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Bjørn Remen 
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    Norges største sykehusutbygging  
 • 226 000 kvm (brutto) - 10 års bygging  

• 12,7 mrd = ca. 56 000 per kvm m. utstyr            
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Ferdig utbygd 2013 
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                 Byggefase 2, del 2 

– Hva samhandlet vi om? (Bygging og riving) 
 
  
 
  

• Leveransen 
    – Kravanalyse 
    – Felles forståelse 
    – Løsninger 
    – Verdiskaping 

    – Byggbarhet 

• Kontraktsforståelse 
• Byggemetode – Takt! 
• Framdrift 
• Grensesnitt 
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Miljøriving med toppresultat 
• Landets største riveprosjekt 
• Små ulemper for omgivelsene 
• Gjenbruk og ombruk: 98 prosent! 
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Nøkkeltall: (hele prosjektet) 

 
• 92 000 m² som er revet 

 
• 110 000 tonn riveavfall 

 
• Herav 77 % betong 
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Skånsom bygging og riving  
Overordnede byggherreforutsetninger: 

  
 

 
• Pasientbehandling alltid førsteprioritet 
• Bygge- og rivestans om nødvendig 
• Proaktiv informasjon 
• Støy- og støvmålinger 
• ROS-analyser 
• Sikker jobb-analyser 
• Varslingsrutiner m. melding 
    om arbeid til berørte avd. og naboer 
• Faseplaner for all trafikk og atkomst i alle byggefaser 

 
 

 



Nytt universitetssykehus – St. Olavs Hospital 

Forberedelser - byggherre 

• Trafikk og transportplan 
• Hovedplan for riving 
• Miljøoppfølgingsprogram ift. bygging - 

riving og nærmiljø / sykehusdrift 
• ROS-analyser med planleggere og 

sykehusdrift, med fokus på 
pasientbehandling 
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Konkurranse / tildelingskrav 

 
1.Pris   (60 %) 

 
2.Kompetanse  (15 %) 

 
3.Gjennomføringsplan (25 %) 
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Samhandling med entreprenør 
Byggherrekrav 

Team Resultatdokument 
1. Reduksjon av ulemper knyttet til støv, støy og 
rystelser 

Notat som angir metoder, tiltak, organisering og 
informasjon etc 

2. Sikring mot nabobygg og gangtrafikk, herunder 
kritisk grensesnitt mot Bevegelse 

Plan/notat som angir hvordan man vil gjennomføre 
sikringstiltak overfor gangtrafikk og nabobygg generelt 

3. Logistikk og trafikk Notat som angir hvordan og når uttransport av 
rivemasser vil foregå 

4. Brannsikring Notat som angir konkret løsning for brannsikring og 
bygningsmasse som skal rives 

5. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer. 
Miljøsaneringsbeskrivelse 

Miljøsaneringsbeskrivelse for alle bygninger som skal 
rives 

6. Gjennomføringsplan for riving av høyblokka Plan/notat som beskriver gjennomføring av riving av 
høyblokka 

7. Avfallsplan, som omfatter ombruk, 
materialgjenvinning , energigjenvinning og disponering 
av restavfall 

Notat som angir hvordan målsettingen om høy grad av 
ombruk og gjenvinning blir ivaretatt, og samtidig viser 
samlet avfallsdisponering for alt riveavfall 

8. Kontakt og avklaringer med myndigheter Søknad om igangsettingstillatelse riving med 
nødvendige vedlegg og dokumentasjon 
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Kritiske suksessfaktorer for vellykket 
gjennomføring av riveprosjektet har vært: 

• Byggherre og rådgiver hadde felles erfaring fra tidligere riveprosjekter 
som omfattet andre sykehusbygg ved St. Olavs Hospital. Dette har gitt 
verdifull oppbygging av kompetanse i forhold til planlegging og 
gjennomføringsmodell. 

• Gode forberedelser, god planlegging og hensiktsmessig 
gjennomføringsmodell 

• Samhandlingsperiode som har bidratt til at entreprenør sammen med 
byggherre og rådgiver kunne forberede seg så godt som mulig ved at 
man oppnådde en trygghet og modning mht valg av utførelsesmetode og 
organisering 

• Profesjonelle aktører, dvs både byggherre, entreprenør og rådgiver har 
omfattende erfaring. I samhandlingsperioden oppnådde man et godt 
samarbeidsklima og respekt for hverandres rolle i prosjektet. 

• God kontakt og godt samarbeid med St. Olavs Hospital. Det har vært en 
konstruktiv og toveis kommunikasjon mellom riveprosjektet og sykehuset 
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