
Nyt Hospital Hvidovre 
Medicinske luftarter
FSTA gå hjem møde d. 12-04-2022

12-04-2022 Petar EricHvidovre Hospital



• Projektleder:
‒ Petar Eric. Ansat hos CuraVVS En del af Bravida

‒ Nyt Hospital Herlev Medicinske luftarter
‒ Nyt Hospital Bispebjerg Ringledning for Medicinsk Oxygen, Medicinsk Trykluft og Medicinsk Vakuum
‒ Diverse mindre luftartsprojekter på landets hospitaler
‒ Og nu Nyt Hospital Hvidovre
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Kort om mig



• 43.000 kvadratmeter nyt hospital(Udvidelse)

• Ny fælles akutmodtagelse

• Ny hjerteafdeling og endokrinologisk sengeafsnit

• Ny børneafdeling

• Nyt barselsafsnit

• 240 nye patientværelser (Ene stuer)
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Kort om Nyt Hospital Hvidvore



• Opbygning af bygningen
‒ Kælder (1 stor bygning)
‒ Stue (1 stor bygning)
‒ 1. sal (4 mindre ”tårne”)
‒ 2. sal (4 mindre ”tårne”)
‒ 3. sal (4 mindre ”tårne”)

• Montering af:
‒ Medicinsk Oxygen
‒ Medicinsk Trykluft
‒ Medicinsk Vakuum
‒ Anæstesigas sug
‒ Diatermi sug 
‒ Teknisk trykluft
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Nyt Hospital Hvidovre Medicinsk luftarts projekt



• Forsyning kommer fra eksisterende og tilsluttes i kælder(Ingeniørgang og ny ledning fra P-kælder)

• 2 sæt rør føres op fra kælder til stuen og laver en ringforbindelse også kaldet forsyningsrørene

• Fra ringforbindelse i stuen trækkes der 2 sæt afgreninger til hver skakt op til de 4 tårne
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og Vakuum Stue og Kælder
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og Vakuum Eksempel på tårne



• Rør monteres under bakke ude i gang

• 2 stk. ventiler foran bakke. 3 ventil over bakke

• I sengestue monteres rør i væg
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og 
Vakuum Eksempel på sengestue 



• Hvordan har vi så monteret det fysisk?

• Afvigelser fra ISO 7396-1??
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og Vakuum Fysisk 
udførelse



• Udarbejdelse af arbejdsprocedure for hårdlodning i samarbejde med Arbejdstilsynet:
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og Vakuum Fysisk 
udførelse



• Trykprøve procedure: Iht. FSD vejledning dog med få tilføjelser:
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Medicinsk Oxygen, Trykluft og Vakuum Fysisk 
udførelse



• Opdelt i 2 anlæg.
‒ 1 for ”Generelle anæstesigasser”
‒ 1 For Lattergas

• Relativt simpelt røranlæg med få sengestuepaneler. Udføres i samme princip som de andre luftarter

• Problematik med pumper der kan klare forhøjet iltindhold.
‒ Kan pumpe overholde ISO 7396-2 men stadig ikke klare brandnærende gasser???

• Afkast tilsluttes blot ventilationsafkast. Hvad med afbrænding af N2O?
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AGSS anlæg på Nyt Hospital Hvidovre



• Generelt er installationen desværre nyt for bygherrer repræsentanter

• Manglende forståelse for nødvendigheden af baggas og arbejdsgangen i denne

• Manglende forståelse for nødvendigheden af renhed

• Entreprisegrænser

• Et 12mm kobberrør er faktisk ret blødt og kan rykkes let selvom det overholder bæringsafstande

• Adgang til ventiler.

• Røntgen af hårdlodninger??
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Problemstillinger med bygherrer/rådgiver/byggeledelse



• Bygherrer har ved projekt bedt Force om at udfører røntgen af de udførte hårdlodning.
‒ Hvorfor, vides ikke? Det virkede som en god ide imens de var i gang med at tjekke press samlinger på brugsvand
‒ Egen holdning til dette er at røntgen af en hårdlodning er ubrugelig.
‒ Der er udført udskæringer af samlinger som er åbnet op.
‒ Bygherrer har ikke vist interesse i de udskåret samlinger
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Røntgen af hårdlodninger(Igangsat af bygherrer)
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Modsvar til bygherrer hvad angår røntgen



• Mangler tilslutning af 7 paneler ud af omkring 400 stk.

• Mangler tilslutning til 4 stk. hængesøjler(Bygherrer bøvler med fastgørelser af disse)

• Mangler omkring 5% trykprøvning og crossover test

• Hele bygningen mangler partikeltest

• Generelt har udførelsen af luftarts projektet kørt godt. Det er lykkedes at montere alt med kun 2 
montører. Omkring 25 km rør. Som KUN er loddet af en person. 

• Dialog med rådgiver og byggeledelse har kørt godt, dog har det været problematisk med udskiftning 
af rådgiver og byggeleder konstant.
‒ Antal tilsynsførende på luftarter igennem de sidste 2 år: omkring 10 stk.
‒ Antal byggeleder på luftarter igennem de sidste 2 år: 5 stk. 
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Nuværende status uge 15, 2022



• Nyt Hospital Hvidovre 
Medicinsk luftarts holdet:
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Spørgsmål?
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