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•Det foregår et opprør
•På sosiale medier
•Ledes an av de yngre



Arkitektur
for de store 
øyeblikkene i
livet



• Sykehusene må bli 
medspillere i klima- og 
helsevennlig 
byutvikling – ikke 
motspillere.



Hvem styrer utviklingen?



Statlig drevet

• Staten må lytte til egne råd

• Må forankres bedre med resten av 
samfunnet

• Og særlig med byenes egne planer



Bilen

- Har dominert uforming av 
våre byer og steder, og 
sykehus

• Vi forsøker å se areal- og 
transportutvikling i
sammenheng



Logistikk
Sykehusene er enorme og komplekse systemer
der det er kritisk at logistikk og flyt av personer
og varer.

Alt må vike når sekundene teller.

Gikk herlighetsverdiene tapt i alt det praktiske?



Sykehuset er et samfunn i seg selv

Og det er et potensial for sambruk av 
funksjoner med byen og nabolaget

Byfunksjoner kan plasseres på en måte som 
vever sammen sykehuset med omgivelsene



Herlighetsverdiene som kan deles
- Utforming av førsteetasjer og randsone
- Plassering av funksjoner – café, restaurant, frisør
- Møteplassene



Skatteetaten har bar i 1. etasje



Klynge
Nærhet

Samhandling
Næringsliv
Innovasjon



Vi har bygget byer i 1000-vis av år

Vi har bygget sykehus i 1000-vis 
av år

Bilen har vært en viktig faktor de 
siste 70 årene

Logistikken kommer til å endre seg
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