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0. BAKGRUNN 

Denne rapporten er et vedlegg til konseptfase Steg 1 og oppsummerer det arbeidet og de 
funn prosjekteringsgruppen har gjort i arbeidet med Steg 1. 

Hensikten med Steg 1 er å gjennomføre tilstrekkelige vurderinger av foreliggende 
virksomhetsalternativer for planleggingen av Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus. 

I tillegg til 0-alternativet utredes 2 nybyggalternativer. 0-alternativet inngår ikke i dette 
notatet, men beskrives i eget notat utarbeidet av prosjektledelsen. Disse kan kort 
oppsummeres som følger: 

Alternativ 1 – Nytt sengebygg med 50 sengeplasser med nødvendige støttefunksjoner. 

Alternativ 1 er programmert med et samlet nettoareal nybygg på 2.920 m2. Med en 
brutto/nettofaktor på 2,1 gir dette et bruttoareal nybygg på 4.444 m2 

Alternativ 2 – Nytt sengebygg med 50 sengeplasser, ny kantine, nytt varemottak og ny 
hovedinngang samt lokaler for CT og MR med nødvendige støttefunksjoner. 

Alternativ 2 er programmert med et samlet nettoareal nybygg på 4212 m2. Med en 
brutto/nettofaktor på 2,1 gir dette et bruttoareal nybygg på 6.634 m2 

I begge alternativer skal det gjennomføres ombygging av eksisterende bygg for å gi plass for 
kontorer som må flyttes fra bygg D og K etter avhending av disse byggene.  

1. DAGENS SITUASJON 

1.1. Utomhus / Landskap 

Sunnaas Sykehus HF ligger på en høyde på grunnfjell med panoramautsikt mot vest der 
terrenget går bratt ned mot Oslofjorden. Tomten har karakteristiske fjellrygger/terrasseringer 
i nord-sør-retning og høydesprang nær opptil 25 meter mellom laveste og høyeste nivå.  

Sykehuset er i henhold til vedtatt hovedplan, utbygd gjennom flere perioder. Byggetrinn 1 var 
oppgradering av bygg H og Byggetrinn 2 besto i bygging av et nytt sengebygg, Bygg I.  

Nå, før gjennomføringen av byggetrinn 3, er sengeområdene spredt på 3 bygg, Bygg D, 
Bygg H og bygg I. Byggetrinn 3 vil avslutte hovedplanen om å samle klinikk arealer, og 
utvidelse av Sunnaas sykehus med utvidelse nord for bygg H har vært en premiss for 
gjennomføring av de 2 første byggetrinnene 

 

 

Illustrasjon 1: Oversiktskart eksiterende situasjon 
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Opprinnelig var sykehuset omkranset av natur og parkanlegg med en sentralt plassert 
hovedinngang henvendt inn mot parken og ut mot utsikten over Indre Oslofjord. 

 

Illustrasjon 2: Historisk bilde av Sunnaas Sykehus 

Etter ferdigstilling av byggetrinn 2 er noe av natur- og parkpreget borte og anlegget har 
mistet noen av sine opprinnelige kvaliteter. Byggene er i stor grad omkranset av asfalt og 
preges av dårlig kontakt mellom inne og ute. 

 

Illustrasjon 3: Sunnaas i dag 

 

Landskapsrommene mellom byggene er i hovedtrekk smale, et inntrykk som forsterkes av 
bygningsvolumer som er plassert på eksiterende høydedrag for å maksimere 
utsiktsforholdene i byggene. Utsikten mot vest oppleves dermed i første rekke fra innsiden 
av byggene og i mindre grad fra uteområdene. Et unntak er arealene vest for H-bygget der 
landskapsrommet utvider seg mot fjorden og der bygget er plassert slik at det gir noe 
romslighet på vestsiden.  

Sør for I-bygget ved hovedadkomsten former terrenget et skålformet rom som huser 
fiskedammen fra opprinnelig sykehus.  

Øst for I og H-bygget heller terrenget ned mot hovedveien. Tomten består her av et mer eller 
mindre uutnyttet grøntområde som delvis er opparbeidet til parkering og tøymottak.  

Hovedinntrykket er uklare uterom som forsterkes av lange bygningsvolumer, veistruktur og 
mangel på transparens/sikt/tverrforbindelser.   

Grøntstrukturen veksler mellom parkpregede og naturpregede områder og er underordnet 
bygningene. Bygningene oppleves som barrierer med begrensede utganger til terreng. 
Etablerte uteoppholdsarealer er lokale og forbindelsene mellom de er generelt bratte eller 
fraværende.  

Områdene hadde en gang et større sammenhengende park/dyrkningsområde knyttet til det 
opprinnelige sykehuset, som var en del av rehabiliteringsfunksjonen. Parkanlegget er over 
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tid stykket opp mellom nye bygninger blant annet som et resultat av at terrengbearbeiding og 
opparbeidelse av park /vegetasjon i mindre grad er har vært ivaretatt i utbyggingen.  

Fiskedammen fra opprinnelig sykehus har fortsatt stor verdi som destinasjon og som et 
aktivt oppholdsareal.  

Landskapet rundt sykehuset bærer preg av tilfeldige løsninger, der aktiviserende elementer i 
stor grad er underordnet og overlappende med de funksjonelle forbindelseslinjene i form av 
treningsløyper på veier og turstier. Disse har allikevel en viktig funksjon til tross for at det 
oppstår hyppige barrierer. Potensialet ligger i å lage større kontinuitet med bedre 
overganger. 

1.2. Adkomst 

Sunnaas Sykehus HF har, som resten av Nesodden, god forbindelse med kollektivtrafikk. 
Busser ankommer hver halvtime og avgangene er tilpasset fergetidene på Nesoddtangen. 
Stektningen fra bussholdeplassen er noe utydelig og uklart skiltet. 

1.3. Parkering 

Det er i dag etablert parkering ved inngangsporten til sykehusområdet, nord-øst på tomten 
ved hovedveien, på et nedsenket område øst for bygg H og på vestsiden av bygg F. Det er 
dårlig kapasitet på handicap-plasser ved hovedinngangen og rullestolbrukere må når det er 
ikke er ledig plass, parkere langt fra inngangen. 

 

Illustrasjon 4: Parkeringsplasser 

 

1.4. Hovedinngang 

Sykehusets hovedinngang er plassert i Bygg B. Fra hovedinngangen er det forbindelse til 
behandlingsarealer og kontorer i bygg F og G via heis og trapp.  

Det er ingen forbindelse på samme plan over til sengeområdene i Bygg H og I. Innendørs 
forbindelse er via underetasjene i bygg F og G og via rampe og heis opp til bygg H og I. De 
eneste sengeområdene som har direkte forbindelse med hovedinngangen, ligger i bygg D 
som vil bli fraflyttet etter at byggetrinn 3 er ferdigstilt.  
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Illustrasjon 5: Forenklet snitt som viser kommunikasjonsveier mellom bygg 

 

1.5. Varemottak 

Sykehusets varemottak er plassert i bygg E i underetasje. Varemottaket har en relativt lang 
adkomstvei via boligområdet i sør og har begrenset tilgjengelighet for store biler. 
Varemottaket mangler skille mellom rene og urene transporter.  

Varemottakets plassering skaper store avstander til sengeområdene, noe som kompliseres 
ved at det ikke er etablert forsyningskorridorer eller kulverter mellom byggene.  

 

Illustrasjon 6: Adkomst til varemottak 

 

1.6. Kantiner / matforsyning 

Mat til sykehuset leveres i dag til varemottaket i bygg E Sykehuset har i dag 2 kantiner, en 
ligger ved hovedinngangen og den andre i nordenden av bygg H. Forsyning av mat foregår 
via varemottaket, det er ikke egen inngang/ rampe for mat. Plasseringen av matvarelager 
ligger godt i forhold til dagens kantine i bygg F, men med lang avstand og komplisert 
transport til kantine i bygg H. 

1.7. Tøyleveranser 

Tøyleveranser skjer i dag til 6 leveransepunkter. 2 av disse ligger i bygg D og K og vil utgå 
om virksomhetsalternativ 2 velges. 

Det er utarbeidet en logistikkanalyse for servicefunksjoner «Logistikanalys servicefunksjoner 
«Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus» datert 05.01.2022. Denne konkluderer med at en 



Skisseprosjektrapport Steg 1 Sunnaas Sykehus – Byggetrinn 3 
 

 

  Side 7 av 18 

forbedret logistikkløsning med flytting av varemottak, samlokalisering av leveranser og 
samling av kantiner vil kunne gi en betydelig besparelse på driftskostnadene. 

1.8. Trafikale knutepunkt 

Logistikken på Sunnaas Sykehus er komplisert og det er til dels krevende å orientere seg i 
anlegget. Prosjekteringsgruppen har etter befaringer og gjennomgang av tegninger 
konkludert med at det i dag finnes 2 viktige trafikale knutepunkter i anlegget. Disse er knyttet 
til hovedinngangen og broen mellom bygg G og I. I tillegg har Bygg H en egen inngang mot 
nord. Disse knutepunktene bør videreutvikles og legges til grunn for planleggingen videre. 

 

Illustrasjon 7: Dagens to Knutepunkter  
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2. VERIFISERING AV TOMTEVALG FOR BYGGETRINN 3 

Som en del av oppstarten av konseptfasen inngår i henhold til mandatet en verifisering av 
tidligere beslutninger. Prosjekteringsgruppen har gjennomgått de to alternativene som ble 
studert i Idefasen og gir sin tilslutning til valget.  

 

2.1. Vurderinger fra gjennomført idefase 

Som en del av analysearbeidet i oppstarten av konseptfasen har prosjekteringsgruppen 
gjennomgått idefasens vurdering av aktuelle tomter. Idefasen så på følgende 3 alternativer:  

I sør – sør for dagens kantine/bygg F, I nord – nord for bygg H og Andre plasseringer 

Alternativet «Andre plasseringer» betyr i realiteten på østsiden av dagens anlegg da 
vestsiden er uaktuell på grunn av terrenget. 

 

                        

       

Illustrasjon 8: Tomtealternativ Sør.    Illustrasjon 9: Tomtealternativ Nord 

 

I idefasen ble det gjennomført en detaljert evaluering av tomtealternativene. Evalueringen 
konkluderte med at alternativ Nord kom klart best ut. 

 

Illustrasjon 10: Samlet evaluering tomtealternativer 
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2.2. Regulering 

En utbygging mot Sør innebærer bygging på et område som er regulert til «Kombinert 
Bebyggelse» med en relativt lav tomteutnyttelse (35%).  

En utbygging mot nord innebærer bygging på et område regulert til «Institusjon» med en 
relativt høy tomteutnyttelse (90%) 

2.3. Prosjekteringsgruppens vurdering av tomtealternativene 

Ved oppstarten av konseptfasen ble alternativene gjennomgått på nytt for å verifisere 
tomtevalget. 

De vurderinger som ble gjort i idefasen stemmer godt overens med de vurderinger som 
prosjekteringsgruppen for Konseptfase Byggetrinn 3 har gjort. Vi vil her peke på følgende 
forhold: 

 En plassering av nybygget i sør innebærer høyere reguleringsrisiko enn en utbygging 
i nord. 

 En plassering av nybygget i nord gir sammenhengende kommunikasjon på plan 1 
mellom alle sengeposter og reduserer dermed en del av dagens logistikkproblemer 
knyttet til ulike etasjenivåer og avhengighet av heis/ trapp for internkommunikasjon. 

 Som en del av arbeidet med oppstarten av konseptfasen har vi sett på ulike 
bygningsmessige utforminger av bygget. Alternativ Nord styrker seg i denne 
gjennomgangen, da denne plasseringen gir større frihetsgrad i utformingen av 
bygget. Tilgjengelig tomt er vesentlig større i tomtealternativ Nord og gir større frihet 
for utvikling av gode sengeromsavdelinger.  

 Konseptfasen skal vurdere to alternativer i tillegg til 0-alternativet. Alternativ 2 
inneholder i tillegg til nye sengeposter, nytt varemottak, ny hovedinngang og felles 
kantine. Tomtens størrelse, terrengfallet og atkomstsituasjonen medvirker til at dette 
kan løses på en bedre måte i tomtealternativ nord enn i tomtealternativ sør.  

 Ved en utbygging mot nord samles sengene geografisk og behovet for gjennomgang 
gjennom bygg G og F reduseres. Det er grunn til å anta at dette gir en større frihet og 
redusert kompleksitet knyttet til ombygging / omdisponering av lokaler i disse 
byggene. 

 En plassering i nord åpner muligheten for å knytte sengeområde til gode uteområder. 
Dagens parkeringsplass øst for bygg H kan fjernes og omgjøres til en park som 
omslutter tjernet øst for bygg I. 

 En plassering i nord vil gi en lettere adkomst fra sengeområdene til eksisterende 
bussholdeplass. Det kan også vurderes å få etablert en busstopp nærmere 
sykehuset i videre bearbeiding. 
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3. FOTAVTRYKK OG PLASSERING AV NYBYGG PÅ TOMTEN 

Basert på valgt tomtealternativ Nord er det i trinn 1 av konseptfasen gjennomført studier av 
plassering av nybygget på tomten og byggets fotavtrykk. Idefasen opererte med et lite 
fotavtrykk plassert i forlengelsen av bygg H.  

3.1. Studier av plassering av bygget 

Som en kvalitetssikring av plasseringen i direkte forlengelse av bygg H ble det studert et 
alternativ med et frittliggende bygg øst for bygg H. Denne ble drøftet med arbeidsgruppe 
nybygg og det var enighet om at en plassering i forlengelsen av bygg H av følgende årsaker 
være den beste løsningen: 

 

 En plassering i nord gir sammenhengende kommunikasjon på plan 1 mellom alle 
sengeposter og reduserer dermed en del av dagens logistikkproblemer knyttet til 
ulike etasjenivåer og avhengighet av heis/ trapp for internkommunikasjon. 

 Som en del av arbeidet med oppstarten av konseptfasen har vi sett på ulike 
bygningsmessige utforminger av bygget. Alternativ Nord styrker seg i denne 
gjennomgangen, da denne plasseringen gir større frihetsgrad i utformingen av 
bygget. Tilgjengelig tomt er vesentlig større i sør-alternativet og gir mulighet for å 
bygge flere senger på samme plan og derigjennom gi direkte utgang til parkanlegget 
for flere pasienter. 

 Konseptfasen skal vurdere to alternativer i tillegg til 0-alternativet. Alternativ 2 
inneholder i tillegg til nye sengeposter, nytt varemottak ny hovedinngang og felles 
kantine. Tomtens størrelse, terrengfallet og atkomstsituasjonen medvirker til at dette 
kan løses på en bedre måte i alternativ nord enn i alternativ sør.  

 Ved en utbygging mot nord samles sengene geografisk og behovet for gjennomgang 
gjennom bygg G og F reduseres. Det er grunn til å anta at dette gir en større frihet og 
redusert kompleksitet knyttet til ombygging / omdisponering av lokaler i disse 
byggene. 

 En plassering i nord åpner muligheten for et stort parkområde i tilknytning til 
sengeområdene. Eksisterende parkeringsplass kan fjernes og omgjøres til en park 
som omslutter tjernet øst for bygg I. 

 En plassering i nord vil gi en lettere adkomst fra sengeområdene til eksisterende 
bussholdeplass. Det kan også vurderes å få etablert en busstopp nærmere 
sykehuset i videre bearbeiding. 
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3.2. Studier av alternative fotavtrykk 

I gjennomgang med arbeidsgruppen for nybygg ble det studert et alternativ med lite 
fotavtrykk og med 17 senger på ett plan og et alternativ med stort fotavtrykk hvor 2 
sengeområder med 17 senger kan plasseres på samme plan.  

 

       

Illustrasjon 12: Lite fotavtrykk       Illustrasjon 13: Stort fotavtrykk 

 

Arbeidsgruppen konkluderte med at det av driftsmessige årsaker er ønskelig med et større 
fotavtrykk da muligheten for sambruk / samarbeid er bedre når 2 enheter ligger på samme 
nivå. Videre vil det gi mulighet for direkte utgang til park for flere av pasientene. Da 
arealbehovet i 1.etasje (34 senger) er større enn arealbehovet i 2.etasje (16 senger) skapes 
det i tillegg en mulighet for at pasienter i 2.etasje kan ha utgang til skjermede uteområder på 
tak. 

Konklusjonen er uavhengig av om virksomhetsalternativ 1 eller virksomhetsalternativ 2 
velges. 
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4. VURDERING AV VIRKSOMHETSALTERNATIVENE. 

Forskjellen mellom Virksomhetsalternativ 1 og Virksomhetsalternativ 2 er at alternativ 1 
baseres på at hovedinngang, varemottak og kantiner beholder sin nåværende plassering 
med alternativ 2 samler logistikkfunksjonene, flytter hovedinngangen og samler kantinene på 
ett sted. 

4.1. Landskap 

Plasseringen av nybygget i landskapet og muligheten for landskapsbearbeiding er lik i de 2 
alternativene. 

Nybygget vil bli plassert på grøntområdet i nord og øst for H-bygget, et grøntområde som i 
dag ligger noe avsondret og utilgjengelig. Området er av god størrelse, men er lite utnyttet 
og brukes i dag delvis til parkering. Her ligger det muligheter for å etablere park der økologi 
og helse ivaretas og der koblinger til det øvrige anlegget styrkes. Ved en forflytning av 
bygningsvolumenes tyngdepunkt har området potensiale til å bli et naturlig, viktig og sentralt 
landskapsrom egnet for opphold og rehabilitering. 

I alternativ 2 flyttes varemottaket fra bygg E /F. Områdene vest for bygg E F og G kan 
omdannes til parkarealer med gangveier. Her ligger et potensiale for å etablere hyggelige 
uterom med en fantastisk utsikt. Området vest for bygg H oppsøkes i dag av enkelte brukere 
og området er trukket fram i spørreundersøkelsen «Sunnaas herligste steder».  

 

  

Illustrasjon 14: Områdene vest for bygg H 

Landskapsrommet er allikevel noe perifert med tanke på plassering i forhold til eksisterende 
bygninger. Mulighetene her er å etablere større kontaktflater i øst-vest retning gjennom for 
eksempel å modellere terrenget til større universelle flater og sammenhenger, samtidig som 
hensynet til topografi og naturlig stedegen vegetasjon hensyntas.  

Bærekraftaspektet i utearealene ligger i å øke evnen det har i forhold til økologi, 
livskraftighet, mikroklimatiske forhold, mobilitet, tilgjengelighet og derav rehabiliteringsevnen. 
Breeam har krav på utearealene knyttet til blant annet økologi og overvann, trafikksikkerhet 
og grønn mobilitet og vil være et hjelpemiddel til å revitalisere landskapet rundt det nye 
Sunnaas sykehus. 

4.2. Hovedinngang 

Dagnes hovedinngang ligger geografisk sentralt i anlegget, selv om hovedtyngden av 
sengerommene ligger langt unna og med dårlig forbindelse fra inngangen. 

Ved valg av virksomhetsalternativ 1 eller virksomhetsalternativ 2 vil gjennomføringen av BT3 
medføre at bygg D og K avhendes og det geografiske midtpunktet forskyves mot nord og 
alle sengerom vil ligge langt fra og med dårlig forbindelse til hovedinngangen og kantinen 
ved hovedinngangen. 
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Illustrasjon 15: Sykehuset i dag        Illustrasjon 16: Sykehuset uten bygg D og K 

 

Dersom Alternativ 1 velges for videre bearbeiding vil all adkomst fra hovedinngang og 
kantine til sengeområdene gå via behandlings- og kontorområder og være avhengig av 2 
eller 3 heiser/ trapper for å komme frem. 

I arbeidet med steg 1 har vi vurdert muligheten for å etablere en ny hovedinngang på taket 
av bygg G i knutepunktet mellom bygg G og I. Denne kan ha adkomst fra øst tilknyttet 
bussholdeplassen/ parkeringsplassen eller fra sør via dagen adkomstvei.  

Ved valg av Alternativ 2 vil det i fremtiden være mulig å videreutvikle/ forsterke knutepunktet 
mellom bygg G og I ved å etablere en forbindelse på tak fra ny hovedinngang til dagens 
hovedinngang. Dette redusere gjennomgangstrafikken i bygg G/F muliggjøre horisontal 
kommunikasjon mellom alle bygg uten avhengighet av trapp og heis. 

 

 

Illustrasjon 17: Ny hovedinngang med adkomst fra øst 
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Illustrasjon 18: Ny hovedinngang med adkomst fra sør 

 

Begge disse alternativene har sine styrker og svakheter og må studeres nærmere dersom 
virksomhetsalternativ 2 velges for videre bearbeiding. 

4.3. Varemottak 

På samme måten som hovedinngangen vil også varemottaket få en vesentlig mindre sentral 
plassering etter avhending av bygg D og K samtidig som alle sengeområdene flyttes lengre 
unna. Problemene beskrevet i «Logistikanalyse servicefunksjoner «Byggetrinn 3 Sunnaas 
sykehus HF» knyttet til varetransport gjennom behandlings- og kontorområder vil dermed bli 
forsterket. 

Ved å velge virksomhetsalternativ 2 med nytt varemottak vil dette åpne for et nytt felles 
varemottak i underetasjen av nybygget med direkte forbindelse til kjeller bygg H og 
problemet med varetransport gjennom funksjonsarealer reduseres betydelig. 

4.4. Kantiner / matforsyning 

Situasjonen for matleveranser vil forbli uendret i virksomhetsalternativ 1, men avstanden til 
kantinen fra sengeområdene vil bli stor for alle pasienter. 

Ved valg av virksomhetsalternativ 2 vil kantinefunksjonene samles og det kan i nybygget 
etableres et separat mat-mottak i underetasjen med god forbindelse til kantinen og 
sengeområdene. Ved valg av virksomhetsalternativ 2 vil en ny kantine kunne bli etablert 
enten i knutepunktet mellom bygg G og I eller i knutepunktet mellom nybygget og bygg H, 
ved eller i tilknytning til dagens kantine. 

Dersom virksomhetsalternativ 2 velges for videre bearbeiding vil plasseringen av kantine 
sees i sammenheng med plasseringen av ny hovedinngang. 

4.5. Tøyleveranser 

Situasjonen for tøyleveranser vil forbli uendret i virksomhetsalternativ 1 med unntak av at det 
bør etableres en egen tøylevering i nybygget til erstatning for de 2 leveransepunktene i bygg 
D og K. 

Ved valg av virksomhetsalternativ 2 vil tøymottak kunne samles i nybyggets underetasje 
nært sengeområdene. 
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4.6. Knutepunkt 

Etter utvidelse vil attraktiviteten for knutepunktet knyttet til dagens hovedinngang/ kantine 
svekkes. Ved valg av virksomhetsalternativ 1 vil bruken av kantinen sannsynligvis bli 
redusert da ingen pasienter har tilkomst til denne uten bruk av minst 2 heiser eller trapper. 
Tilsvarende vil kantinen i Bygg H bli svært sentral, men ikke ha kapasitet til å betjene hele 
sykehuset.  

 

4.7. Ombyggingsarbeider 

Felles for virksomhetsalternativ 1 og virksomhetsalternativ 2, er at de forutsetter ombygging 
av eksisterende bygg E, F og G da alle kontorer beliggende i bygg K skal innpasses i 
eksisterende bygningsmasse. 

I Alternativ 1 vil det ikke bli frigjort arealer i eksisterende bygg og tilgjengelig areal for nye 
kontorer blir begrenset. Da alternativ 1 innebærer at nåværende logistikkløsninger med store 
avstander beholdes, vil både tilgjengeligheten til frigjorte arealer og handlingsrommet for nye 
planløsninger begrenses da arealer i bygg F og G fortsatt må tilrettelegge for 
gjennomgående varetransport. 

I Alternativ 2 vil varemottak, kantiner, hovedinngang og sentrale lagerfunksjoner flyttes til 
nybygget. Det vil da bli frigjort arealer i dagen kantine, dagens varemottak og sentrallager. 
Dette er arealer med relativt gode dagslysforhold som kan omgjøres til kontorområder. 

Da den gjennomgående varetransporten gjennom bygg F og G vil opphøre ved flytting av 
varemottaket, vil det i større grad kunne etableres åpne kontorløsninger med en vesentlig 
bedre arealutnyttelse enn i dagens situasjon. 

I dag fremstår fordelingen av kontor- og behandlingsarealer noe tilfeldig. I videre planlegging 
av ombyggingen vil det bli studert 4 løsninger for arealdisponering.  

Løsning 1 bygger på at hovedtyngden av kontorene samles i bygg G og hovedtyngden av 
behandlingsarealene i bygg F og E. 

Løsning 2 bygger på motsatt prinsipp, hovedtyngden av kontorene samles i bygg G og 
hovedtyngden av behandlingsarealene i bygg F og E. 

Løsning 3 baseres på en samling av kontorer i en etasje og behandlingsarealer i etasjen 
under. 

Løsning 4 er en løsning hvor byggene består av en blanding av kontorer og 
behandlingsarealer. 
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Illustrasjon 19: Alternative løsninger for arealdisponering i bygg E, F og G 

Som etterfølgende illustrasjon viser, har dagens bygg et relativt komplisert og lite oversiktlig 
korridor-forløp med til dels dårlig arealutnyttelse. 

 

  

Illustrasjon 20: Dagens planløsning i bygg E, F og G 



Skisseprosjektrapport Steg 1 Sunnaas Sykehus – Byggetrinn 3 
 

 

  Side 17 av 18 

 

Felles for begge alternativer er at eksisterende lettvegger i kontorarealer rives for å utvikle 
planløsninger med bedre arealeffektivitet og orientering. Byggenes bærestruktur og dybde 
gir stor frihet i utvikling av nye planløsninger. 

 

Illustrasjon 21: Bærestruktur i bygg F og G 
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5. PROSJEKTERINGSGRUPPENS ANBEFALING 

Basert på de funn og de studier som er gjennomført i arbeidet med Steg 1 vil 
prosjekteringsgruppe anbefale at Alternativ 2 med ny felles kantine, ny hovedinngang og nytt 
varemottak legges til grunn for videre arbeid. 

De viktigste grunnene til denne konklusjonen er: 

 En av de største utfordringene ved Sunnaas i dag er kommunikasjon mellom 
byggene og vareflyt fra varemottak til avdelingene. Dette endres i liten grad i 
Alternativ 1 men vil bedres betydelig i Alternativ 2. 

 Hovedinngangen til anlegget vil i Alternativ 1 blir liggende langt fra sengeområdene 
og med vanskelig forbindelse til disse. I Alternativ 2 vil det bli etablert en ny sentral 
hovedinngang på samme etasje som hovedtyngden av sengeavdelingene. 

 I Alternativ 1 vil kantinen i tilknytning til hovedinngangen bli vanskelig tilgjengelig for 
inneliggende pasienter og det vil fortsatt være nødvendig å drive 2 kantiner med de 
kostnader de medfører. I Alternativ 2 etableres en samlet kantinefunksjon nært 
sengeområdene. 

 I Alternativ 1 frigjøres ingen arealer i eksisterende bygg. Alternativ 2 frigjøres arealer 
i eksisterende bygg som kan omdisponeres til kontorer som flyttes fra bygg K. 

 Alternativ 2 gir best mulighet for å utvikle grunne parker og natur rundt sykehuset da 
varemottaket flyttes fra vestsiden av anlegget.  


