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Helse, miljø og sikkerhet
Hospitalet har som del av planleggingsarbeidet utarbeidet en plan for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø. Planen vil bli fulgt
opp av sykehusets byggeledelse i hele
byggeperioden.

Ryddighet, avfallshåndtering og renhold
Det vil bli lagt vekt på å ha en ryddig og
ordentlig byggeplass. Rive- og bygningsavfall skal behandles i henhold til
kommunens krav og retningslinjer.

Entreprenøren, Peab AS er hovedbedrift
og har ansvar i henhold til Forskrift om
internkontroll, Forskrift om sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
og øvrige relevante forskrifter.

Adkomst og parkering
Byggeområdet vil medføre endring av
parkeringsområder for pasienter,
besøkende og ansatte. Følg anvisning/
skilting ved ankomst og husk å kjøpe
parkeringsbilett.

Utvendig vil byggeområdet bli skjermet
med et byggegjerde. Innvendig sikres alle
sykehusets soner mot byggeplass med
midlertidige vegger.

Informasjon og varsling
Oppdatert informasjon vil med jevne
mellomrom bli lagt ut på hospitalets
hjemmeside: www.mhh.no

Ulemper
Arbeidene vil bli planlagt, koordinert og
tilrettelagt slik at disse skal medføre minst
mulig ulempe og sjenanse for naboer,
beboere i området og sykehusene. Det er
imidlertid ikke til å unngå at arbeidene vil
medføre noe støy og støv (graving,
sprengning), og økt belastning på veier i
området på grunn av anleggstrafikk.

Kontakt byggeledelsen
Dersom du har spørsmål vedrørende
utbyggingen send en e-post til:
utbygging@mhh.no

UTBYGGING

Orientering om byggeperioden 2018 - 2020

Du kan også ta kontakt på telefon:
Prosjektdir.-Bjørn H. Christensen: 92833980
Byggeleder-Bjørn Johnstad: 97764836

Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8 | Postboks 823 | 1306 Sandvika
Telefon: 06780 | Fax: 67 52 18 51
postmottak@mhh.no | www.mhh.no

Byggeperioden 2018 - 2020
Våren 2018 starter arbeidet med å bygge en ny sykehusfløy som skal stå ferdig i 2020.
Martina Hansens Hospital (MHH) har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg - da er det behov for gode fasiliteter. Nyfløyen på 5000 kvm vil gi nye sengerom,
undersøkelsesrom, ny operasjonsstue og ny sterilsentral. Det skaper rom for økt
kapasitet og bidrar til å opprettholde korte ventetider for pasienter.
Om byggeprosjektet
Hospitalet ligger i Bærum kommune og er et
privat-ideelt spesialistsykehus innen ortopedi,
revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er
eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital
og inngår i regional helseplan for Helseregion
Sør-Øst. MHH utfører 4500 operasjoner og
har nærmere 35000 konsultasjoner årlig.
Hospitalet består i dag av et ærverdig
teglsteinsbygg fra 1936 og en østfløy som
ble påbygd i 1990. På oppdrag av stiftelsen
har prosjektdirektør Bjørn H. Christensen
sammen med de ansatte ved MHH,
Norconsult og Ratio Arkitekter planlagt og
prosjektert den flotte nyfløyen. Byggingen
skal utføres av entreprenøren Peab AS, som
er et av landets ledende bygg- og anleggsselskaper.
Normal sykehusaktivitet i byggeperioden
Under utbyggingsperioden vil driften gå som
normalt ved Hospitalet. Det er svært

begrenset med arbeid som skal utføres i det
eksisterende bygget. Pasienter, besøkende
og ansatte vil i liten grad merke utbyggingen
fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves
gjennom støy-, sikkerhet-, og
skjermingstiltak.
Byggeområdet
Byggeområdet vil bli helt skjermet av et
byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner
er det kun byggepersonell og andre med
særskilt tillatelse som har adgang til
byggeområdet.

Nytt
venteområde i
Innholdsrik fløy på 5000 kvm over 7 etasjer
1. etasje i den
nye fløyen.
Illustrasjon
av Ratio AS

Planlagt aktivitet i byggeperioden
I mai 2018 rigger entreprenøren seg til på
tomten, sikrer skjerming og etablerer gjerde
rundt byggeområdet. I juni starter gravearbeidene. I september starter arbeidet med
å bygge opp, tette, ordne fasaden og bygge
innvendig, helt til bygget står ferdig i august/
september 2020. Det vil kunne komme
endringer i tidsplanen.

Tidsplan
2021

2019
2018

2020

