SYDVESTJYSK SYGEHUS
NY SENGEBYGNING
OPFØRELSE AF NY SENGEBYGNING
Lokalitet:
Bygherre:
Bygherrerådgiver:
Ingeniør:
Arkitekt:
Byggeår:
Anlægssum:
Bruttoareal:
Entreprise type:

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Region Syddanmark
LB Consult
INGENIØR’NE
ARKITEMA ARCHITECTS
2018-19
40.000.000kr.
10.000 m2
Fagentreprise

”Tryghed i moderne opgivelser, med
patienterne i fokus”

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, er den nyopførte sengebygning udført med patienterne i fokus. I stueplan er der lavet et
flot receptionsområde, blodprøveambulatorium og et auditorium.
I den øvrige del af den fem etagers høje bygningen er der etableret 158 sengestuer, hvoraf de 10 sengestuer er indrettet
til tunge patienter. Sengestuerne er etableret som enkeltstuer, med den filosofi at patienterne med ro og mulighed for at
have familien tæt på, gør at de kommer sig hurtigere. I forbindelse med sengestuerne er der etableret et badeværelse.
Sengestuerne skal fungere som et behandlingsrum, som skal mindske transporten af patienterne rundt på sygehuset,
herudover vil der være en række foranstaltninger, som gør at personalet ikke skal forlade patienten for f.eks. at føre
journal eller hente linned.
NemByg har varetaget tømrerentreprisen hvor der blandt andet er udført skillevægge med en opbygning af Fermacell, på
baggrund af de funktionsmæssige krav herunder transport af senge. Herudover er der isat døre, med store krav til brand,
lyd og automatik. Til alle sengestuer er der isat hængslede døre med persienner i alle ruderne, så der er mulighed at have
fuld diskretion hvis man som indlagt ønsker dette.
På sengerstuerne er der opsat mineraluldslofter, som giver et fint og roligt udtryk til stuerne. I alle gangarealer er der
opsat aluminiums lofter, ligeledes i skinnesystem. For alle lofterne gælder det at der har været store krav til reduktionen af
lyden. I gangarealet i stueetagen er der udført træpanelvægge som giver et afdæmpet udtryk, og bringer naturen med ind
i bygningen.
Undervejs i hele processen har der været store krav til samarbejdet med de andre fagentreprenører og sammenspillet
med byggeledelsen og bygherre har været i fokus.

