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Barmark, tilbygg-ombygg, eller urban innfill ?



Lokalisering 
- Sykehus er transportintesive - tusenvis av daglige transporter, (ansatte,pasienter, besøkende,service)

- Lokalisering må ta høyde for påvirkning på biltrafikk og co2 utslipp, det viktigste 

miljøvalg

Bærekraftig ?
- Grønt på tegningen

- Trær på parkeringsplassene

- Overvannshåndtering

- Grønne tak

- Hager
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5• Byggeperiode 2000 – 2014

• Prosjektkostnad 12.7 mrd kr

• Areal 225 000 m2

• 10200 rom

• 800 sengerom

• 7 kliniske senter  

• 3 ikke- kliniske senter

• pasienthotel

• Integrert universitetssykehus

• Pasientperspektivet

• Bærekraft

• 8000 ansatte (inkl NTNU)

• 1000 studenter

• 2500 pasientbesøk pr. dag

• Kvartalstruktur /Byintegrasjon

• Hager og takhager

• Gater, plasser, parkerSt. Olavs Hospital
Universitetsykehuset i Trondheim 



HVORDAN HAVNET SYKEHUSET I BYEN ?

Sykehus på Øya siden 1902 – byen har kommet 

til sykehuset

1995

Tverrpolitisk enighet i Sør Trøndelag 

Fylkeskommune om å bygge nytt region og 

universitetssykehus på samme tomt som det 

gamle (sentral beliggenhet, gjenbruk av 

bygninger, eier tomta, nærhet til NTNU)

Pre kvalifisert internasjonal   om organisering og 

utbygging av nytt Region- og  

Universitetssykehus

- konkurransen viser at (trinnvis) utbygging 

samtidig med full drift er mulig

Trondheim kommunes planavdelinger støtter 

planene (tidlig ute med samordnet areal og 

transportplanlegging) og krever ikke 

alternativvurderinger 



NTNU Dragvoll

2000

Staten overtar sykehusene 

og krever alternativ vurdering



HVORDAN HAVNET SYKEHUSET I BYEN ?

1995

Sykehus på Øya siden 1902

Tverrpolitisk enighet i Sør Trøndelag 
Fylkeskommune om å bygge nytt sykehus 
på samme tomt som det gamle
(sentral beliggenhet, gjenbruk av 
bygninger, eier tomta, nærhet til NTNU)

Prekvalifisert internasjonal  IDÈkonkurranse
om organisering og utbygging av nytt 
Region- og  Universitetssykehus
- konkurransen viser at (trinnvis) utbygging 
samtidig med full drift er mulig og kan bli 
et godt sykehus;  MØNSTER – ikke PLAN

Trondheim kommunes planavdeling støtter 
planene (tidlig ute med samordnet areal og 
transportplanlegging) og krever ikke 
ytterligere  alternativvurderinger 



“BYGGE-RIVE-DRIVE”

Hvordan lykkes med omfattende 

tilbygg/ombygg samtidig med drift?

• «Sluttplanen» blir et godt 

sykehus

• Byggetrinn som er selvstendige 

nok til å fungere i byggetida

• En ledig tomt å starte på -

(halvparten av sykehuset 

bygges ved siden av det gamle)  

• Plass nok i byggeperioden –

etter riving frigis reserver. 





Nok fleksibilitet til å doble arealet i løpet av planperioden
UTEN Å ENDRE KONSEPT/UTBYGGINGSMØNSTER 

Illustrasjon av utbyggingsplan 2013 Reguleringsplanens illustrasjon 
av maksimal utbygging med ca
60 000m2 i reserve



Bevegelses -

senteret

Gastro-

senteret

Laboratorie-

senteret

Kvinne-barn-

senteret

Forsynings-

senteret
Psykiatri-

senter
Under planlegging

Pasient-

hotell

Hjerte-lunge-

senteret og 

Akutten Kunnskaps-

senteret

Øya helsehus

FUNKSJONSORGANISERING : èn universitetsklinikk – 7 kliniske senter sentra rød, servicefunksjoner grønn, relaterte funksjoner blå

Medisinsk teknisk

forskningssenter

Nevro-

senteret

Nok fleksibilitet til å endre 

og flytte funksjoner underveis

UTEN Å ENDRE KONSEPT/ 

UTBYGGINGSMØNSTER



Mulighetstudier - hovedalternativ 1

Mulighetsstudie fase 2- lokalisering av Akuttsenter



GENERELT SENTER – MØNSTER

Fleksibelt nok til å tilpasses ulike 

funksjoner, organisasjonsmodeller, 

og tomtesituasjoner 

UTEN Å ENDRE 

KONSEPT/BYGNINGSSTRUKTUR

3rd 4th, and 5th floor:Wards, offices.

2nd floor: University /Technical services over 
medical functions requiring technology, 
connecting bridge, research

1stfloor: Hot floor: treatment connecting bridge, 
theatres, radiology, recovery.

Ground floor: Polyclinics, day areas, cafeteria,
kitchen for the centre, auditoria, rental areas.

Basement: Technical underground passages 
between centres, technical functions, bed 
equipment stores, locker rooms and sanitation.

- Tranparence

- 20% green 

within the

footprint



First fl.– main communication

Ground fl. – public entrancesBasement – transportation tunnels

Second fl. University functions

«the academic floor»





Psykiatrisenter – konkurranse 2004



Ark

Frisk Arkitekter : «Vanlige» hus 

– passe høye, passe dype….. 

Arkitektoniske grunnkvaliteter
- gjøre sykehuset mer 

menneskelig



SPACE for HEALTH – private gardens, Women &Childs Centre



16. jun. 2016
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Skjønnhet, åpenhet og oversikt, plass, kvalitet, ro og normalitet



SPACE for HEALTH – private gardens, Mobility center



ROM FOR HELSE – ”urbane tun”,  gårdshage Kvinne-barn-senteret



Arkitektur som «rom for menneskelig utfoldelse»



ROM FOR HELSE – rom med utsikt, beherske verden fra rommet



STERK GRØNTSTRUKTUR

- prioritering av grønne elementer

- tilgang til hager og natur

- utsikt til natur



“nature alone cures”
Florence Nightingale
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GREEN HOSPITAL – ecological pond in the hospital park



Rekkefølgebestemmelse – ny bru over Nidelva, arkitektkonkurranse vunnet av PIR II
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Recirculation, reuse and environmentally friendly demolition

>98% recycled or recovered



Prosjekt Høyblokka Post Mortem
minneblogg, forestilling og forskningsprosjekt



URBAN INTEGRATION «medical neighborhood»» – Olav Kyrres plaza

NTNU

Integrere urbane kvaliteter

- låne og gi noe tilbake til byen



Tverrfaglig Workshop

Olav Kyrres plass



«medical part of town – urban integration





«medical neighborhood»



«medical neighborhood»



“medical neighborhood”, St. Olav 2012  



”medisinsk bydel ”- nytt offentlig rom - kantine Kvinne-barn-senteret



Gj

Pasientperspektivet
- å se og forme omgivelsene ut 

fra pasientens perspektiv

 Pasient medvirkning
Direkte medbestemmelse

 Kunnskapsbasert utforming
Forskning og kunnskap som

undersøker hvilke elementer i de 

fysiske omgivelser som fremmer

helse, velvære og sikkerhet (liten del 

av helheten) 

Gjøre sykehuset mer menneskelig



PASIENTPERSPEKTIVET– beskyttelse av privatliv, enerom for alle pasienter



ROM FOR HELSE – rom for kontakt, sengetun med åpne arbeidsstasjoner



Nevrovitenskap

Hjerneforskning 
- ubevisste reaksjoner 

- «sansenes og følelsenes intelligens»

BEVAR NORMALITETEN! 
nok positive stimuli – minske negative stimuli

IKKE SKREM PASIENTENE !





TREVERK & KUNST – mirakelkur for sykehusinteriør



Traditional ICU - multi-occupancy, technology focus  

St. Olavs Hospital, CentraI ICU – single occupancy, 

natural materials, daylight and view



Sykehusmiljø fattig på (positive) sansestimuli



KUNST PROSJEKT St. Olavs Hospital – «VISUALLE VITAMINER»

2500 kunstverk integrert, innkjøpt og gjenbrukt – kunst på alle designnivå



Scandinavian Surface

Kunsttapet på isolat,

Kunnskapssenteret

Marte Lauvsnes 

Sykehusbygg og leder i 

EuHPN Jonathan Ersknine



«Group» by Tony Cragg



The Knowledgecenter – exterior from the plaza and interior from the library



Masterplan

Landskap

Bygning
Interiør

«Orden»

Formveiledere

70%av sykehusets rom 

har ingen spesielle krav

- BEVAR 

NORMALITETEN

ARKITEKTUR ER HELHET 

og kan ikke unngås

Veiledere for å fastholde 

kvalitetene og helheten 

gjennom hele utbyggingen
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© HBMN / Aslaksen 2003

30% 
produksjons -

økning

(aktivitet)  siden 

2010     
(med ca lik 

bemanning)

RESOURCE MODEL
human and material resources

utvikling

Nye St. Olavs Hospital

«anekdotisk» «hard facts»

”Forskjellen på det 

nye og det gamle

sykehuset er som 

himmel og helvete”

Far med kronisk sykt barn 

til Dagbladet 04.06.06



Design @ Health World Conference Toronto 2014 
St. Olavs Hospital får 7 av 10 priser for beste helsefremmende utforming 

Hvorfor er St. Olav blitt så bra?
visjoner, ideer, prosesser, pedagogikk, formgivere, ressurser, støttespillere…

Norsk Forms hederspris, Trondheim Kommunes Byggeskikkspris, Årets bygg, Health Building World Architecture festival, 

Murprisen, Norsk bolig og byplan pris, Hovedpris Norsk Designråd Universell Utforming 2015, Attraktiv by 2015,……….


