler 
av gyn. brakke 6A må replasseres for å gi plass til ny vei og teknisk infrastruktur. 
 

 
Figur 4.1.1a 
 
Miljø 
Det er i 2022 kommet endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk som vil påvirke miljø- og 
klimaregnskapet. Dette vil være gjeldende for nytt akuttbygg, men også for ombyggingsarealer og 
bygninger som skal rives. Det er viktig i tidlig fase å avklare hvilke vurderinger og hensyn som må tas 
for at prosjektet skal ivareta nye krav i revidert forskrift. Bl.a. vil kartlegging av bygningsdeler og 
materialer egnet for ombruk og kartlegging av farlig avfall være viktig. I tillegg skal nye bygg 
prosjekteres og bygges slik at de senere kan demonteres. Ved oppføring og hovedombygging av 
boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap basert på metode i Norsk 
Standard. Det henvises ellers til dokumentene Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter og 
Miljøprogram – prosjekt Sørlandet Sykehus – Akuttbygg. 
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Konsept 
Nytt akuttbygg forholder seg helhetsgrep for fremtidig utvikling av Eg sykehusområde. Et utdrag fra 
plangrunnlaget beskriver dette slik; 
Hovedakse i nord-sydgående retning følger eksisterende hovedbygningens fasade.  Dette er en bilfri 
gang- og sykkelakse som forbinder sentralt byrom med resten av området, nytt psykiatribygg og den 
korteste veien til Kvadraturen. 
Grøntdrag og friluftsområder definerer hovedaksens opphav i nord og sør.  Sentralt parkdrag i 
eksisterende høydedrag fra Kjærlighetsstien mot parken foran gamle Eg sykehus støtter opp om 
landskapsformene i området og ivaretar siktakse mot Otra og Sødalsiden. 
 
Akuttbygget knytter seg til hovedaksen som binder sykehusområdet sammen fra sør til nord via 
sentralt byrom. Akuttmottaket, som er en døgnåpen funksjon, vil få inngang for selvhenvendere mot 
hovedaksen godt synlig fra sentralt byrom. Nytt akuttbygg strekker seg i øst- vest retning nord for bygg 
10 og viderefører det tydelig og velfungerende konseptet for kommunikasjonslinjer i bygg 10 ved koble 
seg på disse med broer. Ambulanseinngangen ligger skjermet i indre gårdsrom og knytter seg på den 
vertikale akuttaksen som binder helikopterlandingsplassen sammen med akuttmottaket og de akutte 
behandlingsfunksjonene.  
 
 

 
Figur 4.1.1b Konsept 
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Funksjon 
• Alle alternativer har helikopterdekket plassert i sør-østlig hjørne av tomten da dette er 

anbefalt i tilbakemelding fra Norsk luftambulanse som del av mulighetsstudiet utarbeidet 
i 2018. 

• Det er lagt til grunn 2 stk. akuttheiser og trapp til helikopterdekket. I tillegg er det lagt inn 
to doble sengeheiser med trapp i hver ende av bygningsvolumet. Alle trapper har rømning 
ut på terreng. 

• Alle akuttfunksjoner i nytt akuttbygg knyttes til akuttheisene – akuttaksen. 
• Sammenhengende grønn sone mellom eksisterende operasjonsavdeling og nye 

operasjonsstuer i nytt akuttbygget på plan 2 
• Akuttmottak ligger på plan 1 – bakkeplan - med egen inngang for selvhenvendere fra 

torget/hovedaksen og egen inngang for ambulanser via ambulansehall 
• Ambulansehall er planlagt som del av løsning for alle forslag. Det er planlagt en 

ambulansehall med areal ca. 450-500m2. Det er ønsket plass til oppstilling av 6 
ambulansebiler samtidig. 

 

 
Figur 4.1.1c Situasjonsplan  
 
Aksebredder 
I volumstudiene er det sett på hvilke aksebredder som kan gi en fleksibel og god dybde for funksjonene 
i nytt akuttbygg. Bygget skal være tilpasset funksjoner med store dype rom som operasjonsstuer og 
mindre rom som undersøkelsesrom og sengerom.  Dette kan være utfordrende når rommene skal ligge 
over hverandre i samme volum. Det er en stor fordel for føringsveier at korridorvegger på den ene 
eller andre siden ligger over hverandre. Det er valgt å benytte aksemodulene 7.2 - 8.4 - 7.2 i denne 
fasen. Om dette er en god modul vil studeres og etterprøves ytterligere i neste fase. Volumets 
utforming vil også ha stor betydning for hvor mye fasadeareal som oppnås i forhold til dagslys. 
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Ambulanseadkomst 
Ambulanseadkomst til akuttmottaket er planlagt med innkjørsel fra nordvest på tomten. 
Ambulanseveien frem dit foreslås å gå via hovedtorget slik som i dag og nordover mellom Kvinne og 
barneklinikken og nytt akuttbygg - se fig. 4.1.1c Situasjonsplan.  Denne løsningen følger første fase i 
helhetsgrepet for fremtidig utvikling av Eg sykehusområde. I neste fase når dagens Kvinne- og 
barneklinikken flyttes til tomt B1 vil veien legges utenom sentralt byrom på østsidene av tomt B1.  
 
Det blir viktig i første fase å sikre god oversikt og adskilte trafikksoner for gående og kjørende. I alle 
alternativene er det foreslått å skille trafikksoner for myke og harde trafikanter ved at de benytter hver 
sin side av kjølesentralen. Dagens gangsone langs bygg 10 forlenges nordover langs akuttbygget og 
helsehuset og alle innganger nås fra den. Redundant løsning for akutt ambulansetransport foreslås å 
komme fra sør, via ny beredskapsvei. 
 

 
Figur 4.1.1d Ambulanse adkomst  
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Helikopterlandingsplass 
Det er fra Sørlandet sykehus oppgitt at prosjektet skal dimensjonere landingsplassen for 
helikoptertype AW139. Dette innebærer en D-size på 16,7 m, og en maksimal vekt på 6800 kg. 
 
For å få kontroll på krav til plassering og utforming av helikopterdekket har prosjekteringsgruppen hatt 
dialog med Luftfartstilsynet. I prosessen er det utarbeidet skisser for å sikre at krav til inn- og 
utflygingssoner med sideflater er forstått riktig iht. regelverket. Plassering av heiser og trapp opp til 
helikopterdekket må ligge utenfor inn- og utflygingsflaten og kan ikke bryte sideflatene. Plassering av 
helikopterdekket har derfor betydning for plassering av akuttaksen som knytter akuttfunksjonene 
sammen og det er viktig at det tidlig i prosessen gjøres avklaringer av dette. For å sikre gunstig 
plassering av helikopterdekket er det nødvendig å fremskaffe stedlig informasjon om vindforhold i 
landingsområdet da dette påvirker hvor inn- og utflygingssonene bør plasseres. Norsk luftambulanse 
som lander på sykehusområdet i dag, har oppgitt at fremherskende vindretning er sørvestlig. I tillegg 
til avklaringer om riktig plassering av helikopterdekket må det gjennomføres akustiske vurderinger for 
å se på nødvendig tiltak i forhold til lyd og vibrasjoner. Dette vil også være viktig for eksisterende 
bygninger på sykehusområdet.  
 

 
Figur 4.1.1e Helikopterlandingsplass studie  
 
Logistikk 
Som del av arbeidet med utarbeidelse av alternativer har det vært viktig å forstå hvordan vareflyten i 
sykehuset er i dag og hvor forsyningslinjene går. Dette for å kunne knytte nytt akuttbygg til de 
eksisterende forsyningslinjene på en effektiv måte.  
 
I workshop 2 ble det gjennomført en befaring på sykehuset hvor prosjekteringsgruppen sammen med 
de ulike avdelingene gikk gjennom dagens situasjon og driftskonsept. Disse avdelingen ble 
gjennomgått: 
 
• Kjøkken                          
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• Tøyhåndtering              
• Sentrallager                   
• Avfallssentral                
• Sengevask                      
• Sterilsentral        
 
Befaringen gav viktige innspill til utvikling av dagens logistikksystemer ved videre utvidelse av 
sykehuset i byggetrinn 1 og 2. Basert på denne gjennomgangen er det utarbeidet flytskjema av 
sykehuset med forslag til plassering av tilknytningspunkter for flyt til og fra nytt akuttbygg. Disse 
tegningene ligger som vedlegg til mulighetsstudiet utvidet steg 1 – vedlegg 7.2 Flytskjema.  
Avdeling for portørvirksomhet og pasienttransport ble ikke gjennomgått i workshopen. Det vil bli viktig 
å gjennomgå denne funksjonen i neste fase. 
 
Parkering 
Det har i steg 1 ikke vært vurdert av prosjekteringsgruppen om prosjektet krever endringer i 
parkeringskapasiteten på sykehusområdet. Det er kun innmeldte behov for korttidsparkering og 
avsettingsplasser i umiddelbar nærhet til innganger som er vist i tegningsunderlaget. 
 

4.1.2. Alternativer presentert 07.04.2022 
Med utgangspunkt i de tre hovedalternativene ble det i steg 1 av mulighetsstudiet utarbeidet totalt 
sju alternativer som ble presentert for strategisk medvirkningsgruppe i SSK 7.april 2022. Hovedfokuset 
i disse alternativene var å oppfylle nærhetsbehov og få en god flyt mellom nytt og eksisterende sykehus 
og samtidig lage et volum med lite fotavtrykk og nok høyde til at helikopterdekket kommer over 
høyeste punkt på Bygg 10. Det er viktig med et lite fotavtrykk for å gi god utnyttelse av tomt A1 til 
videre utbygging. Volumstudier av kommunalt helsehus og ny kvinne- og barneklinikk var ikke en del 
av denne fasen. De sju alternativene er beskrevet nærmere i eget notat som vedlegg til 
mulighetsstudiet - se vedlegg 7.7 Notat mulighetsstudie steg 1 
 
 

                              
Fig.4.1.2a Alternativ 1          Fig.4.1.2b Alternativ 2 
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Fig.4.1.2c Alternativ 3             Fig.4.1.2d Alternativ 3B 

 
Fig.4.1.2e Alternativ 3C 

                              
Fig.4.1.2f Alternativ X           Fig.4.1.2g Alternativ Y 
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4.1.3. Tilbakemelding 
Tilbakemeldinger fra presentasjonen 07.04.22 gav innspill til å endre plassering av funksjonene 
observasjon, intensiv og intermediær. Observasjonsenheten ser for seg et bemanningssamarbeid med 
akuttmottaket og det vil derfor være en stor fordel om avdelingene ligger samlet i samme etasje. Det 
samme gjelder for intensiv, post operativ og kirurgisk intermediær. For å ha en god og rasjonell drift 
deler avdelingene bemanning og denne modellen ønskes beholdt videre i utvidelse med nytt 
akuttbygg. 
 
Nye skisser med forslag til ny organisering av funksjoner basert på tilbakemeldinger i møtet, ble 
oversendt som underlag til videre diskusjon i sykehuset 25.04.2022 – se fig. 4.1.3. Konsekvensen av 
endret funksjonsplassering med virksomhetsinnhold tilsvarende hovedalternativ 1 og 2 er at det ikke 
blir tilstrekkelig høyde på volumet til å plassere helikopterlandingsplass på tak. 
 

 
 

 
Fig. 4.1.3 
 
 
8.april gjennomførte sykehuset en evaluering av alternativene som et grunnlag for valg av 
hovedalternativ. Alle alternativ lå betraktelig høyere enn vedtatt planleggingsramme på 1 milliard 
kroner. På bakgrunn av dette ble det i møte i styringsgruppen den 26.april besluttet å utsette B3A 
beslutningen og utvide steg 1 av konseptfasen med seks måneder.  
 
 



Vedlegg steg 1                                                              Sweco Norge AS | RATIO arkitekter AS | Multiconsult Norge AS 
 

Sørlandet sykehus akuttbygg | Kristiansand | Mulighetsstudie | Utvidet steg 1 | Side 29 av 46 
 
 

4.2. Utvidet steg 1 
Etter beslutning om utvidet steg 1 fikk prosjekteringsgruppen følgende bestilling 18.05.22: 
 
Prosjektet skal utarbeide et beslutningsunderlag med vesentlig redusert usikkerhet og søke kostnadsreduserende 
tiltak for å sikre at prosjektet er innenfor avsatt ramme og svarer til sykehusets nærhetsbehov. 

 
 
I utvidet fase skal det jobbes videre med: 
Alternativ 2 som ivaretar nærhetsbehov, redusert tekniske areal, generelle kostnadsbesparelser og legger til rette for 
tilknytningspunkter til helsehus og byggetrinn 2. 
Alternativ 3 som ivaretas nærhetsbehov, redusert tekniske areal, generelle kostnadsbesparelser og legger til rette for 
tilknytningspunkter til helsehus og byggetrinn 2. 
Alternativ 2 som ivaretar nærhetsbehov, redusert tekniske areal, generelle kostnadsbesparelser, helsehus/ legevakt 
inngår i bygningskroppen og legger til rette for tilknytningspunkter til byggetrinn 2. 
Alternativ 3 som ivaretas nærhetsbehov, redusert tekniske areal og generelle kostnadsbesparelser, helsehus/legevakt 
inngår i bygningskroppen og legger til rette for tilknytningspunkter til byggetrinn 2. 
Alternativ 2 som ivaretar nærhetsbehov, redusert tekniske areal, generelle kostnadsbesparelser, byggetrinn 2 inngår i 
bygningskroppen og legger til rette for tilknytningspunkter til helsehus/legevakt. 

 
 

  Legevakt/helsehus Byggetrinn 2 
Helikopterlandingsplass 

(hvis mulig)   Tilknytning 
Inngår i 
bygningskroppen Tilknytning 

Inngår i 
bygningskroppen 

Alternativ 
2 

Alternativ 2a x   x   x 
Alternativ 2b   x x   x 
Alternativ 2c x     x x 

Alternativ 
3 

Alternativ 3a x   x   x 
Alternativ 3b   x x   x 

  Tabell 1 Skjematisk fremstilling av alternativene 

 
Alternativene tegnes med helikopterlandingsplass der dette er mulig, men skal beskrives og kalkuleres både med og 
uten helikopterlandingsplass. 
De alternativene der det skal vises helsehus og legevakt i samme bygningskropp som akuttbygget skal 
prosjekteringsgruppen illustrere dette. Der helsehus og legevakt skal etableres i en separat bygning skal 
prosjekteringsgruppen kun vise påkoblingspunktene og avsatt areal på tomten. 
Det er viktig at alle alternativene som utarbeides også sikrer fremtidig utbygging av sykehuset. Prosjektet kan benytte 
areal ut over arealene avsatt til tomt A1 for å sikre fremtidig utnyttelse av sykehusets område på Eg. 
 
Det vil legges til rette for tett dialog mellom prosjekteringsgruppen og kalkulatør for å sikre en dynamisk prosess der 
usikkerhet rundt kalkylen reduseres i takt med prosjekteringsgruppen sitt arbeid. 
 
Hovedalternativ 1 er i denne bestillingen tatt ut. SSHF har vurdert at alternativ 1 uten operasjonsstuer 
ikke gir tilstrekkelig kapasitet og vurderes som ikke økonomisk bærekraftig. Dette alternativet vil gi 
betydelig underdekning og antagelig medføre endring av pasientstrømmer og store 
gjestepasientutgifter for SSHF. Oppdragsgiver har derfor bedt prosjekteringsgruppen konsentrere 
ressursinnsatsen om alt. 2 og 3 i konseptfasen. 

4.2.1. Optimalisering 
For å svare ut bestillingen med å sikre at prosjektet er innenfor kostnadsrammen og svarer til 
sykehusets nærhetsbehov ble det gjennomført en workshop hos Ratio 11.05.22. Sørlandet sykehus og 
Sykehusbygg gikk sammen med prosjekteringsgruppen og kalkulatør gjennom alternativene og 
diskuterte forskjellige tiltak for å nå målene. Prioritet av funksjoner, nærhetsbehov og drift av 
avdelingene ble gjennomgått og diskutert. Identifiserte kostandsdrivere i kalkylen ble gjennomgått.  
 
Arbeidet synliggjorde at det var nødvendig å redusere areal i nybygg og se nærmere på en effektiv 
bruk av eksisterende arealer i bygg 10. Tilknytningsflater i ytterskallet på bygg 10 ble redusert og 
arealer til tekniske installasjoner ble redusert til kun å forsyne nytt akuttbygg. Dette medfører at 
teknisk anlegg som supplerer og øker kapasiteten til den øvrige tekniske infrastrukturen, samt legger 
til rette for fremtidige utbygginger ved sykehuset, ikke plasseres i akuttbygget.  
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I tillegg ble nye skisser med integrert helsehus i akuttbygg vurdert for å se om en slik løsning kunne 
medvirke positivt på kostnadene og gi andre fordeler i prosjektet.   

4.2.2.  Helsehus og legevakt – samarbeid med Kristiansand kommune 
I 2018 utarbeidet SSHF og Kristiansand kommune i fellesskap en mulighetsstudie for utvikling av en 
“helsebydel” på Eg. På bakgrunn av mulighetsstudien har prinsipper for samlokalisering av kommunale 
helsetjenester og sykehusfunksjoner blitt utredet. Sørlandet sykehus og kommunen har siden hatt 
jevnlig kontakt og et felles ønske om samarbeid, spesielt når det kommer til akuttfunksjonene. 
Kommunen har arbeidet videre med prosjekt nytt helsehus på Eg parallelt med at SSAK har arbeidet 
med å utvikle akuttbyggprosjektet. 
 
I tillegg til kvalitetsmessige fordeler som samspillseffekter, ressursutnyttelse og oppgavedeling i 
fremtiden, vil SSAK-prosjektet ved å ta inn kommunale funksjoner i akuttbygget kunne få hjelp til å 
realisere helikopterlandingsplass på taket. I noen av alternativene vil det også være mulig å vurdere 
kostnadsdeling av felles infrastruktur. 
 
Arkitekt har basert på bestillingen, utarbeidet flere alternativer som viser helsehus integrert i 
akuttbygget og som tilliggende volum. Volumstudiene har vært viktig for å se byggetrinn 1 og 2 i helhet, 
slik at fremtidig løsning for ny kvinne- og barneklinikk i byggetrinn 2 henger logisk og rasjonelt sammen 
med utvidelsen i byggetrinn 1.   
 
Kristiansand kommune har i utviklingen av helsehus med legevakt engasjert Henning Larsen arkitekter 
i programmering- og skisseprosjektfasen. For å se på de ulike behovene i prosjektene og diskutere 
volumstudiene gjennomførte de to arkitektgruppene en workshop hos Ratio arkitekter 09.06.22. 
Sykehusfunksjoner gir føringer til volumbredder og dekkehøyder kan dette gi konsekvenser for 
helsehuset som må studeres nærmere i neste fase av prosjekteringen. Det ble fra Henning Larsen 
arkitekter formidlet et stort behov for dagslys og fasadelengder for helsehusfunksjonene, samt at 
legevakt i sin helhet bør ligge på bakkeplan. Det er et ønske i begge prosjektene å ha felles 
ambulansehall for akuttmottak og legevakt. 
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4.2.3. Alternativer til utvelgelse 11.08.2022 
Basert på arbeidet i workshop 1 og 2 har prosjekteringsgruppen utarbeidet seks alternativer for 
evaluering og utvelgelse i styringsgruppen SSAK. Alternativene ble oversendt for evaluering 10.08.22 
og presentert for strategisk medvirkningsgruppe 11.08.22.  
 
 
 

       
 
Fig.4.2.3a Alternativ 2A           Fig.4.2.3b Alternativ 2B 

 
 
 

Akuttbygg uten nyfødtintensiv og medisinsk 
intermediær. 
Alternativet gir ikke tilstrekkelig høyde til å 
plassere helikopterdekke over høyeste punkt på 
eksisterende bygg 10. 
Løsning:  
1. Bygge en høy konstruksjon for å 
få tilstrekkelig høyde til helikopterdekket 
2. Bygge én ekstra etasje med teknikk. Det er ikke 
anbefalt å plassere funksjoner over teknisk areal 
på plan 3. 
Endelig høyde på helikopterdekket vil innvirke på 
utbyggingspotensialet til tomt B1. 
 

Akuttbygg uten nyfødtintensiv og medisinsk 
intermediær/MIE. 
Alternativet har fått én etasje med kommunalt 
helsehus på toppen som gir nok høyde til å bygge 
helikopterdekke over høyeste punkt av 
eksisterende bygg 10. 
I BT2 bygges ny Kvinne- og barneklinikk på 
tomt B1 og kobles til Akuttbygget med en bro i 
plan 2. 
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Fig.4.2.3c Alternativ 2C           Fig.4.2.3d Alternativ 3A 

 

Akuttbygg uten nyfødtintensiv og medisinsk 
intermediær bygges samtidig med ny Kvinne og 
barneklinikk i ett byggetrinn. 
Nyfødtintensiv er her del av arealet i KVB. 
Kommunal legevakt er plassert på plan 1 med 
direkte tilkomst til akuttmottaket. 
Kommunalt helsehus foreslås plassert 
frittstående på tomt B1 og kobles med kulvert til 
legevakten.  
Alternativet gir gunstig nærhet for alle 
sykehusfunksjonene som blir liggende samlet på 
tomt A1 i umiddelbar nærhet til bygg 10 - 
Somatikk. 

Akuttbygg med nyfødtintensiv og medisinsk 
intermediær i 3.etasje. 
Kommunal legevakt og helsehus i L-form på 
samme tomt og vegg i vegg med akuttbygget. 
I BT2 bygges ny Kvinne- og barneklinikk på tomt 
B1 og kobles til Akuttbygget via bro i 
plan 2 og 3. 
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Fig.4.2.3e Alternativ 3B          Fig.4.2.3f  Alternativ 3C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4. Tilbakemelding 
Oversendte alternativer ble gjennomgått og evaluert av Sykehusbygg og strategisk 
medvirkningsgruppe ved Sørlandet sykehus. I tillegg ble det utarbeidet et kalkylenotat fra 
bygningsøkonomisk rådgiver. Anbefalinger fra disse evalueringene ble oversendt styringsgruppen 
SSAK 25.08.22. 
 
Nedenfor oppsummeres styrker og svakheter som skiller alternativene.  
 

• Alternativ 2A og B skiller seg fra alternativ 3A, B og C ved at de ikke har med alle funksjonene. 
Dette gir dermed en dårligere totalløsning for prosjektet. 

 
• Alternativ 2A og 2B er relativt like. Disse to alternativene er også de rimeligste. Fordelen ved 

alt. 2B er at dette alternativet har en kommunal etasje som gir bygget tilstrekkelig høyde til å 

Akuttbygg med nyfødtintensiv i 3.etasje og utvidet 
medisinsk intermediær i eksisterende 2.etasje 
hvor dialyse ligger i dag. Dialyse foreslås flyttet til 
3.etasje nybygg. 
Kommunal legevakt og helsehus i L-form på 
samme tomt og vegg i vegg med akuttbygget. 
I BT2 bygges ny Kvinne og barneklinikk på tomt B1 
og kobles til Akuttbygget via bro i plan 2 og 3 

Akuttbygg og Kommunalt helsehus med 
legevakt i kombinasjon. 
Nyfødtintensiv er plassert på plan 2 - vegg i vegg med 
operasjon. 
Kommunalt helsehus fordeles i 3 øverste plan. 
Kommunal legevakt er plassert på plan 1 
med direkte tilkomst til akuttmottaket. 
Medisinsk intermediær utvides i Bygg 10 der 
hvor arealene til dialyse ligger i dag. Dialyse 
flyttes til plan 3 i nytt akuttbygg. 
 
I BT2 bygges Kvinne- og barneklinikk på tomt 
B1 og over nyfødtintensiv på tomt A1. 
KVB kobles til akuttbygget via bro på plan 2 og er 
knyttet sammen som ett bygg på plan 2 og 3 i nord. 
Dette gir god nærhet og flyt mellom alle 
sykehusfunksjonene i KVB, Akuttbygget og 
Bygg 10 Somatikk. Løsningen krever at det i BT1 
forberedes for påbygg i fløy mot nord i BT2. 
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bygge helikopterplattform på taket uten ekstra byggerier i tillegg. Det er også en fordel både 
økonomisk og funksjonelt at deler av kommunens virksomhet er integrert i bygget. 

• Alternativ 3A, B og C har med alle funksjonene og gir en bedre totalløsning for prosjektet 
funksjonelt sett. 

• Alternativ 3A og B er relativt like, men skiller seg fra hverandre ved plasseringen av MIE. Alt. 
3B har en høyere kalkyle enn 3A, men har en løsning hvor MIE blir i eksisterende bygg og kan 
opprettholde ønsket om nærhet til eksisterende samarbeidspartnere. 

• Alternativ 3C skiller seg betraktelig fra de andre ved at kommunale funksjoner er integrert med 
akuttbyggets funksjoner. Løsningen synes funksjonelt god, men planene gir en komplisert 
fremtidig utbygging. Dette alternativet har også den høyeste kalkylen. 

 
Konklusjonen etter vurdering i styringsgruppen er at alternativ 2B, 3A og 3B bearbeides videre til 
beslutningsunderlag for B3A beslutning i desember 2022. 

5. UTVALGTE ALTERNATIVER 
I følgende kapittel gis en redegjørelse av de tre alternativene som er valgt til beslutningsunderlag. For 
hvert alternativ er det utarbeidet en tegning i A0 format som viser funksjonsområder med areal på 
hver etasje, samt snitt og volumstudie. Se vedlegg 7.1 for tegninger. 

5.1. Alternativ 2B  
Uten nyfødtintensiv og medisinsk intermediær. Med kommunalt helsehus på plan 3 – totalt 5.etasjer.  
 

 
 
Fig. 5.1 Volumstudie – Alternativ 2B   
 
 
 
 



Vedlegg steg 1                                                              Sweco Norge AS | RATIO arkitekter AS | Multiconsult Norge AS 
 

Sørlandet sykehus akuttbygg | Kristiansand | Mulighetsstudie | Utvidet steg 1 | Side 35 av 46 
 
 

5.1.1.  Situasjon 
Nytt akuttbygg er i de tre utvalgte alternativene 2B, 3A og 3B plassert i øst-vest retning på tomten 
nærmest bygg 10. Denne retningen gir en stor kontaktflate mot eksisterende bygg med mulighet for å 
koble seg til på flere steder. Nybygget er plassert med avstand til Bygg 10 for å gi gode dagslysforhold 
for funksjonsarealer i nybygget og for å bevare dagslys i eksisterende funksjonsarealer i bygg 10. 
Terrenget mellom nybygget og bygg 10 er senket til plan U1 og gir utvendig tilkomst til tekniske arealer 
i dette planet.  
 
Som del av akuttbygget er det foreslått å bygge en etasje med helsehusfunksjoner som øverste etasje 
av akuttbygget for å oppnå tilstrekkelig høyde til helikopterdekket. Resterende areal til helsehus 
bygges som en forlengelse av akuttbygget mot nord på tomten. Ny kvinne- og barneklinikk som er 
planlagt i byggetrinn 2 plasseres på tomt B1 og sammenkobles med akuttbygget via bro og kulvert - se 
fig. 4.2.3b. Med denne plasseringen av bygningsvolumene vil alle bygg være henvendt ut mot 
hovedaksen og tilgjengelig fra hovedtorget. 
 
Ambulansehallen er plassert bak akuttbygget og legevakten og har adkomst fra nordvest på tomten.  
Ambulanseinngangen er med denne plasseringen godt skjermet fra publikumsområdene.   
 
Arealet av fotavtrykket til akuttbygget og helsehuset er 3814 m2 – tomtearealet til tomt A1 er 7336 
m2. 
 
 

 
Fig. 5.1.1 Utsnitt situasjon - Alternativ 2B 
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5.1.2.  Funksjon 
 

 
Fig. 5.1.2a Snitt – Alternativ 2B  
 
Akuttmottak  
Akuttmottaket med tilhørende funksjoner er en døgnåpen enhet som skal sikre rask 
diagnostisering og behandling av akutte pasienter. Akuttmottak mottar akuttpasienter med ulik 
hastegrad og disse skal tas imot og vurderes effektivt for å gi god flyt gjennom mottaket.  
Akuttmottaket må ha rask tilgang på personell fra operasjon og intensiv for å ivareta spesialfunksjoner 
i forbindelse med mottak av kritisk syke og skadde pasienter, samt ved større ulykker. Akuttmottaket 
skal også være knyttet til helikopterlandingsplass.  
 
Akuttmottaket er plassert i 1.etasje på bakkeplan med to separate innganger skjermet fra hverandre.  
En inngang for pasienter som kommer med ambulanse og en inngang for selvhenvendere som kommer 
på egen hånd. Ambulansene kommer via ambulansehallen på nordsiden av akuttbygget godt skjermet 
fra resten av sykehusområdet.  Inngang for selvhenvendere skjer fra hovedaksen og er godt synlig og 
tilgjengelig via hovedtorget på motsatt side. De to separate inngangene gir mulighet for å plassere 
triage-området sentralt mellom inngangene og lage en skjermet akuttsløyfe for de mest akutte og 
kritisk skadde pasientene. Med akuttheisene sentralt plassert knyttes akuttmottaket og 
helikopterdekket til operasjon- og intensivavdelingene. I akuttmottaket er det planlagt en CT og det 
skal legges til rette for en god sløyfe til bildediagnostikkenheten i eksisterende arealer.  
 
Skadepoliklinikk 
Skadepoliklinikken skal gi polikliniske øyeblikkelig hjelp. Pasienter behandles på dagtid i fagspesifikke 
poliklinikker, og på kveld og natt i akuttmottaket. Det skal være de samme lege- og sykepleierressurser 
som behandler pasienten på kveld og natt.  
 
Skade/akuttpoliklinikk er foreslått plassert i bygg 10 i arealer som i dag er en del av eksisterende 
akuttmottak. Disse arealene er relativt nye og noe av arealet kan mulig gjenbrukes slik de er bestykket 
i dag. Plasseringen ligger ved observasjonsposten som er direkte knyttet til akuttmottaket.  
Plasseringen gir mulighet for tilkomst fra to sider - fra akuttmottaket og fra hovedinngang, 
poliklinikkarealer og bildediagnostikkenheten i bygg 10. Skadepoliklinikken sammen med 
observasjonsenheten ligger med denne plasseringen strategisk til som tilgjengelig ressurs for 
akuttmottaket ved en massehendelse eller i en beredskapssituasjon, f.eks. som mottak for pårørende. 
 
Broen mot vest gir forbindelse videre inn i sykehuset fra undersøkelse- og avklaringsområdet i 
akuttmottaket. To forbindelsespunkter mellom akuttmottaket og bygg 10 gir mulighet for god flyt og 
fordeling av pasienter som skal videre til behandling og innleggelse eller reise hjem. 
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Observasjon 
Observasjonsposten er ønsket i tilknytning til akuttmottaket. I denne posten skal pasienten raskt 
kunne diagnostiseres, behandles og skrives ut uten innleggelse i en vanlig sengeavdeling.  
Funksjonen krever rask tilgang på servicefunksjoner som bildediagnostikk, lab. m.m., samt kompetent 
personale. Observasjonsposten er foreslått plassert i forlengelse av akuttmottaket i et mellombygg 
som knytter nybygget til eksisterende bygg. Med en slik plassering er enheten nær støttefunksjoner i 
eksisterende sykehus og tilgjengelig for andre avdelinger i sykehuset. Plasseringen legger til rette for 
sambruk av støtteareal med akuttmottaket, og sambruk av personell ved behov.  Endelig plassering av 
observasjonsenheten er avhengig av hvordan behandlingssløyfen i akuttmottaket løses da det er 
naturlig at den ligger som det siste avklaringsområdet for pasienten. Enheten planlegges med 15 
sengeplasser.  
 
Intensiv, kirurgisk intermediær og postoperativ overvåkning 
Intensivavdelingen har pasienter som trenger døgnkontinuerlig avansert intensivbehandling og 
overvåking. Avdelingen skal legge til rette for teknologisk utvikling innen moderne intensivbehandling. 
  
Intensiv, kirurgisk intermediær og postoperativ overvåkning er i alternativet plassert samlet på plan 2 
og fordelt mellom arealer i nytt og eksisterende bygg. Intensiv- og intermediærenhetene er ønsket 
lokalisert ved siden av hverandre for å gi fleksibilitet i bruk og for ressursutnyttelse av bemanning. Det 
er et pågående arbeid i SSHF der man ser på en mer helhetlig tilnærming til intermediærplassene (Kir. 
og medisinske plasser samlokalisert) og intensivplasser. Resultatet av dette arbeidet vil bli hentet inn 
og bearbeidet i steg 2 - skisseprosjektfasen.  
 

 
 
Fig. 5.1.2b Plan – Alternativ 2B - Utsnitt plan 2  
 
Kirurgisk intermediær er foreslått plassert mellom intensiv og postoperativ. Her kan avdelingen gi 
fleksibilitet og tilpasses behovet i de ulike avdelingene. Intensivenheten er plassert i nybygget og ligger 
vegg i vegg med nye høyteknologiske operasjonsstuer. Enhetene med høy medisinsk kompetanse er 
på denne måten nært knyttet til hverandre, og er forbundet med akuttmottaket og helikopterdekket 
via akuttheiser – akuttaksen.  
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Postoperativ overvåkning håndterer pasienter som har behov for observasjon, behandling og pleie 
etter et kirurgisk inngrep og/eller anestesi. Ny postoperativ overvåkningsenhet blir liggende i samme 
område som i dag, men blir utvidet og oppgradert til ny og moderne standard. Med denne plasseringen 
ligger postoperativ hensiktsmessig i forhold til nye operasjonsstuer i akuttbygget og eksisterende 
stuer, samt til kirurgisk intermediær og intensiv på motsatt side.  
 
Operasjon  
Nytt operasjonsareal i akuttbygget er plassert i plan 2 i forlengelse av eksisterende operasjonsavdeling 
i en sammenhengende grønn sone. Nytt operasjonsareal bindes sammen med eksisterende 
operasjonsavdeling via bro. Utvidelsen skal inneholde fire nye operasjonsstuer og det planlegges for 
hybridstue, robotstue, sectio-stue og en generell stue. Disse høyteknologiske stuene er det naturlig å 
plassere i nytt akuttbygg med nær tilknytting til intensivenheten og akuttmottaket. Stuene skal 
benyttes til akuttkirurgi i tillegg til elektiv virksomhet.  
 
Fra fødeavdelingen vil sectio-stue få tilkomst via ny bro. På grunn av høydeforskjell mellom bygningene 
vil broen være skrå tilsvarende situasjonen i dag. Dette er ikke en gunstig løsning, men er en midlertidig 
løsning frem til ny kvinne- og barneklinikk oppføres i byggetrinn 2. Med tanke på hastegraden ved 
akutt sectio er det viktig å vurdere om denne løsningen er tilfredsstillende og svarer ut funksjonen i 
denne tidsperioden. Hvor det beste punktet for å knytte broen til kvinne- og barneklinikken er, skal 
avklares videre med sykehuset i neste fase.  
 

 
Fig. 5.1.2c Plan – Alternative plasseringer for bro til KVB 
 
 
Teknisk etasje 
I dette alternativet er det i volumstudiet vist en mulighet for å avsette noe areal (ca. 340m2 brutto) til 
en lettere funksjon som kontor og møterom på plan 4. Tekniske anlegg har ikke behov for en hel etasje, 
men det kan være kostnadsmessig gunstig å bygge ut hele etasjen og ta i bruk dette arealet til andre 
egnede funksjoner.   

5.1.3. Ombygging 
Ombyggingsareal bygg 10 - ca. 2871 m2 
Ny organisering med oppgradering iht. krav i teknisk byggeforskrift vil kreve en tung ombygging av 
arealene til intensiv og postoperativ overvåkning på plan 2 i bygg 10. På plan 1 vil det bli ombygging av 
dagens akuttmottak til ny skadepoliklinikken og ny observasjonsenhet som strekker seg ut i et nytt 
mellombygg. Arealene til dagens akuttmottak i eksisterende bygg er relativt nye og noe av arealet her 
kan mulig gjenbrukes slik de er organisert og bestykket i dag. Dette må avklares i neste fase. 
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I fasaden mot nord av bygg 10 vil det bli ombygging for påkobling av ny bro og mellombygg i plan U1, 
1 og 2. Fasade mot øst i bygg 10 og fasade mot vest i bygg 5 vil få rivesår når mellombygg med dagens 
akuttmottak på plan U1, 1 og 2 blir revet. I bygg 5 blir det ombygging i arealer hvor midlertidig bro fra 
akuttbygg kobles på i plan 2. Påkoblinger med bro og mellombygg vil også kreve ombygginger av 
arealer som ligger utenfor funksjonene som er beskrevet i prosjektet. Dette gjelder bl.a. sengepost 
lunge på plan 1 og ergo. fysio avdelingen i plan U1. Hvordan disse funksjonene løses må avklares i 
neste fase.  

5.1.4. Utvidelsespotensiale 
I byggetrinn 2, hvor ny kvinne- og barneklinikk bygges, kan operasjon utvide kapasiteten ved å flytte 
sectio-stuene inn i kvinne- og barneklinikken. Det kan også være mulighet for utvidelse ved å 
omdisponere arealer på plan 4 fra helsehus til sykehusfunksjoner. 
 

5.2. Alternativ 3A  
Med nyfødtintensiv og medisinsk intermediær på plan 3 - totalt 5.etasjer.  
 

 
Fig. 5.2 Volumstudie – Alternativ 3A   
 

5.2.1. Situasjon 
Situasjonen utomhus og fotavtrykket er lik i alle tre utvalgte alternativ – se redegjørelse i kap. 5.1.1 
Situasjon 
 
Volumet i alternativet 3A og 3B er noe mindre enn i alternativ 2B fordi plan 3 og 4 har mindre 
funksjonsareal. Dette er vist som en tilbaketrekning i volumet på plan 3 og 4 – se fig. 5.2. Hvordan 
tilbaketrukket arealet skal disponeres vil avklares i neste fase hvor funksjoner og plassering av rom skal 
studeres. Det kan for eksempel være en mulighet å gi alle familierom på nyfødtintensiv utgang til egen 
privat terrasse/balkong.  
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5.2.2. Funksjon 
 

 
Fig. 5.2.2a Snitt – Alternativ 3A  
 
 
Akuttmottak  
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Skadepoliklinikk 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Observasjon 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Intensiv, kirurgisk intermediær og postoperativ overvåkning 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Operasjon 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Medisinsk intermediær 
MIE driftes i dag som del av medisinsk kardiologisk seksjon og sykehus ønsker å videreføre dagens 
driftskonsept i fremtidig løsning. Avdelingen ligger i 2.etasje i bygg 10 med god nærhet til 
kardiologisk poliklinikk, kard. lab. og sengepost 2C Hjerte. Ny utvidet MIE er i dette alternativet 
plassert på plan 3 i nytt akuttbygg med adkomst til kardiologisk enhet via heis, ned én etasje og over 
bro i plan 2. Avstanden blir noe lenger enn i dag, men er fortsatt relativt kort. Ved transport til andre 
avdelinger i sykehuset benyttes samme vei. Intensivenheten og operasjon ligger i etasjen under og 
avdelingene er knyttet sammen med akuttheisene. Transport til/fra akuttmottak går i direkte linje via 
de samme akuttheisene.  
 
Nyfødtintensiv 
I avdeling for nyfødtintensiv trenger barn døgnkontinuerlig avansert intensivbehandling og 
overvåking. Enhet skal arbeide ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg i tråd med anbefalinger fra 
nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger. Det innebærer at 
foreldrene er hos barnet sitt så mye som mulig, og deltar aktivt i stell og omsorg. Det vil være behov 
for to ulike varianter av familieenheter samt familierom med plass til tvillinger/trillinger. 
 
Avdeling for nyfødtintensiv er foreslått plassert på plan 3 i nytt akuttbygg. Intensiv og operasjon med 
sectio-stue ligger i etasjen under og er nært knyttet med akuttheiser. Fra føde- og barselavdelingen i 
Kvinne- og barneklinikken er det forbindelse via bro på plan 2 med heis og trapp opp til plan 3. 
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Nyfødtintensiv vil ligge relativt nært helikopterdekket på plan 5 og det må avklares nærmere i neste 
fase hvilke bygningsmessig tiltak en slik plassering vil kreve.  
 
 

 
 
Fig. 5.2.2b Alternativ 3A - Utsnitt plan 3  
 

5.2.3. Ombygging 
Alternativ 3A har samme ombyggingsareal som alt. 2B. Se redegjørelse i kap. 5.1.3 Ombygging 

5.2.4. Utvidelsespotensiale 
Det ligger et utvidelsespotensiale i inntrukket etasje på plan 4 og 5 - totalt ca. 680 m2 bruttoareal. I 
byggetrinn 2 hvor ny kvinne- og barneklinikk bygges, kan operasjon utvide kapasiteten ved å flytte 
sectio-stuene til kvinne- og barneklinikken. 
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5.3. Alternativ 3B 
Med nyfødtintensiv og dialyse i 3.etasje – totalt 5.etasjer. Utvidet medisinsk intermediær i 
eksisterende 2.etasje av bygg 10.  

 
Fig. 5.3 Volumstudie – Alternativ 3B   
 

5.3.1.  Situasjon 
Situasjonen utomhus og fotavtrykket er lik i alle tre utvalgte alternativ – se redegjørelse i kap. 5.1.1  
Volumets størrelse og utforming er tilsvarende som i alternativ 3A.  

 

5.3.2. Funksjon 
 

 
Fig. 5.3.2a Snitt – Alternativ 3B 
 
 
Akuttmottak  
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
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Skadepoliklinikk 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Observasjon 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Intensiv, kirurgisk intermediær og postoperativ overvåkning 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Operasjon 
Se redegjørelse i alternativ 2A - kap. 5.1.2 Funksjon 
 
Medisinsk intermediær 
Medisinsk intermediærenhet er en del av kardiologisk seksjon og har beliggenhet nær akuttfunksjoner, 
intensiv og medisinsk avdeling. I dette alternativet utvides dagens avdeling for medisinsk intermediær 
i bygg 10 ved at avdeling for dialyse flyttes inn i nytt akuttbygg. MIE kan med ny utvidet plasseringen 
knytte seg direkte til intensivenheten og postoperativ overvåkning på samme etasje. Nærhet til 
kardiologiske enheter vil bli lik som den er i dag. Fagmiljøet har utrykt at de er positive til å være 
lokalisert i bygg 10 slik de er i dag. 
 
Nyfødtintensiv 
Avdeling for nyfødtintensiv er foreslått plassert på plan 3 i nytt akuttbygg slik som i alternativ 3A. 
Se redegjørelse i alternativ 3A - kap. 5.2.2 Funksjon 
 
Dialyse 
Dialyse er foreslått plassert på plan 3 i nytt akuttbygget for gi plass til utvidelse av MIE i eksisterende 
bygg. Avdelingen for dialyse er en enhet som kan ligge flere plasser i sykehuset så lenge den er lett 
tilgjengelig for pasienter som skal til behandling.  I plan 3 i nytt akuttbygg kan den plasseres strategisk 
i forhold til ny inngang ut mot hovedaksen og nås enkelt for pasienter som kommer utenfra. Flere av 
pasientene er til behandling hyppig og over lang tid, og kan med en riktig plassering i nybygget få meget 
gode funksjonsarealer med lys og utsikt. Arealet som er vist på tegning i akuttbygget er litt større enn 
dagens areal som er ca. 510 m2 brutto. Arealet må kvalitetssikres og programeres hvis dette 
alternativet blir valgt for videre utvikling i steg 2. 
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Fig. 5.3.2b Alternativ 3B - Utsnitt plan 3  

5.3.3. Ombygging 
Ombyggingsareal i bygg 10 - ca. 3380 m2 
Ombyggingsarealet i bygg 10 er noe større i dette alternativet enn i alt. 2B og 3A fordi medisinsk 
intermediær/MIE ikke flytter ut i nytt akuttbygg, men utvides i arealene til det som i dag er avdeling 
for dialyse. En utvidelse av MIE i eksisterende bygg 10 vil kreve tung ombygging av eksisterende arealer 
og dette gjenspeiles i økte kostnader i kalkylen. For resterende arealer er det tilsvarende ombygging 
som i alternativ 2B - Se redegjørelse i kap. 5.1.3 Ombygging 

5.3.4. Utvidelsespotensiale 
Det ligger et utvidelsespotensiale i inntrukket etasje på plan 4 og 5 - totalt ca. 680 m2 bruttoareal. I 
byggetrinn 2 når ny kvinne- og barneklinikk bygges, kan operasjon utvide kapasiteten ved å flytte 
sectio-stuene til kvinne- og barneklinikken. 

5.3.5. Alternativ 3B+ 
I workshop 3, hvor de tre valgte alternativene ble gjennomgått, kom det et ønske fra sykehuset om å 
få illustrert et alternativ av 3B som viser en etasje med helsehus i øverste etasje av akuttbygget. En slik 
løsning gir større fleksibilitet for det totale utbyggingsarealet på sykehusområdet ved at 
helikopterdekket kommer høyere og gir mulighet for en større utnyttelsesgrad av tomt A1 og B1. I 
tillegg kan en slik løsning gi mulighet for kostnadsbesparelser for nytt akuttbygg ved at helsehuset 
bidrar i andel av utbyggingskostnader. Ved å legge helsehusfunksjoner på plan 4 av akuttbygget vil 
arealet til helsehus som ligger over legevakt på plan 1 bli noe mindre – se fig. 5.3.5. – Alternativ 3B+ 
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Fig. 5.3.5 – Alternativ 3B+ 

6. VIDERE AREBEID 
Prosjekteringsgruppen leverer mulighetsstudiet for utvidet steg 1, 30.09.2022. Oppstart av steg 2 - 
skisseprosjekt er planlagt 02.01.2023. Følgende punkter vil ha særlig fokus i neste fase. 
 

• Arbeid med tekniske løsninger i arealer som skal ombygges i eksisterende bygg 10  
• Arbeid og møter med Agder energi for tilknytning fjernvarme, fjernkjøling og elkraft  
• Arbeid og møter med Kristiansand kommune om vannforsyning 
• Overvannsplan og flomsituasjon  
• Strukturelle vurderinger for helikopterplattform  
• Plassering helikopterplattform og akuttakse - konsekvenser for planløsning  
• Akustiske vurderinger helikopter  
• Gjennomgang av program helsehus / se på konsekvenser og sammenhenger med akuttbygg  
• Oppfølging og KS av hovedprogram / konsekvenser for løsninger  
• Deltagelse ROS analyse teknikk  
• Deltagelse ROS analyse helikopter  
• Planlegging av brukermedvirkning steg 2  
• Portørfunksjon og pasienttransport – driftskonsept og flyt 
• Planlegge framdrift detaljert skisseprosjekt  
• Videreutvikling av utomhus 
• Strategi for energi, klima og miljø  
• Dagslysberegninger  
• Utrede prosjektgjennomføring/byggbarhet med faseplaner 
• Utrede mulig utvidelse av tomteareal (A1) og flytting av vei inn i hensynssone 
• Supplerende grunnundersøkelser og ny vurdering av områdestabilitet      



Vedlegg steg 1                                                              Sweco Norge AS | RATIO arkitekter AS | Multiconsult Norge AS 
 

Sørlandet sykehus akuttbygg | Kristiansand | Mulighetsstudie | Utvidet steg 1 | Side 46 av 46 
 
 

7. VEDLEGG 

7.1. Tegninger alternativ 2B, 3A og 3B 

7.2. Tegninger flytskjema 

7.3. Kalkyleunderlag alternativer til utvelgelse 11.08.22 

7.4. Notat Mulighetsstudie steg 1 

7.5. Notat NO-RIV-30-01 – Akuttbygg VVS-teknisk anlegg 

7.6. Notat NO-RIE-40-01 – Akuttbygg EL Teknisk anlegg 

7.7. Notat NO-RIVA-70-01 Akuttbygg VA-teknisk anlegg  

7.8. Notat NO-RIVei-76-01 

7.9. Notat SSAK-xxxx-V-NO-0001 Teknisk infrastruktur 
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