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Set t  f ra sydvest
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Nybygget ligger foran det opprinnelige 
sykehuset fra 1940 tegnet av arkitekt Per 
Grieg. Det hadde plass til 100 pasienter , 
søstre fra Diakonissestiftelsen, samt elever 
på sykepleierskolen. En vesentlig kvalitet 
var at pasientene hadde utsikt over byen 
til fjorden med sin plassering mellom 
foten av Ulriken og Møllendalselven.

Den nye hovedbygningen på Haraldsplass Diakonale sykehus består blant annet av ny hovedinngang, 
miljøhall ,  akuttmottak og sengeposter . Totalt er det 170 sengeplasser , tre f jerdedeler i enerom. 

inspirasjon fra utlandet, men kjente også 
til sine røtter og sin historie. På samme 
måte som Diakonissebevegelsen kom fra 
utlandet og nå er rotfestet i Bergen.

Haraldsplass er en institusjon med lang 
historie innen pleie og omsorg, og denne 
omsorgen oppleves i stedets utstråling, 
fra menneskene som arbeider der til byg

Vedl ikeho lds f r i  fasade av res i rku lerbare 
na turmater ia ler .  U tk raget  2 .  e tas je  hv i ler  på 
p lass tøp te be tongsøy ler

Set t  f ra  syd :  Overgangen mel lom ny hovedbygn ing og det  gamle Hara ldsp lass sykehus

Mange sykehus har bygninger og 
om givelser som er fremmedgjørende for 
mennesker, Per Griegs arkitektur er presis 
og stram i sin struktur, samtidig som den 
er vakker og vennlig. Per Grieg var en 
av de store og toneangivene Bergens
arkitektene, som satte spor og inspirerte 
hele landets arkitektmiljø. Han hentet sin 

Fra pas ien t rommene kan u ts ik ten nytes 
v ia de s tore v indus f la tene som også er 
t i lpasse t  synsv inke len f ra pas ien tenes seng
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Sykehusets be l iggenhet  mel lom fo ten av Ul r iken og  
Møl lendalse lven g i r  pas ientene u ts ik t  over byen t i l  f jo rden
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Plan 10 .  e tas je

Fasade ves t
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ningene som huser pasienter, studenter 
og ansatte. Fra alle pasient rommene kan 
utsikt over byen og dalen nytes via de 
store vindusflatene som også er tilpasset 
synsvinkelen fra  pasientenes seng. 

Organisering
I motsetning til tradisjonelle sykehus, er 
det ingen lange korridorer. I stedet ligger 
tunmodellen til grunn for sengeavdelin
gene. Dette gir en effektiv logistikk, flek
sibilitet, og nærhet mellom pleie personell 
og pasienter. 

Sengepostene ligger fordelt rundt to 
store, overbygde atrier som danner ram
men rundt fellesarealene: En offentlig 
foajé med resepsjon og kafé, og en mer 
privat fellesstue for pasientene og deres 
gjester. Atriene sørger for dagslys inn i 
bygningen, og bidrar samtidig til oversikt 
og lettere orientering.

Gangbro mellom hovedbygget og det 
opprinnelige sykehuset sikrer effektiv for
bindelse for både ambulante og innlagte 
pasienter, personell og pårørende.

Sengepostene l igger  rundt  to s to re ,  overbygde a t r ier :  En o f fen t l ig  foa jé med reseps jon og ka fé ,  og en mer pr iva t  fe l less tue fo r  pas ien tene 
og deres g jes ter .  A t r iene sørger  fo r  dags lys inn i  bygn ingen og b id rar  samt id ig  t i l  overs ik t  og le t tere or ien ter ing
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Materialer
Miljø og levetid har stått  sentralt i 
prosjektet, og det er lagt stor vekt på å 
velge vedlikeholdsfrie, naturlige mate
rialer.

Bygningens fasader har en materialitet 
som harmonerer med den eksisterende 
bygningsmassen, og gjenspeiler samtidig 
det kontemporære i nybygget. Eikekled
ningen i den hvite fiberbetongen gir et 
varmt og imøtekommende uttrykk.

Atkomst
En ny gangbro over Møllendalselven 
kommer i aksen fra sykehusets nye 
hoved inngang og gir en tydelig og logisk 
atkomst for gående og syklister fra 
Årstadveien, hvor det i tillegg til dagens 
busstopp snart kommer et nytt bybane
stopp.

Den fredede lindealléen og de flotte 
parkområdene i søndre del av sykehus
området bevares slik de står i dag. 

Adresse: Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Byggherre:  Haraldsplass Diakonale Stiftelse 
Arkitekt: C.F. Møller Architects v/ Jarrett (PL), Underhaug (PL), Wagnerberger (PL),  

Holt-Seeland, Sandvik, Hansen, Seeberg, Koksvik, Robrecht, Evangelista, 
 Birkeland, Letnes, Widahl, Breitenstein, Westeng, Wiggers, Dahle

LARK.: Asplan Viak AS
PRL:  Erstad & Lekven Bergen AS
RIB: Rambøll AS
Entreprenører betong: LAB Entreprenør AS 

grunnarbeider: Fundamentering AS  
fasade i fiberbetong: BB fiberbeton A/S

Leverandører: betong: Unicon 
fiberbetongelementer: BB fiberbeton A/S 
betongelementer: Contiga

Ferdigstilt: 2018
Areal: brutto 14.200 m2

Byggekostnad:  140 millioner kroner

Konstruksjon: Plasstøpte slakkarmerte dekker og stålsøyler. Utkraget 2. etasje hviler på 
plasstøpte betongsøyler.

Materialer: Betong, fiberbetong, eik, glass.  
Vedlikeholdsfri fasade av resirkulerbare naturmaterialer,

Teknikk: Energiklasse B, Høyisolerte fasader og tak tilfredstiller passivhusstandard.  
Vannbåren varme tilknyttet fjernvarmeanlegg.

C.F. Møller Architects er et av Nordens 
ledende arkitektkontorer med erfaring 
fra mer enn 90 års prisvinnende arbeid 
i Norden og resten av verden. 

I dag har C.F. Møller Architects rundt 
350 medarbeidere, med kontorer i 
Aarhus, København, Aalborg, Oslo, 
Stockholm og London.

www.cfmoller.com De hv i te  f iberbe tongp la tene g i r  en var ig , 
t i l nærmet ved l ikeho lds f r i  fasade
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