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1 HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALING 

Sette inn vedtak fra sak til styringsgruppen. 
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2 SAMMENDRAG 

Bakgrunn: Forprosjektfasen og forprosjektrapporten er basert på utredningen 
«spesialisthelsetjenesten i Alta / Vest-Finnmark». Forprosjektet er bestilt av Helse Nord RHF, som har 
igangsatt prosjektet Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Igangsetting av et 
forprosjekt ble gjort i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, 
som ble behandlet i styret i Helse Nord RHF den 18. juni 2014.  

Det ble i SG-sak 68-2015 vedtatt endringer som basis for revidert forprosjektrapport. Under følger en 
kort oppsummering av punkter som ble endret  

• Prosjektet skal samlokalisere funksjonene ved poliklinikk knyttet til skopier og dagkirurgi ved 
Alta Nærsykehus, med det formål å redusere bygg- og utstyrskostnader og legge til rette for 
personellsamarbeid og effektive arbeidsprosesser. Støtterom for endoskopi i poliklinikk og 
dagkirurgi samlokaliseres. Det bes om at pasient – og ansatte flyt i enheten utredes. 
Forberedelsesrom anestesi fjernes og medisinrom anestesi og hvileplass for 
endoskopipasienter etableres. Undersøkelsesrom for skopi etableres nær dagkirurgi ved å 
redusere antall eksisterende undersøkelsesrom, der undersøkelsesrom flyttes fra eksisterende 
til nybygg. 

• Logistikkløsning for avfall, rent og urent tøy samt varemottak:  
i) Styringsgruppen har vedtatt endringer i prosjektets planløsning for logistikkløsning for 

avfall, rent og urent tøy og varemottak. Planløsningen har ivaretatt at planlagte sjakter kan 
benyttes til et fremtidig suganlegg, som da føres videre under kjellerdekket og i grunnen, 
frem til en evt. ny felles avfallssentral med Alta kommune.  

ii) Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune om å utrede et nytt 
felles bygg som bl.a. kan romme felles avfallsløsning. Dette vil utredes som en egen sak 
på et senere tidspunkt.  

iii) Prosjektet har vurdert benyttelse av eksisterende ambulansestasjon. Styringsgruppen 
anbefaler at eksisterende ambulansestasjon ikke benyttes til teknisk rom eller til 
avfallsstasjon.  

• Under forutsetning av at krav i lover og forskrifter oppfylles, herunder bl.a., Helsedirektoratets 
«IS-7/2015 Rundskriv til Legemiddelhåndteringsforskriften», Legemiddelloven og 
Arbeidsplassforskriften, anbefaler styringsgruppen at det kan tilberedes cytostatika ved Alta 
nærsykehus. ROS-analysen ble utført 17.12.15 vedrørende tilberedning av cytostatika, Møtet 
konkluderte med at Finnmarksykehuset skulle rette henvendelse til Helsedirektoratet for endelig 
avklaring av arealkrav og lokaler for tilberedning av cytostatika ved Alta nærsykehus. Brev ble 
oversendt Helsedirektoratet 22.12.15 og svar mottatt 14.01.16. Helsedirektoratet gir ingen 
konkret anbefaling men forutsetter at virksomhetsleder følger gjeldene forskrifter og rundskriv, 
konf. vedleggsbok 2.  Prosjektet har lagt til rette for eventuell korrigering (sluse og økt teknisk 
areal) der økning av tilberedningsareal innpasses i tilliggende disponibelt romareal, uten behov 
for omrokkering. Eventuell endring kan medfører et liten kostnadsøkning og er fanget opp i 
prosjektets usikkerhetsanalyse.  

• Styringsgruppen ber om at plassering bygg for trafo og reservekraft (70 m2) tas opp med Alta 
Kraftlag. Plassering kan gjøres i etterkant av vedtatt forprosjekt. 

 

Rammene for prosjektet: Fra styresak 72/2014  

• Kostnadsrammen for prosjektet fra forrige fase var 267 mill kr (prisnivå mars 2014). 
• Rammen ble endret juni 2015 til 330 mill. kroner, inkl. prisstigning og byggelånsrente.  
• Det etableres et nybygg på ca 4.000 kvm for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, 

fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1.000 kvm) for poliklinikk/dagbehandling i 
eksisterende bygningsmasse. 
 

Fra sluttrapporten «spesialisthelsetjenesten i Alta /Vest-Finnmark», er følgende rammer spesifisert: 
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• Fremtidig økt aktivitet skal ivaretas ved nybygg og ombygging av eksisterende lokaler ved Alta 
Helsesenter  

• Oppstart bygging 2016 og ferdigstillelse i løpet av 2018 
 

Endring av rammene: Det er SG-sak 40-2015 vedtatt å øke rammene med 247 kvm netto for å ivareta 
fellesfunksjoner som varemottak, lager o.l. I tillegg er det inngått en intensjonsavtale mellom 
Finnmarkssykehuset og Alta kommune der Alta kommune tar ansvar for både riving og bygging av nytt 
vestibylebygg og møtesenter mot at Finnmarkssykehuset kjøper eksisterende lokaler i H2 /H5 fra Alta 
kommune. Intensjonsavtalen er gjennomgått og vedtatt av styringsgruppen i SG-sak 62-2015.  

Organisasjonsutvikling: Det er planlagt en OU- prosess for prosjektet som vil starte opp i løpet av 
januar 2016. Organisasjonsutvikling i forbindelse med Alta nærsykehus må ses i sammenheng med 
Klinikk Hammerfest og Samisk helsepark. Den planlagte OU-prosessen vil bl.a. gi førende prinsipper 
for organisering, pasientforløp og samhandling, samt overordnet tilnærming til realisering av ny 
organisasjonsmodell og nye arbeidsmetoder. Det samme gjelder sambruk av ressurser, vurdering av 
nye organisatoriske løsninger og arbeidsprosesser som gir fleksibilitet, bedre samhandling og 
driftsutnyttelse av ressurser på tvers. I tillegg vil ulike sider av virksomhetsoverdragelse av ansatte fra 
Alta kommune til FIN vektlegges. 

Metode og arbeidsprosess: Det er i forprosjektfasen gjennomført medvirkningsprosess for så vel 
programmering som for utarbeidelse av planløsninger. Gjennom parallelle løp med 
medvirkningsprosessene, er innspill fra planløsningsarbeidet implementert i programarbeidet, slik at 
arealeffektivisering og sambruksmuligheter er fanget opp underveis i prosessen. 

Programarbeid og resultat: Hovedfasene i programarbeidet for Alta nærsykehus har fulgt følgende 
faser: 

• Forenklet hovedfunksjonsprogram- avsluttet 19.1.15 
• Delfunksjonsprogram- avsluttet 10.4.15 
• Romfunksjonsprogram inkludert forprosjekt utstyr- avsluttet 5.7.15 
• Korrigering av rammer basert på SG-sak 68-2015, avsluttet 15.1.16 
 
Det ble først utarbeidet et forenklet hovedfunksjonsprogram (HFP). I forhold til arealrammene fra forrige 
fase avhenger riktig arealberegning av fordeling mellom nybygg og innplassering i eksisterende lokaler. 
I arbeidet med delfunksjonsprogrammet (DFP) ble det avdekket behov for areal knyttet til 
støttefunksjoner som lager, garderobe, varemottak osv. Det ble vedtatt en økning i arealrammen på 247 
kvm for prosjektet i sak 40/2014 til styringsgruppen. Det programmerte arealet var etter økte rammer på 
totalt 2 788 kvm netto / 5 801 kvm brutto. Romfunksjonsprogram (RFP) med tilhørende utstyrsliste er 
utarbeidet for både rom i nybygget areal, samt rom som skal innplasseres i eksisterende lokaler i 
prosjektet i databasen dRofus. Det er utarbeidet et nytt RRP som svarer til endringene i SG-sak 68-
2015 etter arbeidet med medvirkningsgruppene er avsluttet. 

 
Økonomiske analyser: Det er flere momenter som har fremkommet etter rammene ble vedtatt i 
styrinsgruppesak 72/2014. En oversikt over momenter som har tilkommet er diskutert i kulepunktene 
under 

• Tilleggsareal til støttefunksjoner: Fra forrige fase var det ikke tatt med nok areal til 
støttefunksjoner som garderobe, lager o.a. Det ble i SG-sak 40/2014 vedtatt å øke 
arealrammene med 247kvm netto. Med priser fra forrige fase utgjør dette 25,8 mill kr. 

• Prisjustering: Det er gjennomført prisjustering fra tidspunkt for sluttrapport (mars 2014) frem til 
juli 2015. Det er foretatt indeksregulering i henhold til prisindeks for boligbygg. 7,5 mill kr.  

• Rivekostnader: Tilknytningspunkter mellom nybygg og eksisterende bygningsmasse var ikke 
med i forrige fase pga endret plassering og utforming. 0,8 mill kr. 

• Passivhusstandard: I forrige fase definerte Teknisk forskrift 2010 (TEK10) som standart for 
nytt sykehusbygg (S1 og S2). Det er i forprosjektet fattet beslutning om at prosjektet standard 
skal økes til passivhusstandard. Dette representerer et tillegg på 3% (bygningsdeltabellen 1-9) 
og en prosjektkostnad på ca kr. 6,2 mill kr inkl. mva 
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• Parkering: Det fremkom i usikkerhetsanalysen behov for å sette av midler til erstatning evt. 
opparbeiding av noe ekstra parkeringsplasser. 2.5 mill kr. 

• Telefonsentral: Det er behov for å etablere telefonsentral (serverrom), dette antas ikke mulig å 
dekke innen dagens kapasitet, dersom all telefoni skal overføres til IP-telefoni. Dette medfører 
økning av prosjektkostnader på 0,5 mill kr 

• Antatt bidrag til reguleringsprosess: Det er uklart om FIN forventes å bidra med å dekke 
kostnader til reguleringsprosess i Alta, det settes av 0,3 mill kr 

• Leie av midlertidige lokaler ambulansestasjon: Det settes av midler til leie av midlertidige 
lokaler for ambulansestasjonen i løpet av prosjektperioden. Det settes av 1,0 mill kr 

• Kjøp av eksisterende lokaler fra Alta kommune: Det er bestemt at FIN kjøper eksisterende 
lokaler i H2 og HF fra Alta kommune, kjøpesum er 60 mill kr 

 

Utover rammene for Alta nærsykehus er det satt av et eget beløp på 20 mill. kroner som er forutsatt 
anvendt til kjøp av MR- maskin og moderne ultralydutstyr. Restbeløpet kan eventuelt disponeres til CT- 
maskin, dersom det blir vedtatt etablert i Alta.  

Kalkylen som ble utarbeidet i forkant av usikkerhetsanalysen viser en grunnkalkyle inkludert 
byggelånsrente på 349 mill kr for prosjektet. Kalkylen inkluderer 60 mill kr til kjøp av eksisterende lokaler 
i Alta Helsesenter (H2 og H5). Kostnaden fremkommer i bygningsdelstabellens konto 9, og er lagt til i 
delprosjektet «oppussing klinikk».  

 
Tabell 1: Kalkyle utarbeidet ved usikkerhetsanalyse 
 

Prosjektets grunnkalkyle er på 349 mill kr (2015-kroner). Prosjektets styringsmål (P50) er beregnet til 
395 mill kr, og anbefalt kostnadsramme (P85) er beregnet til 458 mill kr.  

Det er identifisert en kuttliste som det kan arbeides videre med. Kuttlisten slik den nå foreligger vil kunne 
redusere prosjektets grunnkalkyle med ca 10,5 mill kr.  

Det er beregnet bærekraft for prosjektet basert på tall for P50 på 395 mill kr. Bærekraftanalysen for 
prosjektet er negativ med alle kjente forutsetninger for økonomi. I løpet av prosjektets levetid (27 år) er 
det en negativ bærekraft på mellom 30 og 40 mill pr år, akkumulert en negativ bærekraft på 946 mill kr.  

 

Konto 
klasse Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
1 Felleskostnader 28 175 260       230 548     262 236      1 518 998    30 187 043    
2 Bygning 67 533 236       893 778     705 500      3 120 833    72 253 347    
3 VVS 25 494 115       125 575     363 800      1 141 218    27 124 708    
4 Elkraft 15 467 460       108 000     100 400      985 512       16 661 372    
5 Tele og automatisering 13 423 964       39 000       26 800        1 384 660    14 874 424    
6 Andre installasjoner 4 264 650         -             -              -                4 264 650      
7 Utendørs 5 592 602         113 656     -              -                5 706 259      
8 Generelle kostnader 40 046 162       380 752     372 897      2 234 482    43 034 293    
9 Spesielle kostnader 71 066 892       562 108     544 342      63 085 684  135 259 027 

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 271 064 342     2 453 418 2 375 975  73 471 388  349 365 122 
Prisstigning 17 115 845       154 916     150 026      4 639 212    22 060 000    
Avsetning reserve 18 159 660       162 946     157 803      4 723 011    23 203 420    
Prosjektets P50 (styringsramme, 
2019 priser) 306 339 847     2 771 280 2 683 805  82 833 610  394 628 542 
Avsetning usikkerhet 48 973 352       443 260     429 269      13 274 118  63 120 000    
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 355 313 199     3 214 540 3 113 073  96 107 729  457 748 542 
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Forprosjektets bygningsmessige og tekniske hovedløsninger 

 
Figur 1: Plassering på tomt, Alta nærsykehus sett fra øst 
 

Byggetrinn og flytteprosess: Det er foreslått å dele inn prosjektet i to byggetrinn for å kunne håndtere 
logistikk og flytteprosess best mulig. Prosjektet er delt i riving og bygging av eksisterende vestibylebygg 
(E3) samt bygging av nytt bygg for klinisk virksomhet (S1 og S2). Det er i løpet av forprosjektperioden 
inngått avtale mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset om at Alta kommune overtar alt ansvar for 
riving og bygging av nytt vestibylebygg E3. 

Grunn og fundamenter: Deler av bygget (S1 og S2) fundamenteres på fjell og deler på løsmasser. Det 
må sprenges en kile for å få overgang.  

Bæresystemer, dekker og yttertak: For S1 og S2 består bæresystemet av en kombinasjon av 
plasstøpte og prefabrikkerte konstruksjoner. Stive horisontale dekkeskiver fører horisontalkreftene ned 
til grunnen via vertikale skiver i betong. Yttertak utføres i hulldekkelementer. 

Yttervegger: Yttervegger er planlagt med teglforblending, med mindre felter kledd med trepanel samt 
felter med glass / aluminiumsprofilfasade.  

Innervegger: Innervegger utføres hovedsakelig med stenderverk i tynnplateprofiler, med gipsplate på 
hver side og mineralullisolasjon.  

Sanitær: Alta kommune har separate spill- og overvanns –nett. Spillvann fra S1 og S2 forutsettes 
tilknyttet offentlig ledning. Takvann og overvann uteområder vil bli samlet og ført ved selvfall til offentlig 
ledningsnett. For å oppnå funksjons-, areal- og kostnadsgevinst, er det foreslått "bergens-bad" eller 
tilsvarende i bygget.  

Varme: Det er planlagt fjernvarme i S1 og S2. For å sikre byggets behov for varme skal det installeres 
Elkjel som backup. Elkjel tilknyttes nybyggets reservekraft forsyning.  
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Brannslokking: For S1/S2 skal det prosjekteres et sprinkleranlegg i samsvar norsk standard. For E3 
må sprinkleranlegg tilknyttes eksisterende sprinklersystem. 

Gass og trykkluft: Medisinsk O₂ og medisinsk luft leveres fra sentralt anlegg (flaskepakker) i teknisk 
rom.  

Luftbehandling: Passivhusstandarden setter strenge krav til energibruk. Roterende gjenvinnere er her 
et viktig bidrag for å nå de energimessige krav som settes til utbyggingen. Unntak gjelder for operasjon 
og fødestuer, hvor prosesshensyn går foran energioptimalisering.  

Luftkjøleanlegg: Det skal prosjekteres isvannsanlegg for betjening av kjølebehov for ventilasjon- og 
prosess –kjøling i S1/S2. I tillegg opprettes lokal kjøling i rom hvor prosess eller funksjonsutstyr avgir 
varme som må ledes bort, samt rom hvor funksjon er avhengig av en lavere temperatur enn bygget for 
øvrig.  

Vannbehandlingsanlegg: I forbindelse med vanninnlegg i nybygg skal det prosjekteres 
vannbehandlingsanlegg for bløtgjøring og legionellasikring. I tillegg skal det installeres et RO-anlegg 
tilknyttet dialysevirksomheten.  

Elkraft: For nytt bygg velges spenningssystem 230V/400V TN-S for lavspent distribusjon av elkraft. Det 
er lagt inn 30% reserve i dimensjoneringen til eventuelle utvidelser. Det forutsette etablert egen 
nettstasjon for nytt bygg (fløy S). For å tilfredsstille krav i prosjektet til begrensing av energiforbruket 
forutsettes for lysanlegg en stor grad av behovsstyring av lyset, basert på tilstedeværelse. 

Fremdrift / plan for neste fase:  

• Oppstart av riving av eksisterende E3 – Begynnelse av 2016. Ansvar: Alta kommune. 
• Bygging og ferdigstilling av nytt vestibylebygg (E3) – ferdigstillelse vinter 2017 (kan 

gjennomføres innen dagens reguleringsplan). Alta kommune er ansvarlig for riving og bygging 
av nytt E3. 

• Planlegging og reguleringsplanarbeid knyttet til nytt klinikkbygg (S1 og S2) i løpet av 2016 
• Oppstart av bygging av nytt klinikkbygg (S1 og S2) primo 2017 
• Ferdigstilling av S1 og S2 ved årsskiftet 2018/2019. 
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3 RAPPORTENS STRUKTUR 

Forprosjektrapport samsvarer innholdsmessig med ny tidligfaseveileder for sykehusprosjekter 
(12/2011). Selve rapporten er delt i tre deler som beskrevet under og vil samlet sett, med vedlegg, 
utgjøre hele forprosjektrapporten. Dette dokument (hovedrapport) inneholder i stor grad 
oppsummeringer og sammendrag av detaljerte utredninger som er utført gjennom forprosjektet.  

 

Selve rapporten starter med sammendrag av hovedmomentene, samt en beskrivelse av bakgrunn, mål 
og mandat for prosjektet. Deretter følger kapittel med resultater fra programarbeidet (forenklet HFP, 
DFP og RFP), samt en beskrivelse av eksisterende situasjon.   

Kapittel 7 og 8 beskriver de tekniske løsningene. Kapittel 7 viser de overordnede løsningene, samt 
prinsippnotater, som gir føringer for valg av løsninger ellers i de planlagte byggene. Kapittel 8 beskriver 
bygningsmessige og tekniske løsninger, og følger i all hovedsak inndelingen i byggestedstabellen.  

Detaljutredninger følger som egne vedlegg, og egen liste over vedlegg er angitt i kapittel 11. 

3.1 Forklaring t i l forkortelser som forekommer i 
forprosjektdokumentet 

Listen er alfabetisk, og viser en oversikt over de forkortelser som forekommer i rapporten. 

Forkortelse Forklaring Beskrivelse 

APAT Ambulant psykiatrisk akutt-team  

ARK Arkitekt  

BIM Building Information Modelling (eng) 

Bygningsinformasjonsmodellering 
(no) 

Digital tegningsmodell for (bygg-) 
prosjektering. Kan benyttes tverrfaglig. 
Spesifikasjoner for den enkelte bygningsdel 
(kan) allokeres til modellen. 

BRA Bruksareal  

BTA Bruttoareal  

DFP Delfunksjonsprogram  

dRofus  Integrert programmeringsapplikasjon 

EPD Environmental Product Declaration Internasjonalt milødeklarasjonssystem 
(materialer) 
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FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling  

FPU Forprosjekt utstyr  

HFP Hovedfunksjonsprogram  

HMS Helse, miljø, sikkerhet  

LARK Landskapsarkitekt  

LCC Life Cycle Cost Livssykluskostnad 

NTA Nettoareal   

OPC Open Platform Communications  

PBL Plan- og bygningsloven  

PG Prosjekteringsgruppe   

ROS Risiko- og sårbarhet (-analyse)  

RFP Romfunksjonsprogram  

SD SD-anlegg: Sentralt 
driftskontrollanlegg 

 

SFP Specific Fan Power Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg 

SG Styringsgruppen for prosjektet Alta 
nærsykehus 

 

TEK-10 Teknisk forskrift 2010 Gjeldende bygningsteknisk forskrift 

TSB Tverrfaglig spesialisert behandling Behandling rus og avhengighet 

T-1442  Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (Miljødepartementet) 

UPS Uninterruptible Power Supply Avbruddsfri kraftforsyning 

VTEK10 Veileder til teknisk forskrift 2010  
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4 BAKGRUNN, MÅL, MANDAT, ORGANISERING OG METODE 

4.1 Prosjektet og forprosjektrapportens hensikt 
I henhold til veileder for tidligfaseplanlegging, er Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen før 
gjennomføringsfasen. Forprosjektet skal gi grunnlag for å beslutte gjennomføring av det valgte 
alternativet og valg av entrepriseform. Normalt vil forprosjektfasen bygge på konseptrapporten med 
underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer. Forprosjektrapporten skal også 
godkjenne eventuelle endringer i konseptrapporten og konsekvenser av disse. I prosjektet Alta 
Nærsykehus er idéfase og konseptfase slått sammen, og det ble ikke utarbeidet er 
hovedfunksjonsprogram, dette er utarbeidet i løpet av forprosjektfasen, sammen med DFP. Tilsammen 
med øvrige delutredninger gir dette grunnlag for forprosjektfase. 

Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk bygningsmessig løsning for et investeringsprosjekt. Ved 
oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er viktig at mulige endringer er 
identifisert og avklart før oppstart. 

I forprosjektfasen skal grunnlag for beregning av prosjektkostnaden og beslutning om byggestart 
kvalitetssikres ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det valgte alternativet. 
Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige 
revisjoner av plangrunnlaget. 

Hensikten med prosjekt Alta Nærsykehus er å gjennomføre og iverksette vedtak og tiltak som tatt opp i 
styresak fra Helse Nord RHF «72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark».  Hensikten med å bygge nytt og gjennomføre en bygningsmessig oppgradering er for 
befolkningen i Alta/Vest-Finnmark og et styrket behandlingstilbud i tidsmessige og egnede lokaler. 
Samtidig som vi skal gi medarbeiderne lokaler som tilfredsstiller dagen krav til helse, miljø og sikkerhet.   
Utbyggingstiltaket ved Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest, Alta nærsykehus skal møte 
kravene til kvalitet, kapasitet og effektivisering av pasientbehandlingen. Samtidig skal det gjennomføres 
organisasjonsmessige endringer slik at tiltaket kan realiseres. 

Det er planlagt en OU- prosess for prosjektet som vil starte opp i løpet av januar 2016. 
Organisasjonsutvikling i forbindelse med Alta nærsykehus må ses i sammenheng med Klinikk 
Hammerfest og Samisk helsepark. Den planlagte OU-prosessen vil bl.a. gi førende prinsipper for 
organisering, pasientforløp og samhandling, samt overordnet tilnærming til realisering av ny 
organisasjonsmodell og nye arbeidsmetoder. Det samme gjelder sambruk av ressurser, vurdering av 
nye organisatoriske løsninger og arbeidsprosesser som gir fleksibilitet, bedre samhandling og 
driftsutnyttelse av ressurser på tvers. I tillegg vil ulike sider av virksomhetsoverdragelse av ansatte fra 
Alta kommune til FIN vektlegges. 

Det vises til prosjektets styringsdokument for en utfyllende beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, samt 
mandat, mål og organisering. 

4.2 Bakgrunn fra konseptfasen, prosjektets historie 
Forprosjektet er bestilt av Helse Nord RHF, som er initiativtaker og har igangsatt prosjektet Styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - prosjektet Alta Nærsykehus.  Igangsetting av et forprosjekt 
ble gjort i styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, som ble 
behandlet i styret i Helse Nord RHF den 18. juni 2014.  

Bakgrunnen for denne styresaken (147/2012 av 14. desember 2012) var å iverksette prosjektet 
«Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark». Arbeidet kom i gang etter at Helse 
Nord i løpet av 2012 var i dialog med både Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse 
Finnmark HF) om videreutvikling av spesialisthelsetilbudet for befolkningen i Alta.   

Utfordringsbildet for befolkningen i Alta knytter seg til det faktum at ingen kommuner av denne 
størrelsesorden (ca. 20 000 innbyggere) har større avstand til sykehus. Mens avstanden i tid langs vei 
er ca. to timer for befolkningen i Alta, er den 35 minutter for neste kommune med samme 
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befolkningsstørrelse. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark ble gjennomført for å 
bidra til å konsolidere og videreutvikle det distriktsmedisinske senteret i Alta som et samarbeid mellom 
Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune. Potensialet for ytterligere desentralisering 
av spesialisthelsetjenester til Alta er vurdert og fulgt opp med konkrete forslag.  

Et ferdigstilt prosjekt skal gi befolkningen i Alta og Vest-Finnmark med kroniske sykdommer behandling, 
det skal gis tilbud i spesialistpoliklinikk, det skal gis akutt-tilbud i indremedisin og ha kommunale akutte 
døgnplasser. Pasienter med psykiske lidelser og som trenger behandling for sin rusavhengighet skal 
gis et ilbud i Alta. I tillegg til pasientbehandling, skal det stimuleres til forskning, utdanning opplæring av 
pasienter og pårørende skal vektlegges.   Nærsykehuset skal også være en arena for samhandling med 
kommunene i opptaksområdet. 

4.3 Mandat, rammen og styrende dokumenter 
Mandatet for prosjektet fremkommer i sin Helhet i prosjektets styringsdokument. Prosjektet skal svare 
ut vedtakspunktene i styresak 72-2014 «Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark». Vedtaket er utformet som følger:    

1. Å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende volumvekst: 
a) Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80 % innen andre milepæl i tentativ 

gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av veksten 
realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med start på 
opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.  

b) Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca 115 % innen andre milepæl i tentativ 
gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten realiseres innen 
første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra 
og med høsten 2015. 

c) Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i 
Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. Ut fra estimert befolkningsvekst 
kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta.      

d) Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR- maskin og 
utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse av nybygg, 
og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre 
milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020). 

e) Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 
14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene forutsettes satt i drift 
innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens de resterende fire 
senger skal være i drift innen andre milepæl i denne planen (rundt 2020). Det faglige 
tilbudet i 20 sykestuesenger skal utredes og tydeliggjøre grenseoppgangen i forhold til 
seks kommunale senger, herunder faglige, juridisk og økonomiske avklaringer. Det skal 
utarbeides en tentativ plan for gjennomføring. 

2. Vurdere eventuell installering av CT-maskin i Alta innen utløpet av første tertial 2016, bl.a. på 
grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell 
beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  

3. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og indremedisiner, 
samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling og radiografstillinger. Eventuell 
innfasing av CT- maskin forutsetter ytterligere styrking av radiolog- og radiografkapasiteten. 

4. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres 
spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015. 

5. Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, 
fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for poliklinikk/dagbehandling i 
eksisterende bygningsmasse. 

6. Det vises til intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 
RHF, der det er enighet om at Alta kommune vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere 
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definerte arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta 
Helsesenter til Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i 
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium. Det skal utarbeides og inngå en 
endelig og bindende avtale mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset om fordeling av 
investeringskostnader, driftskostnader, økonomiske kostnader knyttet til Alta kommunes 6 
kommunale sykestuesenger og for andre områder som omfattes av felles bygningsmasse.  

7. Som følge av volumvekst i Alta, skal konsekvensene for en samlet Klinikk Hammerfest utredes 
nærmere og det skal i et videre utviklingsarbeid å søke løsninger og iverksette tiltak som bidrar 
til å minimere konsekvensene. Ved å søke positive løsninger på disse utfordringer bidrar man 
også til å redusere en risiko som allerede er til stede (og med potensial for å øke), nemlig at 
pasientstrømmene fra Alta til tilbud utenfor fylket vil kunne øke.    

8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i 
foretaksregi.  Som følge av at føde- og sykestuen skal overføres til Klinikk Hammerfest, skal det 
gjennomføres en god og ivaretagende prosess for virksomhetsoverdragelse av ansatte.  

9. Sikre en god og inkluderende prosess overfor andre kommuner i Vest-Finnmark som skal 
benytte tilbudet som skal gi i Alta nærsykehus.  

10. Utrede muligheten for å etablere et fåtall deltidshjemler for private avtalespesialister. 

Punkt 6 i mandatet er endret i vedtak fra sak 62-2015 til styringsgruppen, basert på en avtale mellom 
Alta kommune og Finnmarkssykehuset der Alta kommune ivaretar ansvar for riving og bygging av nytt 
vestibylebygg og Finnmarkssykehuset kjøper eksisterende lokaler i H2 og H5 fra Alta kommune. 

4.4 Mål  
Det vises til styringsdokumentet for en komplett oversikt over mål sett i forhold til samfunnsmål, effektmål 
og resultatmål. Styringsdokumentet angir også suksesskriterier og kritiske suksesskriterier for 
prosjektet. I oversikten under er det prosjektets resultatmål og suksesskriterier som presenteres. 
Resultatmål angir de konkrete indikatorer og egenskaper som skal være oppnådd ved realiseringen av 
prosjektet. Resultatmålene måles ved prosjektets ferdigstillelse. 

Prosjektet skal oppfylle sine leveransemål slik disse er definert i forprosjektrapporten, som skal gi 
grunnlag for en beslutning i styrene i Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset om igangsetting av 
bygging.  

Prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand for objektet (nybygget og ombygde arealer) som ivaretar 
følgende forhold:  

• Et bærekraftig bygg.  
• Moderne lokaler mht størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære forhold.  
• Optimal logistikk og rasjonell drift.  
• Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (lettere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk).  
• Mulighet til fleksible driftsformer og bedre utnyttelse av lokaler og utstyr.  
• Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling.  
• Mulighet for undervisning og opplæring av pasienter, pårørende og ansatte.  
• Mulighet for gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles.  
• Gode løsninger med tanke på ytre miljø, energisparende tiltak og tilfredsstille gjeldende krav for 

passivhus.  
• Godt inneklima.  
• Godt arbeidsmiljø.  
• God tilgjengelighet for alle brukere og tilfredsstille kravene om universell utforming.  
 
Suksesskriteriene fra prosjektets styringsdokument er som følger: 
Vi er fornøyde med forprosjektrapporten, når: 
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• Innholdet gir kvalitativ og riktig informasjon som beslutningsgrunnlag for styrebehandling og om 
igangsetting av bygging i Helse Nord RHF. 

• Den gir svar på hvordan målene skal oppnås. 
• Prosessene oppleves som gode og at dette har bidratt til gode resultater. 
• Svarer på og er tilpasset gjeldende rammebetingelser, gjeldende krav og synliggjør 

konsekvenser for FIN med hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og fremtidig 
kapasitet. 

• Svarer ut kravene til HMS ved prosjektering av bygg og utstyr er ivaretatt i henhold til lov og 
forskrifter og kvalitetssikret mot brukermiljø og vernetjeneste er ivaretatt. 

• At prosjektet er i henhold til Byggherreforskriften. Videre skal forutsetningene for HMS i ferdig 
bygg ivaretas gjennom planleggingen. Krav til universell utforming, klima og miljømål ivaretas. 

• At planleggingen ivaretar foretakskrav, Helse Nord sine krav og nasjonale krav og gjeldende 
forskrifter, når det gjelder klima og miljøstandard. 

• Innholdet og de forslag som fremkommer i rapporten viser en optimal og fleksibel areal- og 
ressursbruk, samt optimale driftsløsninger og sikrer et fremtidig bærekraftig bygg. 

• Kostnadsrammen for forprosjektfasen er holdt og budsjettet ikke overskredet. 
• Tidsplanen er holdt og forprosjektrapporten er levert i henhold til avtalt plan. 
• At innbyggerne i Alta og nærliggende kommuner i større grad kan få dekket sine behov for 

spesialisthelsetjenester lokalt i Alta nærsykehus. 
• At bygget har en teknisk infrastruktur som er fremtidsrettet, fleksibelt og med god tilgjengelighet, 

basert på helhetstenkning og med lavest mulige FDV-kostnader. 
• Byggeprosjektet har bidratt til realisering av organisasjonsendringer/tilpasninger. 
• Bygget bidrar til positiv profilering av FIN, både hos publikum, ansatte og fagmiljøene. 

4.5 Metode og arbeidsprosess 

4.5.1 Metode 
Prosjektet er utviklet gjennom modellbasert prosjektering. BIM (BygningsInformasjonsModell) er 
benyttet for tegningsproduksjon, som redskap for å oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, 
koordinering, kommunikasjon og kvalitetssikring. I forprosjektet er dette benyttet på et forholdsvis enkelt 
nivå, men hensikten er å legge et godt grunnlag for videre prosjektering, for benyttelse på byggeplass 
og for bruk i FDVU i driftsfasen. 

BIM har i forprosjektet blant annet vært benyttet til verifisering av mengder, for å gi et så korrekt underlag 
som mulig for kalkylene for bygningsmessige arbeider. Modellen er benyttet for koordinering mellom 
ARK og RIBs tegninger og som verktøy for avklaringer i prosjekteringsmøter. I forprosjektfasen er det 
ikke utarbeidet tegninger for de tekniske fagene (RIE og RIV). 

På grunnlag av modellfilene genereres plan-, snitt- og fasadetegninger i relevant målestokk. 
Modellbasert prosjektering sikrer en større grad av konsistens mellom de ulike elementene i prosjektet, 
og dermed en bedre prosjektkvalitet.  

Modellen er videre benyttet til generering av 3-dimensjonale illustrasjoner. 

Ved å benytte BIM i forprosjektfasen, er det etablert et godt prosjekteringsgrunnlag for 
detaljprosjektfasen. I denne fasen vil modellen videreutvikles. Ved at alle fag prosjekterer i BIM, sikres 
en god koordinering mellom fagene. BIM kan benyttes for tverrfaglig grensesnitt- og kollisjonskontroll, 
kalkulasjon og underlag for tekniske beskrivelser, energi- og klimagassberegninger, som redskap for 
entreprenørene i anbudsprosessen. 

I byggefasen kan modellen benyttes som plattform for som-bygget-dokumentasjon og som plattform for 
FDVU-dokumentasjon. Entreprenørene benytter BIM-modellen til oppdatering av produserte og leverte 
løsninger. 

Modellen kan tilføres informasjon for tekniske systemer for bruk i FDVU i ordinær driftsfase for bygget. 
Avklaring av klassifikasjonssystem tas med i neste fase. 
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4.5.2 Arbeidsprosess 
Det er i forprosjektfasen gjennomført medvirkningsprosess for så vel programmering som for 
utarbeidelse av planløsninger. Gjennom parallelle løp med medvirkningsprosessene, er innspill fra 
planløsningsarbeidet implementert i programarbeidet, slik at arealeffektivisering og sambruksmuligheter 
er fanget opp. 

Medvirkningsarbeidet er gjennomført med 4 medvirkningsgrupper samt en tverrfaglig gruppe for 
avklaring av overordnede problemstillinger. De 4 medvirkningsgruppene har vært innen følgende 
områder: 

• Fellesareal (vestibyle og fellesfunksjoner) 
• Somatisk dagbehandling 
• Somatiske sengeplasser 
• Psykisk helsevern, TSB og APAT 
 

Det har vært gjennomført 3 møter i gruppene knyttet til utarbeidelse av DFP. Deretter har det parallelt 
gjennomført 3 møter med gruppene i forbindelse med RFP / forprosjekt utstyr og utarbeidelse av 
planløsningene for hver delfunksjon. Det er til sammen gjennomført 9 møter pr medvirkningsgruppe, 
samt 9 møter i den tverrfaglige gruppen. 

I tillegg har også vært møter med den tekniske medvirkningsgruppen for å finne og utarbeide gode og 
funksjonelle tekniske løsninger for prosjektet. 

Prosjektet er utviklet gjennom en serie prosjekteringsmøter. Prosjekteringsgruppen har vært 
representert ved styringsgruppemøter, og det har vært faste møter mellom prosjekteringsgruppens 
representanter og prosjektledelsen. 

Det har vært gjennomført egen ROS-vurdering av arealkrav og lokaler avsatt til tilberedning av 
cytostatika. 

Styringsgruppen anbefaler at det kan tilberedes cytostatika ved Alta nærsykehus, forutsatt at lover og 
forskrifter ivaretas. Det ble i møtet vedrørende ROS-analyse besluttet å fremme avklaring om arealkrav 
og lokaler for Helsedirektoratet av Finnmarksykehuset HF. Svar ble mottatt 14.11.2016, konf. 
vedleggsbok 2.  
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5 PROGRAMARBEID 

5.1 Sammendrag av programarbeid 
I løpet av arbeidet med programmering er det tatt utgangspunkt i rammer fra styresak i Helse Nord RHF 
72-2014 «Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark».  

Primo 2015 ble det foretatt et forenklet HFP, da dette ikke var utarbeidet i forrige fase av prosjektet. 
Programmeringen ble foretatt med standarder og utnyttelsesgrader slik som benyttet i utviklingsplan for 
Hammerfest.   

Etter etablering av HFP, ble det igangsatt arbeid med delfunksjonsprogram og romfunksjonsprogram. 

5.1.1 Korrigeringer fra forrige fase 
En stor del av arbeidet har gått med til å kvalitetssikre hvilke funksjoner som kan innplasseres i 
eksisterende lokaler. Det har også vært usikkerhet knyttet til dimensjonering av fellesfunksjoner. 
Prosjektet hadde i forrige runde en del forutsetninger som lå til grunn for de løsninger og 
programmeringer som ble gjort. Det lå en forutsetning for arealberegningene at all drift (søppel, kjøl/frys, 
vareflyt, verksted, kantinedrift, osv.) skulle ivaretas av Alta kommune ved at Finnmarkssykehuet kjøpte 
disse tjenestene fra Alta kommune.  

I forbindelse med utarbeidelse av DFP ble det avdekket at disse støttefunksjonene ikke var tillagt 
tilstrekkelig areal for å kunne utføres forsvarlig. Det ble programmert areal for disse funksjonene i DFP. 
Dette representerte en endret rammeforutsetninger. En endring i arealrammene for prosjektet ble 
vedtatt i sak 40/2015 av styringsgruppen for prosjektet. 

I SG-sak 51-2015 ble det vedtatt at det skulle etableres ett kontaktsmitteisolat med sluse. Dette er 
korrigert i RFP etter at medvirkningsprosessen er avsluttet. 

I SG-sak 62-2015 ble det vedtatt at Alta kommune skulle overta ansvaret for riving og bygging av nytt 
vestibylebygg og møtesenter (E3). Arealer knyttet til programmerte funksjoner i E3 ble behandlet i 
medvirkningsgruppene både for DFP og RFP og er med i tabeller og oversikter i dette kapitlet, men vil 
ikke bli med i kalkyler og beregninger av kostnader knyttet til prosjektet. 

I SG-sak 68-2015 er det vedtatt følgende endringer som følge av en kvalitetssikring av Sykehusbygg 
HF: 

1. Under forutsetning av at de smittevernfaglige hensyn er ivaretatt anbefaler styringsgruppen å 
samlokalisere funksjonene ved poliklinikk og dagkirurgi ved Alta Nærsykehus, med det formål å 
redusere bygg- og utstyrskostnader og legge til rette for personellsamarbeid og effektive 
arbeidsprosesser. Støtterom for endoskopi i poliklinikk og dagkirurgi samlokaliseres. Det bes 
om at pasient – og ansatte flyt i enheten utredes.  

2. Styringsgruppen anbefaler at oppvåkningsrom kan benyttes av pasienter i samme område som 
er til endoskopiske undersøkelser/behandling. 

3. Styringsgruppen anbefaler å fjerne forberedelsesrom for anestesi. 
4. Som følge av økte investeringskostnader ved samlokalisering av bildediagnostikken, vil 

styringsgruppen i utgangspunktet ikke anbefale dette tiltaket. På bakgrunn av en 
helhetsvurdering, bes administrerende direktør i Finnmarkssykehuset innen 18. desember 2015 
å ta en endelig beslutning om samlokalisering, basert på beregninger om innsparte driftsutgifter 
kan bære en slik merkostnad. Styringsgruppen anbefaler at det avklares med Helse Nord RHF 
om det i forbindelse med saken om godkjenning av forprosjektet, kan gis mulighet for opsjon på 
de totale merkostnadene på anslagsvis 9,2 mill. kroner.   

5. Under forutsetning av at krav i lover og forskrifter oppfylles, herunder bl.a., Helsedirektoratets 
«IS-7/2015 Rundskriv til Legemiddelhåndteringsforskriften», Legemiddelloven og 
arbeidsplassforskriften, anbefaler styringsgruppen at det kan tilberedes cytostatika ved Alta 
nærsykehus. Det skal gjennomføres en risikovurdering før endelig beslutning.   

6. Styringsgruppen fraråder at lindrende senger bytter plass med fødestue.  
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7. Styringsgruppen fraråder å fjerne reservefødestuen fordi dette vil føre manglende fleksibilitet. 
Det anbefales å vurdere dimensjoneringen av arealene til fødestuen og reservefødestuen. 

8. Styringsgruppen anbefaler at treningsrommet i 3. etasje sambrukes av pasienter og ansatte i 
nærsykehuset.  

9. Logistikkløsning for avfall, rent og urent tøy og varemottak:  
a) Styringsgruppen slutter seg til Ratios anbefaling om planløsning som vist i figur 3, for 

logistikkløsning for avfall, rent og urent tøy og varemottak. Planløsningen kan også benyttes 
for sjakter for et fremtidig suganlegg, som må føres videre ned til under kjellerdekket og i 
grunnen frem til en evt. ny felles avfallssentral med Alta kommune. Løsningen anses som 
praktisk og kostnadseffektiv.  

b) Styringsgruppen anbefaler at ambulansestasjonen ikke benyttes til teknisk rom eller til 
avfallsstasjon.  

c) Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune om å utrede et nytt 
felles bygg som bl.a. kan romme felles avfallsløsning. Dette vil utredes som en egen sak på et 
senere tidspunkt.  

d) Styringsgruppen ber om at plassering bygg for trafo og reservekraft (70 m2) tas opp med Alta 
Kraftlag. Plassering kan gjøres i etterkant av vedtatt forprosjekt.  

10. Styringsgruppen anbefaler ikke at det skal planlegges for et stort kjølerom for å kunne hente 
mat for en uke for ca. 45 inneliggende pasienter.  

11. Styringsgruppen skal i møtet den 22. januar 2016 vurdere spørsmålet om å redusere antall 
sykehussenger fra 14 til 12. Som grunnlag for vurderingen er det ønskelig med en 
kostnadsberegning av den totale besparelsen. Det legges inn som en forutsetning for 
kostnadsberegningen at det uansett legges til rette for en infrastruktur som gjør det mulig å 
senere øke sengetallet til 14, uten at dette øker den samlede kostnaden vesentlig 
sammenlignet med å bygge 14 senger i første omgang. 

 

Vedtakene i SG-sak 68_2015 fører til følgende arealendringer i programmert areal: 

• Etablere arbeidsstasjon i sykestue (endring 0 kvm)  
• Opprette kontaktsmitteisolat, programmere sluse (økes med 6 kvm) 
• Redusere størrelse på programmert areal for reservefødestue (reduseres med 5 kvm)  
• Fjerne forberedelsesrom anestesi (redusere 16 kvm) 
• Etablere medisinrom anestesi (øke 5 kvm) 
• Etablere hvileplass endoskopipasienter (øke 15 kvm) 
• Etablere undersøkelsesrom for skopi nær dagkirurgi ved å redusere antall eksisterende 

undersøkelsesrom, flytte undersøkelsesrom fra eksisterende til nybygg (endring 20 kvm) 
• Det etableres nytt rom for spesialavfall og kjølt rom for matavfall utgår (nettoøkning 5 kvm).  
Til sammen utgjør disse endringene en økning i programmert areal på 30 kvm netto.Endringene fra SG-
sak 68-2015 er inkludert i oppdatert RFP i vedleggsbok 3 til forprosjektrapporten 

5.1.2 Oversikt over endringer i programmert areal og rammer. 
Tabellen under viser utviklingen i arealrammene for prosjektet, slik som beskrevet i oversikten over.  
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Tabell 2: Utvikling i arealrammer som følge av vedtak i styringsgruppe 
 

5.2 Oppsummering fra forrige fase, utarbeidet forenklet HFP 

5.2.1 Oppsummering og kvalitetssikring av underlaget 
Arealberegningen for Alta nærsykehus er foretatt ved en kvalitetssikring av de foreliggende tall og en 
beregninger av areal basert på fremskrivning av aktivitet frem til år 2030. Grunnlaget er hentet fra 
«Sluttrapport utredning spesialisthelsetjenestetilbudet Alta / Vest-Finnmark».  

Fra forrige fase ble det beregnet et arealbehov (bruttoareal) på nybygg med: 

• 2 820 kvm somatiske funksjoner (inkludert tillegg på 350 kvm for tekniske rom) 
• 1 350 kvm Psykiatri og avhengighetsbehandling 
 

Til sammen utgjør dette et estimert arealbehov på 4 170 kvm brutto for de kliniske funksjonene innen 
somatikk og psykiatri / avhengighetsbehandling.  

I tillegg er det beregnet et arealbehov for nybygg for vestibyle og møtesenter på 1 113 kvm brutto. Det 
er i henhold til vedtak i SG-sak 62-2015 Alta kommune som er ansvarlig for bygging av nytt 
vestibylebygg og møtesenter, og dette arealet tas ikke med videre i arealoversikter i dette kapitlet.  

I tillegg til nybygg, er det lagt inn kostnader knyttet til oppgradering av 900 kvm spesialistpoliklinikken 
og dagbehandling. Tabellen under viser oppstilling over areal og kostnadsberegning fra 
sluttrapportrapport «utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark» fra mars 2014, 
slik de ble vedtatt i styresak 72-2014 fra helse Nord RHF:  

Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal

Areal-
endringer 
Netto

Nytt areal 
Netto

Tekniske rom 350                        350                        

Poliklinikk / dag / billeddiagnosti 980                        490                   1 066                    533                 24                         557                      

Somatisk sengepost og føde 1 490                    745                   1 696                    848                 1                            849                      

Psykiatri og TSB 1 350                    750                   1 123                    624                 -                        624                      

Nytt vestibylebygg / møtesenter 1 113                    557                   1 206                    603                 

Andre Fellesfunksjoner -                        -                    360                        180                 5                            185                      

SUM Alta Nærsykehus nybygg 5 283                    2 542                5 801                    2 788              30                         2 215                  

Fra sak 72-2014, nybygg
DFP- reviderte rammer SG-

sak 40/2015
Endring i programmert areal 

fra SG-sak 68 2012

UTGÅR

 

21/107 



  22. januar 2016 

 
Tabell 3: Oversikt over arealberegninger og kostnadsanalag fra "Sluttrapport utredning spesialisthelsetjenestetilbudet Alta / Vest-
Finnmark" 
 

For å kvalitetssikre beregningen ble det utarbeidet et forenklet HFP i oppstart med forprosjektfase. Det 
forenklede HFP baserte seg på samme utnyttelsesgrader og standarder som er benyttet i utviklingsplan 
for Finnmarkssykehuset. Datagrunnlag er hentet fra rapporten «styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark». 

 

5.2.2 Forenklet HFP og sammenligning med arealtall fra forrige fase 
Det er utarbeidet et forenklet HFP i prosjektet, som viser en oversikt over det beregnede og vurderte 
arealbehovet pr funksjon ved Alta Nærsykehus. Det er i HFP-beregningen beregnet arealbehov for 
funksjonene i sin helhet før vurdering av mulig innplassering i eksisterende lokaler. Tallene vil dermed 
ikke stemme overens med estimat for nybygget areal fra forrige fase. Tabellen under viser oversikt over 
estimert arealberegning fra forrige fase og HFP pr funksjon. Kolonnen «avvik» tilsvarer det arealet som 
da må forutsettes innplassert i eksisterende lokaler. 
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Tabell 4: oversikt over programmert areal fra HFP, sammenlignet med arealberegninger fra "styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark» 
 

Arealer knyttet til vestibyle, vrimleareal, auditorium og poliklinikk for psykisk helsevern er ikke med i 
prosjektet, med er beregnet i forenklet HFP som er med i vedlegg til denne rapporten.   

Det er antatt behov for tilpasning og oppgradering av ca 900 kvm (brutto). I forhold til estimert behov for 
innplassering i eksisterende areal, vil dette bety at kun 33 % av arealene som gjenbrukes vil bli berørt 
av oppgradering / tilpasning. 67 % av de eksisterende lokalene forutsettes videreført uten 
funksjonsendring som medfører behov for oppgradering eller tilpasning.  

Utfordringen med arealrammene underveis i prosjektet har vært innplassering av funksjoner i 
eksisterende areal. Innplassering vil avhenge av hvor godt tilpasset den eksisterende bygningsmassen 
er i forhold til funksjonene som skal innplasseres, det er derfor vanskelig å etablere et korrekt 
programareal før faktisk innplassering er gjennomført.  

Arbeidet videre i DFP og RFP ble benyttet til å programmere areal for alle funksjoner, funksjonene ble 
innplassert i løpet av arbeid i medvirkningsgruppene med ARK.   

5.3 Delfunksjonsprogram- DFP 
Delfunksjonsprogrammet er en videreutvikling av det forenklede hovedfunksjonsprogram (datert 
19.1.15) i samarbeid med fire medvirkningsgrupper og tverrgående gruppe. De fire gruppene var: 
Fellesarealer, Sykestua med fødestua, Somatisk poliklinikk mv og TSB/ psykisk helsevern. Det ble tatt 
utgangspunkt i dagens situasjon for samarbeidspartene i Alta helsesenter- Alta kommune, 
Finnmarkssykehuset, Finnmark fylkeskommune og private aktører- under utarbeidelsen av 
funksjonsbehov, organisering og flyt i det nye bygget. Formålet med DFP arbeidet har vært å etablere 
en virksomhetsbeskrivelse og et romprogram i nærsykehuset i samråd med brukerne og fagmiljøer. Det 
er gjennomført tre møter i alle gruppene i tillegg til et felles oppstartsmøte. Møtene har foregått fra 11.2 
til 27.3.15. Prinsipielle og tverrgående problemstillinger har vært drøftet i tverrgående gruppe før 
beslutninger eventuelt har vært tatt. Gruppelederne fra de fire medvirkningsgruppene har deltatt i 
tverrgående gruppe. 

I DFP fasen ble det programmert et areal på 2 888 kvm netto. Dette var 347 kvm netto over rammen fra 
sluttrapporten «utvikling av spesialisthelsetjenestene i Alta / Vest-Finnmark». 

Behov for nybygg – nettoareal
Beregning 

forenklet HFP

Avvik (estimert 
behov innplassering 

i eksisterende 
lokaler)

Bruttoareal / 
bn-faktor

Beregnet 
nettoareal nettoareal nettoareal

Somatisk dagbehandling (980/2=) 490                      994                              504                                   

Somatisk sengepost / føde (1 490/2=) 745                      787                              42                                      

Psykisk helsevern og rus – inneliggende og ambulerende (1 350/1,8=) 750                      1 215                          465                                   

Andre støttefunksjoner (garderobe, lager o.l.) -                       347                              347                                   

Sum areal omfattet av prosjektet 1 985                   3 343                          1 358                                
Ikke omfattet av prosjektet:
Vestibyle, vrimleareal, auditorium (1 113/2=) 557                      557                              -                                    
Psykisk helsevern (poliklinikk, dagbehandlin) -                       1 905                          1 905                                

«Styrking av spesialist-
helsetjenestetilbudet i Alta / 

Vest-Finnmark»
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Tabell 5: Programmert areal fra DFP og avvik fra forrige fase. 
 

DFP ble lagt frem for styringsgruppen med et nettoareal som var 347 kvm over rammene fra forrige 
fase. Styringsgruppen ba om at det ble iverksatt tiltak for å redusere det programmerte arealet, med en 
konsekvensutredning. Dette ble gjennomført i RFP-fasen, og prosjektets endelige arealrammer 
fremkommer i kapittel om RFP-fasen.  

5.3.1 DFP - Konkretisering av logistikk-prinsipper, person og vareflyt 
Alta nærsykehus vil ha mange funksjoner som henger nøye sammen og som er gjensidig avhengige av 
hverandre. For å holde høy produktivitet, levere god kvalitet og drifte økonomisk er sambruk av areal, 
utstyr og personell viktige suksessfaktorer. Det ble derfor identifisert følgende kategorier for 
nærhetsbehov for å imøtekomme alle ønsker og behov i prosjekteringen: 

0. Visuell kontakt, evt. vegg i vegg 
1. Samme område/ etasje 
2. Annen etasje, tilgang til heis/ trapp 
3. Ingen krav til nærhet 
 

Disse kategoriene ble fulgt opp videre i RFP fasen. 

Funksjoner og konsepter som angår flere faglige og/ eller organisatoriske enhet i nærsykehuset har blitt 
ivaretatt i Fellesarealgruppen, dette gjelder blant annet vestibyle, vrimleområde, møtesenter, resepsjon, 
postmottak, varemottak, kantine, avfallsrom, felleslager, garderobe til personal og møtesenter og 
toaletter. Smittevernkrav er ivaretatt i forprosjektet.  Det ble utarbeidet romlister i DFP fasen.  

5.3.2 Mat 
Det planlegges for felles kantine for pasienter, pårørende, besøkende og personale ved Alta 
nærsykehus. Det vil ikke være produksjon av varmmat på nærsykehuset. Varm- og tørrmat til 
inneliggende pasienter og kantine hentes, eller blir levert fra Alta kommune, daglig (i 2019 planlegges 
sentralkjøkken flyttet til nytt omsorgssenter). Mat produsert av sentralkjøkkenet er basert på kok/ kjøl 
prinsippet (ferdigpakket og vakuumpakket mat til oppvarming hos mottaker). Det planlegges for kjøp av 
kaffe, snacks og kald drikke fra automat i vestibyleområdet når kantinen er stengt. 

5.3.3 Vareflyt 
I DFP prosessen anbefalte Fellesareal gruppen at lager skulle planlegges av de enkelte 
medvirkningsgruppene. Det ble heller ikke planlagt for sentrallager. Lager til lintøy og arbeidstøy til 
personale ble planlagt sentralt med leveranse via varemottak. Lintøy mellomlagres i felleslager før 
leveranse til avdelingene. Arbeidstøy til personalet hentes på felleslager av den ansatte, men det er ikke 
besluttet hvordan utleveringen skal håndteres og om tøy skal registreres på person. 

Vask av lintøy og personaltøy skal håndteres av vaskeri i Alta utenfor nærsykehuset. Håndtering av 
arbeidstøyet til personalet ble ikke behandlet ferdig i DFP fasen.  

NYBYGG Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal Brutto Netto

Tekniske rom 350                        350                -                        

Poliklinikk / dag / billeddiagnosti 980                        490                   1 148                    574                 -168               -84                        

Somatisk sengepost og føde 1 490                    745                   1 734                    867                 -244               -122                     

Psykiatri og TSB 1 350                    750                   1 195                    664                 155                86                         

Nytt vestibylebygg / møtesenter 1 113                    557                   1 246                    623                 -133               -67                        

Andre Fellesfunksjoner -                        -                    320                        160                 -320               -160                      

SUM Alta Nærsykehus nybygg 5 283                    2 542                5 643                    2 888              -360               -347                      

Fra forrige fase nybygg Fra DFP nybygg Avvik fra forrige fase
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Vask og reiing av pasientsenger skal foregå på pasientrommet. 

5.3.4 Avfall 
Dagens helsehus har følgende avfallsfraksjoner; forbruksavfall, problemavfall, elektronisk avfall og 
matavfall/ våtorganisk avfall. Avfallsløsning i det nye bygget skal tilfredsstille kravene til ISO- 
sertifisering, og det er vurdert avfallssjakter i nærsykehuset med avfallsrom med «karusell» for 
oppsamling av ulike avfallsfraksjoner sentralt i bygget.  

De fire funksjonsrettede DFP-gruppene har alle utarbeidet et romfunksjonsprogram for funksjonene, se 
vedlegg; DFP-rapporten. 

Det er i henhold til SG-sak 68-2015 utarbeidet reviderte løsninger for vareflyt og avfall. Tekst og 
presentasjon av resultater fra DFP er dermed ikke lenger representativt for den faktiske løsningen som 
ble anbefalt for prosjektet.  

5.4 Romfunksjonsprogram – RFP 
I samarbeid med de fire medvirkningsgruppene og tverrgående gruppe foreligger det et 
romfunksjonsprogram for Alta nærsykehus. RFP bygger på DFP og de samme gruppene ble videreført 
i RFP fasen. Fra OEC har programrådgiver vært Berit Haugan, og prosjektleder vært Trude Fagerli. 
Medvirkningsgruppene har hatt en vesentlig oppgave i forhold til å være rådgivende organ, for å sikre 
funksjonalitet og andre bruksrealterte kvaliteter i programmet, samt å skape forandring og et konstruktivt 
engasjement i fagmiljøene. De fire gruppene har vært: Fellesarealer, Sykestua med fødestua, Somatisk 
poliklinikk mv og TSB/ psykisk helsevern. Det er gjennomført tre møter i alle gruppene, møtene har 
foregått fra 5.5 til 25.6.15. Det er skrevet referat fra møtene. I tillegg har arkitektene hatt egne 
prosjekteringsmøter. 

I forbindelse med en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, er det utført endringer i 
romfunksjonsprogrammet i forbindelse med leveranse av forprosjekt den 22. januar 2016. Det er det 
reviderte romfunksjonsprogrammet som ligger ved denne forprosjektrapporten. 

Det ble opprettet standardrom (SR) for funksjonsrom som det er to eller flere av i prosjektet i forkant av 
møteserien for å lette programmeringen og av hensyn til standardisering og generalitet i bygget, 
eksempel undersøkelse/ behandling, sengerom, WC, renhold, kjøkken utporsjonering mv. 
Standardrommene ble gjennomgått i møte 1 i tverrgående gruppe og/ eller i medvirkningsgruppene. I 
møte 2 og 3 ble noen standardrom avledet som følge av funksjonskrav til rommet. 

Deltakerne i medvirkningsgruppene har fått tilsendt romskjema fra programrådgiver og tegninger fra 
arkitektene før hvert møte som har dannet grunnlaget for diskusjon i møtene. dRofus romdatabase har 
vært benyttet som verktøy i programmeringen og kun besluttede og godkjente endringer er oppdatert i 
dRofus. dRofus har vært inndelt i samme funksjonsområder som DFP-medvirkningsgruppene. 
Prinsipielle og tverrgående problemstillinger har vært drøftet i tverrgående gruppe før beslutninger 
eventuelt har vært tatt. Gruppelederne fra de fire medvirkningsgruppene har sittet i tverrfaglig gruppe. I 
prosjektet er nye rom kommet til, noen rom er slått sammen, mens andre rom er merket som utgått. Alt 
fremkommer i log i dRofus. Programrådgiver har hatt ansvar for fanen «beskrivelse» i RFP, men har 
også programmert i de andre fanene tilhørende PG etter avtale. PG har ansvar for å kontrollere egne 
faner i ettertid (se dRofus prosedyre, datert 8.5.15).  

Programmert areal ble redusert med 100 kvm netto etter beslutning i styringsgruppemøtet 19.6.15. Fra 
DFP var det programmert 2 888 kvm netto, og etter kvalitetssikring i medvirkningsmøte ble det 
gjennomgått to kuttforslag. Et kuttforslag for å redusere areal ned til rammene fra forrige fase, samt ett 
kuttforslag der rammene ble økt med 247 kvm i forhold til forrige fase. Kuttene som ble gjennomført i 
det programmerte DFP-arealet var som følger: 
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Tabell 6: oversikt over forslag til arealkutt for å redusere prorammert areal fra DFP 
 

I SG-sak 40/2015 ble det vedtatt å kutte DFP-arealet med 100 kvm. De reviderte rammene for prosjektet 
ble da 2 788 kvm, slik som vist i tabellen under. 

 
Tabell 7: Oversikt over revidert programmert areal vedtatt i SG-sak 40/2015 
 

Hovedfasene i programarbeidet for Alta nærsykehus har fulgt disse fasene: 

• Forenklet hovedfunksjonsprogram- avsluttet 19.1.15 
• Delfunksjonsprogram- avsluttet 10.4.15 
• Romfunksjonsprogram inkludert forprosjekt utstyr- avsluttet 5.7.15 
 

5.4.1 Avfallshåndtering, lagerlogstikk og matkonsept 
Det er utarbeidet ny løsning for avfallshåndtering og lagerlogistikk etter avslutning av 
medvirkningsgruppene og i tråd med vedtak fra SG-sak 68-2015. RFP er oppdatert med nye rom og 
spesifikasjoner for å ivareta den endrede løsningen. 

Av uavklarte saker kan nevnes avfallshåndtering, lagerlogstikk og matkonsept. Spesialrådgiver på 
avfallshåndtering fra COWI har utarbeidet notat knyttet til avfall og skittentøy.  Fagperson fra Alta 
kommune har kvalitetssikret programmering av kantine/ kafe og kantine buffet/ oppvask. De uavklarte 
forhold bør gjennomgås på et senere tidspunkt og sees i sammenheng med organisasjonsutvikling i det 
nye bygget.  

Det ble i RFP fasen forutsatt at lintøy mellomlagres i felleslager før leveranse til avdelinger, arbeidstøy 
til personalet hentes på felleslager av den ansatte.  

5.4.2 Rom for tilberedning av cytostatika 
Styringsgruppen anbefaler at det kan tilberedes cytostatika ved Alta nærsykehus, forutsatt at lover og 
forskrifter ivaretas. Arealkrav og lokaler avsatt til cytostatika har i forprosjektprosessen vært gjenstand 

Oppsummering forslag til reduksjon i programmert 
areal pr funksjonsområde

ALTERNATIV 1 - Overholde 
rammene, etter 
medvirkningsmøter

ALTERNATIV 2 - 
risikoreduserende, forskalg fra 
PG

Vestibylebygg/møtesenter 106 20
Fellesfunksjoner 32 -20
Poliklinikk/dagkirurgi 88 43
Sykestue / fødestue 21 18
Psykisk helsevern 99 39
Sum arealreduksjon (netto) 346 100

NYBYGG Bruttoareal Nettoareal Bruttoareal Nettoareal

Tekniske rom 350                        350                        

Poliklinikk / dag / billeddiagnosti 980                        490                   1 066                    533                 

Somatisk sengepost og føde 1 490                    745                   1 696                    848                 

Psykiatri og TSB 1 350                    750                   1 123                    624                 

Nytt vestibylebygg / møtesenter 1 113                    557                   1 206                    603                 

Andre Fellesfunksjoner -                        -                    360                        180                 

SUM Alta Nærsykehus nybygg 5 283                    2 542                5 801                    2 788              

Fra sak 72-2014, nybygg Reviderte rammer 40/2015
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for egen behandling og ROS-vurdering, og besluttet fremmet for avklaring for Helsedirektoratet av 
Finnmarksykehuset HF. Svar ble mottatt 14.11.2016, konf. vedleggsbok 2.  

Helsedirektoratet gir her ikke noen anbefaling utover informasjon om relevante forskrifter og rundskriv. 
Det vises til at det er virksomhetsleders ansvar å sørge for at legemiddelhåndtering i virksomheten 
utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det anbefales at helseforetaket har en 
dialog med sykehusapoteket ved prosjektering av nytt bygg med medisinrom.  Videre vises det til at det 
er opp til virksomhetsleder gjennom risikovurdering å vurdere hvilke tilberedninger som kan utføres i en 
institusjon. Det forutsettes derfor at virksomhetsleder beslutter endelig arealkrav og omfang for 
cytostatikabehandling i henhold til Helsedirektoratets tilbakemelding slik at dette medtas i 
detaljprosjektet. 

5.5 Forprosjekt utstyr – FPU 
Det foreligger et utstyrsprogram for Alta nærsykehus. Det har ikke vært egne utstyrsmøter, 
utstyrsbehovet er identifisert i RFP møtene. Ved opprettelse av standardrom ble det også opprettet 
standard utstyrsliste for rommene, eksempel undersøkelsesbenk, undersøkelseslampe, seng, nattbord 
mv. Utstyrslistene ble gjennomgått i møte 1 i tverrgående gruppe og/ eller medvirkningsgruppene og 
justert etter behov i møte 2 og 3 i medvirkningsgruppene.  

Brutto utstyrsliste for et rom er bygget opp ved at alt relevant brukerutstyr som er nødvendig for 
utøvelsen av funksjonen i rommet er lagt inn. Brutto utstyrsliste gir en planleggingsforutsetning for 
prosjektering i forhold til hvilket utstyr det må være plass til i rommet, hvilke tekniske tilkoblinger som 
kreves mv. Ved utarbeidelse av brutto utstyrsliste for et rom har hver enhet en enhetspris og et brutto 
antall i rommet. Alle priser er eks. mva. Det er ikke gjort prioriteringsgjennomgang av brukerutstyret som 
er lagt inn i dRofus, og med unntak av noen få artikler er det heller ikke registrert medflyttbart utstyr i 
det planlagte nybygde arealet. Det er i prosjektet antatt at utstyr i eksisterende rom videreføres 
(medflyttbart). Dette gjelder i all hovedsak spesialistpoliklinikk, og i noen grad psykisk helsevern og TSB. 
Netto utstyrsprogram for dette prosjektet vil dermed tilsvare utstyrsbehovet i rommene som er markert 
med «nybygg».   

I arbeidet med detaljprosjekt brukerutstyr må det på et senere tidspunkt gjøres en 
prioriteringsgjennomgang av alt utstyr i prosjektet. Det er i forprosjektet utført en kuttliste som ikke er 
forankret i medvirkningsgruppene. Det bør i detaljprosjektering gjennomgås en prioritert liste som blir 
forankret i medvirkningsgruppene. 

Følgende prioriteringskode vil da benyttes i dRofus: 

1- Kjøpes. Utstyr som må anskaffes og kjøpes inn nytt. 
2- Anskaffes dersom det er budsjett 
3- Forberedes for 
4- Opsjon 
 

Hvilke prioritetskoder som skal benyttes velges av prosjektet. 

Det ble i forkant av RFP fasen utarbeidet en grensesnittmatrise for bygg- og brukerutstyr for prosjektet 
(datert 13.4.15). Matrisen er oversendt prosjekteringsgruppen. For noe utstyr vil det være gjenstand for 
tolkning under hvilken budsjettgruppe utstyret skal kodes. Det må derfor tas høyde for at enkelt feil kan 
forekomme. Hvis fordelingen av disse utstyrstypene endres, vil det gi utslag for kostnadskalkylen for 
brukerutstyr.  

I budsjettet er det benyttet følgende budsjettgrupper: 

• Byggutstyr (BGU): Prosjekteringsgruppen (PG) har ansvar for utstyret og budsjettet. 
• Brukerutstyr (BRU): Programrådgiver har ansvar for utstyret og budsjettet. 
 

Programrådgiver har lagt inn både brukerutstyr og byggutstyr med pris i dRofus etter avtale med PG. 
PG har ansvar for å kvalitetssikre pris og kravspesifikasjon på utstyret de er ansvarlige for (se dRofus 
prosedyre, datert 8.5.15). Både bygg- og brukerutstyr vil utvikles videre i løpet av detaljprosjektet og må 
da kvalitetssikres. 
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Brukerne har vært på befaring i Bergen og sett på innredning og løsning av bad basert på 
«bergensmodellen» (tilsvarende Banobad). Dette har medført at de fleste badene i prosjektet er planlagt 
til 5 kvm netto.  

Hovedfasene i utstyrsprosjektet for Alta nærsykehus følger disse fasene: 

• Forprosjekt brukerutstyr- avsluttet 5.7.15 
• Detaljprosjekt brukerutstyr 
• Anskaffelse av brukerutstyr 
• Motta, kontroll, overtakelse, opplæring i og ibruktakelse av brukerutstyr 
 
Utstyrsbudsjettet (netto utstyrsprogram) i prosjektet vil bli: 

 
Tabell 8: Oversikt over kostander til brukerutstyr medtatt i kalkyle for prosjektet. 
 

Korrigeringer utført etter avslutning av medvirkningsgruppenes arbeid med RFP: Etter 
ferdigstilling av utstyrsprogram har det blitt gjennomført en prosess med reduksjon av kostnader. I den 
forbindelse er det utarbeidet et forslag til kutt i kostnadene til utstyr på til sammen 5,9 mill kr. Kuttene er 
gjennomført ved dels å redusere standard på innredning (stoler, bord o.l), samt å redusere på takskinner 
for pasientløftere i rommene tilknyttet sykestue. Den foreslåtte kuttlisten ligger som vedlegg sammen 
med RFP.  

5.6 Prosedyre etter avsluttet forprosjekt 
Det opprettes en kopi av database (dRofus) til Alta nærsykehus etter avsluttet forprosjekt. Dato for 
opprettelse av kopien er 19.08.15. Kopien benevnes «alta_nsh-rfp-19-08-2015». 

 

Det er opprettet PDF filer av RFP med utstyrsliste for alle rom, det vil si 2-3 sider per rom, som ble sendt 
medvirkningsgruppene 5.7.15, det er innholdet i den låste varianten av dRofus som er den som ble 
gjennomgått i medvirkningsgruppene. I etterkant er det utført endringer basert på SG-sak 68-2015, og 
det er den «levende» dRofus-versjonen som er oppdatert med disse endringene. Som vedlegg til 
forprosjektrapporten, ligger en oppdatert versjon av dRofus. Begge filer kan overleveres oppdragsgiver 
etter ønske. 

5.7 Plan for videre forløp mht utstyrsplanlegging og anskaffelse 
I funksjonsprosjektet vil det være begrenset behov for å arbeide videre med utstyrsprogrammet. 
Utstyrsrådgiver og utstyrskoordinator deltar i de planlagte arbeidsmøter samen med de prosjekterende 
og medvirkningsgruppene. Fokus i møtene er utstyrets funksjon i rommet og angivelse av plassering av 
utstyr i rommet og utstyrets tekniske krav til bygget. Utstyrsrådgiver bør delta I hele 
prosjekteringsprosessen. I møtene vil det vil det flyte en del informasjon mellom de prosjekterende og 
brukerne, som også er nyttig for utstyrsrådgiverne å få dokumenter i dRofus. Utstyrsrådgiverne noterer 
ned den informasjon de har behov for til fasen med detaljplanlegging av utstyr. De tekniske rådgivere 

Brukerutstyr Nytt klinikbygg S1 og S2
Brukerutstyr inkludert kostnader til CT og MR-lab 31 206 202                            
Estimerte kostnader til CT og MR-lab 20 434 002                            
Brukerutstyr UTEN CT og MR-lab 10 772 200                            
Forslag til kutt i forbindelse med kostnadskutt i 
prosjektet 4 393 500                              
Nytt forslag til brukerutstyr etter kutt 6 378 700                              
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vil ha behov for informasjon om krav til tekniske installasjoner, eksempel strømtilførsel på 
operasjonsstue. I den forbindelse trenger de tekniske rådgivere informasjon fra utstyrsrådgiver om 
plassering av utstyret og overordnet krav til utstyret. 

Utstyrsrådgiver bør delta i hele prosjekteringsprosessen og det er spesielt viktig at de deltar i møtene 
hvor de utstyrskrevende kliniske områder er tema. Det er av mindre viktighet for utstyrsrådgiver å delta 
i de møter for det er mindre krevende tekniske krav til rommet, eksempel kontor og møterom. I 
detaljprogram utstyr kvalitetssikres utstyrsbehovet, kravspesifikasjoner for alt utstyr utarbeides, og det 
gjennomføres en prioritering slik at planlagt anskaffelse kan finne sted innenfor budsjett, og sorterer/ 
inndeler utstyret i hensiktsmessige anskaffelsesgrupper/- pakker. I detaljprosjekt, anbudsprosjekt, 
utarbeides plandokument med detaljløsninger, mengder og anbudsunderlag. I noen tilfeller deles dette 
i detaljprosjekt og anbudsprosjekt.  
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6 EKSISTERENDE SITUASJON 

6.1 Tomt 
Tomta ligger i Alta sentrum, og består av eiendommene 28/132, 28/172, 28/235 og del av 28/100, samt 
eiendommen 28/1/14, som er kjøpt av Alta kommune for å inngå i tomtearealet. Eiendommen 28/235 
rommer ambulansebygget, som av Finnmarksykehuset er forutsatt skal stå.  

Alta kommune har satt i gang prosess med planlegging av nytt omsorgssenter, plassert på arealet som 
i dag utgjør parkeringsplasser øst for Dr. Kvammes vei. Det er gjennomført en begrenset plan- og 
designkonkurranse, som ble avsluttet med juryens avgjørelse i november 2015. Omsorgssenteret, som 
har et planlagt netto-areal på ca 13.000 m2, er forventet ferdigstilt i løpet av 2018. 

Den aktuelle tomta for nærsykehuset har et svakt fall mot sør, med et brattere parti opp mot Åsveien 
nord for bebyggelsen, med 6-8 meter høydeforskjell. Bebyggelsen nord for tomta består hovedsakelig 
av eneboliger. Øst for tomta ligger et skogholt/grøntområde. Dr. Kvammes vei er adkomstvei for 
ambulanse, vareleveranse og til dagens parkeringsplasser på østre del av tomta.  

All publikumsparkering skal flyttes til vestsiden av helsesenteret. Det er forutsatt at Dr. Kvammes vei i 
framtida kun skal betjene ambulansetrafikk og varelevering. 

6.2 Grunnforhold 
Multiconsult AS er av Finnmarkssykehuset engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk (RIG) for 
prosjektet, og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser og gjort geoteknisk vurdering av 
prosjektet. For detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til prosjektets geotekniske rapport 
(712643-RIG-RAP-001_01).  Grunnen består av løsmasser over berg. Løsmassemektigheten er mellom 
5,2 m og 24,5 m og er delt i 2-3 lag med ulike egenskaper. Områdestabiliteten er vurdert som 
tilfredsstillende. Løsmassene er telefarlige. Tomta ligger i skrånende terreng. I tillegg til prosjektets 
geotekniske rapport finnes det rapporter fra tidligere byggetrinn i 1970 og 1994. Det er ikke kjent om 
grunnen er sjekket for eventuell forurensning. 

6.3 Reguleringsmessige forhold 
Alta kommune har igangsatt arbeid med ny reguleringsplan for området som omfattes av eksisterende 
helsesenter, nærsykehuset og det planlagte omsorgssenteret; eiendommene 28/132, 28/172, 28/1/14 
og del av 28/100. Arbeidet omfatter konsekvensutredning og forventes politisk behandlet høsten 2016. 
Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av nytt omsorgssenter og Alta nærsykehus. 

Byggestart for sykehusfløyen (S-fløyen) må avvente vedtak om ny reguleringsplan. Alta kommune har 
bekreftet (kfr møte mellom ARK og AK 16.mars 2015) at utvidelse av mellombygget E3 kan realiseres 
som en ordinær byggesak innenfor gjeldende reguleringsplan. Alta kommune har igangsatt 
prosjektering av E3, som forventes ferdig bygget vinteren 2017. 

Dagens parkeringsnorm for virksomhetene i anlegget utfordrer utnyttelsesmulighetene av tomta og den 
økonomiske bærekraften for prosjektet. Dette er tatt opp med Alta kommune, og vil bli bragt inn som 
tema i reguleringsplanarbeidet. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet et notat som innspill til oppstart av 
reguleringsplanarbeidet, og det forutsettes at forprosjektet inngår i underlagsdokumentene for arbeidet. 

6.4 Eksisterende bebyggelse 
Det opprinnelige Alta helsesenter ble innviet i 1976. Anlegget er tegnet av Eliassen & Lambertz-Nilsen 
arkitekter AS, og kan arkitektonisk betegnes som nordisk modernisme, karakterisert av taktil 
materialbruk. Bygget er kledd med mørk, rød, norsk tegl, med vinduer i tre.  
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Helsesenteret ble utvidet i 2001 (arkitekt: Atelier 2 AS), med bygninger oppført med 
betongelementfasader forblendet med rød/rosa tegl og tidstypisk markering av glassfelt i kontrastfarge. 
Det ble ved utvidelsen etablert en glassoverdekket gård mellom den opprinnelige fløyen E2 og de nye 
fløyene H1, H2 og H3.I 2008 ble H5 påbygd med en tredje etasje (samme arkitekt). 

Bebyggelsen fra 1970-tallet (E-fløyene) har forholdsvis lave etasjehøyder, brutto ca 3 m. Ved senere 
oppgradering av tekniske anlegg, der særlig ventilasjonsføringer er dimensjonerende, er denne 
etasjehøyden i snaueste laget for å få til tilfredsstillende, framtidsrettede løsninger. Bygningsfløyene fra 
2001 og 2008 (H-fløyene) har etasjehøyder på brutto ca 4 meter, som gir tilstrekkelig volum for tekniske 
føringer for sykehusfunksjoner. Etasjeplanene flukter med første byggetrinn i 1. etasje, mens 
høydeforskjellene tas opp med trapper i de øvrige etasjene. Dette gir noen utfordringer med hensyn til 
universell utforming for tverrgående trafikkareal mellom nye og eldre fløyer på 2. etasje-nivå. 

Den nye sykehusfløyen knytter seg til fløyene H2 og H5. 
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7 HOVEDGREP, PLANLØSNING, UTFORMING 

7.1 Innledning 
Forprosjektet baserer seg på sluttrapport «utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, Vest-
Finnmark» som tilsvarer konseptfasen/utredningsfasen fra mars 2014. 

Prosjekteringsgruppen startet sitt arbeid med en vurdering av løsningsforslaget fra konseptfasen. 
Utredningen fra 2014 viste en plassering av sykehusfløyen på tomta der ambulansebygget i dag står, 
med funksjoner fordelt på tre etasjer, forbundet med E3, E4 og H3 med gangbroer.  

Etter prosjekteringsgruppens vurdering rommer løsningsforslaget fra utredningen noen svakheter og 
utfordringer i forhold til oppgavens rammeforutsetninger og i forhold til optimalisering av løsninger i 
sambruk med eksisterende bygningsmasse. Prosjekteringsgruppens innvendinger kan kort 
oppsummeres slik:  

• Byggets plassering vil ikke gi optimal sambrukseffekt med sykehusfunksjonene i det 
eksisterende anlegget. 

• Plasseringen gir begrensninger for generalitet og fleksibilitet i planløsningene for det samlede 
sykehusanlegget. 

• Forholdsvis lange gangbroer gir lange interne gang- og transportavstander, og utnytter ikke 
potensialet i eksisterende tverrgående trafikkareal. 

• Planskissene knytter nybygget med direkte adkomst til eksisterende fløy E4 (dagens sykestue). 
Etter omrokering av funksjoner i det samlede anlegget, vil ikke dette være et funksjonelt behov. 

• Plasseringen vil være til hinder for fortsatt drift av ambulansebygget til ambulansefunksjoner. 
Riving/flytting av ambulansebygget inngår ikke i rammen for forprosjektet for Alta nærsykehus. 

 

Prosjekteringsgruppen presenterte i styringsgruppens møte 19. februar 2015 to forslag til plassering av 
sykehusfløyen, der det ene alternativet var en bearbeiding av forslaget fra utredningen. Det andre 
forslaget, som prosjekteringsgruppen anbefalte, viste en utbygging nord-øst for fløyene H2, H3 og H5. 
På bakgrunn av tilbakemeldinger i møtet ble den alternative plasseringen lagt til grunn for det videre 
arbeidet. 

Prosjekteringsgruppen foreslår å legge sykehusfløyen i det nordøstre hjørnet mellom fløyene H2, H3 og 
H5, direkte forbundet med H2 og H5. Plasseringen legger til rette for: 

• Optimalisert mulighet for sambruk og flyt mellom nybygget og avdelinger/funksjoner i 
eksisterende bygg. 

• Effektive gang- og transportlinjer i det samlede sykehusanlegget, korte gangavstander. 
• God tilrettelegging for generalitet og fleksibilitet i planløsningene for det samlede anlegget for 

kliniske funksjoner. 
• Bruttoarealbesparelser ved å ta i bruk eksisterende glasshall mellom E1/H3 og H2, og 

tverrgående trafikkareal (korridorer og eksisterende trapp og heis) i eksisterende bygg. 
• Utbygging uten at ambulansebygget berøres. 
• Mulighet for framtidige utvidelser på østre del av tomta («ambulansetomta»), med eventuell 

sammenkobling med det planlagte omsorgssenteret. 
• Konsekvensutredningen foreslo et nytt vestibylebygg, der dagens bygg E3 ligger, som også 

skulle omfatte møterom og auditorium. Prosjekteringsgruppen foreslo å beholde eksisterende 
underetasje, og med forsterkninger benytte denne som fundament for en ny, to-etasjers fløy 
over terrengnivå. 

• Finnmarkssykehuset og Alta kommune inngikk høsten 2015 en intensjonsavtale der Alta 
kommune tar ansvar for både riving og bygging av nytt vestibylebygg og møtesenter mot at 
Finnmarkssykehuset kjøper eksisterende lokaler i H2 /H5 fra Alta kommune. Styringsgruppen 
tilsluttet seg intensjonsavtalen i SG-sak 62-2015, og at fløy E3 ikke skal inngå i prosjektet. 
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• Utviklingen av forprosjektet har løpt parallelt med utarbeidelse endelig hovedfunksjonsprogram 
samt utarbeidelse av delfunksjonsprogram DFP og romfunksjonsprogram RFP. Gjennom 
programmeringsarbeidet ble det avklart – som redegjort foran – at enkelte forutsetninger for 
angitt arealbehov i konseptfasen måtte justeres. Foruten arealrammer for enkelte delfunksjoner, 
gjaldt dette også logistikkløsninger for varer og avfall, der konseptutredningen la til grunn at 
eksisterende arealer og systemer i dagens anlegg kunne videreføres for nærsykehuset. 
Gjennom forprosjektarbeidet ble det avklart at det måtte tilføres areal og midler for å etablere en 
forsvarlig løsning for disse forholdene i nye arealer/ombyggingsarealer. 

• Plandisposisjon og planløsninger for den enkelte avdeling er drøftet i en strukturert prosess 
med medvirkningsgruppene, gjennom tre møter i perioden april – mai 2015. Gjennom 
medvirkningsprosessen har det vært mulig å avstemme program mot konkrete løsningsforslag. 
Medvirkningsgruppene er blitt særlig utfordret på arealeffektivitet og sambruk av rom, og på 
nødvendige programjusteringer i henhold til endrede forutsetninger underveis i prosessen. 

 

7.2 Overordnet orientering om hovedgrep og valgte løsninger  

7.2.1 Hovedgrep 
Alta nærsykehus består av arealer i de eksisterende fløyene H2 og H5 samt nybygg. De nye kliniske 
funksjonene skal samvirke med motsvarende funksjoner i eksisterende H-bygg.  

De kliniske funksjonene foreslås lagt i et bygg (benevnt S-bygget) som legges nord/øst for det 
eksisterende anlegget. Det to bygningsfløyene S1 og S2 danner en vinkel som i endene er forbundet 
med de eksisterende fløyene H2 og H5. Gjennom dette grepet etableres en helhetlig løsning for både 
eksisterende og nye behandlingsfløyer. Det legges til rette for god intern flyt, generalitet og fleksibilitet i 
planløsningene, Sykehusfunksjonene omkranser et gårdsrom som kan opparbeides som et attraktivt, 
skjermet uteoppholdsareal for ansatte og pasienter. Det nye bygget gis fluktuerende etasjehøyder med 
de tilgrensende H-fløyene. 

 
Figur 2: Utsnitt situasjonsplan med fløybetegnelser. Nybygg er markert med rødt. 
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7.2.2 Adkomst 
Dagens parkeringsarealer er fordelt henholdsvis øst og vest for anlegget. Etter utbygging av 
nærsykehuset vil all parkering i prinsippet skje vest for anlegget. Publikumsadkomst til Alta nærsykehus 
og de kommunale funksjonene i helsesenteret, vil skje via hovedinngang som vender mot vest. 

Dr Kvammes vei forbeholdes ambulanse- og økonomitrafikk. 

Varemottak og lasterampe er plassert ved det sør-østre hjørnet av S1. Adkomst er markert i figur 2. 

 

7.2.3 Internt tverrgående trafikkareal 
Persontrafikk 

Det samlede anlegget vil ha en felles hovedinngang fra forplassen i vest. Hovedinngangen leder inn til 
en felles vestibyle i et nytt bygg E3 (som utføres av Alta kommune).  

Prosjekteringsgruppen foreslår å benytte østre del av eksisterende glassgård, fløy H4, til ny 
internforbindelse for publikumstrafikk til det nye sykehusbygget. Dette vil gjøre det lettere for besøkende 
å orientere seg i bygget, og det unngås publikumstrafikk gjennom internkorridor i fløy H2. 

Vertikal hovedforbindelse for sykehusfunksjonene foreslås lagt i tilkoblingspunktet mellom S1 og H2. 
Eksisterende trapp ved akse CH/35-36 tas i bruk som ny hovedtrapp for sykehusfløyen. Det etableres 
en ny heis, dimensjonert for sengetransport, ved siden av eksisterende personheis.  

Glassgata opparbeides med nytt natursteinsgulv, belysningsarmaturer og med akustiske felter på 
fasade H2-fløyen.  

 
Figur 3: Intern hovedkommunikasjon besøkende, 1.etg. 
 

Korridorsystemet i nybygget knytter seg til eksisterende korridorsystem i H-fløyene, og åpner for en god 
flyt mellom eksisterende og nye arealer, med korte interne gangavstander. 
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Personalgarderober er lagt i underetasje S1, i tilknytning til nærsykehusets hoved-vertikalforbindelse. 

Varer  

I medvirkningsprosessen for DFP besluttet Fellesareal-gruppen at lagre skulle planlegges av de enkelte 
funksjonsgruppene, og det ble besluttet å ikke planlegge for et sentrallager.  

Det er etablert nytt varemottak i S1 med overdekket lasterampe for mottak av trailer og kassebil med 
areal for omlasting av varer. Det er satt av plass til komprimatorer for emballasje, plast og papp, i 
varemottaket slik at varer skal kunne fraktes direkte videre til heis for distribusjon ute på avdelingene 
eller til lager i U1.  

Tøy 

Under arbeidet i medvirkningsgruppene med DFP ble det besluttet at rom for mellomlagring av lintøy og 
personaltøy skulle legges i eksisterende tilfluktsrom i underetasje H2, med inntransport via varemottak 
og videre i heis. Det er separate rom for lintøy og personaltøy. Intern transport av lintøy skjer via 
sengeheis.  

Urent ikke-smittefarlig lintøy kastes i egen tøysjakt til eget lager i underetasje S1. Det vil være mulig å 
koble tøy sjakt til et eventuelt fremtidig suganlegg. Urent lintøy smitte fraktes i kontainere via sengeheis 
til lagringsrom i underetasje. Uttransport skjer via sengeheis til lasterampe.  

Avfall 

Restavfall og matavfall kastes separate poser (kildesortering) i sjakt til avfallskontainer med 
komprimator i eget kjølt avfallsrom i S1. Konteiner hentes med krokbil. Avfallsjakt kan ev. senere 
forlenges til U1 og kobles til et fremtidig avfallssuganlegg. Spesialavfall plasseres i eget rom og frates 
ut samme vei som konteiner. 

Smittefarlig avfall oppbevares i lokale lagringsrom i etasjene, og fraktes i lukkede kontainere til eget 
lagerrom i 1. etasje nært varemottaket.  

Løsningene for avfallshåndtering baserer seg på rapport utarbeidet for forprosjektet av COWI, kfr 
vedleggsbok 2. 

 

7.2.4 Funksjonell plandisponering 
Kliniske funksjoner 

Ved plandisponeringen er det lagt vekt på at de ulike delfunksjonene ligger riktig lokalisert i forhold til 
hverandre, og til motsvarende funksjoner i eksisterende bygg. Dagbehandlingsfunksjonene ligger i 1. 
etasje, lett tilgjengelig for publikum. Fødestua er lagt i tilknytning til somatisk sengepost i 2. etasje, bl.a. 
for å kunne dra nytte av sambruk av arealer dersom det skulle oppstå behov for det, ved at fødestua 
kan «låne» pasientrom fra somatisk avdeling. Nye funksjonsarealer for psykisk helsevern er lagt i 3 
etasje, i umiddelbar tilknytning til TSB i eksisterende arealer. 

1. etasje i ny fløy rommer dagkirurgi, utvidet billeddiagnostikk (MR- og CT-funksjoner), arealer for dialyse 
og cytostatika. Deler av eksisterende arealer for dagbehandling og billeddiagnostikk i fløyene H2 og H5 
skal bygges om for tilpasning til endret bruk av enkelte rom, og for tilkobling av nybygget. 

Somatisk sengepost og fødestue er lagt i 2. etasje; fødestua er lokalisert i umiddelbar tilknytning til 
sengeheis. Det må foretas ombygging i det nord-østre hjørnet av H5 for innpassing av forbindelse til 
den nye fløyen.  

3. etasje av S-fløyen rommer delfunksjon psykisk helse, lagt i tilknytning til eksisterende arealer for TSB. 
Det må foretas ombygging av deler av eksisterende arealer i H5 for innpassing av forbindelse til den 
nye fløyen, og for etablering av felles pauserom og medisinrom for TSB og psykisk helse. Prosjektet 
omfatter videre lett ombygging av et par av rommene i TSB i H1 for tilpasning til sengerom (dørbredder); 
samt innpassing av en ny røykebalkong på vestgavlen av H1.  
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Personalfunksjoner 

Eksisterende tilfluktsrom i underetasje H2 har i dag fredsbruk som personalgarderober. 
Prosjekteringsgruppen vurderer det imidlertid som uhensiktsmessig kostbart å kunne gi 
personalgarderobene tilfredsstillende universell utforming (bl.a. for innpassing av dusjer), og foreslår 
derfor å legge personalgarderober som nye arealer i underetasje i S1, i umiddelbar tilknytning til byggets 
interne hovedtrapp, person- og sengeheis.  

Kantine og kafé-funksjoner ivaretas av prosjektet for fløy E3. 

Varemottak 

Varemottaket er lagt i S1 med inngang fra ny lasterampe ved byggets sør-østre hjørne. En utkraget 
baldakin overdekker lasterampe. Avfallskontainer er plassert i eget kjølt rom. Løsningen gir god 
skjerming mot naboeiendommen i øst. Lager er lokalisert i underetasje og lokalt på avdelingene. Lager 
for urent tøy ligger i underetasje, avfallsrom konteiner ligger i 1. etasje for direkte uttrekk med krokbil. 
Transport mellom 1. etg og underetasje skjer via heis. 

Tekniske rom 

Ventilasjonstekniske rom for S-fløyen er fordelt på to lokalisasjoner. Arealene i S2 betjenes av det 
tekniske rommet lagt i det nord-østre hjørnet på plan 1 med distribusjon via sentralt plasserte sjakter. 
Funksjonene i S1, dialyse/cytostatika og fødestue, betjenes av eget ventilasjonsteknisk rom lokalisert i 
underetasjen. 

Tekniske rom for elektro og data for S-fløyen ligger i underetasjen i S1. Det etableres en teknisk kulvert 
under S2 for føringer fram til sjakter og KR-rom.  

Transformatorstasjon og reservekraftaggregat legges i et eget, frittliggende bygg. Dette er tentativt 
foreslått plassert ved for ambulansebygget. Plasseringen av denne funksjonen bør avstemmes mot 
planene for det nye omsorgssenteret, med sikte på en samlokalisering av tilsvarende funksjon for 
omsorgssenteret.  

7.2.5 Form og uttrykk 
Eksisterende anlegg har et sammensatt uttrykk, preget av at det er bygd ut over to hovedfaser på 
henholdsvis 1970- og 2000-tallet. Den eldste bygningsmassen er på 1-2 etasjer i en lamellstruktur. 
Etasjehøyden er lav (brutto ca 3 m). Bygningenes fasader har et taktilt materialuttrykk, med mørk, ru 
tegl som hovedmateriale og vinduer i lakkert treverk. Bygningsmassen fra 2000-tallet er dels over to, 
dels tre etasjer, og rager høyere også på grunn av høyere etasjehøyder (brutto ca 4 m). Den nyere 
bebyggelsen har fasader forblendet med tegl som har en lysere tone og glattere overflate enn første 
byggetrinn. Glassfelter og glasstak er utført med profiler lakkert i gult, som kontrastfarge til 
hovedmaterialet i fasadene. 

Det eksisterende anlegget legger føringer for de nye byggene, med hensyn til plassering og 
planløsninger, og til form og uttrykk. Anleggets sammensatte uttrykk reiser noen utfordringer for tilføring 
av nye byggetrinn. Forprosjektet foreslår at den nye bebyggelsen skal oppfattes som en naturlig del av 
det samlede anlegget, ved å knytte materialbruk og detaljering til kvaliteter i eksisterende bebyggelse. 
Den opprinnelige bebyggelsen fra 70-tallet rommer kvaliteter som - til en viss grad - foreslås videreført 
i den nye bebyggelsen, blant annet i valg av mørk tegl som hovedmateriale og med, dog begrenset, 
innslag av treverk i fasadene. Teglforblendingen bør være tilnærmet lik den opprinnelige i farge og 
overflatestruktur.  

Den nye S-fløyen vil danne en ny, ytre avgrensning av bebyggelsen mot nord og øst. S-fløyens form er 
en funksjon av planløsning, forholdet til eksisterende bygg, tomtegrenser og avstandskrav til Åsveien. 
Bygget legges i en vinkelform som spenner fra H2 til H5, og omkranser et gårdsrom som gir mulighet 
for skjermet uteopphold for pasienter og ansatte. Vinduene utføres som «hull i vegg» som både ivaretar 
behov for daglys og utsyn og skjerming mot innsyn, supplert med innslag av større glassfelt der 
funksjoner som oppholdsrom, vaktrom og korridorsoner tilsier det. Fasaden brytes opp av inntrukne 
felter kledd med trepanel, som markerer badene. 
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Figur 4: S2, utsnitt fasade 
 

7.2.6 Konstruksjoner og materialer  
S-fløyen oppføres med bærende konstruksjoner i plasstøpt betong i underetasje og i S2-fløyens 1. 
etasje. For øvrig utføres bygget med dekker i betongelementer på bæresystem i stål. 

Frittstående bygg for transformatorstasjon og reservekraftaggregat bygges i betong. 

Som hovedfasadekledning foreslås tegl i farge og utførelse tilpasset det opprinnelige anlegget. 
Innvendig er det forutsatt en robust materialbruk på gulv og vegger, og hovedsakelig demonterbare 
himlinger. 

 

 

37/107 



  22. januar 2016 

7.3 Planløsning 

7.3.1 Tilkomst fra hovedvestibylen 
Den glassoverdekkede gården mellom H2 og H3 opparbeides som publikumsadkomst mellom 
vestibylebygget og hovedvertikalforbindelsen i den nye sykehusfløyen. Eksisterende dekke byttes ut 
med nytt natursteinsbelegg og det monteres ny belysningsarmatur. Det monteres akustikk-felter på H2-
fløyens fasade mot glasgata. 

7.3.2 Sykehusfløyene S1 og S2  

7.3.2.1. Spesialistpoliklinikk 
Spesialistpoliklinikken ligger i 1. etasje i eksisterende H2 og H5. I fløy H2 foretas ombygging for 
innpassing av nye undersøkelses- og behandlingsrom samt kontorer. I fløy H5 foretas ombygging av et 
mindre areal for innpassing av sputum-funksjon, samt for tilkobling av ny sykehusfløy. 

1. etasje H2 bygges om for å gi plass til rom for tilvirkning av cytostatika, undersøkelse og 
behandlingsrom, kontorer, samt lagring av medisiner og utstyr.  Medisinsk-teknisk. Verksted er lagt i 
1.etasje i S2.  

Rom for tilberedning av cytostatika: Styringsgruppen anbefaler at det kan tilberedes cytostatika ved 
Alta nærsykehus, forutsatt at lover og forskrifter ivaretas. Arealkrav og lokaler avsatt til cytostatika har 
vært gjenstand for egen behandling og ROS-vurdering, der saken er fremmet for avklaring av 
Helsedirektoratet. Det forutsettes her at virksomhetsleder beslutter endelig arealkrav og omfang for 
cytostatikabehandling slik at eventuell endring kan medtas i detaljprosjektet. Prosjektet har lagt til rette 
for eventuell korrigering (ved eventuell innføring av sluse og økt tilberedningsareal), der økning av 
tilberedningsareal innpasses i tilliggende disponibelt romareal, uten omrokkering av funksjoner og 
planløsning. 

7.3.2.2. Dagkirurgi 
Dagkirurgi er lagt i 1.etasje i ny fløy S2. Adkomst for pasienter er via H5 og pasientsluse. Personalsluse 
ligger på motsatt side, med adkomst fra S1 og personalgarderobene i underetasjen i S1. Operasjonssal, 
endoskopirom, post-op, hvilerom og personalrom er lagt ut mot fasadelivet med godt tilfang av dagslys, 
bi-rom er lagt i mørke arealer under terreng. 

 
Figur 5: S2, 1. etasje, dagkirurgi 
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7.3.2.3. Billeddiagnostikk 
Billeddiagnostikk er utvidet med arealer for MR og CT. Funksjonene er lagt i S2 med ventesone for 
pasienter i korridor med utsikt mot, og utgang til, lysgården. Forrom og kontrollrom gis indirekte dagslys 
via korridor. MR-rommet er lagt med avstander til tilgrensende funksjonsareal som hensyntar 
magnetfelt. Det etableres en area ved østfasade for å muliggjøre inn-/uttransport av MR-maskin. CT-
maskin kan transporteres inn via korridor. 

Det bygges nytt rom for ultralyd i eksisterende H2 i umiddelbar nærhet til eksisterende røntgenrom som 
beholdes. 

 
Figur 6: S2, 1.etasje, billeddiagnostikk, CT og MR 
 

7.3.2.4. Dagbehandling (dialyse, cytostatika, infusjoner) 
Arealene er lagt i 1.etasje i ny fløy S1, lett tilgjengelig for dagpasienter og med godt dagslystilfang til 
pasientrom og vaktrom. Delfunksjonen har forholdsvis stor leveranse av varer, og er lagt nær 
varemottaket.  
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Figur 7: S1, 1.etasje Dagbehandling, dialyse og cytostatika 
 

7.3.2.5. Somatisk sengepost (sykestue) 
Somatisk sengepost er lagt i 2. etasje i ny fløy S2. Vaktrommet er lagt i det nord-østre hjørnet, med god 
siktlinje langs begge korridorløp. Sengeposten har 20 pasientrom, enkeltrom med egne bad. Valgt 
aksemodul er 3,6 m for sengerom, 2,4 m for bad. Nettodimensjon for standard sengerom er bxd = 3,5 x 
4,4 m.  

Badene er utformet i henhold til «Bergensmodellen»; kfr Styringsgruppens vedtak i sak 42/2015. 
«Bergensmodellen» er utviklet av produsenten Bano innen et delvis offentlig finansiert 
forskningsprosjekt. Badenes areal er mindre enn gjeldende forskriftskrav til universelt utformede bad, 
men er utformet og detaljert – med optimal plassutnyttelse, bevisst plassering av elementer og utstyr og 
et «intuitivt» grepsystem - slik at pasienten har gode støtte- og holdepunkter og derfor reduserer 
fallskader og behov for assistanse på badet.  
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Ett av sengerommene er gitt større dimensjon og større bad, som tilfredsstiller TEK. 10 og er 
dimensjonert for rullestol og med plass til assisterende person på bad. Det er også lagt inn isolat for 
kontaktsmitte med sluse og plass til dekontaminator. 

To sengerom er lagt uten gjennomgang fra korridor og utgjør en skjermet enhet for lindrende behandling, 
med egen oppholdssone med tekjøkken. 

Postkjøkken med spiserom er lagt sentralt i avsnittet. Postkjøkkenet er et anretningskjøkken, maten er 
forutsatt produsert ved omsorgssenteret. Personalets pauserom og toaletter er lagt ved 
tilkoblingspunktet til H5. 

 
Figur 8:S2, 2.etasje Somatisk sengepost 
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Figur 9: S2, 2.etasje Sengerom og bad 
  

7.3.2.6. Føde / barsel 
Fødestuefunksjonen er lokalisert i 2. etasje i S1, og rommer to fødestuer, den ene utstyrt med badekar, 
samt to barselrom med separate bad, undersøkelsesrom, vaktrom og tilhørende bi-funksjoner. 

Ett av barselrommene er dimensjonert for å kunne romme to senger ved kapasitetsbehov, evt for 
pårørende. Somatisk sengepost ligger i umiddelbar nærhet til fødestua, og sengerom her kan ved 
kapasitetsbehov benyttes for avlastning for barsel. 
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Figur 10: S1, 2.etasje Fødestue 
 

7.3.2.7. Psykisk helsevern 
Avdeling for psykisk helse ligger i 3. etasje i H2 og S1. De 16 pasientrommene er lagt i S1, og er gitt 
samme størrelse som i somatisk sengepost. Dette er valgt for å legge til rette for generalitet og 
fleksibilitet: endringsmulighet over tid. Av samme årsak er baderommene gitt samme størrelse som i 
somatisk sengepost, men er ikke forutsatt utstyrt og innredet i henhold til «Bergensmodellen».  

To pasientrom er skjermet i forhold til det øvrige arealet, med tilhørende skjermet oppholdssone. 

Oppholds- og spiserom er lagt med utgang til en vestvendt terrasse. Postkjøkkenet er et 
anretningskjøkken, maten er forutsatt produsert ved omsorgssenteret. Vaktrommet ligger i det nord-
østre hjørnet, med god sikt langs begge korridorløp. Feles treningsrom psykisk helse/TSB er lagt ut mot 
fasade mot sør, med tilgang til en større takterrasse (felles for psykisk helse og TSB). Det er forutsatt 
at treningsrom og takterrasse også kan benyttes av øvrige pasienter og ansatte ved Alta Nærsykehus. 

Øvrige fellesarealer for psykisk helse og TSB legges i tilgrensende arealer i H2. 
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Figur 11: H2, H5, S1, S2, 3.etasje Psykisk helse, TSB, APAT 
 

7.3.2.8. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
TSB ligger i eksisterende arealer i 3. etasje i H1 og H5. Det må foretas ombygginger i H5 for å knytte 
nytt og eksisterende bygg sammen, og for å gi plass til felles personalrom og felles vaskerom. 

I H2 foretas en lett ombygging for å legge til rette for sengetransport til to pasientrom. Det foreslås 
montert en «røykebalkong» på vestgavlen. 

7.3.2.9. APAT 
Kontorareal for APAT er lagt i S1, 3. etasje. Det er, etter brukerinnspill, medtatt ett sengerom øremerket 
APAT. 

7.3.2.10. Fellesareal S-bygg  
Personalgarderober er lagt i underetasjen, i umiddelbar tilknytning til heiser og trapperom. Til 
garderobene ligger dusjer og toaletter og HC-toalett. 

Eksisterende tilfluktsrom (garderober og arkiver) i underetasje i H2 tilpasses nye lagerfunksjoner. 
Medisinsk verksted er lagt i S2 på plan 1. 
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Figur 12: H2, S1, underetasje personalgarderober, varemottak, lagre, tekniske rom 
 

7.3.3 Frittliggende bygg for trafo og reservekraftaggregat 
Transformator og reservekraftaggregat plasseres i eget, frittliggende bygg. Bygget er foreslått lagt ved 
ambulansestasjonen. Plasseringen er tentativ og vil vurderes når planene for det kommunale 
omsorgssenteret er konkretisert, med tanke på eventuell samlokalisering med tilsvarende funksjoner for 
omsorgssenteret. 

7.4 Avfal l og urent tøy 
Håndtering av avfall og urent tøy for Alta nærsykehus er behandlet i egne notater; «Teknisk løsning -  
avfall og skittentøy», COWI, dat. 26.06.2015, «Teknisk løsning -  avfall og skittentøy, Det optimale 
system», COWI, dat. 16.10.2015 og «Vurdering av alternative utførelser», COWI, dat. 09.12.2015 
(vedlagt). Det siste notatet ble behandlet i styringsgruppemøte 11.12.2015. Det ble bestemt å satse på 
en løsning med nedkastsjakter for skittentøy og avfall, som senere kan kobles til et tøy- og 
avfallssuganlegg som eventuelt bygges i samarbeid med Alta kommune.  

Mengder og håndtering av tøy og avfall er behandlet i logistikkmøte 27.mai 2015 samt i 
tilleggsopplysninger gitt i etterkant av møtet. Det er for Alta nærsykehus regnet med 60 sekker avfall pr 
dag som dimensjonerende. For urent tøy er det også regnet med 60 sekker pr dag. 

I eksisterende bygg er det et manuelt avfalls- og urent tøy-system. I det nye sykehuset forutsettes bruk 
av nedkastsjakter. Det finnes flere systemer for sjaktnedkast: 

• Med beholderveksler eller en vender som styrer avfall og tøy til riktig kontainer, beholder eller 
tøyvogn 

 

45/107 



  22. januar 2016 

• Med tilkobling i bunn av sjakt til mobilt eller sentralt tøy- og avfallssug. 
 

Avfalls- og skittentøyproduksjonen ved Alta nærsykehus vil være så vidt liten at et sugsystem ansees 
som uforholdsmessig kostbart. Det er imidlertid muligheter for et framtidig samarbeid med Alta 
kommune om felles tøy- og avfallssug for Nærsykehuset og planlagt nytt omsorgssenter på nabotomten. 
Det er derfor lagt opp til et system med nedkastsjakter med beholdere i bunnen, men som er tilrettelagt 
for senere omkobling til avfallssug. 

I framtiden kan sykehuset bruke samme system for avfall som brukes for privathusholdninger i Alta. Det 
går ut på sortering i poser med farger, som legges i samme beholder, og som så sorteres etter farge i 
et sentralt anlegg. Dette kalles posesortering, og ofte Optibag, etter firmaet som først lanserte teknikken. 
Det er VEFAS (Vest-Finnmark Avfallsselskap) som driver dette. Sorteringen omfatter: 

• matavfall i grønne poser 
• plastemballasje i blå poser 
• papiravfall i røde poser 
• lettkartong og drikkekartong i oransje poser 
• restavfall i hvite poser (vrengte handleposer) 
 

De andre avfallstypene – som farlig avfall og smitteavfall – håndteres i manuelle systemer. Den 
manuelle håndteringen legges opp slik at det er til minst mulig sjenanse for pasienter og personale ved 
oppsamling, mellomlagring og transport. 

For tøy som går i nedkastsjakter, foreslås det et system med en vendestuss i bunn av sjakt. Stussen 
vendes til ny tøyvogn når en vogn er full.  

Det foreslås å installere en kontainer for de posesorterte avfallsfraksjonene. Kontaineren plasseres i 
kjølt avfallsrom. Den beregnede produksjonen av avfall til posesortering tilsier et volum på 42 m3 pr uke. 
Dette kan komprimeres, men kun til en tetthet på 300 kg/m³, for at det ikke skal klemmes sammen så 
mye at det blir vanskelig å skille posene fra hverandre i sorteringsmaskinen. Det tilsvarer en 
komprimering på ca. 1:2, som tilsvarer et ukentlig volum på ca 20 m3, slik at det er behov for en kontainer 
som tømmes en gang pr uke. 

Logistikken er lagt slik opp at posesortert avfall går i nedkastsjakt direkte til innmatingsluka i kontaineren 
i avfallsrom i 1. etasje i S1. Øvrig avfall (smitteavfall, farlig avfall mm) samles opp i lokale avfallsrom på 
etasjene og transporteres manuelt til separate lagre i 1. etasje for henting av spesialtransport. 
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Figur 13: S1, 1.etasje Avfallsom 
 
Urent tøy går i egen nedkastsjakt til fordeling på tøyvogner i oppsamlingsrom i underetasje i S1, og 
transporteres til kjørerampe via heis ved henting. Urent smittefarlig tøy transporteres manuelt til separat 
lager i underetasje. 
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Figur 14: S1 Underetasje Tøyrom 
 

Rom for nedkast av avfall og tøy er vist på figur 15. 
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Figur 15: S1, 2.etasje, rom for nedkast for tøy og avfall 
 

I forlengelsen av sjaktene for avfall og for tøy klargjøres det for videreføring til planlagt nytt sugesystem. 
I kjeller etableres sugerør som starter i kum like under gulvnivå der sjaktene kommer ned. Det må også 
settes på en stuss for tilkobling for til-luft som trengs i sugesystemet. Rørene ledes videre under gulv til 
like utenfor veggen, hvor det etableres en kum hvor rørendene er tilgjengelige for videre kobling senere. 
Rørene blendes i hver ende. Det legges separate rør for tøy og avfall. Parallelt med rørene legges 
trekkerør for styrekabler og evt. trykkluft. 

7.5 Bygningens endringspotensial 
For et byggs endringspotensial benyttes tre begreper: 

Generalitet: Begrepet gjelder bygningens potensial til å kunne benyttes til ulike funksjonsformål uten at 
det må foretas endringer eller ombygging. 

Fleksibilitet: Begrepet gjelder bygningens potensial for endringer og tilpasninger for endrede eller nye 
funksjonsformål uten at konstruksjoner eller basisinstallasjoner må endres. 

Elastisitet: Begrepet gjelder prosjektets potensial for utvidelser, ved påbygg eller tilbygg. 

Endringspotensial er, i prosjektet for Alta nærsykehus, ivaretatt slik: 

Generalitet 

Optimal generalitet forutsetter generøse areal- og kostnadsrammer. Prosjektet for Alta nærsykehus er 
søkt optimalisert med hensyn til areal, til en viss grad på bekostning av optimal generalitet. Det er likevel 
innenfor rammen lagt vekt på generalitet. Det er valgt identisk størrelse på sengerom og bad i avdeling 
for psykisk helse i 3. etasje som i somatisk avdeling i 2.etasje, for å legge til rette for akutte 
endringsbehov så vel som langsiktige. Løsningen muliggjør at for eksempel 3 etasje kan benyttes til 
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somatiske pasienter for kortere tid eller permanent. Ved at den nye S-fløyen er forbundet med både H2 
og H5, legges det til rette for at avdelinger/funksjoner i S-bygget kan utvides inn i eksisterende lokaler.  

Fleksibilitet 

Konstruksjonsprinsippet, valgte løsninger for tekniske føringer og fasadeutforming legger til rette for 
endringer i planløsning og rominndeling, og for at lokalene kan benyttes til endrede funksjoner eller nye 
funksjonsformål. 

Elastisitet 

Det er lagt til rette for utvidelser på tak over 2. etasje, der bygningsvolumet i 3. etasje er trukket tilbake. 

Plasseringen av sykehusfløyen legger til rette for eventuelle framtidige utvidelser av sykehuset mot øst 
(ambulansetomta), med tilkobling til S1 og eventuelt også med en tilkobling til det planlagte 
omsorgssenteret. 

Korridor i underetasje er lagt slik at den kan eventuelt kan forlenges med en kulvert for tilkobling til 
omsorgssenteret eller en ny sykehusfløy i øst. Frittliggende bygg for trafo og reservekraftaggregat er 
lagt slik at disse funksjonene kan samlokaliseres med tilsvarende funksjoner for det nye 
omsorgssenteret 

7.6 Akustikk 
Vurderinger av lydtekniske forhold er utført av COWI og innarbeidet i notatet NO-RIAk-001 Lydteknisk 
prinsippnotat - Forprosjekt. Aktuelle preaksepterte verdier er gitt i Norsk Standard NS 8175:2012 
«Lydforhold i bygninger» og prinsippløsninger er angitt i dette notatet. Lydkravene for vegger og dører 
er inntegnet i lydplaner. 

Dekkekonstruksjoner utgjør et viktig moment med hensyn til luftlydisolasjon og trinnlydnivå. Etasjeskillet 
er flere steder tenkt utført som hulldekke med et tungt flytende golv. Dette gir tilfredsstillende forhold 
mtp luftlydisolasjon og trinnlydnivå vertikalt. Den tynne påstøpen må imidlertid splittes rundt rom med 
høye lydkrav for å oppnå tilfredsstillende forhold horisontalt. Der etasjeskillet er planlagt utført som 200 
eller 300 mm plasstøpt betong er luftlydisolasjonen tilfredsstillende både vertikalt og horisontalt. Trinnlyd 
kan tilfredsstilles med golvbelegg med tilstrekkelig trinnlydforbedring. Ved valg og utførelse av 
takkonstruksjon må man sikre at flanketransmisjon via taket ikke medfører at horisontale lydkrav ikke 
tilfredsstilles. Dette er spesielt viktig der man har høye krav til luftlydisolasjon, f.eks. mellom senge-
/beboerrom. Betonggolv på grunn må splittes rundt rom med teknisk/støyende utstyr, rom med CT og 
MR, samt rundt rom med høye lydkrav. Dette er noe avhengig av endelig tykkelse på betongplaten. 

Det er nødvendig med en lydabsorberende himling i de fleste rom for å oppnå et godt pasientmiljø med 
tilfredsstillende romakustiske forhold og etterklangstid. Vanligvis benyttes systemhimlinger med 
nedhengte mineralullplater eller perforerte gipsplater, ofte med bakenforliggende mineralull. I 
beboerrom, fellesstuer, standard kontorer og mindre møterom vurderes det som tilfredsstillende med 
minimum 40-50 mm tykke mineralullplater direktemontert under betongdekket. I noen arealer vil det i 
tillegg være behov for absorbenter på vegger. 

Krav til støy fra tekniske installasjoner vil ivaretas ved bruk av blant annet lydfeller og 
vibrasjonsisolatorer, samt plassering av aggregater, inntak og avkast. Vurdering av nødvendige tiltak 
må utføres når informasjon om støyende utstyr er kjent. De ulike krav til lydisolasjon må hensyntas i 
prosjektering av tekniske installasjoner for å unngå at for eksempel gjennomføringer svekker 
lydisolasjonen. 

For støy fra bygg- og anleggsaktiviteter gjelder som utgangspunkt grenseverdier i henhold til T-1442. I 
byggeperioden er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser for å unngå unødig 
støybelastning for området. Støyende aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. 
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7.7 Branntekniske løsninger 
De branntekniske ytelseskravene som gjelder prosjektet fremgår av rapporten ”Brannkonsept 
forprosjekt» og tilhørende brannskisser. 

Tiltaket omfattes av PBL med tilhørende byggteknisk forskrift TEK10. Ut fra antall etasjer og virksomhet 
blir risikoklasse 6 og brannklasse 2 dimensjonerende. 

Kravene i TEK10 er funksjonsbaserte og kan tilfredsstilles enten med prosjektering i samsvar med 
preaksepterte ytelser i veiledningen VTEK10, eller alternativt med tiltak som fraviker VTEK10. Prosjektet 
baseres hovedsakelig på utprøvde og anerkjente løsninger. Eventuelle tiltak som fraviker VTEK10 skal 
godkjennes av byggherre fortløpende. 

Det etableres heldekkende sprinkler- og brannalarmanlegg, samt ledesystem for rømning i nytt bygg. I 
vestibyleareal eksisterende bygg må sprinkler- og brannalarmanlegg tilpasses ny planløsning.  

For å tilrettelegge for at evakuering til sikkert sted (annen seksjon) kan skje ved horisontal forflytning 
skal nytt bygg brannseksjoneres fra eksisterende bygningsmasse. Prinsipper for brannseksjonering og 
branncelleinndeling er angitt på brannskisser vedlagt brannkonseptet. Et grunnleggende prinsipp ved 
brannseksjonering er å sørge for at seksjonene så langt som mulig driftes og fungerer uavhengig av 
hverandre. 

Trapper og rømningsveier etableres i samsvar med regelverkets krav til utforming, 
avstandsbegrensninger og flere alternative rømningsveier. Ved utforming og dimensjonering av 
rømningsveiene tas det særskilt hensyn til behovet for assistert rømning og forflytning/evakuering av 
pasienter til sikkert sted, noe som betyr at enkelte dører, korridorer etc. vil måtte utformes bredere enn 
minimumskravene. 

I forbindelse med utarbeidelse av utomhusplaner skal det tilrettelegges for kjørbar atkomst for brannbil 
helt frem til hovedinngang og brannvesenets angrepsveier. Utforming av tilkomst og tilrettelegging for 
slokking av brann, herunder plassering av brannkummer, må detaljeres i samråd med lokalt brannvesen 
i detaljprosjektfasen. 

7.8 Miljø og energiløsninger 

7.8.1 Miljømål for prosjektet 
Bakgrunnen for fastsettelse av miljømålene er «Klima og miljøhåndbok for Finnmarkssykehuset, 
«Overordnet teknisk program for nye Kirkenes sykehus», Grønt sykehus sin rapport «Miljø- og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten», samt overordnede 
myndighetskrav og miljøpolitikk.  

På bakgrunn av det forestående foreslåes det at miljøambisjonsnivået til prosjektet «Alta Sykehus» er i 
hht de miljømålene som er satt for øvrige sykehusbygg de siste årene. Det er et overordnet mål at 
byggevirksomheten i alle faser skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø, uten at 
livskvalitet forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med forsvarlig 
energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk skal være prosjektert og oppført 
slik at lite energi går med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving. Ferdig 
bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil hva angår:   

• Virksomheten skal drives med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø 
• God og effektiv bruk av energi med energiklasse passivhus 
• Minimalt utslipp til luft, vann og jord spesielt med reduksjon av CO₂-utslipp (også ved transport) 

og avfallsmengde 
 
I den utarbeidede Miljøoppfølgingsplanen er miljømålene er inndelt i 3 faser etter fasene i prosjektet for 
å lette oppfølgingen av disse på riktig tidspunkt: 

Fase 1: Miljøkvaliteter i ferdig bygg 
Fase 2: Drift og HMS i ferdig bygg  
Fase 3: Utførelsesfase, gjennomføring riving og bygging  
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Oppfølgingen og dokumentasjon av miljømålene gjøres mot hver enkel fagdisiplin, og videre med 
kravspesifikasjon til entreprenører og i anbudsdokumenter. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig 
miljøprofil med et spesielt fokus og prioritet på følgende tema: 

• All anleggsvirksomhet i forbindelse med utførelse av riving og bygging skal gjennomføres på en 
slik måte at prosessen ikke medfører urimelige ulemper for omgivelsene. Omgivelsene skal 
sikres slik at ulemper fra sjenerende støv, støy og vibrasjoner reduseres til et minimum. 

• Utbyggingsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker eller skader på mennesker 
• Det skal gjøres LCC-beregninger på utvalgte materialtyper med stor betydning. Samhandling 

med arkitekt mht materialkonsepter og krav til hvilke materialer det skal fremlegges CO₂-utslipp 
(EPD) for i anbudsgrunnlag 

- Energibruk i sykehus er den viktigste parameteren når det gjelder CO₂-utslipp og 
driftskostnader. Det er satt ambisiøse energimål for prosjektet og oppfølging av 
energibruk har derfor spesielt sterkt fokus. Samtidig skal bygget ha god termisk 
komfort (se eget avsnitt). 

- Byggematerialene skal ha dokumentert lav miljøpåvirkning både ved produksjon og 
under drift, og det skal ikke benyttes trematerialer med tropisk tømmer. Øvrig trevirke 
og trebaserte produkter skal være sertifisert. Det skal ikke benyttes ulovlige stoffer og 
stoffer som utfases i 2015. 

• Det skal være høy grad av gjenvinning og sortering av riveavfallet (95% kildesortering på 
byggeplassen), og høy grad av gjenvinning og sortering av avfall fra byggingen (80 % 
kildesortering). Det skal være høy grad av kildesortering av avfall med god fleksibilitet for 
fremtidige krav og løsninger. Det skal planlegges hvordan avfall som oppstår fra driften skal 
praktisk håndteres internt i bygget og på en slik måte at man legger vekt på stor grad av 
kildesortering og gjenvinning. 

• Materialer og produkter for overflatebehandling skal velges ut fra miljødata som dokumenterer 
minst mulig miljøbelastning med lave emisjoner (VOC) gjennom livsløpet. Materialer skal ikke 
inneholde tilsetningsstoffer som er helsefarlige ved montering/påføring eller i driftsfasen. Det 
skal velges materialer og løsninger som fremmer et godt arbeidsmiljø, inneklima/innemiljø og 
god drift i det ferdige bygget. Materialer og løsninger skal tilfredsstille krav til hygiene, helse og 
miljø. 

• Bygget skal tilpasses områdets eksisterende natur- og nærmiljø, samt hensynta naboer, og ha 
et godt fysisk utemiljø, både visuelt og funksjonelt. 

 
Prosjekteringsteamet har definert en egen miljøkoordinator funksjon som har hatt det overordnede 
ansvar for å sørge for at alle krav til miljø og bæredyktighet blir implementert i prosjekteringsprosessen 
i forprosjektet. Det er utarbeidet et Miljøambisjonsdokument samt en prosjektspesifikk 
miljøoppfølgingsplan/sjekkliste hvor miljømålene er konkretisert ut i tiltak med ansvar for oppfølging og 
dokumentasjon gjennom prosjektets ulike faser, samt tverrfaglig oppfølging med arkitekt og tekniske 
fag.  

Det bør gjennomføres en miljørisikovurdering tidlig i den videre prosjekteringen for å avdekke potensiell 
risiko- og sårbarhet for nærmiljø og naboer, og minimere uhell og ulemper for disse. 

7.8.2 Energimål for prosjektet 
Helse Nord har stilt følgende krav til energibruk til den nye klinikken:  

• Passivhusnivå etter NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger 
• Energimerke A og oppvarmingsmerke grønt 
 

I tillegg skal myndighetskrav til energieffektivitet angitt i TEK10 (evt. TEK17) tilfredsstilles. Krav til netto 
energibehov for sykehus er her 300 kWh/m² oppvarmet BRA i normalisert klima (Oslo). I tillegg skal 
minstekrav til u-verdier, lekkasjetall, varmetapstall vinduer/glass/dører og total solfaktor oppfylles.  

Passivhus innebærer strenge krav til klimaskallet og de tekniske systemene i bygget for å begrense 
oppvarmingsbehovet. Passivhusstandarden stiller ikke krav til byggets totale netto energibehov, men 
setter bl.a. krav til varmetapstall til klimaskjerm, oppvarmingsbehov og minstekrav til 
enkeltkomponenter. Det er derfor satt strenge prosjektspesifikke krav til u-verdier, lekkasjetall og 
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normalisert kuldebroverdi, se tabellen under. Særlig vindus- og glassareal bør holdes på et nøkternt 
nivå og skal maksimalt være ca. 40 % av fasade og 20 % av oppvarmet BRA.  

Det er særlig viktig at ventilasjonen er energieffektiv, og det er forutsatt behovstyrt ventilasjon med en 
varmegjenvinner på 85 % og SFP-faktor på 1,5 kW/m³/s (hhv. 70 % og 2,0 kW/m³/s for operasjonsrom, 
fødestue, kantine o.l.). Minimumsverdier for luftmengder iht. passivhusstandarden er lagt til grunn, noe 
som forutsetter lavemitterende materialer.  

Energimerke grønn A innebærer i tillegg til et energieffektivt bygg et effektivt oppvarmingssystem med 
fornybar varmekilde. Krav til energimerke A for sykehus er levert energi på maksimalt 175 kWh/m² i 
normalisert klima. For å oppnå oppvarmingsmerke grønt må bygget forsynes med fornybar energi, der 
andel elektrisitet, olje og gass av netto oppvarmingsbehov ≤ 47,5 %. Bygget skal tilkobles fjernvarme, 
som vil dekke alt av oppvarming til rom, tappevann og varmebatterier til ventilasjonen. Øvrige behov 
dekkes av elektrisitet. 

Den nye klinikken vil med forutsetninger lagt til grunn oppnå krav til energieffektivitet iht. TEK10, 
passivhuskrav iht. NS 3701 og energimerke grønn A. Klinikken har et foreløpig beregnet netto 
energibehov på ca.174 kWh/m²år og behov for levert energi på ca.171 kWh/m²år.  

Bygningsdel Prosjektspesifikke 
krav 

Tilsvarende ca. isolasjonstykkelse Henvisning 

Vegger under 
terreng U1/1.etg 

0,14/0,15/0,11 W/m²K 
(ekvivalent verdi) 

200 mm, λ=0,038 W/mK Prosjektspesifikt krav 

Vegger over terreng 0,13 W/m²K [8] 400 mm/350 mm, λ=0,035 W/mK 

Gjennomgående trestendere/ dobbelt 
bindingsverk av tre med kontinuerlig 
isolasjon imellom 

Prosjektspesifikt krav 

Vegger over terreng 
med betong 

0,13 W/m²K [9] 250 mm, λ=0,034 W/mK 

Utvendig kontinuerlig isolert betong 

Prosjektspesifikt krav 

Gulv på grunn U1/ 
1.etg 

0,11/0,12/0,13 W/m²K 
(ekvivalent verdi) 

200 mm, λ=0,038 W/mK Prosjektspesifikt krav 

Tak/takterrasse 0,10 W/m²K [10] 400 mm, λ=0,038 W/mK Prosjektspesifikt krav 

Vinduer, ytterdører, 
glassareal 

0,8 W/m²K - Minimumskrav i NS 3701 

Normalisert 
kuldebroverdi 

0,03 W/m²K Krever gode detaljer for å hindre 
kuldebroer, gjerne 150 mm 
kuldebrobryter og kontinuerlig 
isolasjonssjikt uten treverk på utsiden 
av bæresystem  

Minimumskrav i NS 3701 

Lekkasjetall 0,6 h-1  Krever gode detaljer med enkle 
overganger og godt klemte skjøter 
med overlapp på sperresjiktene 

Minimumskrav i NS 3701 

Tabell 9: Oversikt over isolasjonskrav i ulike bygningsdeler 

7.9 Utomhus  
Forprosjektets kalkyle omfatter opparbeiding av utomhusarealet inntil 10 meter fra ytterveggsliv, samt 
enkel opparbeiding av gårdsrommet mellom S-fløyen og H2 og H5. Det er i forprosjektet ikke prosjektert 
utomhusarealer. Foruten tilrettelegging av trafikk- og adkomstarealer og gjenoppretting av arealer etter 
byggearbeider, bør gårdsrommet mellom fløyene H2, H5 og S2 opparbeides som et attraktiv område 
både å være i og å betrakte fra de omkransende byggene. Gårdsrommet kan tjene som et utvidet 
venteområde for pasienter, og som utvidet pauseareal for personalet, og bør derfor tilrettelegges med 
gang- og sittesoner og utemøbler. Det er også viktig at gårdsrommet tilføres attraksjoner som oppleves 
som stimulerende å betrakte fra pasientrom og fellesrom, i form av stedegen vegetasjon og eventuelt 
kunstnerisk utsmykning.  
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Det vil sannsynligvis bli behov for å etablere parkeringsplasser for ansatte og pasienter / brukere / 
pårørende. Det er ved avslutning av forprosjektfase uavklart hvor mange plasser som kreves. Punktet 
om parkering må avklares i detaljprosjektet. 

Dersom gangstien som forbinder Åsveien og Dr. Kvammes vei skal beholdes, må denne tilbakeføres 
og omlegges etter bygging av sykehuset.  

7.10 Kunst  
Det er i kalkylen avsatt 0,7 % av byggebudsjettet for kunstnerisk utsmykning. Helseforetakene inngår 
ikke i ordningen med automatisk avsetning av midler over byggebudsjettet til kunst; det er imidlertid 
vanlig at det avsettes midler til kunstnerisk utsmykning av helsebygg. Kunst vil i et sykehusmiljø kunne 
bidra til en positiv opplevelse av behandlingssituasjonen og til undring og refleksjon i sykehushverdagen 
- først og fremst for pasientene, men også for pårørende og personale. 

Selv om helseforetakene ikke er forpliktet til det, velges det ofte å benytte det statlige organet KORO - 
Kunst i Offentlige Rom - for gjennomføring av prosjektene. Det vil sikre en faglig fundert prosess og 
avklarede forhold vedrørende ansvarsfordeling, rettigheter og økonomisk styring. Vanligvis ledes 
arbeidet av et partssammensatt kunstutvalg, under ledelse av en eller flere kunstkonsulenter engasjert 
av KORO. I prosessen vil kommunikasjon og samarbeid med sykehusets brukere, byggherre, arkitekt 
og utførende kunstner være tillagt stor vekt. 

Hvordan kunstprosjektet ved Alta nærsykehus skal gjennomføres, har ikke vært tema i 
forprosjektarbeidet. Det er imidlertid nærliggende å tenke at kunsten bør knyttes til fellesarealer og 
trafikkarealer, eventuelt i uteområder som kan oppleves av alle, som for eksempel gårdsrommet mellom 
H2, H5 og S2. 

7.11 Universell  utforming  
Universell utforming betyr at bygg og anlegg skal være tilgjengelige for alle. Premisset inngår allerede i 
konseptvalget for Alta nærsykehus, universell utforming inngår som integrert forutsetning for valg av 
utforming og løsninger. Bygget er planlagt og dimensjonert for framkommelighet med rullestol på alle 
plan, det er lagt vekt på oversiktlig orienterbarhet i planløsningene, fokuspunkter og dagslystilfang i 
gangsoner, det skal benyttes materialer og beplantning som ikke er allergifremmende. 
Orienteringshjelpende tiltak som bruk av kontrastfarger, ledelinjer og kantmarkeringer vil bli ivaretatt i 
detaljprosjekteringen. 

7.12 Framtidige utvidelser  
Det er lagt til rette for utvidelser av sykehuset for å ivareta eventuelle framtidige behov. Sykehusbygget 
er dimensjonert for utvidelser av 3. etasje i arealer der forprosjektet viser tilbaketrukket bygg med 
foranliggende takterrasser. 

Plasseringen av sykehusfløyen legger til rette for eventuelle framtidige utvidelser mot øst 
(ambulansetomta), koblet til østfasade av S1 og eventuelt også med en tilkobling, for eksempel med 
glassbro, til det planlagte omsorgssenteret. 

Korridor i underetasje er lagt slik at den eventuelt kan forlenges med en kulvert for tilkobling til 
omsorgssenteret eller en ny sykehusfløy i øst. Frittliggende bygg for trafo og reservekraftaggregat er 
lagt slik at disse funksjonene kan samlokaliseres med tilsvarende funksjoner for det nye 
omsorgssenteret. 

7.13 Arealoppgave  
Tabellen under viser en oversikt over bruttoareal for nybygg i prosjektet. Det prosjekterte bruttoarealet 
er på 4 501 kvm brutto.  
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Tabell 10: Arealoppgave nybygg Alta Nærsykehus 
 
Kulvert i S2 1. etg har høyde under 1,9 m og medregnes derfor ikke som areal. Ikke utgravet areal i 
S2 plan 1 er ikke medtatt. Åpent uisolert areal for uttrekk av avfallskonteiner er ikke medtatt. Revidert 
areal for underetasje og 1.etasje skyldes flytting av teknisk rom fra S1 plan 1 til S1 plan 2 som følge av 
vedtak i SG-sak 68-2015 for å få til en akseptabel løsning for dagbehandling, varemottak og 
avfallshåndtering. 
  

Nybygg Alta nærsykehus Prosjektert bruttoareal

Etasje

Nytt 
klinikkbygg S1 
og S2

Teknisk 
nybygg

U - Underetasje 587                        587                        
1 - 1.etasje 1 363                    70 1 433                    
2 - 2.etasje 1 404                    1 404                    
3 - 3.etasje 1 077                    1 077                    
Sum bruttoareal 4 431                    70                     4 501                    

Sum 
bruttoareal
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8 BYGNINGSMESSIGE OG TEKNISKE LØSNINGER 

8.1 Konstrukt ive krav og forutsetninger 
Standarder 

Bygget skal tilfredsstille gjeldende regelverk (TEK10) og standarder. Standarder: Eurokode-serien med 
nasjonale tillegg legges til grunn for prosjekteringen: 

• NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 
• NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 
• NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 
• NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner 
• NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong 
• NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 
• NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner 
• NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering 
• NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 
• NS-EN 1999 Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner 
 

Pålitelighetsklasse og kontrollklasse: Pålitelighetsklasse RC2. Dette gir kontrollklasse 2 (Normal 
kontroll). 

 

Bestandighet og dimensjonerende brukstid  

Bygningens hovedbærekonstruksjoner prosjekteres med krav til bestandighet ut fra bygningens 
dimensjonerende brukstid, som i henhold til retningslinjer i NS-EN 1990 er 50 år for bygninger i 
brukstidskategori 4 ”Bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner”. 

 

Utførelsesklasser  

• Utførelsesklasse for betong iht NS-EN 13670: Klasse 2. 
• Utførelsesklasser for stål iht NS-EN 1090-2: Generelt EXC2. 
 

Geometriske toleranser 

• Toleranseklasse 1 iht NS-EN 13670 og NS-EN 1090-2 benyttes 
 

Deformasjoner 

Bæresystemet skal være slik at det ikke oppstår problemer med tetthet, deformasjoner eller andre 
funksjonelle krav. Generelt bør nedbøyninger for det enkelte konstruksjonselement målt fra 
horisontalplanet ikke overstige L/300 eller 25 mm. Fasadestål skal ikke ha større nedbøyning enn 15 
mm. Områder med rom med utstyr som er følsomt for vibrasjoner utføres med tilfredsstillende 
vibrasjonsisolering. 

Brannmotstand  

I henhold til brannteknisk rapport. 
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Materialer 

Betongkonstruksjoner: 

Betongkonstruksjoner prosjekteres iht. NS-EN 1992 Eurocode 2 og utføres iht NS3420, NS-EN 13670 
og NS-EN 206-1. Eksponeringsklasse, betongkvalitet, bestandighetsklasse tilpasses 
miljøpåkjenningene på stedet. 

Stålkonstruksjoner:  

Stålkonstruksjoner prosjekteres iht NS-EN 1993 Eurocode 3 og utføres iht NS3420 og NS-EN 1090-2. 
Stålkonstruksjoner og krav til overflatebehandling utføres iht korrosivitetskategorier gitt i NS-EN ISO 
12944-2 og miljøpåkjenningene på stedet. 

 

Last 

Generelt skal bygget prosjekteres for laster gitt i gjeldende regelverk. 

 

Egenlast 

• Armert betong:     25,0 kN/m³ 
• Konstruksjonsstål:    77,0 kN/m³ 
• Hulldekke HD200       2,7 kN/m²  
• Hulldekke HD220       3,2 kN/m² 
• Hulldekke HD290       4,4 kN/m² 
• Ståltak inkl isolasjon og tekking     0,7 kN/m²  
• Egenvekt lettvegger (pr m² gulvflate):    0,5 kN/m² 
• Egenvekt himling + tekn. installasjoner:    1,0 kN/m² 
• Egenvekt av påstøp (90 mm):       2,3 kN/m²  
• Tynnavretting 20 mm      0,5 kN/m²  
• Tekking tak:       0,5 kN/m² 
• 50 mm betongheller på takterrasse:    1,3 kN/m² 
• Fasader i fløy S (Tegl):      2,0 kN/m² 
 

Variable laster 

Det er i prosjektet fastsatt en generell nyttelast som benyttes overalt dersom det ikke er lokale forhold 
som krever en større last. 

Nyttelast generelt:    4,0 kN/m² 

 

Snølast 

Snølast iht NS-EN 1991-1-3: 2003+NA2008. 

Kommune: Alta i Finnmark fylke. 

Karakteristisk snølast på mark Sk = 4,5 kN/m²  

Høydegrensen Hg=150 m. Byggestedets høyde H = 56,5 moh. Dvs ingen økning av snølast på mark 
pga høyde over havet. 

Formfaktor for flate tak µ1=0,8 gir snølast på tak = 3,6 kN/m²  
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Vindlast 

Referansevindhastighet, Alta kommune: VREF = 28 m/s 

Terrengruhetskategori: III  

Formfaktorer for vindtrykk på vegger og tak beregnes iht. NS-EN 1991-1-4. 

 

Ulykkeslaster - Jordskjelv/Seismiske laster 

NS-EN 1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismiske påvirkninger 

Hovedparametre: 

• Seismisk klasse. Alta Helsesenter kan defineres til å falle inn under både "Institusjon" og "Viktig 
infrastruktur". Seismisk klasse kan da ihht tabell NA.4(902) legges i seimisk klasse II, III eller IV. 
Seismisk klasse settes til klasse III: γ1=1,4* 

• Spissverdi for grunnens akselerasjon: ag40Hz= 0,25m/s2 
• Konstruksjonsfaktor: 1,5 (DCL) 
• Grunntype E: Gir forsterkingsfaktor for grunnforhold S = 1,7 
*Begrunnelse for valg av seismisk klasse III:  

Alta nærsykehus skal gi følgende tilbud:  

• Somatiske delen: Dagkirurgi, poliklinikk somatikk, radiologi, dialyse, cytostatika, 
døgnbehandling i 20 sykehussenger (ensengs rom normalsengeområde). Fødestue med 2 
fødestuer, barselrom og undersøkelsesrom. Det skal ikke bygges ut isolat, ikke for tung 
oppvåkning, ikke intensiv.,Det skal ikke bygges ut egen akuttavdeling og ikke for 
ambulansetjeneste.  

• Psykisk helse og rusbehandling: 8 senger innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 15 
sengerom for psykisk syke. Poliklinikker for barn, unge og voksne. Rusteam og ambulant 
akutteam. Det skal ikke gis behandling av tvungen psykisk helsevern. 

 

På bakgrunn av funksjonsområdene er Alta Nærsykehus vurdert til at det bør klassifiseres i klasse III. 
Dvs noe lavere enn større sykehus med akuttfunksjoner som sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. 

 

Ulykkeslaster forårsaket av kjøretøyer 

Iht NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 [13] 

8.2 Konstruksjoner og materialbruk 

8.2.0 Riving og miljøsanering 
Før alle rivearbeider utføres skal nødvendige miljøundersøkelser iht gjeldende regelverk utføres. Alt 
rivemateriell skal leveres på godkjent mottak. 

 

S-fløy 

Det blir noe rivearbeider ved tilkoblingspunktene i fløy H2/3 og H5. 
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8.2.1 Grunn og fundamenter 
Byggegrop 

Arbeidene vil omfatte graving, sprenging, sikring av graveskråninger, igjenfylling, opplasting, transport 
til godkjent fyllplass. Det skal lages grøfter for bunnledninger og avrettes underlag for gulv på grunn. 

Støttekonstruksjoner 

Ny S-fløy ligger tett opp mot Åsveien og det blir en skjæring på 6-8 meter mot veien. For at 
utbyggingsprosjektet i minst mulig grad skal påvirke Åsveien må utgravingen sikres med for eksempel 
bjelkestengsel eller jordstag og geonett. (Se prosjektets geotekniske rapport). 

Direktefundamentering 

Bygget kan direktefundamenteres. I nord ved Åsveien kommer bygget på berg. Det må sprenges en kile 
på ca. 0,5/1 m tykkelse for å få en mykere overgang mellom fundament på berg og fundament på 
løsmasse. I hovedsak kommer gulv 2-3 m under eksisterende terreng. Tomta avlastes og det oppnås 
kompensert fundamentering. Det forventes små og jevne setninger. Dimensjonerende grunntrykk 
beregnes til å være 180 kN/m2 for 1 m brede fundamenter i 1 m dybde. For detaljer og forutsetninger 
vises det til prosjektets geotekniske rapport. 

Drenering 

Rundt og under bygget i alle nivåer legges det drenering med drensrør ø100mm av plast, med omfylling 
av pukk og fiberduk. Drensledningene skal ha fall minimum 1:200, og føres til drenskum. Vegger mot 
terreng isoleres med drensplater, og tilbakefylling mot veggene utføres med drenerende masser av 
pukk.  

8.2.2 Bæresystemer 
S-fløy 

Bæresystemet generelt består av en kombinasjon av plasstøpte og prefabrikkerte konstruksjoner. Stive 
horisontale dekkeskiver fører horisontalkreftene ned til grunnen via vertikale skiver i betong. 
Bæresystemet skal tilpasses eksisterende bygningsmasse ved påkoblingspunktene. 

Dekke over underetasje: Plasstøpte søyler og vegger under et dekke av plasstøpt betong. 

Dekke over 1 etasje: Bygningsdel nord for trappesjakt ved akse CI utføres med plasstøpte dekker, 
vegger, søyler og bjelker. Bygningsdel sør for akse CI utføres med prefabrikkerte hulldekker, opplagt 
på oppsveiste hatteprofiler av stål. Søyler i innerakser utføres av betong og søyler i fasader utføres av 
stål. 

Dekke over 2. og 3. etasje: Utføres med prefabrikkerte hulldekker, opplagt på oppsveiste hatteprofiler 
av stål. Søyler i innerakser utføres av betong og søyler i fasader utføres av stål. 

8.2.3 Yttervegger 
S-fløy: 

Yttervegger over terreng skal tilfredsstille maksimalt varmetap på 0,13 W/m2K. Yttervegger utføres med 
dobbelt, splittet stenderverk av tre. Ytterveggens sjikt beskrevet innenfra og ut: 

Gipsplate (robustplate, alternativt 2x13 mm), 50 mm min.ull-isolasjon, dampsperre, 300 mm min.ull-
isolasjon, utvendig vindtetting (GU-plater samt vindtett, diffusjonsåpen duk), min 50 mm lufting, 
teglforblending.  

Avgrensede, inntrukne partier utføres med luftet platekledning. 

Vinduer utføres i tre med utvendig aluminiumsbeslag. Vinduene skal ha U-verdi < 0,8 W/m2K. Gesims-
og sålbenkbeslag foreslås utført i natureloksert aluminium.  

Betongvegger over terreng isoleres utvendig med 250 mm mineralull bak luftet forblending. 
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Solavskjerming, generelt: 

Fasader mot øst, sør og vest utføres med utvendig solavskjerming. Som solavskjerming foreslås brukt 
utvendig perforert duk (screen). 

Screen er like sterk som persienner. Duken er lagd av pvc belagte glassfibertråder og vevd slik at man 
kan se igjennom duken når den er nede. Ved lav sol er en ikke avhengig av å tilte lameller slik man er 
med persienner. Duken stenger ute like mye varme som persienner og er lett å rengjøre. 

Screenen utføres med styreskinner på siden og bunnskinne med vekt. Duk kan leveres i flere farger og 
tilpasses fasade. 

Screen utføres med motordrift, med sol- og vindautomatikk. Styring av solavskjermingen utføres med 
sentral styring fra værstasjon og individuell styring fra hvert enkelt rom. Toppkasse/motor monteres 
skjult bak kledning. 

8.2.4 Innervegger   
Innervegger utføres hovedsakelig med stenderverk i tynnplateprofiler, med gipsplate (2x13 mm, 
alternativt robustplate) på hver side, mineralullisolasjon. Stenderverksdimensjon og isolasjonstykkelse 
tilpasses lydklasse. I nødvendig omfang innfelles kryssfinerplater i stenderverkslivet, som spikerslag for 
veggmontering av utstyr. 

Innervegger i kjeller, særlig i våtrom, utføres i lettklinkerbetong, pusset begge sider. 

8.2.5 Dekker 
S-fløy 

Frittbærende dekker 

Det er i hovedsak lagt opp til bruk av mest mulig hulldekkeelementer med dimensjon HD285 med 
trinnlydplate 20 mm og påstøp 90 mm. Dette er et robust dekkealternativ mht lyd, brann, bæreevne og 
innfestingsmuligheter i underkant. Påstøp i overkant gir mulighet til trinnfri adkomst til baderom og det 
blir mulig å legge inn varmerør i baderom. Det forutsettes at hulldekkeelementene dimensjoneres med 
mer armering enn nødvendig slik at dekket er fleksibelt mht hulltaking og senere ombygging. I 
kjelleretasjen og i deler av 1. etasje der bygningen belastes av ensidig jordtrykk er det forutsatt 
plasstøpte konstruksjoner. Under takterrassene er dekket senket og gjort så lavt som mulig for å 
muliggjøre trinnfri adkomst, isolering over dekke og tilstrekkelig himlingshøyde i rommene under. 

Gulv på grunn 

Gulv på med tykkelse 100 mm etableres over isolasjon og et kapillærbrytende lag med pukk med 
tykkelse 400 mm. I henhold til krav i TEK 10 skal det legges radonsperre under alle nye bygg. 

8.2.6 Yttertak 
S-fløy 

Det forutsettes hulldekker som bærende element i tak. 

Isolasjon og tekking 

Taket utføres som flatt, «varmt» tak, med gjennomsnittlig 400 mm isolasjonstykkelse over dampsperre 
på betong. Tekking utføres i to lag papp. Innvendige nedløp.  

Terrasser utføres med oppklossede betongheller på isolert, tekket tak.  

8.2.7 Fast inventar 
Fast innredning omfatter hovedsakelig skranker, kjøkkeninnredninger og skapinnredninger.  
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8.2.8 Trapper / balkonger 
Som hovedtrapp i sykehusfløyen benyttes eksisterende trapp i akseområde 35-36. Ny trapp utføres som 
prefab-trapp i betong. Balkonger utføres i stål, montert til bærende konstruksjon i yttervegg. 

8.2.9 Diverse 
Kulvert/Area 

Det skal etableres teknisk kulvert under S-fløy. 

Det vil bli behov for area/nedfiringssjakt/avlastningsflate ved gassentral i S-fløy. 

For at MR-maskin skal kunne bli inntransportet kan det bli nødvendig å etablere en area eller en 
støttekonstruksjon ved akse CJ/42. 

8.3 VVS 

8.3.0 VVS-installasjoner generelt  
I rapporten er det medtatt føringer og anbefalinger for videre prosjektering av VVS-anlegg ved Alta 
Nærsykehus. Det vises til RIV-notat «prinsipiell utførelses 31 Sanitæranlegg» fra vedlegg til 
forprosjektrapport hvor de foreslåtte løsningene er beskrevet. 

Prosjektet er delt inn i 2 underprosjekt 

• Nybygg, Fløy S1 og S2 
• Ombygging H-fløyen 

- Lett ombygg H-fløyer 
- Tungt ombygg H-fløyer 

 

I nybygg S1 og S2 skal det etableres tekniske anlegg for alle berørte VVS fag. For ombygg forutsettes 
det at alt utstyr tilknyttes eksisterende tekniske anlegg, med mindre annet er angitt i rapporten. 

VVS-tekniske hoved føringer i nybygg skal i størst mulig grad holdes samlet, og sammen med øvrige 
tekniske føringer. Hovedføringsveger er: 

• Teknisk kulvert  
• Himling over korridor 
• Vertikale sjakter 
 

I horisontale føringsveier legges det opp til 250mm kontinuerlig krysningssone over traceen. Plassering 
av tekniske føringer skal koordineres mellom de tekniske fag i planleggings og byggefasen av prosjektet.  

 

Sikring mot vannskader 

Ved planlegging av våtinstallasjoner skal det benyttes løsninger som reduserer muligheten for, og 
begrenser omfanget ved eventuelle vannskader. Våtromsnormen legges til grunn i alle relevante 
sammenhenger. 

 

8.3.1 Sanitær 

8.3.1.1. Nybygg 
Infrastruktur og forutsetninger, VA 

Alta kommune har separate spill- og overvanns –nett. 
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Spillvann forutsettes tilknyttet offentlig ledning i kum 16178 ved fløy H5s nordende. Cotehøyde for 
spillvannsrør i kummen er oppgitt til ct 55.11. OK golv på grunn 1. etg er ct 56.5.  

Bunnledning for nybygget strekker seg fra S1 til S2, og vil få en lengde på ca 100m. Med min fall 1/60 
vil det bli utfordrende å legge avløp med selvfall for 1-3 etasje S1. For kjeller under S1 forutsettes det 
pumping av avløpsvann til et nivå hvor avløp kan videreføres med selvfall. 

Takvann og overvann fra terrasser, balkonger og uteområder vil bli samlet og ført ved selvfall til offentlig 
ledningsnett vest for E1. 

Det etableres vanninntak for tappevann og sprinkler fra kommunal ledning i Åsveien. Vannledninger 
føres inn i rørteknisk rom i tilbygget hvor varmtvannsberedning også finner sted.  

Eventuelle behov for supplering med hydranter/brannkummer må vurderes ut fra krav som vil fremgå 
av "Brannstrategirapport".  

Et nytt omsorgssenter planlegges i området sør for S1. Det anbefales at prosjektorganisasjonen 
kontaktes for å finne en felles VA løsning mot sørøst. 

 

Avløpsinstallasjoner 

Bygningens hovedstruktur er sengeposter i 2. og 3. etasje, og dagkirurgi, bildediagnostikk og dialyse i 
1 etasje. Sengerommene er fordelt slik at to og to rom er lagt inn mot en felles baderomstamme. 
Horisontale trekninger av ikke luftede spillvannsledninger er begrenset til maksimalt 10 meter. Siden 
avløpsledninger legges med fall er det vanskelig å angi faste krysningshøyder for avløpsrør. Det 
anbefales derfor spillvannsstammer for hver baderomstamme på begge sider av korridor. 

Der sengeromsmodulus brytes opp av andre funksjoner må stammeplassering løses lokalt. Prinsippet 
om å unngå krysning av korridor skal allikevel opprettholdes. 

Unntak kan gjøres i områder med liten avløpsbelastning såfremt kryssing av hovedføringsveg kan 
gjennomføres i krysningssonen. 

I S1 føres stammer ned til U1 hvor de trekkes sammen til felles uttrekksledning. Uttrekksledning føres 
inn på bunnledning under S2. For S2 føres stammer ned til bunnledningsplan hvor de trekkes sammen 
til felles bunnledning. Alle stammer skal ha stakemulighet før de entrer grunn. Bunnledning føres ut av 
bygget i nordvest mot H5. Det etableres stakebrønner i nødvendig omfang. 

Avløp legges generelt i støysvak og brannsikker kvalitet, eksempelvis MA. Alle stammer skal luftes over 
tak, og skal av fleksibibilitetshensyn legges i minimum MA 110. Vakuumventiler for avløpslufting tillates 
ikke uten særskilt tillatelse fra byggherre. 

Minste tillatte dim for bunnledninger er 110mm. 

 

Pumpekum 

Det må etableres pumpekum for pumping av spillvann fra kjeller S1 samt eventuelle utstyr fra første 
etasje som ikke lar seg tilknytte selvfallsledningen direkte. 

 

Overvann 

Taknedløp 

Takavvanning forutsettes utført som UV system. Rør fra taksluk trekkes sammen under tak i 3. etasje 
og føres ned i sjakt. Det skal gjennomføres en hydraulisk beregning av UV anlegget i forbindelse med 
dimensjonering. Overgang til selvfall gjøres når tilstrekkelig trykk er oppnådd, og før stammene går ned 
i grunn. Stammer trekkes sammen på bunnledningsplan, og føres samlet ut av bygget i nordvestlig 
hjørne.  
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Det etableres stakemulighet på enden av alle horisontale rørstrekk ved tak (grenrør ved ytterste 
tilknytning) samt stakerør før stammene entrer grunn. 

Terreng og gatesluk 

Mellom nybygg (S-fløyer) og eksisterende bygg etableres en lysgård / atrium. Mellom Åsveien og 
nybygg skrår terreng inn mot nybygg. Det prosjekteres avrenning fra utvendig terreng i nødvendig 
omfang. Foran innganger på gateplan prosjekteres gatesluk. Utendørs avrenning tas inn på offentlig 
overvannsnett via sandfangskum. 

Omfang avklares i samarbeide med LARK i detaljprosjektet. 

 

Forbruksvann 

Det etableres separat vanninnlegg for forbruksvann og sprinkler fra kommunal kum i Åsveien, og til 
inntakspunkt i rørteknisk rom.  

Vannkvaliteten er svært god i Alta kommune, men vannet har et høyt kalsiuminnhold som kan medføre 
oppbygging av kjelstein. Det må utføres tiltak for å motvirke uheldig utfelling.  

Legionella er normalt til stede i alle vannanlegg. Dette innebærer vanligvis liten helserisiko, men for syke 
mennesker kan eksponering innebære en betydelig risiko. I dette bygget skal det installeres Legionella-
sikringsanlegg før første avgang på tappevannsnettet. Anbefalt metode: Anodisk oksidasjon ved 
vanninntak. Status for Legionellasikkerheten skal kontrolleres rutinemessig ved prøvetaking. 

I forbindelse med vanninnlegg skal det etableres vannbehandlingsanlegg for: 

• Demineralisering av forbruksvann 
• Legionellasikring av forbruksvann 
 

For å opprettholde vannkvaliteten i tappevannsnettet skal NS-EN 1717, "Sikring mot tilbakeslag av 
vann", legges til grunn ved alle uttak og tilknytninger i nettet. Det er ikke identifisert potensielt farlige 
prosesser i dette prosjektet. Sikringen vil i hovedsak dreie seg om å hindre muligheten for tilbakeslag / 
tilbakesug fra sisterner, kar (vasker, kummer og badekar), åpne vannlås (sluk og WC skål) samt 
utvendige vannansamlinger. Erfaringsmessig oppstår slike problemstillinger når det tilkobles slanger til 
tappepunkt, og slangen har en slik lengde at utløpet kan legges i en potensielt forurenset 
vannansamling. 

Forutsetning og nivå for sikring mot tilbakeslag avklares i samarbeid med kommunale myndigheter. 

 

Varmtvannsberedning 

Oppvarming av varmt tappevann skjer ved direkteveksling mot fjernvarme. Det benyttes ladepumpe og 
akkumulatortanker. Akkumulator utrustes med El-kolbe i sluttledd for leveransesikkerhet. Det skal 
installeres forvarming av matevann via egen akkumulatortank vekslet mot varm side av isvannsmaskin. 

Kaldtvannstilknytning til systemet tas etter forbruksvannets vannbehandlings systemer 

Legionellasikring av varmtvanns-systemet oppnås ved tilknytning av kaldt vann etter forbruksvannets 
legionellasikring, samt at temperatur i berederanlegget settes til minimum 70°C. 

Det forutsettes skoldesikring ved blandeventil til 60°C etter berederanlegget. Det etableres varmtvanns-
sirkulasjonsledning for opprettholdelse av temperatur ved ytterste tappested. 
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Distribusjonsnett for varmt og kaldt tappevann 

Rørnettet utføres generelt i Cu hvor installasjonen er tilgjengelig for inspeksjon. Skjulte installasjoner, 
tilknytning til fordelingsskap, samt rør ut fra fordelingsskap utføres som "rør i rør". Definisjon av skjulte 
installasjoner ihht "Våtromsnormens" definisjon. 

Det skal installeres stengeventiler ut fra alle sjakter, og etter alle hovedforgreninger, samt før og etter 
hovedkomponenter i ledningsnettet. Foran alle utstyr, og ved alle utganger fra fordelingsskap skal det 
installeres avstengningsventiler. 

Fordelingsskap skal utrustes med lekkasjesikring i form av drenering til rom med sluk, eller ved fuktføler 
med tilhørende magnetventiler. 

KV, VV og VVC ledninger isoleres mot hhv kondens og varmetap. Akseptert ventetid på varmt vann er 
10 sekunder fram til fordelingsskap eller enkeltutstyr. 

Ved prosjektering og utførelse av tappevannsanlegget skal det legges vekt på å unngå "døde ender" og 
bakevjer for å gi legionellasikringsanlegget best mulig arbeidsvilkår. 

 

8.3.1.2. Ombygg H-Fløyer 
Ombygging generelt 

Arealer for tung ombygging er definert som arealer hvor innervegger rives og nye rom og funksjoner 
opprettes. 

Lett ombygging er definert som rom som pusses opp. Eksisterende rom kan gis nye funksjoner, og i den 
forbindelse kan det være aktuelt med demontering, remontering, eller flytting av eksisterende utstyr, 
samt installasjon av nytt utstyr. 

 

Avløpsinstallasjoner 

Nye og omdisponerte utstyr tilknyttes infrastruktur i underliggende etasje. 

Avløp legges generelt i støysvak og brannsikker kvalitet, eksempelvis MA. Ved behov etableres 
sekundærlufting for nye avløpsledninger. Sekundærluftinger føres over luftet stammes øverste utstyr 
før tilknytning. Vakuumventiler for avløpslufting tillates ikke uten at byggherren gir tillatelse i hvert enkelt 
tilfelle. 

 

Forbruksvann 

Eksisterende systemer benyttes. 

For å opprettholde vannkvaliteten i tappevannsnettet skal NS-EN 1717, "Sikring mot tilbakeslag av 
vann", legges til grunn ved alle uttak og tilknytninger i nettet. Det er ikke identifisert potensielt farlige 
prosesser i dette prosjektet. Sikringen vil i hovedsak dreie seg om å hindre muligheten for tilbakeslag / 
tilbakesug fra sisterner, kar (vasker, kummer og badekar), åpne vannlås (sluk og WC skål) samt 
utvendige vannansamlinger. Erfaringsmessig oppstår slike problemstillinger når det tilkobles slanger til 
tappepunkt, og slangen har en slik lengde at utløpet kan legges i en potensielt forurenset 
vannansamling. 

Forutsetning og nivå for sikring mot tilbakeslag avklares i samarbeid med kommunale myndigheter. 

 

Varmtvannsberedning 

Eksisterende systemer for varmt tappevann benyttes. 
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Distribusjonsnett for varmt og kaldt tappevann 

Eventuelle nye eller omdisponerte utstyr tilknyttes eksisterende distribusjonsnett for KV, VV og VVC i 
etasjen. Det forutsettes at tilknytningspunkt finnes så langt tilbake i nettet at tilstrekkelig dimensjon er 
tilgjengelig. I arealer med tung ombygging kan det også være behov for omlegging av føringsveg 
gjennom berørt areal. 

Rørnettet utføres generelt i Cu hvor installasjonen er tilgjengelig for inspeksjon. Skjulte installasjoner, 
tilknytning til fordelingsskap, samt rør ut fra fordelingsskap utføres som "rør i rør". Definisjon av skjulte 
installasjoner ihht "Våtromsnormens" definisjon. 

Det skal installeres stengeventiler i berørt nett ut fra behov. Foran alle berørte utstyr, og ved alle 
utganger fra nye fordelingsskap skal det installeres avstengningsventiler. 

Nye fordelingsskap skal utrustes med lekkasjesikring i form av drenering til rom med sluk, eller ved 
fuktføler med tilhørende magnetventiler. 

KV, VV og VVC ledninger isoleres mot hhv kondens og varmetap. Akseptert ventetid på varmt vann er 
10 sekunder fram til fordelingsskap eller enkeltutstyr. 

Eksisterende rutiner for legionellasikring beholdes. Ved ombyggingen skal det legges spesiell vekt på å 
unngå døde ender i ledningsnettet slik at det legges til rette for effektiv legionellabekjempelse. 

8.3.2 Varme 

8.3.2.1. Varmeanlegg generelt 
Nybygg, fløy S1 og S2, tilknyttes Hexa fjernvarme via ny undersentral. For å sikre byggets behov for 
varme skal det installeres Elkjel som backup. Elkjel tilknyttes nybyggets reservekraft forsyning. 

Ombyggingsarealer i H-fløyer forutsettes tilknyttet eksisterende varmeanlegg. Berørte arealer er i dag 
tilknyttet Hexa fjernvarme, med oljekjel som backup. Effektbehov forutsettes å være tilnærmet uendret. 

 

8.3.2.2. Nybygg 
Termisk varmeforsyning 

Nybygg, fløy S1 og S2, tilknyttes fjernvarme fra Hexa Bioenergi AS via ny undersentral. 

Rørteknisk rom er lokalisert i S1 kjeller nær varemottak og teknisk kulvert. Rørteknisk rom skal inneholde 
fjernvarmerigg, backup El-kjel, inntak og behandling av forbruksvann, varmtvannsberedning og 
sprinklersentral. 

Varmeanlegget er delt inn i følgende hoveddeler 

• Radiatoranlegg  60/50 °C 
• Golvvarmeanlegg 35/30 °C (bad våtrom) 
• Ventilasjonsoppvarming  60/30 °C 
 

I tillegg kommer varmtvannsberedning som betjenes av egen fjernvarmeveksler. 

Det etableres en hovedkurs fra undersentral fjernvarme til samlestokk for de ulike varmekursene. 
Temperaturnivåer må optimaliseres videre i detaljprosjektet. 

Alt behandlings og distribusjonsutstyr for varmeanleggene plasseres i rørteknisk rom. Golvvarme og 
snøsmelteanlegg skilles fra de øvrige anlegg med varmevekslere, både av hensyn til 
varmebærermedium, driftsbetingelser og sikkerhet mot lekkasjer.  

Det forutsettes et mengderegulert varmesystem med utetemperatur kompensert tur temperatur. 
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Grensesnitt 

Hexa leverer og installerer alt utstyr fram til og med fjernvarmevekslere. 

 

Energimåling 

Det skal installeres energimåler for de enkelte hovedsystem for delmengder og forbrukskontroll. 

 

Radiatoranlegg 

Temperaturnivå: 

Radiatoranlegget dimensjoneres for 60/50 °C. Returtemperatur velges lav for å begrense retur-
temperatur for fjernvarme. Temperaturdifferansen velges liten for å holde sirkulert vannmengde over 
radiator på et reguleringsmessig fornuftig nivå. 

 

Systemoppbygging: 

Radiatoranlegget har egen kurs fra samlestokk i varmesentral. Varierende energibehov forutsettes 
ivaretatt ved termostatstyrt mengderegulering over radiator, og STAP/STAM ventiler for fasadeopplegg. 

 

Infrastruktur: 

Hovedfordeling legges fra rørteknisk rom i S1-U1 og langs korridor S2-01. Det legges opp til 
fasadestammer fordelt fra hovedfordeling i laveste etasjenivå. To eller flere stammer kan dele felles 
STAP/STAM ventiler der dette er formålstjenlig. 

Det skal installeres stengeventiler foran og bak alle hovedkomponenter, i hver stammefot før første 
radiatorgren, og ved alle radiatorgrener på stammen. Alle skjulte føringer, samt åpent lagte 
hovedføringer skal varmeisoleres. Koblingsledninger på vegg hvor varmetap kommer rommet til gode 
kan legges uisolert. 

 

Krav til varmeelementer (Radiatorer): 
Det skal velges radiatorer med plan front og færrest mulig plan for forenklet renhold. I arealer med lavere 
hygienekrav kan det benyttes radiatorer med konveksjonsribber. Radiatoroppheng skal velges med 
hensyn på renholdsvennlighet. 

Radiatorer utstyres med motorstyrt radiatorventil kontrollert av romtermostat. Hvor flere radiatorer 
betjener samme rom kan felles ventil benyttes der dette er mulig. I åpne trappeløp hvor det kan forventes 
en temperaturgradient over etasje/nivå kan mekaniske termostatventiler benyttes. 

 

Golvvarmeanlegg 

Temperaturnivå:  

Golvvarmeanlegg dimensjoneres for t/r 35/30 °C. 

Systemoppbygging: 

Golvvarmeveksler plasseres i rørteknisk rom, og har en egen rørkurs fram til forbruksstedene. Anlegget 
betjener bad for sengerom, og dusjanlegg garderober i U1.  

Det må vurderes om golvvarme kan defineres som tilleggsvarme / komforttiltak og derfor tillates lagt 
som varmekabel. 
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Regulering:  

Golvvarme reguleres med kombiføler rom/gulv. 

 

Snøsmelteanlegg 

Ingen installasjon. 

 

Ventilasjonsoppvarming 

Temperaturnivå:  
Ventilasjonsvarmeanlegg dimensjoneres for t/r 60/30 °C. Temperaturdifferanse holdes stor for å 
begrense varmebatteri-dimensjon. 

Systemoppbygging og infrastruktur:  
Ventilasjonsvarmeanlegget har egen kurs fra samlestokk i varmesentral. Hovedføring legges i S1-U1 
og kulvert under S2. Fordeling til ventilasjonstekniske rom i S1-01 og S2-01. 

8.3.2.3. Ombygg H-Fløyer 
Varmeforsyning generelt 

Varme leveres av eksisterende varmesystem t/r 80/60°C. 

Radiatoranlegg 

Demontering og remontering av radiatorer i noe omfang for tilkomst rehabilitering av veggflater. 
I arealer med tung ombygging kan det være behov for flytting og evt supplering av radiatorer, samt 
justering av føringsveier. 
 

Ventilasjonsoppvarming 

Det trekkes ny kurs for ventilasjonsvarme til glassgateaggregat 360.03. Kursopplegg hentes fra 
eksisterende rørteknisk rom i kjeller. H4. Føringsveg: Varmerør følger trace til ventilasjonsrom i kjeller, 
og videre til rist i golv i glassgate. Derfra fram til aggregat. 

8.3.3 Brannslokking 

8.3.3.1. Nybygg 
Infrastruktur og forutsetninger, VA 

Det skal prosjekteres et sprinkleranlegg i samsvar med NS-EN 12845. Sprinkleranlegget er utformet 
som et soneanlegg, med eget vanninnlegg som er uavhengig av forbruksvann.  

Vanntilførsel for sprinkleranlegg hentes ved stikkledning fra kum i Åsveien, og føres inn til 
sprinklersentral i rørteknisk rom S1-U1 via ny utvendig brannkum. Dimensjonerende P/Q krav 
bestemmes av dette rommet. 

P=3,9 bar, Q=1100 l/min. 

Kommunal vannledning i området har dimensjon 150mm. Alta kommune har gitt foreløpig bekreftelse 
for nødvendig trykk og mengdeleveranse. Dette må verifiseres i detaljprosjektet. 

Ved vanninnlegget skal det tas hensyn til kravene i NS-EN-1717 ”Beskyttelse mot forurensning av 
drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved 
tilbakestrømming”. 
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Testing 

I henhold til NS-EN 1285 kap. 8.5 og 8.6 kreves det installasjon for permanent prøveutstyr som har 
kapasitet til å teste vannforsyningen minimum opp mot anleggets største krav til vannmengde. 

 

Omfang 

I henhold til OTP skal nybygg fullsprinkles. Det er planlagt våtanlegg med tørre endeanlegg der utilsiktet 
vannutstrømning er en fare for personer eller utstyr. 

Anlegget prosjekteres som soneanlegg, med inndeling U1, 01, 02 og 03. 

Følgende tabell viser planer for sprinkler i spesialrom. Øvrige rom forutsettes fullsprinklet. 

Type rom Valgt løsning 
 

Tekniske rom 
Plan U1 Hovedfordel. normalkraft Våtanlegg, Pre-actionventil 
Plan U1 Hovedfordel. nødkraft Våtanlegg, Pre-actionventil 
Plan U1 Hovedfordel. UPS Våtanlegg, Pre-actionventil 
Plan U1 UPS 1/Batteri Våtanlegg, Pre-actionventil 
Plan U1 Traforom normalkraft Ingen sprinkling 
Plan U1 Traforom nødkraft Ingen sprinkling 
Plan U1 HKR/Teleteknikk Våtanlegg, Pre-actionventil 
Flere plan El-rom Våtanlegg 
Flere plan Kommunikasjonsrom Våtanlegg 
Plan U1 Sprinklersentral Sprinkles i fareklasse OH3. 
Flere plan Teknisk driftsrom Sprinkles i fareklasse OH3. 
Bygg 
Trapperom Sprinkles ikke dersom det er egen branncelle og E60 dører 
Balkonger og 
overbygg 

Sprinkles med tørrhoder i våtanlegg dersom fasaden og dekket over ikke er 
brannsikkert. 

Krypkulvert Sprinkles. 
Heissjakt Sprinkles ikke dersom sjakten er egen branncelle. 

Kapasiteten på røykventileringen oppdimensjoneres. 
Rørsjakt Dersom det er tette etasjeskiller, sprinkles det i hver etasje. 

Åpne sjakter sprinkles med Largedrophoder m/skjerm i hver 2. etasje. 
Ventilasjonssjakt Dersom det er tette etasjeskiller, sprinkles det i hver etasje. 

Åpne sjakter sprinkles med Largedrophoder m/skjerm i hver 2. etasje. 
Luftinntak Sprinkles. Dersom det ikke kan garanteres frostsikkerhet, benyttes tørrhoder. 
WC < 5 m²  Sprinkles dersom de vender ut mot rømningsvei. 
WC > 5 m²  Sprinkles. 
Medisinsk 
Operasjonsrom Pre-actionventil med tørrsprinklere 
Diagnostikkrom Pre-actionventil med tørrsprinklere 
Kontrollrom Pre-actionventil med tørrsprinklere 
Manøverrom Pre-actionventil med tørrsprinklere 
Pasient arealer Sprinkles 
Sengerom psykiatri Institusjonssprinkling 
Kontor arealer Sprinkles 

Tabell 11: Generell romoversikt sprinkleranlegg 

Sprinklersentral 

Sprinklersentral plasseres i rørteknisk rom S1-U1, i umiddelbar nærhet til sprinkleranlegget. Utførelse 
som beskrevet i notat "Prinsipiell utførelse – Brannslukkeanlegg" Utførelse som sentral for soneanlegg. 

NS-EN-12845 beskriver en hydraulisk alarmklokke som skal installeres utvendig på vegg. Fordi det av 
og til kan være problematisk å føre fram vannrørene til den hydrauliske klokken, er det åpnet for å 
montere to trykkbrytere isteden. Stengeventil skal være tilkoblet brannalarmanlegg og gi teknisk alarm. 
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8.3.3.2. Ombygg H-Fløyer 
Omfang 

Sprinklerhoder flyttes og suppleres i noe omfang for tilpasning til ny bruk av arealer.  
I områder med tung ombygging må justering av traceer påregnes. Totalt areal er uforandret. Kapasitet 
i anlegget forventes derfor å være tilstrekkelig. 

 

8.3.4 Gass og trykkluft 

8.3.4.1. Nybygg 
Infrastruktur og forutsetninger, gassanlegg 

For medisinske gassanlegg gjelder NS-EN 737-3. I tillegg legges SIS HB 370 til grunn for prosjektering 
og systemløsninger. 

Medisinsk O₂ og medisinsk luft leveres fra sentralt anlegg (flaskepakker) i teknisk rom, S1-U1. 
Distribusjon til forbrukssteder horisontalt via sjakt i S1, og horisontalt i korridor S1 og S2. 

Flaskepakkene har et høyere trykk enn distribusjonsnettet. Trykket tas ned til driftstrykk for det enkelte 
gassanlegg via en stabilisator før tilknytning til distribusjonsnettet. 

Det installeres trykkvakter med flaskebackup for operasjonsrom, fødestuer og isolat. 

Medisinsk CO₂ og medisinsk lystgass leveres fra tømmestasjon med flaske. Plassering lokalt ved 
tømmested. 

Det installeres lokal kompressor for teknisk trykkluft i ventilasjonsteknisk rom S2-01. Lokalt 
distribusjonsnett til verksted og desinfeksjonsrom (ren del). 

Systemoppdeling 

• Medisinsk oksygen    =343.001 
• Medisinsk lystgass   =343.002 
• Medisinsk luft     =346.001 
• Medisinsk CO2    =343.003 
• Evakuering av anestesigass  =343.004 
• Teknisk trykkluft    =345.001 
 

Se prinsippnotat for gass og trykkluftanlegg for detaljer. 

 

8.3.4.2. Ombygg H-Fløyer 
Omfang 

Gassuttak flyttes og suppleres i noe omfang for tilpasning til ny bruk av arealer.  
I områder med tung ombygging må justering av traceer påregnes. Totalt areal er uforandret. Kapasitet 
i anlegget forventes derfor å være tilstrekkelig. 
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8.3.5 Kuldeanlegg 
Generelt 

Kjølerom kjøles ved hjelp av egne kjølemaskiner (split unit). Fordamper plasseres i rommet. Kjølemaskin 
og kondensatorenhet plasseres lett tilgjengelig for service, for eksempel i teknisk rom. 
Kondensatorenhet kjøles via byggets isvannsanlegg "prosesskjøling". 

 

8.3.5.1. Nybygg 
Omfang 

Prosjektet har så langt identifisert lager for matavfall, smitteavfall og spesialavfall som kandidater for 
separate kjøleanlegg. Omfang må avklares i detaljprosjektet når romtemperatur er avklart. 

 

8.3.5.2. Ombygg H-Fløyer 
Omfang 

Ingen installasjon 

 

8.3.6 Luftbehandling 
Generelt 

Luftbehandlingsanleggene har en vesentlig betydning i forhold til å oppnå krav og målsetninger til at 
inneklimaet i bygningen skal oppleves som positivt for brukere og ansatte. Det skal derfor legges vekt 
på anleggsdesign, systeminndeling og tilrettelegging for drift og vedlikehold. Luftbehandlings-anleggene 
er gjenstand for både komfort- og prosess-krav som er avgjørende for byggets funksjon, innemiljø og 
opplevde klimakvalitet. 

 

Luftinntak og avkast 

I tidligere byggetrinn ved bygningskomplekset er det benyttet frittliggende inntak og avkast installasjoner 
på grunn. Dette videreføres for aggregater plassert i lufttekniske rom under grunn. For tekniske rom 
over grunn trekkes inntak/avkast over tak, eventuelt i vegg ved takoppbygg.  

I lufttekniske rom som inneholder mer enn ett aggregat er det forutsatt felles inntak og avkast løsning.  

Inntak og avkast skal utformes slik at de er beskyttet mot inntrengning av fukt og fremmedlegemer. 
Rister og fuktfeller skal være selvdrenerende. Inntaks og avkastkammer skal utrustes med drenering på 
laveste nivå, og anslutningskanaler skal tilknyttes med fall vekk fra aggregat. Luftinntak og luftveg fram 
til aggregat skal utføres i materiale som ikke gir grobunn for mikroorganismer, soppvekst og fuktskader 
ved eventuell oppfuktning. Inntaksarrangementet skal være rensbart og inspiserbart innvendig i hele 
dets lengde. 

 

Systeminndeling 

Luftbehandling er løst ved flere systemer i prosjektet. Inndelingen framgår av tabell i prinsippnotat 
luftbehandlingsanlegg, vedlagt rapporten. 

Følgende overordnede prinsipp er lagt til grunn for inndelingen: 

• Funksjonslikhet forbrukssteder 
• Geografisk plassering 
• Driftstid 
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• Spesialsystemer / prosess 
 

Energi til ventilasjon 

Passivhusstandarden setter strenge krav til energibruk. SFP <= 1,5 kW/(m³s). 

Sintef har gjennomført en utredning med tanke på valg av prinsipp for varmegjenvinning i norske 
sykehus, "Varmegjenvinning av ventilasjon". 

Rapporten konkluderer med at det kan benyttes roterende gjenvinnere i et større omfang enn det 
tradisjonelt gjøres i norske sykehus. Dette er et viktig bidrag for å nå de energimessige krav som settes 
til utbyggingen. 

I dette prosjektet forutsettes det derfor generelt bruk av roterende gjenvinner. Unntak gjelder for 
operasjon og fødestuer, hvor prosesshensyn går foran energioptimalisering. 

Mengden luft som skal varmes opp er et annet vesentlig punkt i forhold til energibehov. For å holde 
mengden nede skal det prosjekteres med behovsstyrt ventilasjon. Behovsstyring på romnivå er kostbart 
og teknisk krevende. I dette prosjektet skal det derfor legges vekt på behovsstyring av de store arealer. 
Reguleringsparametre er: 

• Driftstid: Mengderegulere arealer med ulik driftstid innenfor samme system/aggregat 
• CO₂/Temp: Mengderegulere arealer med varierende personbelastning ut fra klimaparametre. 
 

Identifiserte VAV soner: 

• S2: Dagkirurgi/Bildediagnostikk/Sengepost somatikk/Sengepost psykiatri 
• S1: U1/Dialyse/Barsel/APAT 
• H4: Glassgate 

 

8.3.6.1. Nybygg 
• System 360.01. Betjener Dagkirurgi, Bildediagnostikk, sengeromsposter for somatikk og 

psykiatri.  
• System 369.01 betjener Operasjonsstue, dagkirurgi (<100 CFU) 
Lokalisering S2-01 nordøstlige hjørne. 

• System 360.02. Betjener Dialyse, Barsel, APAT 
• System 369.02. Betjener fødestuer, barselavdeling 
Lokalisering S1.01 

Arealer som grenser mot eksisterende bygg, og som havner i eksisterende byggs brannseksjon 
forutsettes ventilert fra eksisterende byggs ventilasjonssystemer. 

 

8.3.6.2. Glassgate H-Fløyer 
• System 360.03. Betjener Glassgate 
 
Glassgate ventileres av enhetsaggregat/klasseromsaggregat plassert i glassgata. 
Inntak/avkast over glasstak. Tilluft via golvdon etter fortrengningsprinsippet. Sentralt avtrekk ved tak. 
 

Aggregat skal ha frekvensstyrte vifter og mengdereguleres på CO₂/temp. 
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8.3.6.3. Ombygg H-Fløyer 
Omfang 

Tilluft- og avtrekks -ventiler flyttes og suppleres i noe omfang for tilpasning til ny bruk av arealer.  
I områder med tung ombygging må justering av traceer påregnes. Totalt areal er uforandret. Kapasitet 
i anlegget forventes derfor å være tilstrekkelig. 

8.3.7 Luftkjøleanlegg 
Generelt 

Dette kapitlet omfatter isvannsanlegg, samt kjølesystemer for luftbehandling og lokal romkjøling. 

 

8.3.7.1. Nybygg 
Termisk kjøleforsyning 

Det skal prosjekteres isvannsanlegg for betjening av kjølebehov for ventilasjon- og prosess –kjøling. 

Kjølesystemet består av komponentene: 

• Kjølemaskin 
• Tørrkjøler med tørrkjølekrets 
• Isvannstank med samlestokk 
 

Kjølesystemet skal ha gjenvinning av overskuddsvarme ved forvarming av KV til beredersystemet slik 
at dumping over tørrkjøler holdes på et minimum. 

Kjølesystemet er delt i to kurser for: 
• Sentral komfort/klimakjøling (Ventilasjon/luftbehandling) Temp nivå 11/18 °C 
• Kjølebafler, fancoils  (lokal kjøling av prosessvarme) Temp nivå 14/18 °C 
 

Temperaturnivå for kjølekurs "Kjølebafler / fankoils" er lagt slik at en skal unngå kondensering av vann 
fra romluft ved drift av systemet. I rom med sårbart elektrisk utstyr må man allikevel sikre installasjonen 
med drenspanne med utløp til spillvann. 

Det etableres avstengning før og etter alle hovedkomponenter, ved hver hovedforgrening, ut fra sjakter 
og foran forbrukssted. 

 

Sentralkjøling 

Det opprettes egen kurs for ventilasjonskjøling fra samlestokk isvann i rørteknisk rom. Hovedføring i S1-
U1 til sjakt i S1, og videre i kulvert under S2 fram til oppstikk til ventilasjonsteknisk rom S2. Forgrening 
til kjølebatterier i respektive luftbehandlingsaggregater i de tekniske rom. 

 

Lokal kjøling 

Lokal kjøling omfatter all kjøling i rom hvor prosess eller funksjonsutstyr avgir varme som må ledes bort, 
samt rom hvor funksjon er avhengig av en lavere temperatur enn bygget for øvrig. 

Det opprettes egen kurs for lokal kjøling fra samlestokk isvann i rørteknisk rom. Hovedføring i S1-U1 og 
kulvert under S2. Det føres opp stammer i sjakt S1 og sjakt i ventilasjonsrom S2. Fra sjakter fordeles 
grenledninger som betjener hver etasje. 

Valg av kjøleunit (Fancoil, kjølebaffel, dataromkjøler, tilknytning til eksternt utstyr) skal skje på 
prosesseiers premisser, og tilpasses prosessens behov. 
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Forbrukssteder kjøling: 

Forbrukssteder Estimert forbruk 
Luftbehandlingsaggregater 100 kW 
EL/IKT 45 kW 
Kjølerom (avfall) 3x5 kW 15 kW 
Kjølebehov skyllerom 3x2kW 6 kW 
CT 5 kW 
MR 30 kW 
Manøverrom 2x3 kW 6 kW 
Tabell 12: Forbrukssteder kjøling og estimert forbruk i nybygg 
 

8.3.7.2. Ombygg H-Fløyer 
Omfang 

Kjøleuniter flyttes og suppleres i noe omfang for tilpasning til ny bruk av arealer.  
I områder med tung ombygging må justering av traceer påregnes. Totalt areal er uforandret. Kapasitet 
i anlegget forventes derfor å være tilstrekkelig. 

 

8.3.8 Vannbehandlingsanlegg 

8.3.8.1. Vannbehandling av forbruksvann 
I forbindelse med vanninnlegg i nybygg skal det prosjekteres vannbehandlingsanlegg for bløtgjøring og 
legionellasikring. 

• Bløtgjøring: Ionebytteanlegg Ca/Mg – Na 
• Legionellasikring: Anodisk oksidasjonsanlegg 
 

8.3.8.2. Rentvannsanlegg 
Det skal prosjekteres RO anlegg for dialysemaskiner. 

 

8.3.8.3. Vannbehandling sluttede kretser 
I lukkede varme og kjølekretser skal det installeres vannbehandlingsanlegg for korrosjonsbeskyttelse, 
sverte og partikkelfiltrering og pH kontroll. Anleggene skal være fri for kjemikalietilsetning og arbeide 
etter delstrømsprinsippet. 

Installasjoner:  

• Varmeanlegg 
• Kjøleanlegg (isvannskrets) 
 

8.3.9 Utvendige anlegg 
Utvendige anlegg er beskrevet under sanitæranlegg. 
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8.4 Elkraft 

8.4.0 Elkraft generelt 
 
Nybygg, Fløy S1 og S2 

For nytt bygg velges spenningssystem 230V/400V TN-S for lavspent distribusjon av elkraft. 
Spenningssystemer inndeles i 3 deler:  

• Normalkraft = Uprioritert kraft, forsyning lokal netteier. 
• Reservekraft (<15sek) = Prioritert kraft, forsyning fra aggregat. 
• Avbruddsfri kraft UPS = forsyning fra UPS med batteribackup 
 
Fordelingssystemet skal ha en hierarkisk oppbygging med nettstasjon, hovedfordeling, stigekabler og 
underfordelinger. Nettstasjon planlegges å plasseres i utvendig teknisk bygg, øst for ny fløy.  
Hovedfordelinger og underfordelinger plasseres i egne rom og underfordelinger for rom for medisinsk 
bruk gruppe 2 plasseres i fordelingsnisje. 

På bakgrunn av beregninger og erfaringer fra andre sykehus legges til grunn en flatebelastning på ca 
55W/m2 med en effektfaktor cosØ =0,9, samt 450kW for backup på varme for dimensjonering av 
kraftforsyningen. I tillegg legges til grunn backup for elkjel på 450kW (romoppvarming, ventilasjon og 
varmtvann) 

Det er lagt inn 30% reserve i dimensjoneringen til eventuelle utvidelser.  

For forbruk av reservekraft legges til grunn flatebelastning på 25W/m2 (som en del av flatebelastning 
på 55W/m2) og forsyning av elkjel 450kW. For UPS-belastning legges til grunn ca. 10W/m2. Her 
kommer i tillegg back-up for IKT-rom. 

Dette gir dimensjonerende effekt for ny fløy: 

• Normalkraft: 280kVA + backup elkjel 450kW 
• Reservekraft: 130kVA + backup elkjel 450kW 
• UPS: 120 kVA. 
 
 
Lett og tung ombygging 

For ombyggingsareal i eksisterende arealer i H-fløyer tilpasses og utvides den elektrotekniske 
installasjonen i henhold til eksisterende infrastruktur. Fordelinger, stigekabler og føringsveier beholdes 
intakt med suppleringer og tilpasninger etter behov. 

I lett ombygging er i hovedsak forutsatt at eksisterende kursopplegg og stikkontakter beholdes. I rom 
med nye funksjoner tilpasses eventuelle nye stikkontakter til den nye funksjonen. I tung ombygging er i 
hovedsak forutsatt nytt kursopplegg og stikkontakter, tilpasset eksisterende kursopplegg fra fordeling. 
 

8.4.1 Basisinstallasjoner for elkraft 
 
411 Systemer for kabelføring 
Føringsveiene omfatter kabelstiger, kabelrenner, armaturskinner, veggkanaler/kabelkanaler, 
pasientkanaler (sykeromskanaler) og rørføringer. 

Generelt etableres separate føringsveier for elkraftkabler og tele/datakabler i nytt bygg. Kabelstiger 
monteres over himling i korridor. Korridor er sprinklet over og under himling.  

I rom monteres installasjonskanaler/kabelkanaler for føring av kurskabler og tele/datakabler til 
stikkontakter og uttak i rom. 
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Pasientkanaler (sykeromskanaler) med integrerte stikkontakter, datauttak og gassuttak samt 
utstyrskinne installeres på sengerom og undersøkelsesrom. Pasientkanal utføres i hovedsak som 
horisontal kanal plassert på vegg over seng. 

For veggkanaler og pasientkanaler benyttes hvitlakkerte aluminiumskanaler (RAL 9010).  
I ombyggingsareal forutsettes at eksisterende føringsveier benyttes. 

 
412 Systemer for jording 

For bygget etableres hovedjordelektrode, ringjordselektrode forlagt rundt bygget under dreneringsgrøft. 
Hovedjordelektrode føres frem til jordskinne i hovedfordeling som tilknyttes jordskinne i nettstasjon, 
aggregatrom, UPS-rom og IKT-rom. 

 
413 Lynvern 
Ny fløy utføres ikke med utvendig lynvernanlegg på tak, da dette ikke er installert på eksisterende fløyer. 

Hovedfordelinger og underfordelinger utføres med overspenningsavledere som beskyttelse mot 
lynoverspenninger på kraftforsyningen. 

 

8.4.2 Høyspent forsyning 
Det forutsette etablert egen nettstasjon for nytt bygg (fløy S). Nettstasjonen utføres som eget rom i et 
frittliggende bygg sammen med rom for reservekraftaggregat. 

Til ny nettstasjon etableres høyspent tilførsel fra eksisterende nettstasjon på området. 

 

8.4.3 Lavspent forsyning 
 
431 Systemer for elkraftinntak 
For den lavspente forsyningen i nytt bygg etableres inntakskabler fra nettstasjon til hovedfordeling, samt 
tilførselskabler fra reservekraftaggregat til hovedfordeling. 

 

432 Systemer for hovedfordeling 
For nytt bygg etableres separate rom for hovedfordeling normalkraft, reservekraft og avbruddsfri kraft 
(UPS). Hvert rom etableres som egen branncelle i plan sokkel. Rom for avbruddsfri kraft vil inneholde 
hovedfordeling, UPS samt batteripakker plassert i eget batterirom. 

Hovedfordeling for reservekraft forsynes i normalsituasjonen fra hovedfordeling normalkraft og fra 
reservekraftaggregat ved feil på det offentlige nettet. Hovedfordeling for avbruddfri kraft (UPS) plasseres 
sammen med UPS og denne forsynes fra hovedfordeling reservekraft.  

Det vil bli egne stigenett for henholdsvis normalkraft, reservekraft og avbruddsfri kraft (UPS). Stigekabler 
føres ut av hovedfordeling i eget kabelfelt.  

Stigekabler skal fortrinnsvis forlegges i en høyde på kabelstiger og med kabeldiameters avstand.  

Alle kabler skal etter installasjonen ha min. 30% ledig kapasitet. 

 

433 Elkraftfordeling til alminnelig bruk 
Underfordelinger etableres i egne elrom, og utføres som separate fordelinger for henholdsvis 
normalkraft, reservekraft og UPS. Det etableres 2 rom for underfordelinger (elrom) for hver etasje 
plassert gjennomgående vertikalt opp gjennom bygget (tårn).  

Fordelingene utføres i hht. tavlenormens krav til betjening av usakskyndig personell. 
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Alle fordelinger utføres med minimum 30% reservekapasitet både for plass og elektrisk kapasitet. 

Kursopplegg og stikkontakter medtas i henhold til romfunksjonsprogram, planløsninger samt løst og fast 
utstyr plassert i rom. 

 

Lett og tung ombygging. 

I lett ombygging er i hovedsak forutsatt at eksisterende kursopplegg og stikkontakter beholdes. I rom 
med nye funksjoner tilpasses eventuelle nye stikkontakter til den nye funksjonen. I tung ombygging er i 
hovedsak forutsatt nytt kursopplegg og stikkontakter, tilpasset eksisterende kursopplegg fra fordeling. 

 

8.4.4 Lys 
 
442 Belysningsutstyr 
Belysningen skal være dekkende for funksjon og tilpasses innredning og miljø. Løsningene baseres på 
enkle, effektive anlegg med gunstig årskostnad og god romtilpasning, hvor Lyskulturs publikasjoner 
legges til grunn. 

For å tilfredsstille krav i prosjektet til begrensing av energiforbruket forutsettes det en stor grad av 
behovsstyring av lyset, basert på tilstedeværelse. I tillegg kan muligheten for å utnytte dagslysinnfall for 
å spare energi til lys bli nærmere vurdert i detaljprosjektet. 

Belysningsprinsipp varierer for de ulike romkategoriene og bygges opp etter følgende hovedprinsipp: 

• Jevn allmennbelysning 
• Plassorientert allmennbelysning 
• Lav allmennbelysning supplert med plassbelysning 
 

Lyskilde velges ut i fra hvilke behov som skal ivaretas, som f.eks. lysytelse, energieffektivitet, levetid, 
dimensjoner, fargetemperatur og lysdemping. 

Tradisjonelt er det normalt å benytte T5 lysrør og kompaktlysrør, mens LED benyttes til effekt- og 
miljøbelysning. 

Dagens LED-lyskilder er imidlertid en mer effektiv lyskilde enn T5 lysrør, og LED og lysrør er svært like 
når det kommer til lystekniske egenskaper som lysfarge og fargegjengivelse. LED er overlegen lysrør 
når det kommer til levetid. Prismessig er lysrørarmaturer fortsatt fordelaktig men forskjellen er redusert 
betraktelig de senere år og prisforskjellen varierer for ulike armaturtyper. Enkel LCC-kalkyle viser at om 
det benyttes LED-armaturer vil den ekstra investerings-kostnaden være inntjent i løpet av 6-7 år i de 
fleste områder. 

For armaturer med mikroprismatisk eller opalisert avdekning har LED-armaturer vist seg som et svært 
energieffektivt og godt alternativ til armaturer med lysrør. Her eksisterer det allerede mange gode LED-
armaturer, og i denne armaturgruppen er prisforskjellen mellom lysrør og LED forholdsvis liten. Det 
benyttes dermed LED for armaturer med avdekning. 

T5 er pr. i dag ledende som lyskilde for pendelarmaturer. Det eksisterer allerede flere gode alternativer 
med LED som lyskilde, og det forventes stor utvikling i den nærmeste tiden. Likevel er det i denne 
armaturgruppen at vi finner den største prisforskjellen. Av kostnadsmessige hensyn anbefales det derfor 
å benytte T5 som lyskilde for nedhengte kontorarmaturer. 

Downlights og mindre veggarmaturer har tidligere stort sett benyttet kompaktlysrør som lyskilde. 
Kompaktlysrør er imidlertid vesentlig mindre energieffektive enn LED samt at kostnadsforskjell mellom 
armaturer med LED og kompaktlysrør er relativt liten. Det foreslås derfor at armaturer med LED-lyskilder 
benyttes for denne typen armaturer.  

Generelt bør overflater på vegger, tak og gulv ha gode refleksjonsverdier, dvs. lyse flater for å begrense 
behov for effekt i belysningsanlegget. 
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Endelig valg av belysningsløsning vil derfor først foreligge i detaljprosjekteringsfasen, men følgende 
legges til grunn: 

 

Sengerom 

Prinsippet i sengerom vil være lav allmennbelysning supplert med plassbelysning. Ved plassering av 
armaturer må det tas i betraktning at det skal foregå undersøkelse og enkel behandling, slik at krav til 
lysnivået på seng kan tilfredsstilles. Dette ivaretas med innfelte armaturer med mikroprismatisk 
avdekning. I undersøkelsessituasjon skal lysnivå settes til 100%, og redusert belysningsstyrke i 
"normalsituasjon". Leselys ivaretas med bevegelig/leddet arm montert på pasientkanal 
(sykeromskanal), og armaturen skal gi godt lys for pasient i seng, både liggende og sittende, samt 
leselys ved stol hvis pasient eller besøkende ønsker å sitte der. Ved montering av håndvask inne på 
rommet medtas speilbelysning i tilknytting til denne. En downlight monteres rett innenfor døren, denne 
vil også fungere som nattlys. Armaturenes optiske egenskap vektlegges med tanke på blending for 
sengeliggende pasienter. Det benyttes armaturer med lysdemping. 

 
Undersøkelse/behandling 

Det benyttes innfelte armaturer med mikroprismatisk avdekning. I en samtalesituasjon vil det være 
ønskelig med en mere dempet lyssetting, som vil gi pasienten en roligere og tryggere ramme. Rommene 
har også PC-arbeidsplasser som krever god plassbelysning. Det benyttes armaturer med lysdemping. 

 
Kontor  

For cellekontorer foreslås det å etablere plassorientert allmennbelysning, som gir en generell 
allmennbelysning på 300lux, med min. 500lux på arbeidsbordet. Oppgaven løses best med nedhengte 
armaturer med noe opplys. For større kontorer/kontorfellesskap velges en jevn allmennbelysning på 
500lux, løst med innfelte armaturer med prismatisk avdekning. Det benyttes armaturer med lysdemping. 

 
Korridor 

Det velges innfelte armaturer i korridorer. Det benyttes smale, rekkemonterte armaturer med opalisert 
eller prismatisk avdekning. Armaturene monteres asymmetrisk, langs sidevegg i korridoren for å unngå 
blending ved pasienttransport. Der korridor utvides til pauseareal e.l. endres belysningsnivå og løsning 
i henhold til funksjon. 

 

Lett og tung ombygging. 

I lett ombygging er i hovedsak forutsatt at eksisterende lysanlegg beholdes. I rom med nye funksjoner 
tilpasses lysanlegget til den nye funksjonen. I tung ombygging er i hovedsak forutsatt nytt lysanlegget 
tilpasset eksisterende kursopplegg fra fordeling.  

 

443 Nødlysutstyr 
Hovedfunksjonen til nødlyset er å skape en trygg og oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning.  

Anlegget skal tilfredsstille byggeforskriftenes krav til ledesystem samt arbeidsmiljølovens krav til 
tilfredsstillende belysning av rømningsveier.  

En løsning basert på NS3926 med kun etterlysende produkter vil i utgangspunktet kunne gi et anlegg 
med de laveste investeringskostnadene. Dette fordi anlegget ikke innebærer andre tekniske 
installasjoner enn ladelys fra den generelle belysningen.   

Imidlertid vil en slik løsning innebære vesentlige ulemper: 
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• Omfang av ledelinjer/markeringer i henhold til normen vil bli svært omfattende. Det vil være en 
estetisk utfordring å få dette implementert på en god måte. Erfaringer fra andre tilsvarende 
prosjekter underbygger dette. 

• Etterlysende produkter krever kontinuerlig ladelys. Dette vil hindre mulighet for behovstyring av 
lyset i flukt og rømningsveier. Trapper som normalt ikke er i bruk må ha mer eller mindre 
kontinuerlig ladelys for de etterlysende produkter. Dette er lite forenlig med byggets 
energikonsept. 

• Usikkerhet i forhold til beregning av nødvendig ladelys fra den generelle belysningen. Det er 
mange typer av selvlysende produkter med ulike krav til ladelys. Lading ved intermitterende 
belysning kan ikke dokumenteres. 

• Et ledesystem i henhold til NS 3926 vil ikke tilfredsstille arbeidsplassforskriftens krav til nødlys. 
 

Med en løsning basert på NS-EN 1838 med sentralisert nødlysanlegg vil en unngå de utfordringer som 
NS 3926 gir i forhold til estetisk utforming og energikonseptet. Løsningen er i henhold til OTP og 
tilfredsstiller alle relevante forskriftskrav til ledesystem, og møter samtidig prosjektets energiambisjon i 
forhold til behovsstyring. Ulempen her er noe høyere investeringskostnad. 

Løsningen med sentralisert nødlysanlegg møter imidlertid ikke krav i byggeforskriftens veiledning 
(VTEK) om etablering av lavtsittende lederlinjer i rømningsvei og fluktvei. VTEK er en veiledning og ikke 
en forskrift og man er dermed ikke pålagt å følge dette. Bakgrunnen for kravet i VTEK er å sikre bedre 
rømningsforhold hvis rømningsveien skulle fylles med røyk. Dette er en situasjon man søker å unngå 
gjennom andre branntekniske tiltak som brannteknisk oppdeling osv. 

For å imøtekomme kravene i VTEK har vi valgt å supplere kravene i NS-EN 1838/NEK EN 50172 med 
lavtsittende ledelinjer i flukt og rømningsveier i de områder hvor brannteknisk oppdeling, personantall, 
rømningstid eller andre faktorer tilsier at dette er hensiktsmessig. Dette avklares i samarbeid med 
brannteknisk rådgiver. 

Med ovenstående som grunnlag er det valgt et sentralisert nødlysanlegg supplert med lavtsittende 
etterlysende ledelinjer i flukt og rømningsveier der omfang og utførelse på ledelinjer koordineres mot 
brannrådgiver og arkitekt i detaljprosjekt. 

Konseptet for nødlys vil dermed bestå av: 
• Nødlyssentral 
• Markeringslys 
• Ledelys 
• Ledelinjer i flukt og rømningsveier 
 

8.4.5 Elvarme 
Ny fløy oppvarmes via vannbåren varme tilkoblet varmesentral. 

Unntaksvis kan det benyttes elektrisk oppvarming der vannbåren varme er uhensiktsmessig eller 
medfører store tilleggskostnader. 

Det forutsettes bruk av varmekabler for frostsikring av rør, taknedløp og sluk der dette er nødvendig. 

 

8.4.6 Reservekraft 
For å tilfredsstille forskriftene og krav til nødstrømsforsyning utføres ny fløy med reservekraftaggregat 
med oppstart ≤25sek og avbruddfri kraftforsyning UPS med batteritid på 1 time. 

Ved brudd på strømforsyningen i det offentlige nett overtar reservekraftaggregat og UPS 
strømforsyningen til ny fløy. 

Det planlegges å plassere reservekraftaggregatet i et eget bygg på utsiden øst for ny fløy. Det 
planlegges at bygget utformes slik at det kan utvides/bygges på for eventuelle installasjon av flere 
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aggregater som kan stå som en sentral kraftstasjon som også forsyner planlagt nytt omsorgssenter og 
eventuell samkjøring mot eksisterende helsesenter. 

Det er vurdert som tilstrekkelig sikkerhet å installere 1stk reservekraftaggregat. Se også eget notat NOT-
RIE-001 Prinsipiell utførelse av kraftforsyningen. 

Systemet dimensjoneres for ca. 50% forbrukslast for ny fløy og skal primært forsyne rom for 
pasientbehandling gruppe 1 og gruppe 2 iht. NEK400, UPS for bygget og tekniske systemer som skal 
være i drift ved svikt på offentlig nett. 

Aggregatet skal være dieseldrevet og mate direkte inn på 400V hovedfordeling dvs. generatorspenning 
3x400V pluss N. Aggregatet består av dieselmotor med 1500 o/min og med standard industritype 
lavspent (400V) generatorer. Det etableres en dagtank for drivstoff i aggregatrommet, med tilførsel fra 
en større nedgravd drivstofftank for å sikre kravet på 24 timers drift iht. NEK400.  

I henhold til NEK400 skal det installeres nødstrømsforsyning til rom for medisinsk bruk gruppe 1 og 
gruppe 2 og til lys i rømningsveier når dette velges som ledesystem. I tillegg installeres avbruddsfri kraft 
til data, kommunikasjonssystemer, sykesignal, og adgangs/sikringsanlegg. Brannalarm utføres med 
egen lokal batteribackup. 

For å tilfredsstille krav til nødstrømsforsyning ≤0,5 sek. installeres online UPS med ytelse på 120kVA i 
henhold til byggets behov og med batteribank med 100% ytelse i 60 minutter i batterienes levetid. UPS 
skal levere 400/230V 3-fase vekselstrøm i et TN-S system. 

8.5 Tele og automatisering 

8.5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 
514 Inntakskabler for teleanlegg 
Ny fløy, og bygningsmassen for øvrig, skal tilknyttes eksterne tjenestetilbydere (ISP) via nytt 
inntaksgrensesnitt i ny fløy. Grensesnittet etableres i SHKR. Det er ikke forutsatt eget grensesnittrom 
(GR).  

 

515 Telefordelinger 
Sentralt hovedkommunikasjonsrom (SHKR) skal i hovedsak inneholde tjenermaskiner, backuproboter 
og nødvendig nettelektronikk for å kunne etablere et lokalt datanett i tjenerrommet.  

Det skal i henhold til OTP etableres to stk SHKR. Det gjøres oppmerksom på fravik fra OTP da vårt 
forslag er basert på kun ett SHKR. Dette grunnet at arealet for tilbygget er lite, og at kostnadene for å 
etablere to stk SHKR ikke kan forsvares i dette prosjektet.  

Kommunikasjonsrom (KR) benyttes i hovedsak for etablering av etasjefordeler for terminering av 
horisontal- og bygningsstamkabel. Horisontal kabel har en maksimal kabellengde fra etasjefordeler til 
telekommunikasjonsuttak på 90 m. Denne maksimale kabelavstanden blir retningsgivende for antall og 
plassering av kommunikasjonsrom. Dette sett opp imot utforming og størrelse på bygning. 

Alta nærsykehus har i dag ingen redundans for verken IKT-rom eller kabling. Driften er derfor svært 
utsatt og eventuelle feil vil kunne medføre at hele sykehuset kan settes ut av funksjon. 

Bygningsmassen er i dag tilknyttet eksternt datanett via fiber fra Telenor til IT-rom i underetasjen i E3, 
E3-109. Her har Alta kommune sine servere, backup/lagring, kjernesvitsj og en del horisontalt 
spredenett terminert. I tillegg benytter kommunen rommet til delvis speiling av IT-rom i kommunehuset. 
Rommet tjener funksjoner for både helse- og skole-sektoren. Fiberen fra Telenor er terminert i et eget 
rack tilhørende Helse-Nord IKT (HNIKT). Herfra er det lagt MM-fiber til KR i 2.etg i H2, og SM-fiber til 
IKT-rom i 3.etg i H2, som fungerer som lokasjonens «HKR». HKR i 3.etg er på mange måter svært lite 
egnet til å tjene en slik funksjon, da for mange funksjoner blir samlet i et for lite rom. 

Det skal i prosjektet medtas ombygning/rehabilitering i H2 og H5, med den konsekvens at dette arealet 
vil få en større tetthet med datapunkter. Dette medfører større belastning på KR og HKR i H2, som fra 
før er overfylt. 
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Vi legger derfor opp til en løsning der vi etablerer nytt SHKR i ny fløy, og flytter HKR funksjon fra H2 – 
3.etg til nytt SHKR, og frigjør dermed deler av HKR i H2 - 3.etg til å terminere spredenettet i 
ombygningsarealene. Rommet får dermed status som KR. Telerom i H2 – 1.etg, etableres også som et 
KR for å terminere spredenettet. 

 

KR – 1.etg
H2-208

KR – 2.etg
H2-308

KR – 3.etg
H2-424

KR – 1.etg
Nytt bygg

KR – 3.etg
Nytt bygg

Eksisterende rom Nytt bygg

MM-fiber
SM-fiber

Fiber - 
Telenor

Eksisterende
Ny

SHKR – U1
Nytt bygg

IT-rom
E3-109

IT-rom
Kommunehuset

SM-fiber 
(utjevning)

 
Figur 16: oversikt over telefordeling 
 

Det er behov for en fremtidig løsning at man etablerer nytt SHKR for bygningsmassen, slik at man 
dermed kan etablere tilstrekkelig redundans i henhold til OTP og gjeldende standarder. Dette er ikke 
medtatt som en del av dette prosjektet. Se notat «NOT-RIE-002». 

 

8.5.2 Integrert kommunikasjon 
521 Kabling for IKT 
Det skal etableres et standardisert strukturert kablingsnett med systemgaranti som er 
applikasjonsuavhengig og som kan benyttes av alle tele- og datasystemer dersom det ikke av 
sikkerhetsmessige eller lovpålagte årsaker kreves dedikert kabel. 

Generelt etableres separate føringsveier for elkraft og telekabler. Der dette er uhensiktsmessig kan 
felles føringsveier være aktuelt. Dette forutsatt at separasjonskrav grunnet EMC mellom tele og elkraft 
overholdes. 

Kablingsinfrastruktur vil normalt ha en levetid på ca. 15 - 20 år. Det er derfor viktig at føringsveier, 
fordelere og rom har reservekapasitet som muliggjør oppgradering mens eksisterende kabelinfrastruktur 
er i drift. 

Normer for strukturert kabling er under stadig utvikling, og i årene som kommer må det forventes 
kablingsstandarder som klarer høyere hastigheter. Tilsvarende vil krav til overføringskapasiteter endres 
i takt med innføring av ny teknologi og virksomhet. Ved valg av kabelstandarder er det viktig at kabel får 
lengst mulig levetid slik at nødvendig oppgradering kan skyves så langt som mulig fram i tid. Dette 
medfører at endelig beslutning om valg av kablingsstandarder bør tas så sent som praktisk mulig.  

Horisontal kabel har en maksimal kabellengde fra etasjefordeler og til telekommunikasjonsuttak på  
90 m. 
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Det er hverken i OTP eller prosjekteringsveileder for HNIKT stilt krav til skjerming eller kapasitet for 
parkabel. 

Det anbefales klasse EA/kat. 6A STP-kabling (skjermet, 10Gb/s) for nytt bygg samt for suppleringer i 
ombygningsarealer. Dette grunnet enklere testing og installasjon, men også bedre EMC-egenskaper, 
altså mindre fare for ytre påvirkninger fra nærliggende kabler. Som igjen gjør det sikrere over tid å oppnå 
hastigheter på 10Gb/s. På sikt antas det at eksisterende horisontal kabel (cat 5 og cat 6) må utskiftes 
grunnet framtidig krav til kapasitet. 

For bygnings-/områdestamkabel skal det benyttes både fiber og Cu-mangepars kabel. For 
sammenkobling av nettelektronikk (svitsjer) skal det kun benyttes singelmodus fiberkabel (SM). 
Kabeltypen har en kapasitet som muliggjør oppretting av høyhastighetsforbindelser med lengre avstand 
mellom svitsjer. Nettoperatører benytter også SM-fiberkabel, noe som medfører at ved behov kan 
nettoperatørers grensesnitt enkelt flyttes rundt i sykehuset.  

For å kunne ivareta eventuelle ikke IP-baserte grensesnitt vil det være nødvendig å etablere Cu-
mangeparskabler for distribusjon. Brukere av Cu-mangeparskabler vil være både analoge- og 
proprietære grensesnitt som analog telefon, proprietære systemapparater, etc. Det antas at behovet for 
Cu-mangeparskabler vil være relativt lite. Det benyttes mangepars 50 par Cu-kabler (NEK EN 50173, 
kategori 3) for å kunne føre fram eventuelle tradisjonelle sambandstyper for telefon og 
meldingsformidling. 
 

Trådløst datanett 

Trådløst datanett medtas for nytt bygg. Aksesspunkter bør etableres med støtte for PoE (Power over 
Ethernet). Erfaringstall fra andre sykehus tilsier et aksesspunkt pr 65-70 m².  

Tettheten vil være avhengig av hvilke krav som blir framlagt i forhold til nøyaktighet og bruk. 

For ombygningsarealer bør det legges til rette for en dekning tilsvarende som i nytt tilbygg. Med dette 
menes at prosjektet medtar kun datapunkter med samme tetthet som beskrevet ovenfor. Dette gjør at 
når det trådløse datanettet i eksisterende bygningsmasse må oppgraderes ligger infrastruktur i 
ombygningsarealer klare. 
 

522 Nettutstyr 
Alta Nærsykehus sin leverandør av datanett (nettutstyr for trådløs og trådbundet datakommunikasjon) 
er Helse Nord IKT (HNIKT) 

Med nettutstyr menes nettelektronikk som rutere, svitsjer og aksesspunkter (trådløst datanett). Dette 
materiellet leies/leveres av HNIKT. 

Byggherre/RIE skal godkjenne alle leveranser fra HNIKT som er nødvendig for entreprenørens 
leveranser, samt foreta formell bestilling ovenfor HNIKT. 

 

523 Sentralutstyr 
Med sentralutstyr menes servere (tjenermaskiner), lagringsenheter, medisinskteknisk utstyr etc. 
 

524 Terminalutstyr 
Med terminalutstyr menes arbeidsstasjon/PCer, dette inngår ikke i byggeprosjektet.  

HNIKT skal på vegne av Alta Nærsykehus planlegge, anskaffe, konfigurere og drifte alle 
arbeidsstasjoner/PCer som tilhører Alta Nærsykehus. HNIKT har også et overordnet ansvar for Alta 
Sykehus sin datasikkerhet. 
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8.5.3 Telefoni og personsøking 
 

IP-telefoni 

Det er i dag en analog telefonsentral fra Alcatel som ivaretar telefoniløsningen ved nærsykehuset. 
Denne skal fases ut og en ny IP-basert løsning fra Cisco er under etablering, og skal etter planen 
være på plass i 2016. Det forutsettes derfor at sentralutstyr og overliggende infrastruktur for telefoni 
(inkludert redundans) allerede er ivaretatt når ny H-fløy etableres. 
 
IP-telefoni benytter det strukturerte kabelnettet (datanettet), og byggeprosjektet medtar datauttak for 
dette. Det forutsettes at romfunksjonsprogrammet definerer hvilke rom som skal ha uttak for telefon. 
Datauttak og systemapparater med lisenser inkludert konfigurering er medtatt i prosjektet. 
 
IP-telefoner fås både som trådbundet og trådløs. Trådbundet er typisk benyttet ved kontorplasser. 
Trådløse IP-telefoner benytter det trådløse datanettet (WLAN) som bærer. Det er kommet indikasjoner 
på at man på sikt også ønsker å benytte Lync for telefoni. Trådløs IP-telefoni forutsetter en god 
trådløs-dekning, noe som innebærer en tett utbygging av det trådløse nettet.  
 
Ved kritiske arealer som vaktrom, ekspedisjoner, undersøkelsesrom, operasjonssal og der utfall kan 
medføre fare for liv og helse, bør det vurderes om det er behov for tradisjonell analog TDM-telefon 
(Time-division multiplexing) i tillegg. Dette for å kunne opprettholde muligheten for telefoni om datanettet 
skulle feile. Dette er ikke medtatt i prosjektet, da dette er noe som vil gjelde for hele bygningsmassen 
ved overgang til IP-telefoni. 

 

Nødnett 

Bygningsteknisk forskrift, TEK 10, setter krav til radiodekning for nødetatene i bygningsmassen. Det må 
derfor etableres innendørs dekning i de deler av bygningsmassen som ikke dekkes av utenomliggende 
basestasjoner. 

Tilleggsdekning vil kunne etableres ved installasjon av nødnett basestasjon/repeater og eget dedikert 
antenneanlegg (DAS - Distributed Antenna System), eks:.strålekoakskabel. 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) skal prosjektere, levere og idriftsette nødnettanlegget. 

 

Mobiltelefoni 

Bruk av smarttelefoner krever en tettere utbygning av antenner enn det som tidligere har vært vanlig. 
Erfaring fra andre anlegg tilsier etablering av operatør(er)s basestasjon(er) og innendørs antenneanlegg 
(DAS). Innendørs antenneanlegg etableres ved bruk av koaksialkabel og bredbåndsantenner montert i 
himling og med en antatt tetthet på ca. 1 antenne per 200 m². 

Utbygging av eventuell tilleggsdekning må utføres av mobiltelefonoperatører. Dersom antenneanlegg 
skal etableres i bygningsmassen, er det uavhengig av hvem som etablerer anlegget. Det er viktig at 
anlegget eies av byggherren. Dette for enkelt å kunne bytte mobiloperatør. 

 

8.5.4 Alarm- og signalsystemer 
 
542 Brannalarm 
I eksisterende bygningsmasse er det installert Eltek brannalarmanlegg. Brann varsles ved hjelp av 
klokker. Presentasjonssystem er ikke etablert. 

Det skal for nytt bygg etableres et autonomt, adresserbart, sløyfebasert og heldekkende 
brannalarmanlegg i henhold til brannalarmkategori 2. Det skal monteres betjeningspanel for brannalarm 
ved brannvesenets angrepsvei. Anlegget skal kobles sammen med eksisterende anlegg. I lett 
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ombygging forutsettes at eksisterende anlegg beholdes og i tung ombygging nye detektorer på 
eksisterende sløyfe. 

 

Deteksjon 

Generelt skal det benyttes optiske røykdetektorer, eventuelt sammen med ulike spesialdetektorer der 
forholdene krever det. Det er forutsatt bruk av høyfølsom optisk røykdetektor i el-hovedfordeling, el-
underfordelinger, og kommunikasjonsrom (KR). I SHKR skal det benyttes høyfølsom 
aspirasjonsdetektor. 

 

Varsling 

Det bør vurderes å etablere et talevarslingsanlegg for hele helsesenteret. Det er dessverre ikke økonomi 
til å installere et slikt anlegg i dette prosjektet. 

Det legges derfor opp til varsling ved bruk av summere i detektorsokkel for nytt bygg. Dette til tross for 
at det er benyttet alarmklokker i øvrige bygg. Summere har den fordelen at de: 

› Ikke trenger egen klokkekurs. Tilkobles detektorsløyfen. 
› Er adresserbar, ergo varslingssoner kan endres med programmering. 
› Kan monteres i detektorsokkel, som forenkler kablingen vesentlig. 
› "Færre" komponenter estetisk sett. 
› Enkelt å supplere summer i detektorsokkel, dersom et område har for lavt lydnivå. 

 

Et fristende alternativ kunne vært å etablere talevarsling for ny fløy allerede nå, i påvente av en 
oppgradering av resterende bygningsmasse. Men det er flere argumenter mot dette. Det er ikke tilrådelig 
å blande klokker og talevarsling grunnet overhøring mellom fløyene, noe som vil kunne skape forvirring 
i en rømningssituasjon. I og med at areal for ny fløy utgjør svært lite samlet sett, ser vi det formålstjenlig 
å vente med denne oppgraderingen i påvente av en beslutning om oppgradering for hele 
bygningsmassen. Dette for å kunne sikre samme fabrikat og en optimal oppbygning av anlegget med 
tanke på plassering av sentralutstyr etc. 

Ved en beslutning om installasjon av talevarsling for eksisterende bygg vil det være mulig å få 
talevarsling på ny fløy inn som en del av detaljprosjektet. 

Grunnet krav til universell utforming, samt krav i NS 3960, skal det installeres optiske alarmorganer. 
Lamper installeres i henhold til TEK10, EN 54-34 og NS 3960. I støyutsatte områder installeres optisk 
varsling i tillegg til akustisk alarm. 

Det etableres optisk varsling i fellesarealer, HCWC og et utvalg arbeidsarealer for å tilfredsstille kravene 
til universell utforming. Den optiske varslingen kobles opp mot brannalarmsentralen, og fortrinnsvis 
direkte på detektorsløyfene sammen med detektoren i det gjeldende arealet. Montering av lampe i 
detektorsokkel må vurderes ut fra tilgang på godkjente produkter. 

 

Styringer 

Styringer av dører, heiser, adgangskontrollanlegg etc. skal primært skje lokalt og derfor benyttes I/O-
enheter på sløyfene til dette. Eksterne enheter som er en del brannalarmanlegget skal utelukkende 
strømforsynes fra brannalarmsentralens kraftforsyning. 

 

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 
Det er i eksisterende bygningsmasse etablert et Solicard ARX adgangskontrollanlegg fra TrioVing. 
Anlegget utvides til å omfatte ny fløy. 
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Adgangskontrollanlegget bygges opp med berøringsfrie kortlesere montert i soneskiller, inn til 
kontrollerte rom og i skallet. Alle adgangskontrollerte dører, samt alle dører i skallet, utstyres med 
lukket/låst funksjon. Ved uautorisert åpning alarmeres dette i adgangskontroll-/innbruddsalarmanlegget. 

Det forutsettes at det ved detaljprosjekt utarbeides soneplaner for å kartlegge omfang av 
adgangskontroll. 

Basert på erfaring vil adgangskontroll være aktuelt ved følgende dører/områder: 

• Ytterdører (Skallsikring) 
• Dører inn til avdelinger  
• Grensesnittet mellom ny og gammel fløy 
• IKT-rom 
• Medisinrom 

 
Mekanisk lås benyttes for enkeltrom hvor få personer skal ha tilgang, eksempelvis VVS-rom, 
elfordelinger etc. 

Det er i dag kamera ved legevaktinngang med overføring til vaktrom, legevakt. Det er også kamera ved 
inngang poliklinikk med overføring til vaktrom, sykestue. 

Kamera medtas ved ytre inngangsdører til ny fløy. Overføring til vaktrom eller egnet mottak. Utover dette 
må gjennomgang med brukere avklare behov for overvåkning inn/til de ulike avdelinger. 

Det er i H-fløy etablert et anlegg for overfallsalarm, med håndholdte enheter fra Ascom. Dette anlegget 
bygges ut til å omfatte ny fløy. Alarm går til vaktrom/skranke/resepsjon. 

 

544 Pasientsignal 
Det er i eksisterende bygningsmasse etablert et pasientsignalanlegg av typen Ackermann-Clino fra 
Honeywell/Eltek med snortrekk og korridordisplay. 

Det er ut fra prosjektets rammer vurdert at det å bygge ut eksisterende anlegg vil bli en langt rimeligere 
løsning, enn å etablere ett nytt anlegg med trådløs varsling til håndholdte enheter etc. Eksisterende 
anlegg er enkelt og driftssikkert. Ved å etablere et helt nytt anlegg for en relativt liten utbygging, medfører 
den ulempen at anlegget blir kostbart, men at man også legger føringer og begrensninger på et tidlig 
stadium for en eventuell oppgradering av resterende bygningsmasse. 

Vi legger derfor opp til en utbygging av eksisterende anlegg. 

Anlegget skal bygges opp med rompaneler for tilstedemarkering og avstilling, anropspanel med 
trekksnor og trykknapp for anrop ved seng og på bad/WC. Anrop skal formidles via korridordisplay og 
vaktromsapparat. Det forutsettes at romfunksjonsprogram (dRofus) definerer hvilke rom som skal ha 
pasientsignal. 

Romfunksjonsprogrammet er programmert med hjertestansalarm/akutt-tilkalling i de fleste pasientrom. 
Det medtas derfor egne knapper i pasientsignalanlegget for hjertestans/akutt-tilkalling. Alarm formidles 
via korridordisplay og vaktromsappart. 

Sentralutstyr plasseres på stativ i KR-rom. Egen utstyrsspesifikk kabling fra sentralutstyr til 
undersentraler og øvrig utstyr. Pasientsignalanlegget anses som et høyt prioritert anlegg med krav til 
sikker strømforsyning og backup. Anlegget skal ikke ha batteribackup, men forsynes med 230VAC UPS. 
 

545 Uranlegg og tidregistrering 
Uranlegg er ikke medtatt. 
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8.5.5 Lyd og bildesystemer 
Funksjonalitet i hvert enkelt rom må gjennomgås sammen med byggherre/brukere, slik at man sikrer at 
prosjekterte løsninger blir i samsvar med brukernes behov. Det er i forprosjekt ikke funnet rom med 
behov for presentasjonsløsninger for lyd og bilde, og dette er ikke medtatt. 

 
Lydanlegg 

Små rom som kreves tilrettelagt med lydanlegg for personer med nedsatt hørsel, enten i form av 
brukerkrav eller krav i henhold til universell utforming, vil kunne ivaretas med mobile FM-anlegg. I større 
rom må man vurdere teleslyngeanlegg. Det er i forprosjekt ikke funnet behov for slike anlegg i ny H-fløy. 
Eventuelle skranketeleslynger forutsettes ivaretatt som brukerutstyr. 

 

Fellesantenne 

Det skal etableres en hovedsentral for TV- og radiodistribusjon. 

Signaler skal distribueres over datanettet (IP multicasting) til TV med innebygd dekoder (IPTV) eller set-
top-boks. TV-er kan være plassert i sengerom, fellesrom, møterom, undervisningsrom og som 
arbeidsstasjoner/klienter. TV-er og eventuelle set-top-bokser forutsettes ivaretatt som brukerutstyr, 

IP-basert distribusjon av TV stiller krav til datanettet med hensyn til kapasitet og funksjonalitet. 

Eksisterende coax-nett bygges ikke ut til å omfatte nytt bygg. For ombyggingsareal er forutsatt at 
eksisterende anlegg beholdes. 

 

8.5.6 Automatisering 
SD-anlegg / byggautomatisering 

Automatiseringsanlegget i nytt bygg vil bestå av egne undersentraler, hovedsentral, fordelinger og 
kontrollutstyr for styring(S), regulering(R) og overvåking(O). I undersentralene ligger alle programmer 
som er nødvendige for å oppfylle funksjonskravene for de ulike tekniske systemer. 

Undersentralene vil være autonome og fungere som selvstendige enheter. Kommunikasjon mot 
hovedsentral ivaretas av datanettet, hvor det medtas et nettverkspunkt ved alle fordelinger / 
undersentraler. Hovedsentral for byggautomatisering monteres i driftssentral. Driftspersonell skal kunne 
betjene anleggene via en standard Web-browser / nettleser. 

Kommunikasjon skal primært baseres på bruk av Ethernet med BTL-sertifisert BACnet (Building 
Automation and Control Networks) over IP. 

Romkontroll for styring av klima (varme, kjøling og luft), belysning og solavskjerming ivaretas av 
romkontrollsystemet og integreres direkte inn i SD-anlegg. Alle settpunkt, driftstider og er-verdier skal 
betjenes / avleses fra SD-anlegg.  

Brannalarmanlegg overfører melding om utløst alarm til autonome undersentraler. 

Nødlys, Heis og Adgangskontroll overfører melding om unormale hendelser til autonome 
undersentraler.  

Alarmbehandling og trendlogging ivaretas av SD-anlegget, historiske data og hendelser overføres 
periodisk til en dedikert filserver.  

Overordnet system 

Eksisterende overordnet SD-anlegg skal kunne hente ut informasjon og styre anleggene. Alle 
anleggene skal kunne styres og overvåkes fra overordnet SD-anlegg i sykehus.  
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OPC-Server 

Systemet skal leveres med både OPC-server som legger variabler tilhørende automatikkanlegg i en 
OPC liste. 

OPC-serverens data skal distribueres i byggets generelle nettverk til de systemer som skal benytte data 
i serveren ved hjelp av en OPC-klient. Det skal leveres OPC-standarder for: 

Alarm og øvrige statushendelser knyttet til prosess fra systemet. 

 

Romkontrollsystem 

For å oppnå krav til ønsket funksjonalitet og energikontroll i nytt bygg må det installeres et felles 
romkontrollsystem som integreres inn i SD-anlegget.  

Romkontrollsystemet skal ivareta funksjoner for belysning, utendørs varmekabel, styrte stikkontaktuttak, 
regulering av romtemperatur og CO₂ nivå i rom, samt styring av solavskjerming/blending. Videre skal 
romkontrollsystemet benyttes for overføring av tekniske alarmer fra for eksempel ultrafrysere. 

Belysningsanlegg leveres med Dali lysstyrings-system som integreres med romkontroll-system, med 
bruk dynamisk lysstyring. Løsningen gir mulighet for konstant- og dagslysstyring, samt behovsstyring i 
forbindelse med tilstedeværelse. 
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Figur 17: Beskrivelse av løsning SD-anlegg 

8.6 Heiser 
 
Sengeheis 

I forbindelse med ny fløy installeres 1 stk sengeheis plassert ved siden av eksisterende heis i fløy H2. 
Sengeheis baseres på retningslinjer fra standard ISO 4190-1 Lift installation, class III Health-care lifts. 

Sengeheisen baseres på god plass for seng inkl. medisinsk personale og medisinsk utstyr. 
I forprosjekt forutsettes heisstol BxD = 1500x2700mm, med løftekapasitet 2500kg, hastighet 1.5m/s og 
med stopp i alle etasjer. 

Heis utføres som tauheis og det forutsettes bruk av maskinromsløs heis som er arealbesparende. 
Apparatskap plasseres på øverste stopp. 

Innredning av heiskupe med belysning, betjeningspanel og veggmaterialer velges for å gi utrykk for en 
trygg og moderne heis med god kvalitet. Materialer på vegg og gulv velges med god og robust kvalitet 
for å gi optimal levetid.  

Sidevegger I heiskupe utføres i rustfritt børstet stål med bakvegg i lakkert stål med farge og speil. 
Heiskupe utføres med fenderlist. 

Heis utføres med teleskopdører i børstet rustfritt stål.  
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Heisen installeres i sjakt i støpt betong. Utvendig front utføres i pusset betong med omramming i rustfritt 
stål i dørsmyg mellom betong og dør. Front i pusset betong gir en robust løsning i forhold til mekanisk 
skade ved transport av senger og traller. 

Heisen skal være tilpasset bruk for funksjonshemmede. Heiskupe utføres med håndløper og klappsete. 
Heisen utføres i henhold til NS 11001 – publikumsbygg for universell utforming.  

Betjeningspanel skal være brukervennlig og tilpasset rullestolbrukere og synshemmede. 

Etasjeangivelse skal gis med talebeskjed. 

Belysning skal være LED-lys, være funksjonelt og bidra til å forsterke miljøet for valgt heiskupe. 

Heisen forberedes for styring med kortleser slik at de kan inngå i sonedelingen i forbindelse med 
adgangskontrollanlegget.  
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9 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESSEN  

Helseminister Bent Høie sitt – og regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Målsettingen 
understøttes av Finnmarkssykehuset mål i Strategisk utviklingsplan 2015-2013, om at FIN skal være 
førstevalget for pasienter og helsepersonell i Finnmark. Dette er viktige føringer for arbeidet med OU-
prosessen.  

Tidligfaseveilederen viser til at det i konseptfasen skal utarbeidet et hoved- og delfunksjonsprogram.   I 
prosjektet «Alta nærsykehus» er det ikke utarbeidet en konseptfase slik det vises til i 
Tidligfaseveilederen. Det ble utarbeidet en sluttrapport, som hovedsak gir strategiske faglige føringer.  

I Styringsdokumentet forprosjekt bygg – Alta nærsykehus, Styrking av spesialisthelsetjenesten i 
Alta/Vest-Finnmark, vedtatt av styringsgruppen 8. januar 2015, kap. 7.10, ble det kort gjort rede for OU 
knyttet til forprosjektfasen. 

Den somatiske delen av Alta nærsykehus og Samisk helsepark er en del av Klinikk Hammerfest.  
Organisasjonsutvikling i forbindelse med Alta nærsykehus må derfor ses i sammenheng med Klinikk 
Hammerfest og Samisk helsepark. Dette gjør OU arbeidet utfordrende og spennende.  

Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endringer i oppgaver og samarbeidsrelasjoner 
innad i sykehuset. Forprosjektrapporten vil gi viktige føringer for fremtidig utvikling av Klinikk 
Hammerfest og Alta nærsykehus.   

Innen utgangen av januar 2016 inviteres det til oppstartsmøte, hvor et utkast til styringsdokument for 
organisasjonsutvikling og nye arbeidsmåter i Alta Nærsykehus og grensesnittene opp mot samisk 
helsepark og Klinikk Hammerfest vil være sentrale tema. Her vil bl.a. førende prinsipper for organisering, 
pasientforløp og samhandling, samt overordnet tilnærming til realisering av ny organisasjonsmodell og 
nye arbeidsmetoder. Det samme gjelder sambruk av ressurser, vurdering av nye organisatoriske 
løsninger og arbeidsprosesser som gir fleksibilitet, bedre samhandling og driftsutnyttelse av ressurser 
på tvers. I tillegg vil ulike sider av virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Alta kommune til FIN 
vektlegges. I møtet vil det arbeides med problemstillinger og utviklingsbehov som er identifisert i løpet 
av forprosjektperioden bli tatt opp.  

Styringsdokumentet for OU prosessen, vil være et mandat og en plan for arbeidet med alt det prosessen 
innbefatter, helt frem til at det nye sykehusbygget i Alta tas i bruk (senest innen utgangen av 2018). 
Klinikksjef Vivi Brenden Bech vil være ansvarlig for arbeidet.  I arbeidet med styringsdokumentet vil det 
legges vekt på god og bred medvirkning. Dokumentet forventes drøftet med tillitsvalgte, behandlet i 
foretaks-AMU og styrebehandles i innen utgangen av mars 2016.          
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10 ØKONOMISKE ANALYSER 

10.1 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad inkl. byggelånrente 
Kalkylen som presenteres i dette kapitlet ble utarbeidet på bakgrunn av vedtak i SG-sak 68-2015. Det 
er også utarbeidet en kalkyle for prosjektet som ble levert den 22. oktober 2015. Kalkylen fra 22.oktober 
inneholdt kostnadsberegninger av nytt vestibylebygg, møtesenter og kantine. Dette er forutsatt tatt ut 
av prosjektet, mot et makeskifte med Alta kommune. Finnmarkssykehuset kjøper eksisterende lokaler i 
H2 og H5 mot at Alta kommune bygger nytt vestibylebygg.  

Generelt om kostnadskalkylen: 

• Kostnadskalkylen konto 1-7 er utarbeidet av prosjekteringsgruppen i samarbeid med 
Bygganalyse AS som underleverandør, og spesialrådgiver på dette feltet. 

• Kostnadskalkylen er beregnet med prisnivå per juli 2015.  
• Kalkylen er bygget opp etter system- og bygningsdelstabellen.  
 

10.1.1 Kalkyle 
Kalkylen som ble utarbeidet i forkant av usikkerhetsanalysen viser en grunnkalkyle, inkludert 
byggelånsrente, på 349 mill kr for prosjektet. Tallet inkluderer 60 mill kr til kjøp av eksisterende lokaler i 
Alta Helsesenter (H2 og H5). Kostnaden fremkommer i bygningsstedstabellens konto 9, og er lagt til i 
delprosjektet «Oppussing klinikk».  

 
Tabell 13: Kalkyle utarbeidet ved usikkerhetsanalyse 
Estimert P50 for prosjektet er på 395 mill kr, og P85 er på 458 mill kr.  

Kostnadsbildet fra tabellen over gir følgende kvadratmeterpriser for prosjektet. 

 

Konto 
klasse Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
1 Felleskostnader 28 175 260       230 548     262 236      1 518 998    30 187 043    
2 Bygning 67 533 236       893 778     705 500      3 120 833    72 253 347    
3 VVS 25 494 115       125 575     363 800      1 141 218    27 124 708    
4 Elkraft 15 467 460       108 000     100 400      985 512       16 661 372    
5 Tele og automatisering 13 423 964       39 000       26 800        1 384 660    14 874 424    
6 Andre installasjoner 4 264 650         -             -              -                4 264 650      
7 Utendørs 5 592 602         113 656     -              -                5 706 259      
8 Generelle kostnader 40 046 162       380 752     372 897      2 234 482    43 034 293    
9 Spesielle kostnader 71 066 892       562 108     544 342      63 085 684  135 259 027 

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 271 064 342     2 453 418 2 375 975  73 471 388  349 365 122 
Prisstigning 17 115 845       154 916     150 026      4 639 212    22 060 000    
Avsetning reserve 18 159 660       162 946     157 803      4 723 011    23 203 420    
Prosjektets P50 (styringsramme, 
2019 priser) 306 339 847     2 771 280 2 683 805  82 833 610  394 628 542 
Avsetning usikkerhet 48 973 352       443 260     429 269      13 274 118  63 120 000    
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 355 313 199     3 214 540 3 113 073  96 107 729  457 748 542 
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Tabell 14: Beregnede kvadratmeterpriser for prosjektet Alta Nærsykehus1 
I og med at prosjektet består av både nybygg og ombygging, vil det være kvadratmeterprisen for 
«Nybygg, klinikk» som vil gi det mest riktige bildet på kvadratmeterpriser for sykehusbygg.  

10.1.2 Identifiserte tilleggskostnader 
Det er flere momenter som har fremkommet etter rammene ble vedtatt i styrinsgruppesak 72/2014. En 
oversikt over momenter som har tilkommet er diskutert i kulepunktene under 

• Tilleggsareal til støttefunksjoner: Fra forrige fase var det ikke tatt med nok areal til 
støttefunksjoner som garderobe, lager o.a. Det ble i SG-sak 40/2014 vedtatt å øke 
arealrammene med 247kvm netto. Med priser fra forrige fase utgjør dette 25,8 mill kr. 

• Prisjustering: Det er gjennomført prisjustering fra tidspunkt for sluttrapport (mars 2014) frem til 
juli 2015. Det er foretatt indeksregulering i henhold til prisindeks for boligbygg. 7,5 mill kr.  

• Rivekostnader: Tilknytningspunkter mellom nybygg og eksisterende bygningsmasse var ikke 
med i forrige fase pga endret plassering og utforming. 0,8 mill kr. 

• Passivhusstandard: I forrige fase definerte Teknisk forskrift 2010 (TEK10) som standart for 
nytt sykehusbygg (S1 og S2). Det er i forprosjektet fattet beslutning om at prosjektet standard 
skal økes til passivhusstandard. Dette representerer et tillegg på 3% (bygningsdeltabellen 1-9) 
og en prosjektkostnad på ca kr. 6,2 mill kr inkl. mva 

• Parkering: Det fremkom i usikkerhetsanalysen behov for å sette av midler til erstatning evt. 
opparbeiding av noe ekstra parkeringsplasser. 2.5 mill kr. 

• Telefonsentral: Det er behov for å etablere telefonsentral (serverrom), dette antas ikke mulig å 
dekke innen dagens kapasitet, dersom all telefoni skal overføres til IP-telefoni. Dette medfører 
økning av prosjektkostnader på 0,5 mill kr 

• Antatt bidrag til reguleringsprosess: Det er uklart om FIN forventes å bidra med å dekke 
kostnader til reguleringsprosess i Alta, det settes av 0,3 mill kr 

• Leie av midlertidige lokaler ambulansestasjon: Det settes av midler til leie av midlertidige 
lokaler for ambulansestasjonen i løpet av prosjektperioden. Det settes av 1,0 mill kr 

• Kjøp av eksisterende lokaler fra Alta kommune: Det er bestemt at FIN kjøper eksisterende 
lokaler i H2 og HF fra Alta kommune, kjøpesum er 60 mill kr 

1 Avviket mellom brutto arealrammer på 4 501 og arealtallet som fremkommer i kalkylen på 4 538 skyldes noe avvik i målemetode 
for kostnadsberegning. 

Konto 
klasse Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
Antall kvm brutto 4 538                 71                      134                    1 635                 6 378                 

1 Felleskostnader 6 209                 3 247                 1 957                 929                    4 733                 
2 Bygning 14 882              12 588              5 265                 1 909                 11 329              
3 VVS 5 618                 1 769                 2 715                 698                    4 253                 
4 Elkraft 3 408                 1 521                 749                    603                    2 612                 
5 Tele og automatisering 2 958                 549                    200                    847                    2 332                 
6 Andre installasjoner 940                    -                     -                     -                     669                    
7 Utendørs 1 232                 1 601                 -                     -                     895                    
8 Generelle kostnader 8 825                 5 363                 2 783                 1 367                 6 747                 
9 Spesielle kostnader 15 660              7 917                 4 062                 38 585              21 207              

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 59 732              34 555              17 731              44 937              54 777              
Prisstigning 3 772                 2 182                 1 120                 2 837                 3 459                 
Avvsetning reserve 4 002                 2 346                 1 204                 3 050                 3 718                 
Prosjektets P50 (styringsramme, 2019 
priser) 67 505              39 083              20 054              50 824              61 954              
Avsetning usikkerhet 10 792              6 243                 3 203                 8 119                 9 897                 
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 78 297              45 326              23 258              58 943              71 850              
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Utover rammene for Alta nærsykehus er det satt av et eget beløp på 20 mill. kroner som er forutsatt 
anvendt til kjøp av MR- maskin og moderne ultralydutstyr. Restbeløpet kan eventuelt disponeres til CT- 
maskin, dersom det blir vedtatt etablert i Alta.  

Tabellen under viser utviklingen fra kostnadsrammen fra forrige fase, sammenlignet med kalkylen for 
prosjektet.  

 
Tabell 15: Oversikt over kostnadsutvikling fra forrige fase 
 

10.1.3 Forslag til kuttliste 
I forhold til kalkylen som lå til grunn for usikkerhetsanalysen er det arbeidet med et forslag til kutt som 
kan redusere grunnkalkylen. Det er sett på tiltak som vist i tabellen under:  

 
Tabell 16: Oversikt over kuttforslag for å redusere grunnkalkyle 
 

I tillegg til kutten i grunnkalkylen vil dette også gi kutt i følgekostnader og mva. Til sammen vil 
kuttforslagene over gi en total reduksjon i grunnkalkylen på 10,5 mill kr 

Oversikt over endringer i kostnadsrammene for prosjektet
Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
Fra ide-/konseptfase, utredning spes.helsetj Alta (2012-priser) 208 500             5 000          9 500                    223 000            

Tilleggsbevilling areal, sak 40/2015 (247 kvm netto) 25 804            25 804           
Prisjustering fra mars. 2014 til juli 2015 (3,0 %) 7 029              150          285                    7 464             

Fra ide-/konseptfase (prisjustert fra mars 2014 til juli 2015) 241 333             -                      5 150          9 785                    256 268            
Rivekostnader, tilknytning til nytt sykehusbygg (nybygg klinikk) 798                     798                   
Påslag passiv-hus 6 255                 6 255                
Erstatningsplasser parkering (fra usikkerhetsanalyse) 2 500                 2 500                
Telefonsentral (fra usikkerhetsanalyse) 500                     500                   
Antatt bidrag til reguleringsprosess (fra usikkerhetsanalyse) 500                     500                   
Leie av midlertidig lokale ambulansestasjon (fra usikkerhetsanalyse) 1 000                  1 000                
Kjøp av eksisterende lokaler fra Alta kommune (fra 60 000                 60 000              

Sum kostnader fra forrige faser omregnet sammenlignbart 252 886             -                      5 150          69 785                  327 821            
Grunnkalkyle (pris juli 2015), ekskl. finanskostnader 262 741             2 375                  2 300          73 039                  340 455            

Uforklart avvik fra forrige fase (før kuttforslag) 9 856                 2 375                 -2 850        3 254                   12 634              

Anslag beløp i 
hele mill kr Beskrivelse av tiltak

1,5 Redusert tilgang til medisinsk gass (fjernet tilgang for psyk i 3. etg og billedd. I 1. etg, kun 
lagt inn for å bedre fleksibilitet)

1,0 Reduksjon i opparbeiding av areal utomhus

0,5 Reduksjon, enkelere banebelegg mht lyd
1,2 Reduksjon i dekke

0,8 Reduksjon i ombyggingskostnad bygning, forutsetter 50% gjenbruk av vegger og overflater i 
ombygget areal

0,7 Reduksjon i ombyggingskostnad elektro- ikke opplegg for flere stikk / lys, benytte rom slik 
de er

0,3 Fjerne elekrtisk hev- / senk moduler på Bano-bad

6,0 Sum tiltak for å redusere kalkyle

4,5 Reduksjon i følgekostnader kalkyle (mva og andre prosentvise påslag, kontoklasse 1,8 og 9)

10,5 Sum kutt og endringer i forhold til kalkylegrunnlag fra usikkerhetsanalyse
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• Det var i prosjektering ført frem gass også til pasientrom i 3. etg (psykisk helsevern), som et 
tiltak for å legge til rette for fleksibilitet mellom hvilke funksjoner som kan innplasseres i 
rommene. Dette anbefales fjernet. 

• Det er lagt inn en reduksjon av opparbeiding av arealet utomhus etter ferdigstilling. 
• Det er lagt opp til et enklere banebelegg enn i opprinnelig kalkyle 
• Det er lagt opp til en reduksjon i dekke, dette vil redusere fleksibiliteten noe med tanke på 

bæreevne dersom man ønsker å endre funksjoner og flytte tungt medisinsk utstyr til andre 
arealer på sikt. 

• Det er mulig å redusere kostnadene til ombygging, ved at man beholder flere av flatene uten å 
gjennomføre oppgradering for å oppnå et helhetlig inntrykk. 

• Det er mulig å redusere kostnadene til ombygging ved å ikke ta høyde for å legge inn flere 
datapunkter og lyspunkter i de rommene som skal gjenbrukes. 

• Det kan spares noe kostnader ved å gå bort fra elektrisk hev-/senk funksjon på badene. Badene 
er teget slik at det er plass til snusirkel for rullestol og badene er tegnet slik at man kommer til 
på hhv høyre / venstre side når pasientene har behov for hjelp. Det er i kalkylen ikke lagt inn 
kostnader knyttet til valg av spesifikk leverandør.   

 

10.1.4 Kalkyle etter gjennomførte kuttforslag 
Etter kuttforslag fra foregående kapittel, vil grunnkalkylen reduseres fra 349 mill kr til 338 mill kr.  

 
Tabell 17: Beregnet kalkyle etter gjennomførte kutt som vist i kapittel 10.1.2 
 

Dersom kuttforslagene som foreslått implementeres, vil estimert P50 for prosjektet bli 384 mill kr, og 
P85 bli 447 mill kr. 

10.2 Usikkerhetsanalyse 
Prosjektet gjennomførte en usikkerhetsanalyse den 18. desember 2015. Denne analysen er et 
øyeblikksbilde av den usikkerhet og vurderinger som var gjeldende på dette tidspunktet. 

Etter møte i styringsgruppemøte, den 10 september 2015, ble det i forbindelse med behandlingen av 
sak 48 (Resultat fra usikkerhetsanalysen og foreløpig økonomberegninger) gjort følgende vedtak: 

Konto 
klasse

Etter kuttforslag                                  
Alta nærsykehus

Nybygg, 
klinikk

Teknisk 
nybygg

Broforbin-
delser, 

glassgate
Oppussing, 

klinikk
Sum Alta 

nærsykehus
1 Felleskostnader 27 425 260       230 548     262 236      1 268 998    29 187 043    
2 Bygning 65 833 236       893 778     705 500      2 320 833    69 753 347    
3 VVS 23 694 115       125 575     363 800      1 141 218    25 324 708    
4 Elkraft 15 467 460       108 000     100 400      635 512       16 311 372    
5 Tele og automatisering 13 423 964       39 000       26 800        1 034 660    14 524 424    
6 Andre installasjoner 4 264 650         -             -              -                4 264 650      
7 Utendørs 4 592 602         113 656     -              -                4 706 259      
8 Generelle kostnader 38 921 162       380 752     372 897      1 859 482    41 534 293    
9 Spesielle kostnader 69 566 892       562 108     544 342      62 585 684  133 259 027 

Sum grunnkalkyle (2015-priser) 263 189 342     2 453 418 2 375 975  70 846 388  338 865 122 
Prisstigning 17 115 845       154 916     150 026      4 639 212    22 060 000    
Avsetning reserve 18 159 660       162 946     157 803      4 723 011    23 203 420    
Prosjektets P50 (styringsramme, 
2019 priser) 298 464 847     2 771 280 2 683 805  80 208 610  384 128 542 
Avsetning usikkerhet 48 973 352       443 260     429 269      13 274 118  63 120 000    
Prosjektets P85 (kostnadsramme) 347 438 199     3 214 540 3 113 073  93 482 729  447 248 542 
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Styringsgruppen ber prosjekteringsgruppen om å oppdatere og gjennomgå usikkerhetskalkylen 
på nytt innenfor en byggetid på maksimalt 3 år. 

Det ble også gjennomført en usikkerhetsanalyse den 18. august 2015. Denne analysen ble gjennomført 
basert på forprosjektet slik det forelå pr august 2015. Resultatene i analysen ble beheftet med noe 
usikkerhet da kalkyle forelå kun kort tid i forkant av usikkerhetsanalysen.  

Resultat av usikkerhetsanalysen viser følgende: 

• Prosjektkostnad (P50) er beregnet til NOK ca 395 140 000,- 
• Kostnadsramme (P85) er beregnet til NOK ca 458 260 000,- 

 
Figur 18: Resultat fra usikkerhetsanalysen 
 

Dette innebærer at for å oppnå 85% sikkerhet mot overskridelse er det, basert på dagens kunnskap om 
prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning utover forventet prosjektkostnad P50 på ca 63 MNOK 
tilsvarende ca 16% av forventet prosjektkostnad. 

 

10.2.1 Usikkerhetsanalysens S-kurve 
Nedenfor vises resultatet av analysen i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av kurven kan man 
lese sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller kostnaden ved en gitt sannsynlighet. 
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Figur 19: S-kurve fra usikkerhetsanalyse, usikkerhetsanalyse fra 18. desember 2015 
 

Usikkerhetsanalysen bygger på prosjektets kalkyle. Gjennom analysen er postene i kalkylen diskutert 
og vurdert med hhv minimum, sannsynlig og maksimum verdi, og noen poster er justert i forhold til 
utgangspunkt på grunn av vurderinger gjort under analysen. Videre ble det diskutert generelle forhold 
eller hendelser som kan påvirke kostnadsbildet. Mange forhold/poster er vurdert å ha en større 
sannsynlighet for å kunne øke enn å kunne bli lavere enn forventet (de er «høyreskjeve»). 

 

10.2.2 Handlingsplan for videre arbeid med usikkerhetsstyring 
Usikkerhetsanalysen bør være et utgangspunkt for og bidrag til usikkerhetsstyringen videre i prosjektet. 

Tornadodiagrammet nedenfor viser hvilke forhold som hver for seg innebærer størst andel av den 
beregnede usikkerheten i prosjektet. 

 
Figur 20: Tornadodiagram over usikkerhet, usikkerhetsanalyse fra 18. desember 2015 
 

Diagrammet viser at usikkerheten i entreprenørmarkedet innebærer den relativt sett største 
usikkerheten slik gruppen vurderte det i analysen. 

I tillegg viser analyse at usikkerhet knyttet til prosjektorganisasjonen har stor påvirkning på prosjektets 
sluttkostnad, og bør således inngå som et viktig element i handlingsplanen. 
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Enkle og «lett håndterlige» muligheter knyttet til andre poster og forhold må selvsagt også bearbeides. 
Der nevnes spesielt endelig avklaring av utstyrslisten og håndtering av ambulansestansjoen ved 
eventuell midlertidige plassering. 

Diagrammet viser at usikkerheten i entreprenørmarkedet innebærer den relativt sett største 
usikkerheten slik gruppen vurderte det i analysen. Dette er samme moment som også tidligere bidrog 
til størst usikkerhet. Endringene fra gjennomføring av forrige usikkerhetsanalyse er at det vurderes at 
usikkerheten både kan føre til rimeligere priser, så vel som høyere priser.  

Videre fremgår at Organisering og styring og Kvalitet på kalkylearbeidet innebærer relativt sett stor 
usikkerhet. God organisering og styring har i seg et potensial for å redusere kostnader mens det 
tilsvarende er en risiko for at kostnaden kan øke hvis dette ikke håndteres godt. God planlegging av 
hvordan prosjektet bør organiseres og hvordan nøkkelpersonell skaffes kan bidra til at potensialet 
utnyttes og at risikoen reduseres. 

Likeledes er forprosjektet med tilhørende kalkyle relativt “umodent” og i dette ligger en usikkerhet som 
kan reduseres ved videre bearbeiding. En handlingsplan for å styre usikkerheten i prosjektet bør ta 
utgangspunkt i disse forhold.  

Usikkerheten innebærer både risiko for negativt utfall, men også potensiale for lavere kostnader. Det er 
viktig at handlingsplanen også fokuserer på mulighetene for reduksjoner i tillegg til å håndtere risiko for 
overskridelser. 

I tillegg til ovennevnte kom det fram noen forhold som også må prioriteres i arbeidet med å utnytte 
muligheter og å redusere negativ risiko. Følgende ble notert: 
• Forhold til Alta kommune 
• Videre bearbeiding av kuttliste, samt avklaring om areal for håndtering av cytostatika 
 

10.2.3 Evaluering av usikkerhetsanalysen 
Analysen er en oppdatering av analysen gjort i august 2015 med reduksjon av prosjektomfang på 
enkelte områder. Det framkom under analysen at for noen fag er gjort lite med kalkylen siden forrige 
analyse for de områder som ikke er endret/redusert etter forrige analyse. Dette gjør at mange poster 
fortsatt er vurdert som “høyreskjeve” slik at risikoen for overskridelse vurderes større enn potensialet for 
reduksjon. 

Når påslaget for forventet tillegg likevel ikke er større enn det som framkommer skyldes dette i hovedsak 
at faktoren som angir usikkerhet ved utviklingen fra i dag og fram til kontrahering er vurdert å være 
venstreskjev slik at muligheten for reduksjon vurderes som større enn risikoen for økning som 
konsekvens av endringer i entreprenørmarkedet. 

Oppdelingen i “delprosjekter” gjorde ved forrige analyse at den samlede usikkerheten fremsto som 
mindre enn den reelt var, men oppdelingen ble vurdert til å være nødvendig for å få en meningsfylt 
diskusjon under analysen. Ved denne analysen er antall delprosjekter redusert fra fem til fire og det 
lyktes gruppen i noen grad å «erkjenne» usikkerheter med større varians enn ved forrige analyse. 

Dette har samlet sett medført at noe større margin (i %) enn ved forrige analyse men angir etter 
prosessleders vurdering et bedre bilde av prosjektets reelle usikkerhet.  

Det er prosessleders vurdering at resultat gir et godt bilde av prosjektets forventede kostnad med 
tilhørende usikkerhet. 

10.3 Drif tsøkonomiske konsekvenser og gevinstreal isering 

10.3.1 Kjernedriften 
Tabellen nedenfor viser forventet endring i kjernedriftskostnader som dekkes av Helse Finnmark. 
Tallene tar utgangspunkt i driftsanalysen gjennomført i konseptfaserapporten.  

Økt aktivitet i Alta sykehus krever økt antall ansatte som gir økte lønnskostnader og andre 
driftskostnader. Derimot innebærer flytting av aktivitet til Alta sykehus reduserte gjestepasient- og 
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pasienttransportkostnader samt høyere inntekter. Det er fremforhandlet nye avtaler for ambulering i 
2015. Driftskostnadene er ikke korrigert for disse nye ambuleringskostnadene. 

Det er lagt inn kostnader til økt personelldekning, og legedekning spesielt. Dette medfører at de økte 
kostnadene i Alta nærsykehus ikke dekkes inn av den reduserte kostnaden knyttet til reduksjon i 
gjestepasientutgifter og pasienttransportkostnader. Det er i dette prosjektet ikke lagt inn reduksjon i 
lønnskostnader ved Hammerfest sykehus som følge av overføring av aktivitet fra Hammerfest til Alta. 

 
Tabell 18: Endringer i kostnader og inntekter knyttet til kjernedriften, benyttet input fra sluttrapport «Utredning av 
spesialisthelsetilbudet i Alta / Vest-Finnmark».Tallen er prisjustert. 
 

Det anbefales at tallene for driftsøkonomi og oppdateres og korrigeres etter gjennomført OU-prosess, 
slik som beskrevet i kapittel 9. 

 

10.3.2 FDVU 
Tabellen nedenfor viser forventet endring i FDVU kostnader. Tall er prisjustert fra basisutredning 2012, 
til antatt innflyttingstidspunkt januar 2019. 

Siden det ikke foreligger analyse FDVU kostnad for de planlagte nybyggene er tatt utgangspunkt i FDVU 
kostnadene til Nytt Kirkenes Sykehus, prisjustert til januar 2019. FDVU kostnader for nybygg estimeres 
til 1 074 kr/kvm. Dagens FDVU kostnader er estimert utfra analysen gjennomført i Konseptfaserapporten 
og er beregnet til 1 283 kr/kvm. Som vist i tabellen nedenfor kommer investering til å øke årlige FDVU 
kostnader med nært 5 MNOK på grunn av økte arealer.  

 
Tabell 19: Endringer i FDVU-kostnader som følge av økt areal nybygg i S1 og S2. 
 

10.3.3 Avskrivningskostnader 
Det er forutsatt med 27 års økonomisk levetid på hele investeringen. Ved 3 års byggetid og 
kostnadsramme på P50 nivå, beregnes årlige avskrivningskostnader til rundt 13,8 mill i 2015-kroner og 
14,6 mill i 2019-kroner.  

Tabellen nedenfor viser dette samt avskrivningskostnader for P85 og basiskalkyle. 

 
Tabell 20: Avskrivningskosntader for basiskalkyle, P50 og P85 
 

2019 2030
Inntekter (MNOK) 21,77 29,25
Reduserte gjestepasientkostnader (MNOK) 1,95 3,29
Reduserte pasienttransportkostnader (MNOK) 14,73 24,85
Lønnskostnader (MNOK) -39,31 -66,34
Annen driftskostnad (MNOK) -14,62 -24,67
Sum -15,49 -33,62

Endring ved innflytting
Økte FDVU kostnader pga. økt areal (MNOK) -4,99
Sum -4,99

Avskrivningskostnader I 2015-kroner I 2019-kroner
Basiskalkyle (NOK) 12 900 000 13 800 000     
P50 (NOK) 13 800 000 14 600 000     
P85 (NOK) 16 100 000 17 000 000     
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Fra forrige fase ble det beregnet en avskrivningskostnad på basiskalkylen på ca 10 mill kr. Endringen 
skyldes økning i basiskalkylen fra forrige fase. 

10.3.4 Bærekraftsanalyse – prosjektets bærekraft 
«Bærekraft» representerer en analyse av prosjektets økonomiske bæreevne med hensyn til lånerenter 
og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Investeringer kan ikke sees isolert, men 
må settes inn i en sammenheng med forventet utvikling i drift av foretaket forutsatt at 
investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæreevne på lang sikt blir i stor grad et spørsmål 
om foretaket klarer å gjennomføre driften innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs. drive i økonomisk 
balanse i et flerårig perspektiv. 

Analysen nedenfor ser på isolert på dette prosjekt og tar ikke hensyn til kostnader og inntekter knyttet 
til øvrige prosjekter på gang i helseforetaket.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i bærekraftsanalysen: 

• Løpetid lån: 25 år 
• Byggelånsrenter: 2,5 % årlig 
• Annuitetslån 
• Kjernedriftskostnad økes lineært i perioden 2019-2030 med rundt 18 mill (se kapitel 9.4.1).  
• Ingen driftseffektivisering er lagt til grunn 
• Kalkyle lagt til grunn: P50 og P85 inkl. byggelånsrenter  
• Låneopptak 100% av P50 og P85  
• Prisnivå: januar 2019 
 
I tillegg har styret i Helse Nord RHF vedtatt at helseforetaket legger opp til en årlig kapitalkompensasjon 
på 6 mill og driftsstøtte på 10 mill.  

Tabellene under viser en prosjektets bærekraft for kostnadsnivået tilsvarende henholdsvis P50 og P85. 
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Tabell 21: Bærekraft pr år og akkumulert for kostnadsramme tilsvarende P50, med 100% låneopptak 
 

 

 

Lån Avskrivning Renter
Sum renter 
og avskriv.

Investerin
gstilskudd 
fra H-Nord Rentesats Løpetid

Sum 
bærekraft 

fra drift

Driftstilsku
dd fra H-

Nord
Bærekraft 

per år

Akkumulert 
bærekraft 

per år
1 2019 395 15 10 24 6 2,5 % 25 -20 10 -29 -29
2 2020 380 15 10 24 6 -22 10 -30 -59
3 2021 365 15 9 24 6 -24 10 -32 -91
4 2022 351 15 9 24 6 -25 10 -33 -124
5 2023 336 15 9 23 6 -27 10 -34 -158
6 2024 322 15 8 23 6 -29 10 -36 -194
7 2025 307 15 8 23 6 -30 10 -37 -231
8 2026 292 15 8 22 6 -32 10 -38 -269
9 2027 278 15 7 22 6 -34 10 -40 -309

10 2028 263 15 7 22 6 -35 10 -41 -350
11 2029 249 15 7 21 6 -37 10 -42 -392
12 2030 234 15 6 21 6 -39 10 -43 -435
13 2031 219 15 6 20 6 -39 10 -43 -478
14 2032 205 15 5 20 6 -39 10 -43 -521
15 2033 190 15 5 20 6 -39 10 -42 -563
16 2034 176 15 5 19 6 -39 10 -42 -605
17 2035 161 15 4 19 6 -39 10 -41 -647
18 2036 146 15 4 18 6 -39 10 -41 -688
19 2037 132 15 3 18 6 -39 10 -41 -728
20 2038 117 15 3 18 6 -39 10 -40 -769
21 2039 103 15 2 17 6 -39 10 -40 -808
22 2040 88 15 2 17 6 -39 10 -39 -847
23 2041 73 15 2 16 6 -39 10 -39 -886
24 2042 59 15 1 16 6 -39 10 -38 -924
25 2043 44 15 1 15 6 -39 10 -38 -962
26 2044 30 15 15 6 -39 10 -37 -999
27 2045 30 15 15 6 -39 10 -37 -1 037

År
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Tabell 22: Bærekraft pr år og akkumulert for kostnadsramme tilsvarende P85 med 100% låneopptak 
  

Som vises i figurene nedenfor må Finnmarkssykehuset, utfra gitte forutsetninger, bære kostnader 
gjennom prosjektets levetid. Ved P85 kostnad økes disse kostnadene fra rundt 33 mill i 2019 til rundt 
47 mill i 2030 hvor de reduseres igjen til rundt 40 mill i 2045. Akkumulert beløper disse kostnadene seg 
til ca 1,1 MRD kr gjennom prosjektets levetid.  

 

 
Figur 21: Bærekraft per år, P50 og P85 
 

Restverdi 
investering Avskriving Renter

Sum renter 
og 

avskrivinger

Investerin
gstilskudd 
fra H-Nord Rentesats Avskrivingstid

Sum 
bærekraft 

fra drift

Driftstilsku
dd fra H-

Nord
Bærekraft 

per år

Akkumulert 
bærekraft 

per år
1 2019 458 17 11 28 6 2,5 % 27 -20 10 -33 -33
2 2020 441 17 11 28 6 -22 10 -34 -67
3 2021 424 17 11 28 6 -24 10 -36 -103
4 2022 407 17 10 27 6 -25 10 -37 -140
5 2023 390 17 10 27 6 -27 10 -38 -178
6 2024 373 17 10 27 6 -29 10 -39 -217
7 2025 356 17 9 26 6 -30 10 -41 -258
8 2026 339 17 9 26 6 -32 10 -42 -300
9 2027 322 17 9 26 6 -34 10 -43 -343

10 2028 305 17 8 25 6 -35 10 -44 -387
11 2029 288 17 8 25 6 -37 10 -46 -433
12 2030 271 17 7 24 6 -39 10 -47 -480
13 2031 254 17 7 24 6 -39 10 -46 -526
14 2032 237 17 6 23 6 -39 10 -46 -572
15 2033 220 17 6 23 6 -39 10 -46 -618
16 2034 203 17 5 22 6 -39 10 -45 -663
17 2035 186 17 5 22 6 -39 10 -45 -707
18 2036 169 17 4 21 6 -39 10 -44 -751
19 2037 152 17 4 21 6 -39 10 -44 -795
20 2038 135 17 3 20 6 -39 10 -43 -838
21 2039 118 17 3 20 6 -39 10 -42 -880
22 2040 101 17 2 19 6 -39 10 -42 -922
23 2041 84 17 2 19 6 -39 10 -41 -964
24 2042 67 17 1 18 6 -39 10 -41 -1 004
25 2043 50 17 1 18 6 -39 10 -40 -1 045
26 2044 33 17 0 17 6 -39 10 -40 -1 084
27 2045 16 17 0 17 6 -39 10 -40 -1 124

År
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 Figur 22: Akkumulert bærekraft per år, P50 og P85 
 

10.3.5 Gevinstrealiseringsplan 
I forbindelse med byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset er det utarbeidet en overordnet 
gevinstrealiseringsplan samlet for sykehuset. For prosjektet Alta nærsykehus er følgende forutsetninger 
for gevinstrealisering lagt til grunn: 

• Økt aktivitet som gir økt inntekt (ca 21 mill kr pr år, netto for FIN) 
• Økt andel av «egne» pasienter i foretaket, som gir redusert gjestepasientkostnad (ca 2 mill kr pr 

år) 
• Reduksjon i kostnad til pasienttransport (ca 14 mill kr pr år) 
 

Det er planlagt en OU-prosess for Alta nærsykehus, som ikke er startet opp på tidspunkt for ferdigstilling 
av forprosjektrapport. Dette prosjektet vil gi input til endringer i lønnskostnader, det er på det nåværende 
tidspunkt ikke gjort noe anslag på mulig effektiviseringsgevinst fra OU-prosessen.  

10.4 Finansieringsplan 
Finansieringsplanen, slik den settes opp i forprosjektfasen, skal vise finansiering av prosjektkostnaden 
pluss avsetning for usikkerhet. Det som skal finansieres er den samlede prosjektkostnad (opp til p85) 
inklusiv den byggelånrente som vil påløpe. I tillegg kommer en beregnet prisstigning i perioden fram til 
ferdigstilling. 

Ulike finansieringskilder utover ordinær låneramme for Finnmarkssykehuset vil være: 

• Investeringstilskudd fra Helse Nord, 6 mill pr år 
• Driftstilskudd fra Helse Nord, 10 mill pr år 
 

Andre tilskudd som må utredes: 

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045

Akkumulert bærekraft per år

P50 P85

 

101/107 



  22. januar 2016 

• Tilskudd til passivhus fra Enova (dekkes inntil 60% av merkostnad2 knyttet til 
passivhusstandard), antatt mulig finansiering på 3.6 mill kr. 

 

Klinikkbygget er prosjektert som passivhus. Det er dog ikke et søknadskriteria for stønad fra Enova som 
følge av passivhus alene, men kan være som følge av energideling og innovative løsninger. 
Kombinasjon av passivhus og innovative løsninger og/eller delt energiløsning. Det anbefales å følge 
opp søknadsprosess videre i prosjektet. Det er ikke tatt med Enova-tilskudd i beregning av bærekraft, 
et eventuelt tilskudd vil komme i tillegg.  

Det er ikke regnet med salg av eiendommer for å finansierer utbyggingen.  

Den delen av prosjektkostnaden som ikke finansieres ved lån fra Helse Nord til Helse Finnmark må 
kontantfinansieres av Helse Finnmark i planleggings- og byggeperioden.  

  

2 Merkostnad inkluderer blant annet tiltakets prosjektering og detaljplanlegging, prosjektledelse, innkjøp av utstyr og bygging og 
installasjon 
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11 PLAN FOR DETALJPROSJEKTERING OG BYGGING 

11.1 Hovedaktivitet i  neste fase 
I henhold til Tidligfaseveilederen (IS-1369) er forprosjektet en del av tidligfase og planfasen 
forprosjekter. Den påfølgende fasen er detaljprosjektering, som er en del av gjennomføringsfasen. Dette 
kapitlet skal beskrive en plan for videre arbeid med prosjektet Alta Nærsykehus. 

 

Neste fase omtales i veilederen som «gjennomføringsfase» bestående av detaljprosjektering og 
bygging. Hovedaktivitetene i neste fase kan sammenfattes slik: 

• Detaljprosjektering med funksjonsprosjekt, anbudsprosjekt og grunnlag for bygging, herunder 
arbeidstegninger og til slutt bidrag til FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling). 

• Kontrahering av byggearbeid iht. en entrepriseplan. 
• Byggearbeid, omfattende alt fra klargjøring av tomt til bygningsmessig og teknisk innredning. 
• Videre planlegging, anskaffelse og mottak av brukerutstyr. 
• Ferdigstillelse og klargjøring for ibruktakelse. 
• Samordning med utvikling av virksomhetens organisasjon. Det legges til grunn at 

organisasjonsutvikling skjer i et sidestilt prosjekt og at organisasjons- og byggeprosjekt må 
samordnes i tid og innhold. 

 

Forslag til funksjonsprosjekt vil imidlertid ikke bli behandlet før forprosjekt eventuelt er godkjent, slik at 
eventuelle justeringer etter forprosjektbehandling kan innarbeides. 

 

11.2 Tidsplan 
Styringsgruppa har besluttet at Alta nærsykehus skal bygges ut over to etapper, ved at riving og nybygg 
for vestibylebygget gjennomføres før byggearbeidene for sykehusfløyen igangsettes. Dette er valgt av 
logistiske og framdriftsmessige hensyn. Alta kommune har bekreftet (i møte med ARK 16. mars 2015) 
at utvidelse av fløy E3 (vestibylebygget) kan gjennomføres på dispensasjon innen gjeldende 
reguleringsplan. Oppstart bygging av sykehusfløyen kan først igangsettes når det foreligger vedtak om 
ny reguleringsplan for tomtearealet, tidligst høsten 2016. 

 

103/107 



  22. januar 2016 

Det er parallelt med forprosjektarbeidet inngått en intensjonsavtale mellom Alta kommune og 
Finnmarkssykehuset, der det er avtalt at Alta kommune skal være byggherre for nytt vestibylebygg. 
Styringsgruppen har i sak 62-2015 forutsatt at det nye vestibylebygget ferdigstilles rundt årsskiftet 
2016/2017.  

Finnmarkssykehuset ønsker den samlede utbyggingen fullført innen utgangen av 2018. Det forutsetter 
at rive- og byggearbeidene for vestibylebygget kommer i gang så tidlig som mulig, det vil si tidlig vinter 
2016.  

Entrepriseform for sykehusfløyen er ikke bestemt, og vil avvente den pågående dialogprosessen med 
entreprenørbransjen. Prosjekteringsgruppen har anbefalt hoved- eller generalentreprise. 
Detaljprosjektering av sykehusfløyen kan igangsettes etter beslutning om utbygging høsten 2015. 
Rammesøknad for sykehusfløyen kan sendes inn parallelt med pågående reguleringsplanarbeid, 
rammetillatelse kan gis når ny reguleringsplan er vedtatt.  

Anbudsgrunnlag for sykehusfløyen kan sendes ut når reguleringsplan er vedtatt og rammetillatelse 
foreligger, tidligst høsten 2016. Det legger til rette for oppstart av byggearbeidene for sykehusfløyen 
(tidligst) ved årsskiftet 2016/17, og ferdigstillelse innen utløpet av 2018.  

Basert på forutsetninger som her er beskrevet er det utarbeidet forslag til hovedtidsplan for prosjektet, 
med aktiviteter fra forprosjektfase og til ferdigstillelse og ibruktakelse.  

11.3 Entreprisemodell  
Det er besluttet at den samlede utbyggingen av fløyene E3 og S1/S2 skl skje i to etapper, der 
vestibylebygget E3 bygges før igangsetting av arbeidene med sykehusfløyen S1 og S2. Beslutningen 
er basert på framdriftsmessige og logistiske hensyn.  

Utbyggingen av vestibylebygget E3 utføres av Alta kommune i totalentreprise, med oppstart vinteren 
2016 og ferdigstillelse ved årsskiftet 2016/2017. Det er prosjekteringsgruppens vurdering at de to 
utbyggingsetappene kan utføres innen en periode på tre år. 

Finnmarkssykehuset har, med bakgrunn i vedtak i styringsgruppen, innledet en dialogprosess med 
entreprenørbransjen innenfor det Nasjonale programmet for leverandørutvikling. Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO)og Kommunenes Sentralforbund (KS) er initiativtakere til Nasjonalt program 
for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale 
innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, kommuner og næringslivet. Programmets 
visjon er å dra nytte av offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, 
næringsutvikling og innovasjon. Bedre dialog vil gi økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan 
innovative offentlige anskaffelser kan gjennomføres og å få fram hvilken nytte dette gir, både for 
oppdragsgiver og leverandører. Programmet vil bistå oppdragsgivere med metodekunnskap, 
markedsføring/mobilisering av næringslivet og fasilitering av dialogaktiviteter. Det er ønskelig å etablere 
en tidlig dialog med markedet for å presentere prosjektets behov nærmere, for å informere markedet og 
få markedets umiddelbarere respons på behovet og på prosjektets spesielle utfordringer.  

 
Entrepriseform for S-fløyene 
 
Prosjekteringsgruppen har anbefalt at det benyttes hovedentreprise, alternativt generalentreprise, for 
oppføring av sykehusfløyen S1 og S2. Anbefalingen er gjort med basis i byggets funksjonelle 
kompleksitet og de spesifikke krav som gjelder for sykehusbygg. Byggesakens kompleksitet skylds bl.a. 
forhold som: 

• Det nye sykehusbygget skal knyttes til eksisterende bygningsmasse og til eksisterende 
funksjoner.  

• Sprengningsarbeider og eventuelle spuntingsarbeider medfører rystelser som kan påvirke 
ømfintlig medisinsk utstyr i eksisterende anlegg. 

• Tekniske anlegg skal knyttes til, og koordineres mot, eksisterende tekniske anlegg. 
• Byggearbeidene skal foregå mens det er full drift i eksisterende bygninger.  
• Ambulansetjenesten og legevakta må ha tilfredsstillende adkomst gjennom hele byggeperioden. 
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Prosjekteringsgruppen mener disse forholdene vil ha vesentlig betydning for hvordan 
entreprenørmarkedet vurderer byggesaken, og derfor må tillegges særlig vekt ved valg av 
entrepriseform 

Styringsgruppa anbefalte i møtet 19. juni 2015 at avgjørelse om entrepriseform for S-bygget utsettes.  
Finnmarkssykehuset utarbeider entreprisestrategi og valg av entreprisemodell for bygging av 
sykehusbygget innen mai 2016. Det vises til den dialogprosessen som er igangsatt overfor 
entreprenørbransjen og de avklaringer som kan framkomme gjennom denne. 
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12 VEDLEGG 

12.1 Vedleggsbok 1: Tegninger og skisser 
- ARK: Situasjonsplan 1:1000 

- ARK: Planer (underetasje, 1.etasje, 2.etasje, 3.etasje) 1:200 

- ARK: Snitt og fasader 1:200 

- ARK: Perspektivtegninger 

- RIB: Prinsipptegninger konstruksjon 

- RIV: Tegninger VVS/automatikk 

- Brannskisser – PDF 

12.2 Vedleggsbok 2 Styringsdokument og notater: 
Side 3-39: Styringsdokument for prosjektet 

Side 40-62: RAP01-Brannkonsept forprosjekt Alta nærsykehus  

Side 63-104: NOT-RIBFY-001 Premissnotat bygningsfysikk med energikonsept 

Side 105-111: NOT-RIM-001 Miljøambisjonsdokument  

Side 112-148: NOT001 Lydteknisk Prinsippnotat  

Side 149-156: NOT-RIAvf-01 Avfallshåndtering 

Side 157-165: NOT-RIB-001: Vurderinger mht riving av Midtfløy E3 

Side 166-174: NOT-RIB-002: Alternativvurdering dekkekonstruksjon 

Side 175-182: NOT-RIV-31-01 Prinsipiell utførelse 31 Sanitæranlegg 

Side 183-190: NOT-RIV-32-01 Prinsipiell utførelse 32 Varmeanlegg 

Side 191-205: NOT-RIV-33-01 Prinsipiell utførelse - 33 Brannslukkeanlegg 

Side 206-213: NOT-RIV-34-01 Prinsipiell utførelse - 34 Med. teknisk gassanlegg 

Side 214-228: NOT-RIV-36-01 Prinsipiell utførelse 36 luftbehandlingsanlegg 

Side 229-237: NOT-RIV-37-01 Prinsipiell utførelse 37 luftkjøleanlegg og kuldeanlegg 

Side 238-248: NOT-RIE-001 Prinsipiell utførelse kraftforsyning 

Side 249-262: NOT-RIE-002 Prinsipiell utførelse IKT 

Side 263-365: Delfunksjonsprogram, inkludert Hovedfunksjonsprogram 

Side 366-406: Rapport usikkerhetsanalyse 18. desember 2015 

Side 407-408: Svar Hdir - Avklaringer knyttet til lokaler for tilberedning av cytostatika 
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12.3 Vedleggsbok 3 Romfunksjonsprogram: 
Side 1-999: Romfunksjonsprogram – romslister og oversikt over romprogrammering inkludert utstyr 

 

107/107 


	1 Hovedkonklusjon og anbefaling
	2 Sammendrag
	3 Rapportens struktur
	3.1 Forklaring til forkortelser som forekommer i forprosjektdokumentet

	4 Bakgrunn, Mål, mandat, organisering og metode
	4.1 Prosjektet og forprosjektrapportens hensikt
	4.2 Bakgrunn fra konseptfasen, prosjektets historie
	4.3 Mandat, rammen og styrende dokumenter
	4.4 Mål
	4.5 Metode og arbeidsprosess
	4.5.1 Metode
	4.5.2 Arbeidsprosess


	5 Programarbeid
	5.1 Sammendrag av programarbeid
	5.1.1 Korrigeringer fra forrige fase
	5.1.2 Oversikt over endringer i programmert areal og rammer.

	5.2 Oppsummering fra forrige fase, utarbeidet forenklet HFP
	5.2.1 Oppsummering og kvalitetssikring av underlaget
	5.2.2 Forenklet HFP og sammenligning med arealtall fra forrige fase

	5.3 Delfunksjonsprogram- DFP
	5.3.1 DFP - Konkretisering av logistikk-prinsipper, person og vareflyt
	5.3.2 Mat
	5.3.3 Vareflyt
	5.3.4 Avfall

	5.4 Romfunksjonsprogram – RFP
	5.4.1 Avfallshåndtering, lagerlogstikk og matkonsept
	5.4.2 Rom for tilberedning av cytostatika

	5.5 Forprosjekt utstyr – FPU
	5.6 Prosedyre etter avsluttet forprosjekt
	5.7 Plan for videre forløp mht utstyrsplanlegging og anskaffelse

	6 Eksisterende situasjon
	6.1 Tomt
	6.2 Grunnforhold
	6.3 Reguleringsmessige forhold
	6.4 Eksisterende bebyggelse

	7 Hovedgrep, planløsning, utforming
	7.1 Innledning
	7.2 Overordnet orientering om hovedgrep og valgte løsninger
	7.2.1 Hovedgrep
	7.2.2 Adkomst
	7.2.3 Internt tverrgående trafikkareal
	7.2.4 Funksjonell plandisponering
	7.2.5 Form og uttrykk
	7.2.6 Konstruksjoner og materialer

	7.3 Planløsning
	7.3.1 Tilkomst fra hovedvestibylen
	7.3.2 Sykehusfløyene S1 og S2
	7.3.2.1. Spesialistpoliklinikk
	7.3.2.2. Dagkirurgi
	7.3.2.3. Billeddiagnostikk
	7.3.2.4. Dagbehandling (dialyse, cytostatika, infusjoner)
	7.3.2.5. Somatisk sengepost (sykestue)
	7.3.2.6. Føde / barsel
	7.3.2.7. Psykisk helsevern
	7.3.2.8. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
	7.3.2.9. APAT
	7.3.2.10. Fellesareal S-bygg
	7.3.3 Frittliggende bygg for trafo og reservekraftaggregat

	7.4 Avfall og urent tøy
	7.5 Bygningens endringspotensial
	7.6 Akustikk
	7.7 Branntekniske løsninger
	7.8 Miljø og energiløsninger
	7.8.1 Miljømål for prosjektet
	7.8.2 Energimål for prosjektet

	7.9 Utomhus
	7.10 Kunst
	7.11 Universell utforming
	7.12 Framtidige utvidelser
	7.13 Arealoppgave

	8 Bygningsmessige og tekniske løsninger
	8.1 Konstruktive krav og forutsetninger
	8.2 Konstruksjoner og materialbruk
	8.2.0 Riving og miljøsanering
	8.2.1 Grunn og fundamenter
	8.2.2 Bæresystemer
	8.2.3 Yttervegger
	8.2.4 Innervegger
	8.2.5 Dekker
	8.2.6 Yttertak
	8.2.7 Fast inventar
	8.2.8 Trapper / balkonger
	8.2.9 Diverse

	8.3 VVS
	8.3.0 VVS-installasjoner generelt
	8.3.1 Sanitær
	8.3.1.1. Nybygg
	8.3.1.2. Ombygg H-Fløyer
	8.3.2 Varme
	8.3.2.1. Varmeanlegg generelt
	8.3.2.2. Nybygg
	8.3.2.3. Ombygg H-Fløyer
	8.3.3 Brannslokking
	8.3.3.1. Nybygg
	8.3.3.2. Ombygg H-Fløyer
	8.3.4 Gass og trykkluft
	8.3.4.1. Nybygg
	8.3.4.2. Ombygg H-Fløyer
	8.3.5 Kuldeanlegg
	8.3.5.1. Nybygg
	8.3.5.2. Ombygg H-Fløyer
	8.3.6 Luftbehandling
	8.3.6.1. Nybygg
	8.3.6.2. Glassgate H-Fløyer
	8.3.6.3. Ombygg H-Fløyer
	8.3.7 Luftkjøleanlegg
	8.3.7.1. Nybygg
	8.3.7.2. Ombygg H-Fløyer
	8.3.8 Vannbehandlingsanlegg
	8.3.8.1. Vannbehandling av forbruksvann
	8.3.8.2. Rentvannsanlegg
	8.3.8.3. Vannbehandling sluttede kretser
	8.3.9 Utvendige anlegg

	8.4 Elkraft
	8.4.0 Elkraft generelt
	8.4.1 Basisinstallasjoner for elkraft
	8.4.2 Høyspent forsyning
	8.4.3 Lavspent forsyning
	8.4.4 Lys
	8.4.5 Elvarme
	8.4.6 Reservekraft

	8.5 Tele og automatisering
	8.5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
	8.5.2 Integrert kommunikasjon
	8.5.3 Telefoni og personsøking
	8.5.4 Alarm- og signalsystemer
	8.5.5 Lyd og bildesystemer
	8.5.6 Automatisering

	8.6 Heiser

	9 OrganisasjonsutviklingsprosesseN
	10 Økonomiske analyser
	10.1 Kostnadskalkyle – prosjektkostnad inkl. byggelånrente
	10.1.1 Kalkyle
	10.1.2 Identifiserte tilleggskostnader
	10.1.3 Forslag til kuttliste
	10.1.4 Kalkyle etter gjennomførte kuttforslag

	10.2 Usikkerhetsanalyse
	10.2.1 Usikkerhetsanalysens S-kurve
	10.2.2 Handlingsplan for videre arbeid med usikkerhetsstyring
	10.2.3 Evaluering av usikkerhetsanalysen

	10.3 Driftsøkonomiske konsekvenser og gevinstrealisering
	10.3.1 Kjernedriften
	10.3.2 FDVU
	10.3.3 Avskrivningskostnader
	10.3.4 Bærekraftsanalyse – prosjektets bærekraft
	10.3.5 Gevinstrealiseringsplan

	10.4 Finansieringsplan

	11 Plan for detaljprosjektering og bygging
	11.1 Hovedaktivitet i neste fase
	11.2 Tidsplan
	11.3 Entreprisemodell

	12 Vedlegg
	12.1 Vedleggsbok 1: Tegninger og skisser
	12.2 Vedleggsbok 2 Styringsdokument og notater:
	12.3 Vedleggsbok 3 Romfunksjonsprogram:


