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1 Oppsummering og anbefaling 

1.1 Kriterier for vurdering av alternativene 
Kriterier for lokalisering er valgt ut og forankret i Hammerfest sykehus sitt dokumentet om «Kriterier 

for vurdering og valg av tomtealternativer». For vurdering av hvilken tomt som er best, er tomtene 

sammenstilt i en matrise med en kortfattet beskrives av faktiske forhold til kriteriet og faglige 

vurderinger, samt ut fra i hvilken grad de oppfyller kriteriet. Skalaen ved vurdering av måloppnåelse 

er i hovedsak utarbeidet med utgangspunkt i lover, forskrifter, normer, statlige mål og kommunale 

mål. Ikke alle mål er kvantitative og det er da oppgitt hvile kvalitative kriterier som er lagt til grunn 

for vurderingen. 

1.2 Målområder 

1.2.1 Transport og tilgjengelighet 

Pasientreiser 
Pasienter har rett til refusjon av reiser fram og tilbake til sykehus. Finnmarkssykehuset kjøpte i 2015 

transporttjenester for rundt regnet 190 mill. kr. Av dette utgjorde pasientreiser med rutefly over 

halvparten, og 70 % av flykostnadene var knyttet til reiser til Tromsø. I tallene fra Pasienttransport 

inngår både reiser internt i kommuner til primærhelsetjenesten og reiser til sykehus. Av reisene til 

sykehus utgjør transporter ut av fylket rundt 80 mill. kr og reiser internt i kommunene anslås til ca. 20 

mill. kr. 

Det var ca. 45 000 pasientreiser (tur-retur) til Hammerfest i 2015. Av disse var ca. 4 700 enkeltreiser 

med ambulanse (fly, båt og helikopter omlastes til bil og inngår i dette tallet) og 6 600 med fly 

(pasienter uten behov for ambulanse). Til Hammerfest fordelte utgiftene i. 2015 med rundt 20 mill. kr 

til fly, 20 mill.kr med egen bil, 28 mill. kr med drosje og under 2 mill. kr med båt.  

Reisetiden for pasienter og besøkende synker jo nærmere befolkningstyngdepunktet rundt Alta som 

sykehuset ligger. Så lenge sykehuset er lokalisert i Hammerfest kommune utlignes dette noe ved at 

den øker for reisende med fly og båt. 

Arbeidsreiser 
Det utføres ca. 560 årsverk på Hammerfest sykehus fordelt på nesten 800 ansatte. En stor del av 

deltidsstillingene er kortidsengasjementer av folk som bor utenfor dagpendlingsavstand. Til enhver 

tid utgjør dette rundt 10 % av arbeidsstokken og trolig bor disse i Hammerfest og vil ikke ha lengre 

arbeidsreiser enn de fast ansatte. Gjennomsnittlig lengde på arbeidsreisen for de som bor i 

dagpendlingsavstand er i dag kun rundt 3 km til alt. 0, 1 og 3. Denne øker til rundt 5 km til alt. 2 

Storsvingen 8 km ved flytting til alt. 4 Stømsnes. 

Siden det utføres mer enn 3 arbeidsreiser pr. pasientreise, så vil nærhet til de ansatte bidra mer enn 

nærhet til pasientene for å redusere transportarbeidet, så lenge man kun vurderer en lokalisering 

innen Hammerfest kommune. 

Ambulansetransport 
Det er ca. 4 700 ambulanseoppdrag til og fra Hammerfest sykehus hvert år. En del av disse er 
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transport fra flyplass (180 med ambulanse-/redningshelikopter, 900 med ambulansefly og 430 med 

ambulansebåt). 

Tilgjengelighet 
Regulariteten til flytrafikken er høy, men det er værsituasjoner der både E6/rv. 94 sørfra og 

lufthavnen kan være stengt i flere timer. Pasienter fra andre deler av fylket må da om mulig 

transporteres til Alta (begrenset behandlingstilbud), Kirkenes eller Tromsø.  

Parkering, gange, sykkel og kollektivtransport 
Siden 80 % av de ansatte i dag bor under 3 km fra jobb, mens dette synker kraftig ved en lokalisering 

sør for byen (alt. 2 og 4), vil andelen som går eller sykler til jobb være høy på Fuglenes (alt. 0, 1 og 3) 

og liten sør for byen. De fleste vil imidlertid bo nær hovedkollektivruten, slik at mange antas å ville 

velge buss. Behovet for parkeringsplasser for ansatte og besøkende er anslått til 200 på Fuglenes (alt. 

0, 1 og 3) og ca. 280 sør for Hammerfest (alt. 2 og 4). Alt. 4 forutsetter forlengelse av kollektivrute. 

1.2.2 Tomtas funksjonelle egnethet og planstatus 

Tomta til alt. 0/1 er noe mindre enn ønsket, men kan utvides ved å ta med universitets område. Alt. 

2b er i utgangspunktet for liten. En utvidelse vil ha vesentlig konflikt med andre planer i området. Alt. 

3 krever utfylling i fjorden for å bli stor nok. Alt. 2A og 4 er begge store nok. 

Alle tomtene vil kreve detaljregulering med konsekvensutredning ved bygging av nytt sykehus. 

Planprosessen tar minst 2 år, men er ikke avgjørende i forhold til å utelukke noe alternativ. 

1.2.3 Økonomi og gjennomføring 

Tomteavhengige kostnader 
I de tomteavhengige kostnadene har vi gjort et overslag over alle kostnader som skal til for å få en 

byggeklar tomt med all infrastruktur ført fram. Det er også tatt med kostnader til alle 

utomhusarbeider i tomtekostnaden.  

Det er videre skilt mellom bedriftsøkonomiske kostnader og samfunnsøkonomiske kostnader. De 

bedriftsøkonomiske kostnaden er et anslag på hvilke kostnader som skal finansieres over 

Finnmarkssykehusets budsjett, mens de samfunnsøkonomiske også regner med hvilke kostnader som 

andre etater og kommunen får med å tilrettelegge infrastruktur med nødvendig kapasitet og hvilke 

endringer dette medfører i tidsbruk og kostnader som den enkelte betaler over privat lommebok. 

Det som inngår i de bedriftsøkonomiske kostnadene er: 

 Erverv av tomt og inntekter ved salg av dagens tomt 

 Større masseflyttingsarbeider på tomtene, inkl. utfylling i sjø 

 Tilknytning til hovedveinett, gang- og sykkelvei, kollektivholdeplass og interne veier 

 P-plasser, utomhus og ev. parkeringshus 

 Tilknytning til hovedledning for vann og avløp, ev. forsterkning av renseanlegg og 

pumpestasjoner  

 Tilknytning til strømnett med tilstrekkelig effekt 
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 Utomhusarealer, opparbeiding 

Det er ikke tatt med kostnader til ev. ønske om helikopterlandingsplass på sykehuset. Tilrettelegging 

av en plass på bakken ansås til ca. 10 mill. kr., mens tilrettelegging på taket av en sykehusbygning 

anslås til 30-50 mill. kr. 

I de samfunnsøkonomiske kostnadene inngår: 

 Kostnader til opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm, tele) som ikke kan 

belastes utbyggingen, men som er nødvendig på grunn av utbyggingen 

 Tidskostnader for pasienter, besøkende og ansatte for reiser fram og tilbake fra sykehuset 

 Reiseutgifter for pasienter, besøkende og ansatte for reiser fram og tilbake fra sykehuset 

 Netto driftstilskudd ved behov for forbedring av kollektivtilbud 

 Inntekter fra ev. p-avgift i anlegg 

Det er ikke tatt stilling til om noen offentlige etater vil forlange kostnadsbidrag gjennom 

utbyggingsavtaler eller om det er mulig å sette ut bygging og drift av parkeringsløsning til annen 

aktør. 

Tabell 1-1: Tomteavhengige kostnader 

  Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B Alt. 3 Alt. 4 

Bedriftsøkonomisk kostnad 30 69 75 50 87 

Samfunnsøkonomisk kostnad 9 71 84 56 302 

 

Alternativ 3 har usikkerhet i forhold til utfyllingskostnad. Tilgangen på rimelige fyllmasser vil avhenge 

av andre prosjekter i Hammerfest, som f.eks. veitunnel. 

Beregningen viser at kun alternativ 4 har betydelig kostnader forbundet med valg av tomt. Det er vist 

stor forskjell på de bedrifts- og samfunnsøkonomiske kostnadene. Det er ikke usannsynlig at ulike 

etater vil forlange at en del av denne forskjellen skal dekkes av sykehuset gjennom utbyggingsavtaler. 

1.2.4 Miljø og tekniske forhold 

Naturfarer, klima, grunnforhold 
Ingen av de aktuelle tomtene er utsatt for ras eller flom. Alt. 2 og 4 er utsatt for snødrift, mens man 

ved alt. 3 må ta hensyn til bølgeoppskylling ved sterk vind og stormflo. Grunnforholdene er enkle, 

med unntak av fyllingen i sjø for alt. 3. 

Behov for utbygging av offentlig infrastruktur 
Det er vedtatt planer for nødvendig utbygging av veier, vannforsyning, avløp og el-forsyning for alt. 0, 

1, 2 og 3. Alt. 4 krever forsterkning av mange anlegg fra Rypefjord (typisk 3 km). 

1.2.5 Andre samfunnsmessige konsekvenser 

Alt. 0/1 og 3 bygger opp under dagens strukturer i Hammerfest by og tilrettelegger for videre 



SYKEHUSBYGG 

Idèfase: Tomteanalyse  

Finnmarkssykehuset HF  

NYE HAMMERFEST SYKEHUS   Side 10 av 126 
 

 

utvikling i tråd med overordnede mål. 

Alt. 2a og b flytter sykehuset til høydedraget mellom Hammerfest og Rypefjord. Lokaliseringen antas 

å gi mindre synergier med Campus Hammerfest enn en lokalisering nærmere sentrum da området 

ikke henger sammen med eksisterende bystruktur. Lokaliseringen vil føre til arealspredning ved at 

den drar en tung virksomhet ut av byen, med tilhørende trafikk og kjøp av avarer og tjenester. I 

alternativ 4 er dette enda mer forsterket. 

1.3 Evaluering, drøfting og anbefaling av tomt 
Alle alternativene er vurdert i forhold til de fastsatte målene og tilhørende kriterier for vurdering av 

måloppnåelse. Målene er oppsummert for hvert alternativ og vurdert for hvert hovedområde. 

Alternativene er også rangert i forhold til hverandre. Rangeringen er ikke slik at det er lik avstand 

mellom alternativene og tallene kan således ikke summeres. 

Tabell 1-2: Oppsummering og evaluering av målområdene 

 

Tema 
Alt. 0/1 

Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen 

sør 

Alt. 2b 
Storsvingen 

nord 
Alt. 3 

Rossmolla 
Alt. 4 

Strømsnes 

1 
 

Tilgjengelighet 1 3 3 1 5 

2 
 

Tomtas funksjonelle egnethet 4 3 5 2 1 

3 
 

Planstatus 1 2 5 4 3 

4 
 

Økonomi og gjennomføring 1 3 4 2 5 

5 Miljømessige og tekniske 
forhold: 

1 3 3 2 5 

6 Andre samfunnsmessige 
konsekvenser 

1 3 3 2 5 

 
 

Konklusjon 1 3 4 2 5 

 

Tabell 1-2 viser oppsummeringen og en samlet vurdering. I den samlede vurderingene er det først og 

fremst målene som havner med rød totalvurdering som er tillagt vekt. 

Alternativ 2A, 2B og 4 vurderes å ha så store utfordringer i forhold til snødrift at tomtene ikke er 

egnet til lokalisering av et sykehus med de krav til tilgjengelighet som stilles her. 

Alternativ 2B har også dårlig måloppnåelse på tomtas funksjonelle egnethet fordi den er for liten og 

nødvendig utvidelse vil medføre inngrep i arealer som er regulert til bolig og allerede under 

realisering. 

Alternativ 4 kan heller ikke anbefales ut fra tekniske forhold og samfunnsmessige konsekvenser. Det 

er kostbart å bygge ut teknisk infrastruktur hit og positive ringvirkninger for Hammerfest by 

reduseres ved å trekke den viktigste arbeidsplassen ut av byen. 
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På denne bakgrunn anbefales det at man i skisseprosjektet ikke jobber videre med 

sykehuslokalisering i Storsvingen (alt. 2A og 2B) eller på Strømsnes. 
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2 Bakgrunn 
Foreliggende tomteanalyse er en underlagsrapport for idefaserapporten for nye Hammerfest 

sykehus. Oppdragsgiver er Sykehusbygg, som igjen er engasjert av Finnmarkssykehuset.  

Rapporten er utarbeidet av LINK arkitektur AS i samarbeid med Multiconsult AS, Århusarkitektene og 

Sintef. Ansvarlig for foreliggende rapport har vært arkitekt Hilde Marie Herrebrøden hos Link 

arkitektur og Lars Hjermstad hos Multiconsult. 
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3 Overordnede føringer og planer  

3.1 Statlige føringer  
Store offentlige institusjoner som sykehus er viktig for by – og tettstedsutvikling, miljø, arealbruk, 

transport, beredskap, fagmiljøer og arbeidsplasser. Flere statlige føringer er relevante i den 

forbindelse: 

- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal, transport og boligplanlegging (2014) 

- Rikspolitisk retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlige tjenestetilbud 

- Nasjonal strategi for folkehelse 

- Nasjonal Gå-strategi. 

- Klimaforliket 2014 – Nullutslippssamfunn i 2050 

Sykehus har stort behov for tilgjengelighet for pasienter, ansatte og besøkende. Slike virksomheter 

bør ut fra statlige retningslinjer lokaliseres der det er godt utviklet kollektivtilbud, godt utbygget 

infrastruktur for gående og syklende samt god tilgang til sosial og kommersiell infrastruktur for å 

reduserer bilbruk og klimagassutslipp. 

De ansattes jobbreiser utgjør hovedtyngden av transport til og fra sykehus. Vakter skal dekkes 

gjennom et helt døgn hele uka ved 3 delt turnus, noe som krever overlapp ved vaktskifte. Sykehus 

kan gi kundegrunnlag for et godt kollektivtilbud i et større tidsrom av døgnet eller alternativt et mer 

utstrakt behov for parkeringsplasser.  

Transport utgjør ca. 40 % av klimagassutslippene i bygg og anlegg nasjonalt. En lokalisering der det er 

lagt til rette for grønn mobilitet gjennom å gå, sykle eller reise kollektivt, har stort potensial for 

redusert klimagassutslipp og god stedsutvikling. 
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3.2 Regionale føringer for Finnmark  

3.2.1 Fylkesplan 2006-2009 

Finnmark er Norges største fylke i geografisk utstrekning (48 618 km²), men har lavest innbyggertall 

med sine 72 665 innbyggere (pr 01.01.2007). De regionale sentrene Alta, Kirkenes, Hammerfest og 

Vadsø bosetter ca. 44 000 innbyggere, det vil si 59 % av befolkningen i Finnmark. Innvandring fra 

andre land utgjør en betydelig del av befolkningsveksten i Finnmark. Den relativt store utflyttingen 

fra Finnmark blir til dels demmet opp av innvandringen.   

Handlingsplan (Regional utviklingsplan) for 2016-2018 – Framtidens Finnmark vedtatt april 2016 har 

som hovedutfordring å beholde og utvikle en sterk kystlinje og innovative kystsamfunn. Mål for 

innovasjon er å få fram innovative næringsklynger gjennom koordinert innsats mellom næringsliv, 

forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. 

 

3.3 Kommunale planer 

3.3.1 Kommuneplan Hammerfest 2015-27 

Naturen har gitt et fantastisk utgangspunkt for Hammerfest by med en naturlig havn som midtpunkt 

for en konsentrert og bymessig bebyggelse. Utbyggingsmønsteret i kommunen gjør at de fleste 

innbyggere i kommunen har relativt korte transportavstander i det daglige.  

Petroleumsindustrien gir unikt utgangspunkt for utvikling sammenlignet med andre steder i Nord-

Norge og kommunen ønsker å bruke denne utviklingen til å skape positiv og varige ringvirkninger for 

næringsliv og samfunnsbygging. Byen har en begrenset størrelse og det er en utfordring å gi varierte 

yrkesmuligheter gjennom et helt arbeidsliv. 

Hammerfest har et variert tilbud av butikker, spise-/utesteder og underholdning som en følge av 

utvikling av petroleumsnæringen. 

Hammerfest Sykehus representerer et verdifullt fagmiljø og er en viktig arbeidsplass i kommunen.  

Arealbruk, utbygging og infrastruktur - fokus på kvalitet og miljø 
Topografi og klima gjør at Hammerfest har begrensede arealer å bygge ut. Snøhvitutbyggingen var en 

utfordring når det gjaldt å ha klargjøre arealer til riktig tid, og på riktig sted, både til bolig og næring. I 

utbyggingsfasen har boligetterspørselen ført til stor prisøkning, spesielt på leiemarkedet. Naturen 

selv, i tillegg til reindrift, setter begrensninger for utvidelse av byggeområder, samtidig som de 

tilstreber en effektiv bruk av infrastruktur.  

I sentrale Hammerfest må det bygges tett, og spesielt utfordrer dette med hensyn på å skille/skjerme 

boligområder fra industri og trafikk. Muligheten for ekspansjon, og arealreserver av en viss størrelse, 

ligger i hovedsak sør for Hammerfest by. Hammerfestinger flest ønsker primært å bo nært 

bysentrum. Her er det tilrettelagt for stor utbygging av leiligheter, mens tilbud om eneboligtomter er 

nærmest uttømt. Det er en utvikling der også Strømsnes – Akkarfjord og Forsøl framstår som mer 
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attraktive boområder for folk som ønsker å bygge enebolig, ha litt større tomter og samtidig en 

rimelig kort vei til bysentrum. Med utgangspunkt i, og økende kunnskap om, gjenreisningsbyens 

struktur og arkitektur, har fokuset på byggeskikk og estetikk økt. Ledige byggearealer i sentrum, og 

stort om-/påbyggingspotensiale, gir en unik mulighet til å ta i bruk moderne arkitektur med god 

kvalitet og funksjon.  

Klima, energi og miljø:  
Hammerfestsamfunnet har kuttet klimagassutslippene i henhold til nasjonale mål fram mot 2027. I 

kommunens strategi er følgende punkt relevante ved lokalisering av sykehus: 

 All byutvikling og infrastruktur skal tilpasses framtidige klimautfordringer ved at det settes 
krav til klimatilpasning.  

 Gjennom planlegging og myndighetsutøvelse bidra til reduksjon av klimagasser samt til økt 
miljøvennlig energiomlegging.  

 Redusere transport-, energi- og arealbruk i samfunnsplanleggingen.  

 Tilrettelegge optimalt for å gå og sykle ved at alle muligheter til snarveier og løyper knyttes 
mellom boligområder og sentrum.  
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3.3.2 Sykehuslokalisering 

Det har i flere år vært arbeidet med mulig 

flytting av dagens sykehus til ny tomt. 

Hammerfest kommune har dokumentert 

dette arbeidet i tre rapporter [1] [2] [3].  

Som grunnlag for idéfasen ble det på 

dette grunnlaget besluttet å gå videre 

med dagens tomt på Fuglenes (alt. 0 og 

1), en tomt ved Storsvingen (alt. 2) og en 

tomt på Rossmolla (alt. 3). 

I oppstarten av idéfasen ble Hammerfest 

kommune og Finnmarkssykehuset enige 

om også å ta med et innspill på en 

nabotomt i Storsvingen (alt. 2B) og en 

tomt på Stømsnes (alt. 4). 

 

Figur 3-1: Hammerfest kommune har vurdert en rekke 
tomtealternativer i tidligere planarbeid. Grønne sirkler var de 
første forslagene på Fuglenes og Jansvannet, mens røde 
sirkler var en tilleggsutredning av andre muligheter der kun 
Rossmolla gjensto som aktuell tomt. De to tomtene som kom 
inn i forbindelse med foreliggende utredning er vist med blå 
sirkel. 
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3.3.3 Ny rv. 94 

 

Figur 3-2: Etapper ny rv. 94 – Skaidi – Sagagammen  (kilde SVV) 

Rv. 94 er eneste innfartsvei til Hammerfest og vegen er skredutsatt, svingete og har stedvis sterk 

stigning. Veg, fortau og dels gang- og sykkelveger er smale og tilfredsstiller ikke kravene til moderne 

vegstandard. Oppgraderingen innebærer at dagens veglinje i hovedsak beholdes, men vegbredden 

skal økes, svinger rettes ut og noen rasutsatte partier unngås med tunnel. 

Det ble utarbeidet en kommunedelplan for ny rv. 94 mellom Saragammen i sør til Fuglenes i 2011 

(delstrekning 9). Inn mot Hammerfest skal ny veg skal gå i tunnel på strekningene Saragammen-

Rypefjord, Jansvannet-Hammerfest og Hammerfest-Fuglenes. Denne planen er fulgt opp med 

strekningsvise reguleringsplaner. 

Utbedringen av veien startet opp på delstrekning 1 (Skaidi – Arisberg) høsten 2015.  
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Figur 3-3: Oversiktskart over regulert omlegging av rv. 94 i tunnel mellom Rypefjord og Fuglenes (kilde: 
SVV) 

Detaljreguleringen rv. 94 Saragammen–Jansvannet og Jansvannet–Fuglenes ble vedtatt av 

Hammerfest kommune 12. november 2015. Planen legger til rette for etablering av en omkjøringsveg 

mellom Jansvannet og Fuglenes som går forbi Hammerfest sentrum. Vegen er lagt i tunnel gjennom 

henholdsvis Salen sør for sentrum, og Fuglenesfjellet nord for sentrum. Mellom de to tunnelene går 

vegen i dagen og knyttes til bystrukturen via rundkjøring. Kommunen har i planen lagt inn 

underjordisk parkering for å avlaste parkeringskapasiteten i sentrum. Omleggingen av vegen vil bidra 

til en bedre sentrumsutvikling og økt mulighet for kontakt med sjøen langs strekningen sentrum – 

Fuglenes. 

Gjennomføring av videre oppgradering av rv. 94 utover delstrekning 1 Skaidi-Arisberg er ikke inne i 

Nasjonal transportplan for 2018-2029. Ny rv .94 er ingen forutsetning for Nye Hammerfest sykehus. 

 



SYKEHUSBYGG 

Idèfase: Tomteanalyse  

Finnmarkssykehuset HF  

NYE HAMMERFEST SYKEHUS   Side 19 av 126 
 

 

3.3.4 Forslag til ny flyplass på Grøtnes 

 

Figur 3-4: Forslått lokalisering av ny Hammerfest flyplass på kunstig øy ved Grøtnes 

Det er vedtatt reguleringsplan for ny flyplass på Grøtnes ca. 16 km sør for Hammerfest sentrum. 

Bakgrunn for planen er behov for lengre rullebane for å møte ønsket om landing av større fly. 

Finansiering av flyplassen ligger foreløpig ikke inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029. 

I tomteutredningen er det lagt til grunn at Hammerfest flyplass består. 
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3.3.5 Kommunale helsetjenester 

Hammerfest har et godt utbygget helsetilbud for byens befolkning. Tjenestene er i hovedsak 

lokalisert i sentrum og noe til Hammerfest sykehus på Fuglenes. Kommunen har følgende tjenester 

og adresse: 

 Helsestasjon, rehabilitering og helsestasjon for ungdom (13- 25 år). Strandgata 52. 

 Helsesøster – besøk på skole, Strandgata 52. 

 Ergo og fysioterapitjenesten. Storgate 3a (Sanitetsbadet) 

 Frisklivssentralen – kommunal forebyggende og helsefremmende tjeneste som gir tilbud om 

mestring av egen helse. Tilbud til aldersgruppen 18 – 67 år. Tilbudene finner stedt på 

Sanitetsbadet og Kirkeparken omsorgssenter. 

 Overgrepsmottak – Hammerfest sykehus 

 Legevakt – Hammerfest sykehus 

 Ambulanse – Hammerfest sykehus, Hammerfest Ambulanse AS 

 Den offentlige tannhelsetjenesten – Forsølveien 9/11 

 Rus og psykiatritjenesten – Strandgata 49 og Storgata 24. 

 Dagsenteret Storgata 24 

 Lavterskeltilbudet – Parkgata 34 

 Kirkeparken omsorgssenter – tilbud om måltider, trening og aktiviteter for eldre 

 Rypefjord sykehjem – Hammerfest kommunes eneste i Krøkebærveien 3 i Rypefjord. 
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4 Målstruktur og avgrensning av prosjektet 
Kriterier for lokalisering er i gitt i Finnmarkssykehusets dokument «Kriterier for vurdering og valg av 

tomtealternativer, Nye Hammerfest Sykehus, august 2016. Kriteriene er gruppert i følgende seks 

hovedgrupper: 

 Tilgjengelighet 

 Tomtas funksjonelle egnethet 

 Planstatus 

 Økonomi og gjennomføring 

 Miljømessige og tekniske forhold 

 Andre samfunnsmessige konsekvenser 

Hvert mål er vurdert etter viktighet i forhold til lover, regler og sykehusets behov: 

Må-krav:  Absolutte faglige krav. Omfatter lover, forskrifter og absolutte sykehusfaglige 

krav som sikkerhet og beredskap. 

Bør-krav:  Planfaglige krav som kan gi innsigelse fra offentlige myndigheter ved avvik.  

Kan-krav Planfaglige krav som kan gi kommentarer ved avvik.  

Må hensyntas: Krav som det også må vurderes konsekvenser for  

Andre forhold Mål som ikke er forankret i Finnmarkssykehusets føringer. 

For vurdering av hvilken tomt som er den beste, er tomtene sammenstilt i en matrise med en 

kortfattet beskrives av faktiske forhold til kriteriet og faglige vurderinger samt ut fra i hvilken grad de 

oppfyller kriteriet. Hvert alternativt er vurdert overordnet ut fra i hvilken grad de innbyrdes 

imøtekommer kriteriet ut fra følgende skala:  

Grønt =  høy måloppnåelse/lav risiko 

Gult    =  middels måloppnåelse/moderat risiko 

Rødt   = lav måloppnåelse/stor risiko 

Grått  =  Mål utgår pga. dobbelttelling med annet mål, jf. referanse 

 

I Finnmarkssykehusets kriterier er det ikke angitt hvordan måloppnåelsen skal måles eller hvordan 

skalaen skal brukes. I følgende tabeller fremgår hvordan målene er forankret mot overordnede 

føringer og hvordan skalaen for måloppnåelse er brukt i denne rapporten. 

 

 



SYKEHUSBYGG 

Idèfase: Tomteanalyse  

Finnmarkssykehuset HF  

NYE HAMMERFEST SYKEHUS   Side 22 av 126 
 

 

 

Tabell 4-1: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 1: Tilgjengelighet 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

1 Tilgjengelighet    

1.1 Nærhet til 
pasienter 
 

Samlet tidsbruk til 
reiser for pasienter 
Responstid for 
ambulanse, jf. 1.7 

Mer enn 2 % 
reduksjon i samlet 
transportarbeid til 
pasientreiser 

Under 2 % endring 
av samlet 
transportarbeid i 
forhold til i dag 

Mer enn 2 % 
økning i samlet 
transportarbeid 

1.2 Nærhet til dagens 
flyplass 

Ingen krav Under 10 min med 
taxi fra flyplass. 
Under 15 min. å 
vente på buss 

10-30 min med taxi 
fra flyplass 
15-30 min å vente 
på buss 

Over 30 min fra 
flyplass 
Over 30 min å 
vente på buss 

1.3 Nærhet til 
båtterminal 

Ingen krav Under 10 min med 
taxi fra båtterminal 
Under 15 min å 
vente på buss 

15-30 min med taxi 
fra båtterminal 
15-30 min å vente 
på buss 

Over 30 min fra 
båtterminal 
Over 30 min å 
vente på buss 

1.4 Nærhet til 
kollektivtilbud 

Ingen konkrete 
krav, men statlige 
planretningslinjer 
for samordnet 
bolig-, areal- og 
transportplanleggi
ng gir føringer 

90 % av ansatte 
bruker under 15 
min. med buss. 
Tilbud hver 
halvtime morgen 
og kveld. 

90 % av ansatte 
bor under 30 min. 
med buss. Tilbud 
hver halvtime 
morgen og kveld. 

Under 90 % av 
ansatte vil kunne ta 
buss med maks. 30 
min. reisetid. 

1.5 Nærhet til ansatte, 
måles som tilgjen-
gelighet gående og 
syklende 

Ingen konkrete 
krav, men statlige 
planretningslinjer  

Over 250 ansatte 
innen 15 min. 
gange 

100-250 ansatte 
innen 15 min. 
gange 

Under 100 ansatte 
innen 15 min. 
gange 

1.6 Helikopterlandings-
forhold 

Bør innpasses for 
nye sykehus 

Plass uten behov 
for omlasting av 
pasient 

Plass, men krever 
omlasting av pasi-
ent inn til mottak, 
maks. 5 min tap. 

Over 5 min tap på 
grunn av omlasting 

1.7 Responstid 
legevakt/ 
ambulanse 

Dekning fra 
ambulansestasjon 
på sykehus 

90 % innen 8 min 90 % av befolkning 
nås inne 12 min 

Under 90 % innen 
12 min 

1.8 Responstid brann, 
politi og 
redningstjeneste 

Brann: Forskrift om 
organisering og 
dimensjonering av 
brannvesen 

5 min kjøretid Tilfredsstiller 
kravet om 10 min. 
innsatstid – dvs. ca. 
8 min kjøretid 

Over 8 min. 
kjøretid krever 
tiltak 

1.9 Parkeringsbehov 
KDP Hammerfest 
og Rypefjord 
krever 0,8 p-plass 
pr. ansatt 

Antall p-plasser er 
en kompensasjon 
for manglende 
kollektivtilbud og 
mulighet for å gå 
og sykle store deler 
av året. 

50 % av de ansatte 
kan nå sykehuset 
innen 15 min. en 
vei med buss 

25-50 % av de 
ansatte kan nå 
sykehuset innen 15 
min. en vei med 
buss 

Under 25 % av de 
ansatte kan nå 
sykehuset innen 15 
min. en vei med 
buss  

1.10 Universell 
tilgjengelighet 

Krav i plan- og 
bygningsloven 

Ivaretatt på 
uteområder og fra 
bussholdeplass 

Kan ivaretas, men 
krever fordyrende 
tiltak 

Kan vanskelig 
ivaretas på valgt 
tomt 
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Tabell 4-2: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 2: Tomtas funksjonelle egnethet 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

2 Tomtas funksjonelle egnethet    

2.1 Størrelse Krav fase 1 = 30 
daa, utvidelse 20 
daa, totalt 50 daa  

Minst 50 dekar 30-50 dekar Under30 dekar 

2.2 Form og topografi 
Betydning for drift 
på eks. sykehus 

Flat tomt gir minst 
utfordringer i for-
hold til universell 
tilgjengelighet og 
drift mht. pasient 
og varetransport. 

Under 15 m 
høydeforskjell 
Minst 50 m bred 
 

16-30 m 
høydeforskjell, 
vesentlige deler av 
tomt  under 50 m 
bred 

Over 30 m 
høydeforskjell, 
Smal tomt som 
vanskeliggjør 
utnyttelse 

2.3 Utvidelsesmulighet Tilgjengelig areal 
som ev. kan 
reguleres for 
utvidelse 
Dekkes av mål 2.1 

   

 

Tabell 4-3: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 3: Planstatus 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

3 Planstatus    

3.1 Reguleringsbehov  Regulert til aktuelt 
formål 

Krever 
reguleringsplan  

Krav til avklaring i 
kommuneplan. 

3.2 Reguleringsrisiko Planprosess kan gi 
nye ramme-
betingelser og krav 
fra offentlige 
myndigheter og 
nærområdet 
 

Antatt liten risiko 
for gjennomføring 
av planprosess og 
ingen krav til 
avbøtende tiltak. 

Antatt moderat 
risiko for 
gjennomføring av 
planprosess, 
normalt omfang 
avbøtende tiltak. 

Antatt stor risiko 
for gjennomføring 
av planprosess, 
stor sannsynlighet 
for kostbare 
avbøtende tiltak. 
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Tabell 4-4: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 4: Økonomi og gjennomføring 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

4 Økonomi og gjennomføring    

4.1 Prosjektøkonomi Tomteavhengige 
kostnader 

Under 50 mill. kr 
samfunnsøkono-
misk kostnad 

50-100 mill. kr 
samfunnsøkono-
misk kostnad 

Over 100 mill. kr 
samfunnsøkono-
misk kostnad 

4.2 Kostnad og 
mulighet for erverv 

Estimert anskaf-
felseskostnad, 
inngår i tomte-
kostnad, jf. mål 4.1 

I offentlig eie Minnelige avtaler 
sannsynlig 

Krever trolig 
ekspropriasjon 

4.3 Risikovurdering Knyttet til 
gjennomføring i 
planleggings- og 
byggefase som kan 
få betydning for 
framdrift og 
kostnader. 

Ikke avhengig av 
andre 

Avhengig av 
kostnadsfordeling i 
utbyggingsavtaler 

Avhengig av at 
andre sektorer gjør 
betydelig 
investeringer over 
sine budsjett 

4.4 Drift av sykehus i 
byggefasen 

Konsekvenser for 
fullverdig og sikker 
drift i 
byggeperioden.  

Bygges uavhengig 
av dagens sykehus 
og ikke noe flyttes 
etappevis.  

Merutgifter ved 
flytting og 
provisorier inkl. i 
prosjektkostnad. 
Usikkerhet mht 
driftsstabilitet 

Vanskelige forhold 
for drift og store 
kostnader 

4.5 Mulighet for 
etappevis 
utbygging 

Gjelder kun dagens 
sykehus. Utvidelse 
dekkes av mål 2.1. 

   

 

Tabell 4-5: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 5: Miljømessige og tekniske forhold 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

5 Miljømessige og tekniske forhold:    

5.1 Grunnforhold Områdestabilitet 
(PBL og TEK10) 
Kostnader til 
fundamentering og 
sprengning ligger i 
prosjektkostnaden 

Ingen rasfare i 
forhold til sikkerhet 
1:1000 

Løsbart, men 
krever tiltak (som 
må inngå i 
kostnadsoverslag) 

Ikke tilstrekkelig 
sikkerhet i forhold 
til krav 

5.2 Veitilknytning og 
kapasitet 

God tilknytning til 
vei er en 
forutsetning for 
god sykehusdrift.  

Enkel og etablert 
atkomst med 
tilfredsstillende 
stigningsforhold og 
kapasitet. Ingen 
kostnader og krav 
til gjennomføring 

Etablert atkomst, 
men trenger 
oppgradering for å 
tilfredsstille krav. 
Middels kostnader 
og gjennomføring 

Det må etableres 
ny atkomst samt 
oppgradering av 
tilgrensende 
veisystem 

5.3 Lokalklima Tilgjengelighet for 
syketransport og 

God tomt i forhold 
til lokalklima og 

Normale klimatiske 
utfordringer der 
det ikke antas å gi 

Utsatt tomt i 
forhold til 
lokalklima og fare 
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 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

ansatte ved ekst-
reme værforhold 
samt konsekvenser 
for drift av syke-
huset (snømåking 
og slitasje 
bygningsmasse) 

ingen utfordringer 
mht. tilgjengelighet 

konsekvenser for 
driften. 

for dårlig 
tilgjengelig ved 
ekstremvær. 

5.4 Støy og rotorvind 
helikopter 

Arealrestriksjoner Ingen boliger i rød 
støysone 
Ingen problemer 
med vibrasjoner 
eller rotorvind 

Inntil 100 boliger 
samlet i gul og rød 
sone.  
Ingen vesentlige 
problem med 
vibrasjoner, tiltak 
nødvendig i forhold 
til rotorvind 

Over 100 boliger i 
gul og rød 
støysone. 
Vibrasjoner 
påvirker medisinsk 
utstyr 

5.5 Øvrige 
naturforhold 

Naturmangfold-
loven 

Ingen kjente 
verdier 

Lokale konflikter Regional eller 
nasjonal konflikt 

5.6 Naturfarer (ras, 
skred, flom, 
stormflo etc) 

PBL og TEK 10 
stiller krav 

Ingen kjente 
naturfarer. 

Kan forebygges, 
kostnad må inn i 
prosjektkostnad 

Tomta bør unngås 

5.7 Samiske interesser  Ingen samiske 
interesser 

Utforming kan 
tilrettelegge for 
samiske interesser. 

Konflikt med 
samiske interesser 

5.8 Kulturminnevern Kulturminneloven 
setter begrens-
ninger for omdis-
ponering av bygg 
og områder 

Ingen kulturminner Kulturminner kan 
sannsynligvis frigis 
eller rives 

Kulturminner med 
vernet eller fredet 

5.9 Teknisk 
infrastruktur og 
forsyninger 

Krav om tosidig 
strømforsyning, 
reservestrøm og 
tosidig vann-
forsyning Inngår i 
kostnadsoverslag 
for prosjekt  
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Tabell 4-6: Mål og kriterier for vurdering av måloppnåelse, del 6: Andre samfunnsmessige konsekvenser 

 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

6 Andre samfunnsmessige konsekvenser    

6.1 Sykehusets 
attraktivitet som 
fagmiljø 

Campusutvikling og 
muligheter for 
større fagmiljø 
innen helse, 
sikkerhet og 
innovasjon ved 
samlokalisering/ 
nærhet til tjenester 

God muligheter for 
synergier ved 
samlokalisering 
eller tilstrekkelig 
nærhet til at det gir 
tilsvarende effekt 
for samhandling og 
felles ressursbruk 

Moderate 
muligheter for 
synergier ved 
samlokalisering 
eller tilstrekkelig 
nærhet til at det gir 
tilsvarende effekt 
for samhandling og 
felles ressursbruk 

Få muligheter for 
synergier ved 
samlokalisering 
eller tilstrekkelig 
nærhet til at det gir 
tilsvarende effekt 
for samhandling og 
felles ressursbruk 

6.2 Statlige føring 
Rikspolitiske 
retningslinjer mm. 

Samordnet bolig, 
areal og transport-
planlegging bidrar 
til en miljøvennlig 
byutvikling og gode 
steder. 
Det skal legges til 
rette for at barn og 
unges oppvekst-
vilkår er gode. 

Føringer blir 
ivaretatt med 
positive 
stedsutvikling.  

Føringer ivaretas i 
moderat grad ut 
fra lokal 
stedsutvikling 

Føring ivaretas i 
liten grad 

6.3 Kommunale planer 
og mål 

Høy kompetanse 
og et spennende 
og variert arbeids-
liv. 
Høy tetthet pga 
arealknapphet og 
mål om effektiv 
bruk av 
infrastruktur  

Lokaliseringen 
oppfyller 
kommunens 
sentral planer og 
mål for 
Hammerfest. 

Lokaliseringen 
oppfyller delvis 
kommunens 
sentrale planer og 
må for 
Hammerfest. 

Lokaliseringen 
oppfyller ikke 
kommunens 
sentrale planer og 
må for Hammerfest 

6.4 Miljøvennlig 
byutvikling  

Samlet vurdering 
av miljøtiltak. 
Klimagassberegnin
g for arealbruk og 
transport. 

Lokalisering som 
bidrar til fortetting 
innenfor etablert 
bebyggelse og gir 
god byutvikling 
med god 
tilgjengelighet til 
sosial og 
kommersielle 
service, og 
redusert utslipp til 
transport og 
tomteetablering 

Lokalisering som i 
moderat grad 
bidrar til god 
byutvikling, men vil 
kreve investeringer 
i tilrettelegging for 
grønn mobilitet og 
kritisk masse for 
etablering av sosial 
og kommersiell 
service i 
nærområdet. 

Lokalisering som 
bidrar til 
byspredning og økt 
bilbruk pga store 
avstander mellom 
arbeid, bolig og 
sosial og 
kommersielle 
service 

6.5 Nærhet for 
samarbeidspartner
e og næringsliv 

Samlokalisering 
med Campus 
Hammerfest kan 
være gunstig for 
utvikling og drift av 
sykehuset. 

Samlokalisering 
med Campus H 

Under 15 min. 
gange til Campus H 

Over 15 min. gange 
til Campus H 
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 Mål Beskrivelse av 
kriteriet og formål 

Måloppnåelse 

Høy Middels Lav 

Samlokalisering 
med VGS mindre 
viktig. 
Næringsliv 

6.6 Potensial for 
tjenesteutsetting 
av pasienthotell, 
parkering og hybler 
ansatte/studenter 

Pasienthotell og 
parkering kan 
regnes som de 
deler av 
virksomheten som 
har størst behov 
for et større 
marked for å ta 
høyde for 
usikkerhet. 

Stort potensiale for 
fleksibel drift over 
tid, med et variert 
marked for øvrige 
leietakere og annet 
servicetilbud. 

Moderat 
potensiale for 
fleksibel drift, men 
usikkert mht 
utvikling av marked 
og annet 
servicetilbud 

Antatt lite 
attraktivt for 
eksterne investorer 
pga stor avstand til 
annet marked og 
servicetilbud. 

6.7 Nærhet til 
kommunale 
helsetjenester 

Samhandlings-
reformen og faglig 
miljø relevante 
vurderingskriterier 

Kommunal lege-
vakt på sykehus og 
nærhet til øvrig 
helsetilbud. 

Gangavstand (inntil 
800 m) mellom 
tilbud 

Ingen tjenester 
samlokalisert 

6.8 Nærhet til sosial og 
kommersiell 
service 

Reduserer behov 
for bruk av bil og 
stimulerer til god 
stedsutvikling og 
enklere daglig 
logistikk for 
ansatte, pasienter 
og besøkende 

Dagligvarebutikk 
innen 5 min gange. 
Skole, barnehage 
og nødvendig 
service innenfor 10 
min gange 

Dagligvarebutikk 
innen 15 min 
gange 
Skole, barnehage 
og nødvendig 
service innenfor 20 
min gange 

Dagligvarebutikk 
mer 30 min gange 
Skole, barnehage 
og nødvendig 
service mer 30 min 
gange 
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5 Sykehusvirksomheten 

5.1 Finnmarkssykehuset HF - Hammerfest sykehus 

5.1.1 Befolkning 

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter kommunene 

Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok.  

Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre/nese/hals, øye, 

pediatri og barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering er fylkesdekkende. Fødeavdelingen tar 

imot risikofødsler fra uke 32 fra hele fylket. Sykehuset er det ortopediske senteret i Finnmark og har 

fagansvar for ortopedivirksomheten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger, samt 

spesialisthelsetjenestetilbud ved spesialistlegesenteret i Karasjok og spesialistpoliklinikken i Alta. 

Tabell 5-1: Befolkningsutvikling fram mot 2040, beregningsalternativ MMMM (kilde SSB) 

Kommune 2016 2030 2040 

 

2004 Hammerfest 10 455 11 954 12 978 

2011 Kautokeino 2 956 2 762 2 653 

2012 Alta 20 097 22 119 23 255 

2014 Loppa 951 708 588 

2015 Hasvik 1 054 1 057 1 021 

2017 Kvalsund 1 035 892 803 

2018 Måsøy 1 215 1 063 979 

2019 Nordkapp 3 276 3 238 3 247 

2020 Porsanger 3 978 3 618 3 436 

2021 Karasjok 2 668 2 504 2 441 

SUM 49 701 51 945 53 441 

 

Det er en økning med 10% mot 2040 for hele Finnmark. Befolkningen i Hammerfest sykehus sitt 

opptaksområde vil øke med 11% mot 2040. 2/3 av befolkningen bor i Alta og Hammerfest. 

 

Tabell 5-2: Fremskrevet aktivitet fordelt på Hammerfest og Alta [4] 

 Aktivitet Fordeling i 2030 

2014 2030 Hammerfest Alta 

Døgnopphold 6 827 7 487 6 238 1 219 

Liggedager 29 908 30 993 26 631 4 362 

Dagopphold 2 580 4 887 2 805 2 082 

Poliklinikk 35 982 42 018 29 359 12 659 

Besøk sykehus 45 389 54 392 38 402 15 960 
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5.1.2 Pasientreiser 

Tabell 5-2 [4] viser at befolkningen i 2014 i gjennomsnitt hadde litt over et besøk årlig på sykehuset 

som pasient. I 2030 er prognosen at frekvensen er litt under ett besøk. I beregningene i denne 

rapporten har vi lagt til grunn ett besøk pr. bosatt pr. år til sykehus. 

Tilbudet i Alta vil dekke ca. 30 % av etterspørselen. I beregningen har vi antatt at befolkningen i 

kommune Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik vil få dekket 50 % av behandlingene i Alta. Øvrige 

kommuner drar i sin helhet til Hammerfest. 

Tabell 5-3: Oversikt over regional utstrekning og reisemiddel 
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Pasienter har rett til refusjon utover 

egenandel av reiser fram og tilbake til 

sykehus med rimeligste transportmiddel. I 

Finnmark medfører dette ofte bruk av fly. 

Finnmarkssykehuset kjøpte i 2015 

transporttjenester for rundt regnet 190 mill. 

kr. Av dette utgjorde pasientreiser med 

rutefly over halvparten, og 70 % av 

flykostnadene var knyttet til reiser til 

Tromsø. I tallene fra Pasienttransport inngår 

både reiser internt i kommuner til 

primærhelsetjenesten og reiser til sykehus. 

Av reisene til sykehus utgjør transporter ut 

av fylket rundt 80 mill. kr og reiser internt i 

kommunene anslås til ca. 20 mill. 

Til Hammerfest var det rundt regnet 6 500 

pasientreiser med rutefly til rundt 20 mill. kr. 

2015. Antallet behandlinger på Hammerfest 

og Kirkenes sykehus fordelte seg med ca. 58 % i Hammerfest og 42 % i Kirkenes. Hvis man antar 

forholdsmessig fordeling av utgiftene på sykehusene, så blir da årlig refusjon for reiseutgifter til 

Hammerfest ca. 20 mill.kr med egen bil, ca. 28 mill. kr med drosje og under 2 mill. kr med båt.  

Det var ca. 45 000 pasientreiser (tur-retur) til Hammerfest i 2015. Av disse var ca. 4 700 med 

ambulanse (fly, båt og helikopter som omlastes til ambulanse og inngår i dette tallet) og 6 600 med 

fly (pasienter uten behov for ambulanse). Transportkostnadene med fly kan antas uendret i forhold 

til lokalisering av sykehus innen Hammerfest kommune.  

Bilkjøring dekkes med 2,20 kr/km, men kostnader med drosje drar opp. Gjennomsnittlig reiselenge til 

Hammerfest sykehus er 105 km en vei for pasientene. Hvis faktiske utgifter deles på samlet 

reiseavstand blir kostnaden 4,40 kr/km hver vei. En viss andel av dette er skatter og avgifter, slik at 

den reelle samfunnsøkonomiske kostnaden er lavere. I denne rapporten er 4,00 kr/km lagt til grunn. 

 

  

 

Figur 5-1: Kostnadsfordeling mellom transportmidler 
til refusjon av pasientreiser i Finnmark i 2015 

25 %

18 %

3 %

54 %

Pasientreiser Finnmark

Drosje Egen bil Buss og båt Fly
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5.1.3 Arbeidsplasser 

91 % av de sysselsatte i Hammerfest arbeider i egen 

kommune. Hammerfest hadde i 2015 ca. 5 750 

arbeidsplasser hvorav 700 pendler inn og 500 ut av 

kommunen. Netto er det altså ca. 5 500 arbeidsplasser 

i kommunen (SSB Statistikkbanken). 

På Hammerfest sykehus er det pr. oktober 2016 ca. 

777 ansatte som utfører ca. 560 årsverk. Ca. 90 av de 

ansatte i oktober (litt over 50 årsverk) hadde en 

bostedsadresse som gjør at de må bo på hybel eller 

lignende når de jobber i Hammerfest da daglig 

pendling blir for langt. 

Figur 5-3: De aller fleste ansatte på Hammerfest 
sykehus bor innen Fuglenes, Hammerfest og Rypefjord. 12 % 
av de ansatte i oktober 2016 hadde imidlertid bostedsadresse 
spredd over hele Norge, Sverige og noen få fra Danmark og 
Tyskland. 

 

  
 

Figur 5-2: Fordeling av alle arbeidsplasser i 
Hammerfest [5] 
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I 2015 utførte 585 ansatte samlet ca. 520 årsverk på Hammerfest sykehus.  

Ut fra erfaringstall anslås at hver arbeidsplass på sykehuset gererer 0,5 arbeidsplasser innen offentlig 

og privat tjenesteyting innen Hammerfestområdet ved at de sykehuset selv og de ansatte etterspør 

varer og tjenester. Det vil si at sykehuset gir grunnlag for ca. 260 andre arbeidsplasser i Hammerfest.  

 

5.2 Tilknyttet virksomhet 

5.2.1 Studenter  

Sykehuset tilbyr i dag praksisplasser for de 100 studentene innen sykepleie på UiT Campus 

Hammerfest (3 år, 33 nye studenter pr. år). Campus Hammerfest tilbyr også mastergrad innen 

sykepleie og utdanning innen ledelse.  

Gjennom regionalisering av medisinstudiet til Finnmark – Finnmarksmodellen - vil 12 studenter pr. år 

fra 2018 tilbys å ta 5. og 6. år av studiet i Hammerfest, Alta eller Karasjok. 

Hammerfest videregående skole tilbyr helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfag.  

 

5.2.2 Samarbeidspartnere, rekruttering, innovasjon og utvikling 

Sykehuset har som nevnt et nært samarbeid med UiT for utdanning av helsepersonell. Forsking viser 

at fysiske nærhet mellom institusjoner (clustere) gir en vesentlig merverdi i forhold til faktisk 

samarbeid og muligheter for innovasjon.  

Hammerfest som petroleumsby og kystby mot Barentshavet gir spennende utfordring og muligheter 

for utvikling av fagkompetanse mellom helse, sikkerhet/beredskap og teknologi. En 

sykehuslokalisering som skal gi mulighet for gode faglige og tverrfaglige arenaer krever nærhet 

mellom partene og en lokalisering nær bykjernen. For en by som Hammerfest der mange er 

innflyttere over kortere eller lengre perioder, som en del av en yrkeskarriere, vil det være vesentlig å 

synliggjøre faglige muligheter og aktivitetstilbudet både fysisk (samlokalisering eller nærhet) og 

virtuelt (felles digital plattform for deling av informasjon). 

Sykehusets lokalisering og nærhet for behandling, besøk, arbeidsplass og studiested kan måles ut fra 

fysiske avstander. Vel så stor betydning for attraktiviteten til en lokasjon, er nærhet til andre 

tjenestetilbud og samarbeidspartnere. Muligheten for rekruttering, synergieffekter gjennom sambruk 

og innovasjon samt mulighet for effektiv tidsbruk er derfor av interesse ved en lokalisering.  
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6 Fagvise vurderinger 
I dette kapitlet drøftes en del fag med fellestrekk for alle tomtelokaliseringene, mens det i kapittel 7 

omtales mer tomtespesifikke forhold i detalj. Det redegjøres til en viss grad for beregninger som 

gjelder hele alternativene også i dette kapitlet for å redusere gjentakelser. 

6.1 Tilgjengelighet 
I dette avsnittet presenteres grunnlag for å vurdere målene som er listet under tilgjengelighet. 

6.1.1 Trafikk 

Statens vegvesens regionale transportmodell har beregnet at 98 % av reisene i Finnmark starter og 

ender i samme kommune. Analysene viste også at det gjennomføres flest reiser i de største 

bykommunene; Alta, Hammerfest og Kirkenes, og at de fleste reisene i Finnmark gjennomføres med 

bil (64 %). Kollektivtransporten utgjør 6 % av alle reiser som foretas i Finnmark. 

 

Figur 6-1: Reisemiddelfordeling i Finnmark  

Ca. 70 % av reisene i Finnmark foretas med egen bil eller som passasjer. Nesten 25 % av reisene 

foregår til fots. (Nasjonale reisevaneundersøkelser 2001, 2005 og 2009). 
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Figur 6-2: De største transportstrømmene i Finnmark basert på kjøringer i RTM. Antall daglige reiser [6] 

 

 

Figur 6-3: Trafikkstrømmene Fuglenes-Hammerfest-Rypefjord [5] 

Statens vegvesens nummerskilttelling bekrefter reisevaneundersøkelsen for Finnmark og er i samsvar 

med trafikktellingene. Den bekrefter at de fleste reiser foregår internt innen kommunen, altså 
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relativt korte reiser. Dette gjenspeiles i trafikktallene som er registrert på vegnett, se under. 

 

Figur 6-4: Dagens gjennomsnittlige døgntrafikk på overordnet vegnett i Hammerfest(kilde: Statens 
vegvesen, vegdatabanken) 

 

6.1.2 Offentlig kommunikasjon og grønn mobilitet 

Som trafikkdataene og reisevanedataene viser benyttes bil til selv korte turer i Hammerfest. Gående 

er nest største trafikantgruppe med 25 % av turene. Andelen syklende og kollektivtrafikkbrukere er 

lav. Et sykehus er et reiseintensivt mål som bør være godt tilgjengelig for alle trafikantgrupper og 

kategorier reisende – både pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuset må være enkelt å nå også for 

dem som ikke disponerer egen bil. 

Hammerfest har et godt utbygget kollektivtilbud innenfor byen med en stamrute som pendler 
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mellom Prærien og Rypefjord og 

serviceruter som dekker boligområdene 

langs stamruten. Stamruten har avganger 

hvert kvarter i morgen- og 

ettermiddagsrush, hver halvtime midt på 

dagen og hver time om kvelden. Det er 

ingen tilbud mellom kl. 00.00 og 06.00. 

Stamruten er forlenget med timestilbud til 

Forsøl og Strømsnes i rushet. 

94 % av de ansatte bor innen 400 m fra 

holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 

130, mens 16 % bor langs rute 131 og må 

ha overgang til rute 130 for å komme til 

sykehuset. 

Hammerfest sin konsentrerte bystruktur 

gir gode forutsetninger for bruk av sykkel 

og gange. Det kan legges til grunn at inntil 

ca. 15 min. tidsbruk er overkommelig 

avstand for gange og sykkel for et 

gjennomsnitt av befolkningen. 

I praksis rapporteres det om større bilbruk 

til jobb ved dårlig vær. Det tyder, ikke 

akkurat uventet, på at en del gående 

velger bil ved dårlig vær.  

   

Figur 6-6: Sannsynlighet for valg av sykkel i forhold til temperatur og reiselengde for turer (kilde: TØI) 

 

 

Figur 6-5: Bussrutene Polarbase-Rypefjord-
Hammerfest-Fuglenes-Prærien (rute 130 - blå) og Storvannet 
rundt (rute 131 -rød) har halvtimesfrekvens morgen og kveld 
og timesfrekvens ellers 
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Figur 6-7: Kollektivtilbud i Finnmark [6] 

Det regionale busstilbudet er begrenset til buss mot Alta (2,5 timer reisetid), Karasjok og Kirkenes 

med 1-2 avganger i døgnet. 

Båt 
Det er daglig hurtigbåttilbud mellom Hammerfest og Alta (2 avganger, 1,5 times reisetid),  
Måsøy, Hasvik, Sørøya og Loppa. I tillegg anløper Hurtigruta en gang i døgnet (Øksfjord-Hammerfest-

Havøysund). 

Gående og syklende 
Det er i dag i hovedsak utbygd sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Prærien-Fuglenes og 

Rypefjord. Hammerfest kommune har planlagt forlengelse mot Forsøl i nord og Strømsnes i sør. 

Gjennomføring av dette er foreløpig ikke finansiert. 

Luftfart 
Hammerfest Lufthavn har rute til Tromsø 9 ganger og Honningsvåg 2-3 ganger t/r på hverdager. De 

fleste flyreiser med andre mål går via Tromsø. 

Hammerfest flyplass betjener i dag både ambulansehelikoptre og helikoptre til oljevirksomhet. 

Redningshelikoptrene, som brukes til ambulanseoppdrag, er stasjonert på Banak i Lakselv. 

Flystripa i Hammerfest er 800 m lang og har begrensninger i forhold til vind- og værforhold. 

Alternativt kan man reise via stamflyplassene i Alta eller Lakselv, som begge ligger innenfor 2 timers 

kjøring fra Hammerfest. I Hammerfest er det ønske om å flytte flyplassen til Grøtnes, ca. 16 km sør 

for Hammerfest. Finansiering av dette er uvisst og i denne utredningen ligger derfor flyplassen i 

Hammerfest fast. 
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Regulariteten (ikke innstilte fly) og punktligheten (fly med mindre enn 15 min avvik fra rute) de siste 

4 årene har vært på henholdsvis 97 og 87 %. Gjennomsnittlig forsinkelse, for de 13 % av ankomstene 

som var forsinket mer enn 15 min., var 40 minutter. Som man ser av figuren under så varierer 

regulariteten lite med årstiden, mens punktligheten er betydelig dårligere i vinterhalvåret. 

Punktligheten og regulariteten er ikke vesentlig bedre i Alta som har større flyplass og ligger lengre 

inn i landet. 

 

Figur 6-8: Regularitet og punktlighet på ankomster til Hammerfest lufthavn oktober 2012-september 2016 
(kilde: Avinors hjemmeside) 
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6.1.3 Ambulansetransport 

Ambulansetransport med bil 
Rundt 2/3 av syketransportene til Hammerfest sykehus foregår med bil, mens 1/3 fraktes med bil fra 

fly, helikopter eller båt. 

 

Figur 6-9: Gjennomsnittlig antall ambulanseoppdrag fra de ulike kommunene til Hammerfest sykehus i 
perioden 2013-15 

Søylene i figuren over viser antall oppdrag pr. år, mens linjen viser frekvens i forhold til befolkning. 

Alta skiller seg ut med få oppdrag i forhold til befolkningen. Det tyder på at mye løses på Alta 

legevakt. 

 

Figur 6-10: Dekningsgrad for ambulansestasjon lokalisert til de ulike sykehustomtene. Den røde linjen viser 
krav for responstid i tettsteder over 10 000 innbyggere 
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Figur 6-10 viser hvor mye av befolkningen i Hammerfest tettsted (inklusiv Forsøl og Akkarfjord) som 

nås innen 8 og 12 min. utrykningstid. Beregningen viser at ved en lokalisering på Strømsnes, så bør 

ikke ambulansestasjonen samlokaliseres med sykehuset, men heller ligge på f.eks. brannstasjonen 

nær flyplassen. 

Ambulansetransport med helikopter 

Krav til landingsplass 
Pr. d.d. er det ikke krav i lov eller forskrift om helikopterlandingsplass på alle sykehus. Saken har 

imidlertid vært vurdert på grunnlag av at Stortinget (vedtak nr. 192, 10.12.07) ba Regjeringen vurdere 

hvordan en kan sikre luftambulansen gode landingsmuligheter ved norske sykehus. Helse- og 

omsorgsdepartementet fulgte opp saken i Prop 1 S (2009-2010) der de sier «Departementet vil i 

styringsdialogen med de regionale helseforetakene følge opp at det er forsvarlige landingsmuligheter 

ved norske akuttsykehus, og at utbedring og nybygg av landingsplasser for helikopter blir vurdert i 

forbindelse med planlegging av byggeprosjekter, innenfor de regionale helseforetakenes økonomiske 

rammer.» I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) sies: …” Helse- og omsorgskomiteen viser til 

at gode landingsplasser på sykehus bidrar til at pasienten kommer raskt og sikkert inn til 

akuttmottaket. Komiteen vil understreke at det er viktig at landingsplassene må være tilrettelagt for 

sikker og skånsom transport av pasient på båre”. 

Luftambulansetjenesten har vurdert behovet for helikopterlandingsplasser i rapporten 

«landingsforhold ved sykehus» [7]. Her sies det om Hammerfest at det ikke finnes planer for 

landingsplass på dagens sykehus, men at nybygg i større avstand fra flyplass kan få konsekvenser 

mht. krav om landingsplass. Lokalisering ved Storsvingen nevnes som eksempel på det. I rapporten 

vurderes dagens landing på Hammerfest lufthavn som tilfredsstillende og det prioriteres ingen tiltak. 

Ut fra ovenstående tolker vi at det anbefales en landingsplass uten behov for omlasting på sykehus 

med akuttmottak og at dette bør ligge til grunn ved planlegging av nye sykehus, men at dette ikke er 

et absolutt krav. 

Helikopterlandingsplass må bygges i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser for Sivil luftfart (BSL). 

Regler er gitt i forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6). For en helikopterplass 

skal det fastsettes minst to inn- og utflygingsflater med minst 150 grader vinkel imellom. En av 

       

Figur 6-11: Dagens Sea-King Mk 43 B er bemannet med to piloter, maskinist, systemoperatør, redningsmann, 
anestesilege. Det nye AW101-612 er noe større enn dagens Sea King (bilder: Forsvarets internettsider) 
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flatenes senterlinjer skal legges mest mulig langs den fremherskende vindretning, og flatene skal 

dessuten om mulig legges slik at nødlanding kan gjennomføres. Det kan ikke være hindre målt 

med 8 grader (1:12,5) stigning ut fra landingsplass de første 250 m (20 m stigning oppnås), 

deretter 12,5 % (1:8) de neste 200 m før helikopteret kan fortsette med 15 graders stigning 

(1:6,5). De første 370 m av inn- og utflyvningen skal være rettlinjet. Minste svingradius er 270 m. 

Landingsplass, inkl. sikkerhetsområde rundt, krever en flate på 37 x 37 m. [8] Rotoren på den nye 

typen redningshelikopter har en diameter på nesten 20 m. 330-skvadronen opplyser at de må ha 

et fritt areal på 30 x 30 m for å lande. Rotorvinden påvirker et område med oppvirvling av sand slik at 

parkeringsplasser bør være minst 50 m unna. Her kan man også tenke tiltak som skjerm eller 

overflatetype for å begrense plage. 

Antall flyvninger 
Vi har innhentet opplysninger fra 330-skvadronen i Banak som har ansvaret for ambulanse- og 

redningstjenesten med helikopter i Finnmark. Helikopter og personell er stasjonert i Banak. 

I følge opplysninger fra Banak flystasjon så er antallet oppdrag i året typisk rundt 200 som figuren 

viser. Av disse opplyses det at pasienten i 90 % av tilfellene flys til Hammerfest, men ikke alle er 

ambulanseoppdrag. Noen pasienter flys til annen flyplass for omlastning til ambulansefly, noen til 

Kirkenessykehuset, mens hodeskader ofte flys direkte til Tromsø. I perioden 2005-11 var det i snitt 

110 ambulansehelikoptertransporter årlig til Hammerfest [7]. 

I snitt kan man derfor regne med en helikoptertransport til Hammerfest sykehus hver annen dag. 

  

Figur 6-12: Antall ambulanseoppdrag med 
redningshelikopter for 330-skvadronen i Banak (kilde: 
Luftambulansetjenesten.no) (ikke bare ambulanse og 
ikke bare til Hammerfest) 

 

 
Figur 6-13Antall oppdrag med ambulansefly for 
luftambulansen i Alta (ikke bare til Hammerfest) 
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Ambulansetransport med fly 
Årlig flys det rundt 650 pasienter inn til Hammerfest med fly og 400 videre, i hovedsak til Tromsø. 

 

Tabell 6-1: Flybevegelsene til og fra Hammerfest (kilde: Luftambulansetjenesten) Lufttransport bruker 
Beech 200-fly. Disse flys alltid med to flyvere (fartøysjef og styrmann) og en flysykepleier. Noen ganger er også 
anestesilege med (foto: Lufttransport) 

År Antall 
landinger 

Antall 
pasienter 
inn 

Antall 
avganger 

Antall 
pasienter 
ut 

 

2015 785 518 785 372 

2014 925 667 928 406 

2013 927 648 924 404 

2012 789 576 780 351 

 

 

Ambulansetransport med båt 
For deler av befolkningen er sjøveien korteste veien 

til Hammerfest. Dette gjelder særlig fra Hasvik og 

Loppa kommuner (Sørøya).  

I 2015 var det totalt 434 transporter til Hammerfest 

med ambulansebåt, fordelt med 380 oppdrag for 

Loppa legeskyss og 54 for Redningsselskapet. Båtene 

legger til i sentrum med omlastning til ambulanse for 

videre transport til sykehuset. 

 

 

  

  

Figur 6-14: Loppa legeskyss og 
Redningsselskapet driver ambulansebåtene 
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6.1.4 Tilgjengelighet 

Bil 

Ansatte 
Figur 5-2 på side 31 viser at svært mange av de ansatte på Hammerfest sykehus bor i tettstedet 

Hammerfest (Rypefjord-Fuglenes). Hvis vi i beregningen av arbeidsreiser ser bort fra dem som har 

mer enn 90 minutters reisetid hver vei, så gjelder dette over 95 % av de ansatte. 

 

Figur 6-15: Gjennomsnittlig lengde på arbeidsreiser for alle ansatte på sykehuset med registrert bosted i 
Hammerfest eller Kvalsund kommuner 

Figuren viser at de ansatte i gjennomsnitt har rundt 4 km arbeidsreise i dag, mens medianen er under 

3 km. Ved å flytte sykehuset 9,5 sørover til alternativ 4 på Strømsnes, så øker dette til nesten 10 km. 

Ut fra en forutsetning om at ingen ansatte flytter, så er den optimale plasseringen av sykehuset ca. 

400 m nærmere Hammerfest enn i dag. 

Ved bruk av privatbil er disse avstands- og tidsforskjellene av mindre betydning, men om en vil oppnå 

betydelig grad av gange, sykkel og buss er det forskjell på alternativene. 

 

Pasienter 
2/3 av befolkningen i opptaksområdet til Hammerfest sykehus bor i Hammerfest og Alta. Resten bor 

spredt, se tabell 5-1 på side 28. Dette vises klart i figur 6-16 under der andelen av befolkningen som 

når sykehuset i forhold til reisetid med bil er summert. Av kurvene ser man at alternativene 1-3 

dekker Hammerfest best, mens alternativ 4 kommer best ut for befolkningstyngden i Altaområdet 

som når lokaliteten på Strømsnes innen ca. 1 time og 45 min.  
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Figur 6-16: Reisetid til Hammerfest sykehus med bil. Kumulativ kurve for hele befolkningen i 
opptaksområdet. 

Siden tyngdepunktet av pasientgrunnlaget ligger sør for Hammerfest og de fleste reiser er antatt med 

bil, er tilgjengeligheten for pasienter bedre jo lengre mot befolkningstyngdepunktet i Alta som 

sykehuset ligger. Dette gjelder selv om man korrigerer for at kanskje opp til 1/3 av pasientene vil 

komme med båt eller fly til Hammerfest sentrum. Det er ikke utført noen reisevaneundersøkelse til 

sykehuset som viser transportmiddelvalg. 

 

Kollektivtrafikk 

Ansatte 

 

Figur 6-17: Lengde på arbeidsreise for dagens ansatte 
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De to stamrutene som er vist i figur 6-5 dekker mye av befolkningen i Hammerfest. 94 % av de 

ansatte på sykehuset bor innen 400 m fra en holdeplass på disse to rutene. De fleste med normal 

arbeidstid vil derfor enkelt kunne velge å bruke buss. God tilgang til bil, parkering og kombinerte 

turer med f.eks. levering av barn og handling, gjør likevel at mange velger bil. 

Pasienter 
Det foreligger, som tidligere nevnt, ingen undersøkelse på pasientenes valg av transportmiddel til 

Hammerfest sykehus. I gjennomførte beregninger har vi antatt at folk fra Loppa og Hasvik kommuner 

(Sørøya) velger båt, folk fra Honningsvåg velger fly og at resten velger buss eller privatbil. Dette er 

ikke helt riktig, men for valg mellom de aktuelle lokaliseringsalternativene er det godt nok. 

Gange- og sykkel 

Ansatte 
Figur 6-17 viser at 80 % av dagens ansatte bor under 3 km fra jobb. Hvis man regner at 15 minutter 

(1,25 km) er en avstand der de fleste vil velge å gå til jobb, så ser man store forskjeller mellom 

alternativene. 

Pasienter 
Gange – og sykkel er uten praktisk betydning som reisemåte for pasienter. 

 

6.1.5 Parkering 

Det er i dag 175 parkeringsplasser til ansatte og pasienter rundt sykehuset. Hvis vi antar 550 årsverk, 

så gir dette en parkeringsdekning på 0,31. Sykehuset oppgir knapphet på parkeringsplasser i 

vinterhalvåret på dager med dårlig vær, ellers i året er det tilstrekkelig med parkeringsplasser. 

Den kommunale parkeringsnormen, som oppgis i kommunedelplan Hammerfest og Rypefjord, er på 

0,8 bilparkeringsplasser pr. ansatt og 0,2 sykkelparkeringsplasser. Normen er for høy i forhold 

faktiske forhold på dagens beliggenhet. Med utgangspunkt i dagens faktiske bruk av 

parkeringsplasser og de ansattes bostedsadresse, har vi beregnet parkeringsbehovet ved de ulike 

lokaliseringsalternativene. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

 Det er 400 personer på jobb samtidig i mest travle periode mellom vaktskift 

 Folk på korttidsengasjement (12 % av arbeidsstyrken) bor på eller i umiddelbar nærhet av 
sykehuset 

 2/3 av ansatte som bor innen 15 min. gange går til jobb 

 1/3 av de ansatte (som ikke går) reiser med buss hvis de bor under 400 m fra holdeplass 

 Det opprettholdes/opprettes et busstilbud med minst to avganger i timen basert på at 
dagens stamrute legges innom sykehuset. 

 Resten av de ansatte bruker privatbil og parkerer på sykehuset. 

 Det er sett bort fra samkjøring. 

 Det er sett bort fra behov for overlapp i kapasitet rundt vaktskifter 

 Besøkende til poliklinikk og pasienter antas å ha behov for ca. 50 p-plasser 
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Under disse forutsetningene er det beregnet et parkeringsbehov som vist i figur 6-18. 

 

 

Figur 6-18: Beregnet behov for parkeringsplasser på sykehuset 
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6.2 Risiko og sårbarhet 

6.2.1 Flom og stormflo 

Beregnet stormflo med 1000-års 

gjentaksintervall i Hammerfest er på kote 

+2,29. Klimascenariet RCP8.5, som 

representerer høyest klimagassutslipp, gir en 

forventet havnivåstigning på 45 cm, og 86 cm 

innen 95 % konfidensintervall [9]. Det vil si at 

tomta på et sykehus bør ligge over kote + 3. I 

tillegg må den beskyttes mot 

bølgeoppskylling, trolig med bølgebryter 

minst opp mot kote + 5.  

Dette samsvarer godt med Hammerfest 

kommunes krav for å ivareta stormflo og 

havnivåstigning:  

«Byggetiltak i sjønære områder, som stiller 

krav til tiltak mot vanninntrenging ved 

gjennomføring av byggetiltak i sjønære områder som ligger lavere enn kote +3. Gulvnivå i 

oppholdsrom skal ligge over kote +3.(..)» 

Et sykehus har større krav til sikkerhet enn vanlig bebyggelse og man må derfor anta at laveste 

gulvnivå i nytt sykehus blir nærmere kote 4 enn 3. 

 

  

 

Figur 6-19:Flom, aktsomhetsområde, NVE-atlas 
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6.2.2 Grunnforhold og rasfare 

Alle de aktuelle sykehustomtene, unntatt 

Rossmolla, ligger på grunnlendt mark med 

kort avstand til fjell. Rossmolla ligger på 

fylling ut i sjø. Stabiliteten av denne 

forutsettes å være avklart da denne ble 

utfylt. Ev. utvidelse av tomta vil kreve 

grunnundersøkelser i sjø. 

Ingen av tomtene ligger utsatt til i forhold til 

steinsprang eller snøskred. 

Rasfare på veinettet til sykehus 
Skred, og da primært snøskred, er et tema i 

forhold til tilgjengelighet til sykehuset. Mer 

enn halvparten av ambulansetransportene 

til Hammerfest sykehus kommer med 

ambulanse langs rv. 94 sørfra og vil 

således være utsatt.  

Som figuren på neste side viser er ras 

likevel ikke viktigste grunn til dårlig 

tilgjengelighet. Veien har vært stengt 

tilsammen 10 timer ved fire snøras siste 

10 år. Lengste stenging var på 5 timer. 

Dårlig vær har ført til at veien har vært 

stengt tilsammen 223 timer ved 58 

tilfeller siste 10 år. 3 ganger var veien 

stengt i over ett døgn. 

 

 

 

 

 

Figur 6-20: Skred- og rasfarlige 
områder slik det fremgår an NVEs atlas. 
Snøskred er markert med rødt og 
steinsprang med sort. Aktuelle tomter er 
markert med oransje sirkel og er som man 
ser ikke utsatt. 
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Figur 6-21: Skredhendelser Hammerfest-Rypeford og Rypefjord-Akkarfjord, kilde: NVE-Atlas 
Forslag til omlegging av rv. 94 i tunnel er vist med rød stiplet linje 

 

 

Figur 6-22: Stenging av rv. 94 mellom Skaidi og Hammerfest siste 10 år (kilde: Vegtrafikksentralen Nord-
Norge) 
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6.3 El-forsyning 
Et nytt sykehus må ha fremføring av nødvendig effekt. Dette er ikke noe problem i Hammerfest 

sentrum, men vil kreve forsterkninger ved en etablering utenfor, som f.eks. på Strømsnes. 

Annen energiforsyning 
Det er pr. dato ikke etablert grunnlag for konsesjonsbasert leveranse av fjernvarme i Hammerfest 

kommune. 

Det er etablert et nett for vannbåren gatevarme og fjernvarme i Hammerfest sentrum. Dette 

anlegget er ikke satt i drift i påvente av at det blir etablert en varmesentral. Et av Statoils bygg på 

Meland forsynes delvis med energi basert på grunnvann/jordvarme ved 10 fjellbrønner. Dette kan 

også være aktuelt for både oppvarming og kjøling ved utbygging av sykehus. 

 

6.4 Vann og avløp 

6.4.1 Vannforsyning 

Statusen i dag er at ingen av vannverkene tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til 2 hygieniske 

barrierer. Vannverkene i Hammerfest kommune har også en del mangler for å få tilfredsstilt 

drikkevannsforskriftens krav til leveringssikkerhet og beredskap. Dette gjelder i forhold til 

brannvannsdekning og sikkerhet i form av reservoarkapasitet for bykjernen, Baksalen og Prærien. 

Hammerfest kommune har i tillegg en betydelig lekkasje- og styrt tappeandel på vannverkene. I 

hovedplanen for vann konkluderes det med at det trengs betydelige investeringer for å få 

vannforsyningen i Hammerfest kommune opp til et akseptert nivå iht. drikkevannsforskriften. [10] 

Planen er fra 2010 og kommunen har tatt grep for å løse mange av manglene.  

Ny hovedplan for vann og avløp er til behandling politisk fra 19.11.16. Der er det medtatt betydelige 

investeringsbeløp for blant annet å tilfredsstille krav til drikkevannsforskriften. 

Hammerfest vannverk 
Hammerfest vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner Rypefjord og Hammerfest by 

inkludert Melkøya. Vannverket forsyner totalt 7 042 personer. I tillegg forsyner vannverket bedrifter, 

forretninger, skoler, sykehuset, institusjoner og industri. Totalt forsyner vannverket 13 473 

personekvivalenter hvorav 3 154 i Rypefjord. 

Kildekapasiteten er tilfredsstillende, men dagens inntaksdyp i råvannskilden kan ikke regne som en 

hygienisk barriere. Inntaket er nå i ferd med å senkes til 32 m dyp og kommunen arbeider med å 

dokumentere at dette er en tilfredsstillende barriere. Vannbehandlingsanlegg er fra 1992 og har en 

kapasitet på 972 m³/time, tilsvarende 270 l/s. Vannbehandlingen består av sil med maske 0,2 mm og 

UV-desinfisering. Natriumsilikat tilsettes som korrosjonsinhibitor og for pH-justering. 

Nytt vannbehandlingsanlegg settes i drift på nyåret 2017. Ny vannledning er etablert på ca. 32 m dyp 

i Vestfjelldammen, ca. 3,5 km med ledninger er lagt.  
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I hovedplan vann for 2017-2022 er det prioritert nytt høydebasseng for vann ovenfor Prærien 

boligfelt øverst i Fuglenesdalen. Dette bassenget vil være med på å øke sikkerhet for vannforsyning til 

hele Fuglenesområdet. 

Rypefjord vannverk 
Rypefjord vannverk forsyner deler av Rypefjord og Polarbase, samt at det fungerer som 

reservevannforsyning til Hammerfest vannverk. Det er planer om å dublere overføringsledningen 

mellom Hammerfest og Rypefjord slik at dette vannverket på sikt kanskje bare blir 

reservevannforsyning. Kommunen tar sikte på å etablere ekstra hygienisk barriere på dette anlegget, 

slik at dette tilfredsstiller krav. Ligger inne i hovedplan Vann og avløp 2017 – 2022. 

Bekkeli vannverk i Akkarfjord 
Vannkilden har tilstrekkelig kapasitet, men kan ikke regnes som en hygienisk barriere. 

Vannbehandling består av 0,2 mm siler og UV-desinfisering fra 2010. Anlegget har 

nødstrømsaggregat. Anlegget har ikke kapasitet til å forsyne et sykehus. 

 

6.4.2 Avløp 

Hovedutfordringen for Hammerfest kommune i foregående hovedplanperiode var å samle dagens 12 

direkte avløpsutslipp i Hammerfest by, og etablere ett felles renseanlegg for avløpsområdene 

Hammerfest og Rypefjord. Anlegget er etablert på Rossmolla med utslipp etter primærrensing på 55-

60 m dyp nærmere Melkøya. Hovedplanen prioriteter avskjærende ledninger og overføringssystem 

med pumpestasjoner til renseanlegget innen 2018. [11] Dette er pr. 2016 allerede på plass. 

Hammerfest bys utslipp er av en slik størrelse at det kun kreves primærrensing før utslipp til havet. 

Primærrensing består av sandfang, avskilling av flytestoffer og siling før utslipp. 

Dagens sykehus, samt tomtene på Rossmolla og Jansvannet vil ha utslipp via dette systemet. 

Ved en utbygging på Stømsnes vil ikke dagens anlegg i Akkarfjord være dimensjonert for mottak fra 

et sykehus. Dette må enten utvides, bygge et nytt anlegg lokalt eller overføres via nettet fra 

Rypefjord.  
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6.5 Klima 

6.5.1 Vind 

Meteorologisk institutts vær- og klimadata finnes på fire målestasjoner i nærheten av Hammerfest: 

Hammerfest, Hammerfest Radio, Hammerfest Lufthavn og Fruholmen Fyr [12]. Figur 6-23 viser kart 

over Hammerfestområdet med værstasjoner. Stasjonen «Hammerfest» operert mellom 1908 og 

1957, men inneholder bare nedbør og snødybde data fra det siste året. Resten av stasjonene 

inneholder vind- og nedbørdata over lengere perioden. Stasjonen Fruholmen Fyr ligger ca. 50 km 

nord for Hammerfest. 

 

Figur 6-23:  Kart over Hammerfest med værstasjoner: 1 – Hammerfest Radio, 2 – Hammerfest Lufthavn, 3 
– Hammerfest 

 

Hammerfest Radio 1957 – 1987 
Den lengste perioden av værdata er fra Hammerfest Radio værstasjon. Den var i drift mellom 1957 og 

1987 og målte vindhastighet, vindretning, temperatur, nedbør, osv. Figur 6-24 a) viser 

vinddistribusjon over 16 retninger. De hyppigste vindretningene er målt fra sør til vest og fra nordøst. 

Vind over hastighetsgrense 10 m/s i 10 m høyde er vist i figur 6-24 b). Den viser at vindretningen ved 

høye vindhastigheter er fra sør, sørvest og vest, og dels også fra nordøst. 
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a)  b)  

Figur 6-24: a) Vindstatistikk over hele stasjonens operasjonsperiode, b) Vindstatistikk for vindhastighet over 
10 m/s 

Figur 6-25 a) viser vindrose for vintersesongen. Figuren viser at den hyppigst vindretningen vinterstid 

er fra sør til vest. Dette samsvarer godt med vindhastigheter over 10 m/s i 10 m høyde, figur 6-25 b).  

Tabell 6-2 viser hastighetsdistribusjon i vintermånedene (des. til feb.) 

a)  b)  

Figur 6-25:  a) Vindstatistikk fra vintermånedene, b) Vindstatistikk for vindhastighet over 10 m/s i 
vintermånedene. 
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Tabell 6-2 Distribusjon av vindhastighet, Hammerfest Radio - vinter 

Vindhastighet distribusjon [%] 

Hastig
het 
[m/s] 

N NNØ NØ ØNØ Ø ØSØ SØ SSØ S SSV SV VSV V VNV NV NNV 

1 0,07 0,09 0,29 0,16 0,14 0,05 0,02 0,08 0,14 0,06 0,15 0,00 0,05 0,03 0,01 0,00 

2 0,64 0,97 1,88 0,77 1,29 0,29 0,42 0,64 1,00 0,98 0,86 0,47 0,60 0,05 0,15 0,11 

3 0,39 0,65 1,24 0,85 1,39 0,41 0,48 0,41 1,00 0,92 0,88 0,56 0,46 0,21 0,24 0,15 

4 0,64 0,35 0,89 0,49 1,24 0,43 0,44 0,66 1,63 1,24 1,23 0,66 0,99 0,28 0,38 0,27 

5 0,82 0,38 0,80 0,55 1,11 0,43 0,59 0,39 1,68 1,74 1,38 0,87 1,23 0,54 0,57 0,35 

6 0,76 0,40 0,50 0,27 0,63 0,20 0,29 0,25 1,32 1,21 0,94 0,55 0,95 0,30 0,36 0,26 

7 0,78 0,64 0,69 0,41 0,54 0,20 0,32 0,37 1,47 1,28 0,83 0,95 1,06 0,36 0,36 0,32 

8 0,56 0,44 0,44 0,27 0,29 0,15 0,14 0,27 1,20 0,83 0,47 0,64 0,95 0,27 0,21 0,13 

9 0,56 0,34 0,46 0,14 0,14 0,07 0,09 0,09 0,84 0,76 0,32 0,50 0,87 0,32 0,18 0,20 

10 0,53 0,45 0,34 0,19 0,18 0,12 0,05 0,16 1,23 0,67 0,39 0,47 0,98 0,25 0,18 0,20 

11 0,24 0,26 0,26 0,18 0,13 0,05 0,05 0,05 0,61 0,56 0,20 0,34 0,67 0,12 0,11 0,12 

12 0,38 0,11 0,17 0,15 0,08 0,00 0,00 0,06 0,74 0,41 0,19 0,16 0,46 0,07 0,09 0,02 

13 0,24 0,11 0,16 0,04 0,02 0,00 0,02 0,01 0,42 0,27 0,14 0,15 0,38 0,06 0,09 0,02 

14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,04 0,00 0,00 0,01 0,22 0,19 0,04 0,06 0,12 0,02 0,01 0,01 

15 0,04 0,04 0,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,03 0,15 0,06 0,07 0,07 0,17 0,02 0,02 0,01 

16 0,06 0,06 0,05 0,06 0,00 0,00 0,01 0,02 0,15 0,14 0,02 0,03 0,09 0,00 0,03 0,00 

17 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,09 0,01 0,00 0,02 

18 0,01 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,03 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 

19 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,06 0,00 0,02 0,00 

21 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

23 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Hammerfest Lufthavn 2002 – 2016 
Værstasjonen ved Hammerfest Lufthavn har målt vind siden 2002. Vindobservasjonene er vist i figur 

6-26. Vindretningen er styrt av retningen på Fuglenesdalen og de hyppigst vindretningene er sørvest 

og nordvest. Sterk vind er vanligst fra sørvest. 

a)  b)  

Figur 6-26: a) Vindstatistikk over hele stasjonens operasjonsperiode, b) Vindstatistikk for vindhastighet over 
10 m/s 

 

Figur 6-27 viser vindroser for vinteren. Mest hyppigste vinden kommer fra sørvest. 

a)  b  

Figur 6-27: a) Vindstatistikk fra vintermånedene, b) Vindstatistikk for vindhastighet >10 m/s i 
vintermånedene. 

 

Fruholmen Fyr 1954 – 2016 
Værstasjonen på Fruholmen Fyr har vært i drift siden 1954. Stasjonen ligger på kysten ca. 50 km nord 

for Hammerfest. Vindobservasjonene er vist i figur 6-28. Ved Fruholmen Fyr er vinden distribuert 

over alle retninger med dominerende vest-sørvest og sørøst retningen. Mest hyppig sterk vind 

kommer fra vest. 
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a) b)  

Figur 6-28: a) Vindstatistikk over hele stasjonens operasjonsperiode, b) Vindstatistikk for vindhastighet >10 
m/s 

 

Figur 6-29 viser vindroser for vintermånedene. De mest vanlige vindretningene er sørøst og fra 

sørvest til vest. Tabell 6-3 viser hastighetsdistribusjon i vintermånedene (des. til feb.) 

a)  b)  

Figur 6-29: a) Vindstatistikk fra vintermånedene, b) Vindstatistikk for vindhastighet over 10 m/s i 
vintermånedene. 
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Tabell 6-3: Distribusjon av vindhastighet, Fruholmen Fyr - vinter 

Vindhastighet distribusjon [%] 

Hastig
het 
[m/s] 

N NNØ NØ ØNØ Ø ØSØ SØ SSØ S SSV SV VSV V VNV NV NNV 

1 0,11 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 

2 0,06 0,03 0,05 0,03 0,08 0,12 0,23 0,30 0,19 0,12 0,08 0,08 0,04 0,03 0,05 0,04 

3 0,11 0,11 0,07 0,07 0,13 0,26 0,73 0,84 0,40 0,22 0,15 0,14 0,08 0,08 0,08 0,11 

4 0,11 0,10 0,10 0,12 0,20 0,44 1,00 1,43 0,58 0,34 0,21 0,21 0,11 0,09 0,13 0,13 

5 0,20 0,16 0,15 0,16 0,23 0,54 1,16 1,75 0,79 0,60 0,32 0,31 0,16 0,18 0,15 0,17 

6 0,21 0,20 0,17 0,13 0,29 0,71 1,20 1,69 0,84 0,81 0,42 0,37 0,21 0,17 0,16 0,21 

7 0,25 0,21 0,18 0,20 0,34 0,71 1,39 1,84 0,94 0,89 0,50 0,41 0,31 0,28 0,26 0,27 

8 0,28 0,24 0,21 0,20 0,30 0,75 1,12 1,49 0,61 0,83 0,47 0,46 0,24 0,24 0,20 0,34 

9 0,34 0,26 0,20 0,22 0,28 0,82 1,12 1,19 0,60 0,71 0,50 0,51 0,24 0,31 0,24 0,34 

10 0,42 0,32 0,19 0,20 0,26 0,68 0,98 1,09 0,41 0,61 0,54 0,54 0,34 0,29 0,26 0,43 

11 0,41 0,25 0,27 0,13 0,31 0,70 0,90 0,94 0,43 0,45 0,51 0,53 0,35 0,32 0,37 0,47 

12 0,34 0,25 0,22 0,15 0,24 0,63 0,73 0,81 0,26 0,30 0,34 0,51 0,31 0,31 0,24 0,41 

13 0,28 0,25 0,27 0,18 0,23 0,47 0,65 0,65 0,26 0,21 0,34 0,60 0,37 0,35 0,26 0,39 

14 0,28 0,21 0,18 0,18 0,19 0,37 0,58 0,54 0,17 0,13 0,25 0,51 0,34 0,33 0,22 0,32 

15 0,19 0,16 0,14 0,15 0,12 0,21 0,40 0,38 0,12 0,09 0,20 0,53 0,32 0,29 0,22 0,22 

16 0,23 0,12 0,12 0,12 0,12 0,17 0,33 0,31 0,13 0,06 0,23 0,54 0,37 0,26 0,18 0,25 

17 0,11 0,06 0,07 0,07 0,05 0,07 0,19 0,16 0,06 0,04 0,12 0,40 0,25 0,17 0,16 0,15 

18 0,08 0,10 0,06 0,08 0,04 0,07 0,16 0,16 0,07 0,01 0,14 0,48 0,33 0,22 0,11 0,10 

19 0,05 0,05 0,05 0,07 0,03 0,04 0,10 0,09 0,04 0,01 0,13 0,42 0,28 0,19 0,07 0,06 

20 0,06 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,05 0,06 0,03 0,02 0,07 0,30 0,25 0,13 0,08 0,07 

21 0,04 0,02 0,02 0,06 0,01 0,00 0,03 0,04 0,03 0,01 0,08 0,23 0,19 0,15 0,08 0,04 

22 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,05 0,16 0,18 0,14 0,05 0,02 

23 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 0,03 0,11 0,09 0,09 0,04 0,03 

24 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,09 0,09 0,05 0,02 0,01 

25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01 

26 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,00 

 

Vindobservasjonene fra de tre værstasjonene, Hammerfest Radio, Lufthavn og Fruholmen Fyr viser 

relativ stor forskjell i hovedvindretningen. Vinden er trolig påvirket av lokal topografi. Dataene fra 

Hammerfest Radio er vurdert som mest representativ for lokaliteten alt. 1 Fuglenes og alt. 3 

Rossmolla fordi værstasjonen ligger nær til lokalitetene og at observasjoner dekker lange tidsperiode. 

Kjeller vindteknikk utført en klimaanalyse knyttet til den planlagte nye Hammerfest lufthavn på 

Grøtnes som ligger ca. 13 km sør av Hammerfest (Kjeller vindteknikk, 2012). Figur 6-30 viser 

vindrosen for 1 år måling fra april 2009 til august 2010 fra Grøtnes. I denne lokaliteten er 
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dominerende vindretninger sørøst og nordvest. Dataene er Grøtnes ligger på kystlinjen, tilsvarende 

som lokaliteten alt. 2 Storsvingen og alt. 4 Strømnes. Derfor kan man forvente lignende oppførsel i 

disse to lokalitetene. På grunn av likheten med dataene fra Fruholmen Fyr over en langtidsperiode, er 

Fruholmen Fyr bestemt som mest representativ værstasjonen for disse to lokalitetene. Tabell 6-4 

viser hastighetsdistribusjon i måleperioden. 

 

Figur 6-30: Langstidskorrigert vindrose basert på 1 år målinger (Kjeller vindteknikk, 2012) 

 

Tabell 6-4: Distribusjon av vindhastighet, Grøtnes 

Vindhastighet distribusjon [%] 

Hastighet 
[m/s] 360 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

0 – 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 – 6 3,40 1,00 0,90 0,90 2,30 1,80 0,90 0,70 0,60 0,80 1,20 2,00 

6 – 9 6,70 1,10 1,10 2,40 17,50 10,90 3,30 0,60 0,50 2,00 6,30 7,40 

9 – 12 0,90 0,20 0,10 0,30 4,00 4,30 1,00 0,00 0,00 0,50 2,30 1,80 

12 – 15 0,20 0,00 0,00 0,10 0,70 2,20 0,60 0,00 0,00 0,10 1,20 0,70 

15 – 18 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,80 0,20 0,00 0,00 0,10 0,50 0,20 

18 – 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 

21 – 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 – 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



SYKEHUSBYGG 

Idèfase: Tomteanalyse  

Finnmarkssykehuset HF  

NYE HAMMERFEST SYKEHUS   Side 59 av 126 
 

 

6.5.2 Uvær 

Statistikk over veistenging gir en god indikasjon på klimasårbarheten for infrastruktur i området. 

Vegvesenets driftsdatabase gir data for midlertidig stengt veier i Hammerfest. Figur 6-31 viser  

statistikk for Rv. 94 mellom Skaidi og Hammerfest (veien fra sør inn mot Hammerfest) de siste ti 

årene. Den viser at denne veien var stengt ca. 24 ganger i året på grunn av uvær eller snøskred. Det 

er særlig vinterstid denne veistrekningen er stengt.  Figur 6-32 viser veistenging på strekningen 

Prærien-Forsøl (veien fra nord inn mot Hammerfest). Denne veien er gjennomsnittlig stengt ca. 10 

ganger pr. år. 

 

Figur 6-31: Uvær på rv. 94 Skaidi – Hammerfest 

 

Figur 6-32: Uvær på rv. 391 Prærien – Forsøl 
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6.5.3 Nedbør 

Klima dataene fra Hammerfest Radio viser at gjennomsnittlig nedbør om vinteren ved lufttemperatur 

under −1℃ er på 283 𝑚𝑚. Dette tilsvarer 283 cm snø med densitet 100 kg/m3 (nysnø, tettheten 

øker til 2-300 kg/m3 når den pakkes). Det snør også mellom -1 og +1 ℃, men da er snøen våt og 

mindre utsatt for vinddrift. 

 

6.5.4 Topografi og snøfokk 

Nedbør i form av snø vil, dersom vind er til stede, avsettes på bakgrunn av strømningsforholdene ved 

terreng og bygninger. Forholdet mellom snøpartiklenes fallhastighet og vindens hastighet vil føre til 

at flere partikler vil kunne avsettes i områder hvor det er mer le enn i områder uten særlig le. Ved 

kraftigere vindhastigheter vil det dessuten dannes aerodynamiske skyggeområder eller 

separasjonssoner hvor den gjennomsnittlige vindhastigheten er betraktelig lavere og hvor større 

mengder snøpartikler kan avsettes.  

Vinden kan medvirke til dannelsen av snøfonner på to måter. Enten ved at det snør samtidig som det 

blåser eller ved flytting av snø på bakken. I begge tilfeller avsettes snøen i såkalte aerodynamiske 

skyggeområder. I det første tilfellet kan vindhastigheten være relativt lav samtidig som det avsettes 

snøfonner. For eldre snø skal flyttes, må vindhastigheten være betydelig høyere. 

Når vinden blåser over et snødekke, kan snøpartiklene settes i bevegelse og forårsake transport av 

snøen. I hvilket omfang snøen flyttes, avhenger av vindforholdene og snøegenskapene. 

Snøegenskapene omfatter forhold som alder på snøen, snøtemperatur, partikkelstørrelse, o.a. En 

viktig størrelse er «fetch» som er avstanden fra en grense som ligger i et aerodynamisk 

skyggeområde til objektet som skal beskyttes mot snødrift, se figur 6-33.  

 

Figur 6-33: Illustrasjon av begrepet «fetch» 

Et rammeverk å estimere årlig snøtransport 𝑄𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚
] gis i “Controlling Blowing and Drifting Snow with 

Snow fences and Road Design” [13]. Prosedyren består av: 

1. Beregning av potensielt snøtransport basert på vind 𝑄𝑢𝑝𝑜𝑡 

2. Beregning av potensiell snøtransport basert på nedbør i kombinasjon av uendelige «fetch» 
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𝑄𝑠𝑝𝑜𝑡  

3. Hvis 𝑄𝑢𝑝𝑜𝑡 > 𝑄𝑠𝑝𝑜𝑡  så kontrollerer nedbør snøtransporten og snøtransport over uendelige 

«fetch» er  Qinf = 0.5 T Srwe hvor Srwe = 𝜃 𝑆𝑤𝑒 er flyttet snømengde målt i 

vannekvivalenter [mm] . Hvis 𝑄𝑢𝑝𝑜𝑡 < 𝑄𝑠𝑝𝑜𝑡  da er Qinf = Q𝑢𝑝𝑜𝑡 

4. Total årlig snøtransport kalkuleres som Qt = 𝑄inf (1 − 0.14
𝐹

𝑇). Hvor F [m] er «fetch» og T [m] 

er maksimal transport avstand begrenset av partikelsublimasjon (estimert til 𝑇 = 3000 𝑚). 

Årlig snøtransport kan klassifiseres i alvorlighetsklasser gitt i tabell 6-5. 

Tabell 6-5 Alvorlighetsklasser for årlig gjennomsnittlig snøtransport (Tabler, 1994) [13] 

Klass Snøtransport per sesong (t/m) Klassifikasjon 

1 < 10 Svært lite 

2 10 – 20 Lite 

3 20 – 40 Lite til moderat 

4 40 – 80 Moderat 

5 80 – 160 Moderat til mye 

6 160 – 320 Mye 

7 > 320 Ekstremt 

 

Potensiell snøtransport basert på vind 𝑄𝑢𝑝𝑜𝑡 kalkuleres som ∑ 𝑞𝑖,𝑗 = 𝑓𝑖,𝑗 𝐷 (86400) 𝑢𝑖,𝑗
3.8/233847𝑖,𝑗  

Hvor 𝑖 og 𝑗 indekserer vindhastighet og vindretning. 𝑓𝑖,𝑗 er sannsynligheten av vindhastighet, 𝐷 er 

antall dager i vinter, og 𝑢 er vindhastighet. 

Potensiell snøtransport basert på nedbør kalkuleres som Qspot = 0.5 T Swe. Swe [mm] er snønedbør 

målt i vannekvivalenter [mm]. 𝑇 er maksimal transportavstand estimert til 3000 𝑚. 

 

6.5.5 Plassering og utforming av bebyggelse 

Generelt kan man si at snø akkumuleres i fordypninger og bak forhøyninger i terrenget, og at den 

eroderes fra topper og hauger. Dette henger sammen med vindmønstret i områder med slike 

topografiske trekk. På toppen av en haug øker vindhastigheten nær bakken slik at vindens 

transportkapasitet øker og snødekket kan eroderes. I forsenkninger i terrenget er vindhastigheten 

lavere og drivsnø kan akkumuleres i løpet av en vinter vil det som regel samle seg snø i alle lesoner 

rundt en bygning. Det vil si at ethvert tilbygg eller avvik fra den enkle bygningsformen er en potensiell 

sone for snøfonner. 

Figur 6-34 viser en oversikt over hvor man kan forvente snøfonner rundt en bygning. 
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Figur 6-34: Typiske områder rundt en bygning som er utsatt for snøakkumulasjon [14] 

 

Generelt kan man oppsummere at: 

 Ikke plasser bygningen i en snøfonn som er skapt av terrenget 

 Plasser bygningen med kortsiden mot vinden hvis lesonefonnen skal minimeres 

 Bygningens høyeste vegg bør vende mot vinden 

 Høye bygninger gir lavere utviklingshastighet av lesonefonnen 

 Bygninger på søyler skyver lesonefonnen bort fra veggen og minker snøfonnen rundt 

bygningen 

 Dører bør ligge parallelt med vindretningen 

 Gitterrister foran døra reduserer faren for snøakkumulering 

 Ventilasjonsinntak plasseres høyt oppe i lesoner 

 Bruk raftekasser i områder med drivsnø 

 Problemer med snøfonner rundt eksisterende bygninger kan minkes ved hjelp av 

snøskjermer og snøspylere 

På grunn av dominerende vindretning fra sør og sørøst bør man plassere inngangspartier motsatt av 

disse retningene. Men man skal huske at andre bygninger i nærheten kan påvirke snøakkumulasjon i 

området. 

 

  



SYKEHUSBYGG 

Idèfase: Tomteanalyse  

Finnmarkssykehuset HF  

NYE HAMMERFEST SYKEHUS   Side 63 av 126 
 

 

6.6 Naturmangfold 
I følge opplysninger i Naturbase er det ikke kartlagt spesielt verdifulle naturtyper eller observert 

hensynskrevende enkeltarter på noen av de aktuelle tomtene. 

  

Figur 6-35: Arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse (Naturbase) 

De fleste av observasjonene på kartene over er knyttet til fugl. Det kan både være hekking eller kun 

registrering av besøk. Uansett så vises ingen konflikter i forhold til foreslåtte tomter. 

Forholdet til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 må likevel avklares på reguleringsplannivå. Det vil kreve 

befaring og kartlegging på valgt tomt. 

 

6.7 Kulturmiljø 

 

Figur 6-36: Registrerte kulturminner på Stømsnes 

Av de aktuelle tomtene er bare Strømsnes som har kjente kulturminner i umiddelbar nærhet. Heller 

ikke på Strømsnes er det gjort registreringer innenfor tomta. Ingen av tomtene kan sies å ha 

konflikter med kulturminner av et omfang som påvirker sammenligningen mellom tomtene. 
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6.8 Byliv i Hammerfest 
Hammerfest har lang bytradisjon og fikk kjøpstadsrettigheter i 1789. Pomorhandel, ishavsfangst, 

fiske og fiskeindustri dannet grunnlag for byens utvikling. Under 2. verdenskrig brukte tyskerne 

Hammerfest som base og ved tilbaketrekning i 1945 ble byen plyndret og brent til grunne.  

   

Hammerfest malt i 1832 av A. Meyer og tidlig byutvikling (datert) (kilde www.gamlebybilder.no) 

   

Figur 6-37: Bilder fra før og etter 2. verdenskrig. Totalt rasert Hammerfest til høyre (kilde 
www.gamlebybilder.no) 

Byen var i 2016 en av tre byer som ble vurdert til prisen «Attraktiv by» Juryen vektla at Hammerfest 

etter flere krevende år med nedgang i fiskeindustrien har benyttet etableringen av Snøhvitfeltet på 

Melkøya i 2007, og med det betydelige skatteinntekter, til å investere i byen og lokalsamfunnet.  

Byen ligger som i en skål i landskapet og har en tydelig urban struktur som har sitt tyngdepunkt i 

sentrum, men som strekker seg nordover mot Fuglenes der større utdannings- og 

samfunnsfunksjoner er lokalisert. Hammerfest utmerker seg med en av de høyeste 

befolkningstetthetene i Norge, og er ett av flere tettsteder i Finnmark som er i overgangen mot 

moderne kunnskapssamfunn. 

Kommunen har valgt å ta i bruk skatteinntektene fra Melkøya til å utvikle byens infrastruktur, som 

etter nedleggelsen av fiskeindustrien var i svært dårlig forfatning. Sjøfronten er åpnet opp gjennom 

en ny offentlig havnepromenade etter å ha vært stengt for byens befolkning av fiskeindustrien som 

holdt til her fra slutten av 50-tallet. Denne promenaden knytter i dag byens kulturhus fra 2009 med 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQh-uMgqbQAhUJkiwKHXmjCT8QjRwIBw&url=http://digitaltmuseum.no/search?owner_filter%3DFBIB%26name%3DGjenreisning&bvm=bv.138493631,d.bGg&psig=AFQjCNHyibz-qV9SgMsv3_3DvOlRSsg19g&ust=1479136081132211
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rådhustorget og planlagt ny gjestehavn. Satsningen på kultur i sentrum med nytt kulturhuset og 

folkebibliotek, som ligger ved sjøkant, har vært en bærebjelke og har hatt definitive positive effekter. 

Kommunen har også stort fokus på folkehelse, og er opptatt av å heve innbyggernes kompetanse, 

styrke kommunens tjenestetilbud og bli bedre på brukermedvirkning slik at egne innbyggere blir 

involvert til rett tid i planprosessen.  

Hammerfest er et internasjonalt samfunn med 85 ulike nasjonaliteter. Hammerfest lykkes dessuten 

godt med integrering, og kan vise til at hele 70 % av kommunens nye innbyggere er i arbeid. 

   

Figur 6-38: Djerv nyere arkitektur som tar konsekvensen for fortettet byutvikling langs havnepromenaden i 
Hammerfest sentrum 

 

 
 

Figur 6-39: Hammerfest sentrum sett fra Fuglenes (foto LINK arkitektur) 
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6.9 Sykehus i byutviklingen 
Hammerfest fikk sitt første sykehus allerede i 1852 som det Katolske hospital og det ble etablert i 

Nedre Grønnevoldsgate (nå Strandgata). I samme gate var det også fra 1880-tallet et katolsk sykehus 

drevet av St. Elisabethordenens kongresjon. De bygget nytt sykehus i Kirkegaten på 50-tallet og 

endret navn fra St. Vincents hospital til St. Elisabeth institutt.  

 
Figur 6-40: Nedre Grønnevoldsgate med St. Vincents hospital til høyre i bildet fra 1935-1944 (kilde digitalt 
museum) 

Oppretting av sykehus i byen gjenspeiler byens betydning for handle, næring og sikkerhetspolitikk for 

regionen.  

 
Figur 6-41. I 1926 sto det første sykehuset på Fuglenes ferdig. Det var plassert omtrent der dagens 
sykehus er i dag. Sykehuset kom i drift i 1929, men ble bombet og totalt ødelagt under andre verdenskrig. Foto 
Johannes H. Lund. Arkiv Finnmarksbiblioteket 

 

Figur 6-42:  Hammerfest pleiehjem for sinnslidende ble åpnet i 1930. Hammerfest sykehus til venstre i 
bildet. Bilde fra 1930-1940. Foto Johannes H. Lund. Arkiv Finnmarksbiblioteket 
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Figur 6-43:  Dagens Hammerfest sykehus på Fuglenes fotografert ca. 1960 
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7 Alternativsøk 
I dette kapittelet drøftes de ulike alternativene i forhold til de avtalte kriteriene. Vurderingene er 

evaluert/vektet i kapittel 9 og oppsummert i en matrise i kapittel 10. De omtalte tomtekostnadene er 

nærmere beskrevet i kapittel 8. 

7.1 Tomtealternativer  
Det er tatt beslutning om at disse lokaliseringer skulle legges til grunn for videre vurdering: 

 Fuglenes (dagens lokalisering –

alt. 1) 

 Storsvingen (vis-à-vis 

Jansvannet, alt. 2a, felt T22)  

 Storsvingen (alt. 2b, felt B16) 

 Rossmolla (utfylling i sjø – alt. 

3) 

 Strømsnes (alt. 4)  

I dette kapitelet vil det kort gjøres rede 

for hovedtrekk ved de alternative 

tomtene, relatert til etablering av nytt 

sykehus. 

I kapittel 3.3.2 foran er det redegjort 

for hvordan disse tomtene er valgt ut. 

 

  

 

Figur 7-1: Lokalisering av de aktuelle tomtene 
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7.2 Alternativ 0 Fuglenes 
Alternativ 0 innebærer videreføring av dagens bygningsmasse med normalt vedlikehold. 

7.2.1 Dagens situasjon 

 

Figur 7-2: Dagens Hammerfest sykehus 

Eksisterende sykehus ligger mellom etablert boligbebyggelse, Universitetet i Tromsø/Campus 

Hammerfest og studentsamskipnaden. Tomten er relativt bratt med stigning på ca. 10 m fra 

Forsølveien i forkant til Campus Hammerfest i bakkant. Stigningsforholdene gir utfordringer mht. 

atkomst vinterstid med større kjøretøy og påvirker driften. Eiendommen tilfredsstiller ikke krav til 

universell utforming på uteområdene. Bebyggelsen er fra 1956 og har gjennom årene gjennomgått 

flere ombygginger og tilbygg som har gitt utfordringer mht. rasjonell drift. 

     

Figur 7-3:  Nordlig del av tomten Figur 7-4:   Vestlig del av tomten mot Campus Hammerfest 
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7.2.2 Planstatus  

Eiendommen er ikke regulert, men er i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 

vedtatt 19.06.2014 avsatt til offentlig tjenesteyting, herunder sykehus. Annen offentlig tjenesteyting 

enn sykehus kan også være aktuelt å lokalisere her. 

 

Figur 7-5: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Kilde Hammerfest kommune. 

  

Figur 7-6 Finnmarkssykehusets tomt 22/9 er på 40 300 m2. Øvrige eiendommer innenfor avsatt område i 
kommunedelplanene er i vest 27/200 (Finnmarkssykehuset) i sør 22/329 (Finnmark fylkeskommune) og i nord 
22/140 (Samskipnaden) og 22/216 (Statsbygg). Totalt område er 51 450 m2. 
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Figur 7-7: I Hammerfest kommunes tomteanalyse er det vist et potensielt utbyggingsområde som også 
omfatter Campus Hammerfest, samskipnaden og boliger i sør. Nærmere avgrensning av utbyggingsareal må 
avklares med øvrige grunneiere i forhold til dere utviklingsplaner, arealbehov og evt. muligheter for 
samlokalisering. 

 

Reguleringsbehov og –risiko 
Alternativ 0 forutsettes å utvikles videre innenfor gjeldende regulering. Hvis disse rammene brytes er 

man over på en variant av alternativ 1, se dette. 

 

7.2.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Det forutsettes ingen endringer i alternativet. 
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7.2.4 Tilgjengelighet og trafikk 

I kapittel 6.1.4 er det redegjort for tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I det følgende 

oppsummeres hovedtrekkene for dagens sykehus. 

Privatbil 

 

Figur 7-8: Reisetid med bil til dagens sykehus, her vist som 10-minuttersintervaller for inntil 1 time. Tiden 
er beregnet fram til alle bosatte i Vest-Finnmark og summert opp. Det er ikke tatt hensyn til ventetid for ferje, noe 
som øker reisetiden fra Seiland 

 

Kollektiv 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % 

bor langs rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset, se kapittel 6.1.2. 
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Gående og syklende 

  

Figur 7-9: Gangavstand til sykehuset, kilometerintervaller 

Nesten 50 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise, 86 % har under 5 km og gjennomsnittlig 

lengde er kun ca. 4 km. Det ligger godt til rette for at mange kan gå eller sykle til og fra arbeid. 

Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet i 2030 er beregnet til ca. 190 parkeringsplasser, se kapittel 6.1.5. Dette er omtrent 

som i dag. 
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Tabell 7-1: Avstand til kollektivknutepunkt, brann og politi 

 Avstand 
(km) 

Kjøretid 
(min.) 

Flyplass 1,4 4 

Båtterminal 2,8 7 

Brannstasjon 1,2 4 

Politi 2,7 7 

 

Responstid legevakt/ambulanse 
94 % av de bosatte i Hammerfest tettsted nås innen 8 minutter med ambulanse og 99 % innen 12 

minutter med utgangspunkt i dagens sykehus. 

Helikopterlandingsforhold 
Dagens sykehus har ikke mulighet for landing med helikopter og overføring av pasient uten omlasting 

til akuttmottak. 

Helikopter lander på Hammerfest lufthavn og pasienter kjøres med ambulanse 1,4 km til sykehuset. 

 

7.2.5 Miljø og tekniske forhold  

Grunnforhold 
Dagens bebyggelse antas i hovedsak å være fundamentert på fjell. Søndre fløy antas delvis å stå på 

steinfylling på fjell. 

Fundamenteringsmessig er forholdene på tomta uproblematiske, men det kan bli behov for en del 

sprengning. 

Teknisk infrastruktur og forsyninger 

Vann 
Dagens sykehus har vannforsyning fra Hammerfest vannverk. Den hygieniske sikkerheten på 

leveransen er under utbedring for å tilfredsstille myndighetens krav. Mengde og trykk er 

tilfredsstillende. 

I hovedplan vann for 2017-2022 er det prioritert nytt høydebasseng for vann ovenfor Prærien 

boligfelt øverst i Fuglenesdalen. Dette bassenget vil være med på å øke sikkerhet for vannforsyning til 

hele Fuglenesområdet. 

Spillvann 
Avløpssystemet i Hammerfest er nylig omlagt og avløpet fra sykehuset er flyttet fra direkte utslipp i 

fjorden til overføring til primærrensing med dyputslipp ved Rossmolla renseanlegg. 

Energiforsyning 
Strømforsyningen fram til dagens sykehus er tilfredsstillende. Det er tosidig forsyning og 

reserveaggregat for de mest nødvendige funksjoner på sykehuset. Sykehuset krever i dag ca. 2 MW, 

som fordeler seg med ca. halvparten til tekniske anlegg og halvparten til oppvarming. 
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Veitilknytning og kapasitet 
Veinettet i Hammerfest har tilstrekkelig kapasitet i forhold til sykehusets behov.  

En svakhet for dagens sykehus er stigningen på Forsølveien opp fra rv. 94. Den er for bratt både i 

forhold til universell tilgjengelighet for gående og tidvis for busser på glatt føre om vinteren. 

Lokalklima 
Det eksisterende sykehuset på Fuglenes ligger i et urbant område mellom boliger med relativt lav 

byggehøyde. Tomten har relativ lav helling og er skjermet for snøfokk fra nesten alle retninger av 

forholdsvis tett bebyggelse. Tomten er noe utsatt for vind og snøfokk fra Fuglenesfjellet i nordøst, 

men værdata fra Hammerfest Radio og Hammerfest Lufthavn viser at vind fra nordøst har begrenset 

hyppighet om vinteren og man kan anta at snødriften fra denne retningen er relativ lav. 

Figur 1 viser et rose diagram av potensiell snø transport over vinter basert på vinddata fra 

Hammerfest Radio og beregningsprosedyren over. Figuren viser at størstedelen av snøen 

transporteres fra sørlig og vestlig retning.  

  

Figur 1 Fuglenes: Retning av snøpartikkel transport over vinter  Tabell 7-2 Fuglenes: Snøtransport 

 

Tabell 7-2 viser resultater av total snøtransport per vinter. Med en lokal fetch på 300 m (avstand til 

kysten) er den lokale snøtransport estimert til 19 tonn/m (lite alvorlig). 
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Støy 

 

Figur 7-10: Støysonekart rundt Hammerfest lufthavn (Avinor) 

Dagens sykehus på Fuglenes og tomta på Rossmolla ligger i gul støysone der tiltak må vurderes for 

støyfølsom arealbruk. I forhold til sykehusvirksomhet vil utendørs støy på 55-60 dBA bli dempet av 

fasader slik at innendørs krav overholdes. Vi er ikke kjent med at dagens sykehus er genert av flystøy 

innendørs. 

Øvrige naturforhold 

Naturmangfoldloven 
Det er ikke registrert hensynskrevende arter eller naturtyper knyttet til tomta. 

Naturfarer (ras, skred, flom, stormflo etc.) 
Dagens tomt ligger trygt plassert i forhold til ras, skred flom og stormflo, ref. kapittel 6.2. 

Samiske interesser 
Det er ikke spesielle samiske interesser knyttet til dagens tomt. 

Kulturminnevern 
Det er ikke antikvariske interesser til dagens sykehusbebyggelse. 

7.2.6 Økonomi og gjennomføring  

Tomtekostnad 
0-alternativet har per definisjon ingen kostnader knyttet til tomt da det innebærer en videreføring av 

dagens strukturer. Ev. behov for utbedringer og fornyelser må tas over det ordinære driftsbudsjettet. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
0-alternativet er basert på drift av dagens sykehus. 

Alternativ 0 og 1 Alternativ 3 
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7.2.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Nærhet for samarbeidspartnere, næringsliv og utvikling av fagmiljø 
Eksisterende sykehus ligger vegg i vegg med Campus Hammerfest og er nært knyttet til deres 

utdanning av sykepleiere i sin drift. I mulighetsanalyser er det vist at Campus Hammerfest kan 

utvikles videre syd for eksisterende anlegg. Sykehuset har relativt kort avstand til Hammerfest 

videregående skole med utdanning innen helsefag på Fuglenes, samt petroleumsvirksomheten på 

Rossmolla som kan være potensielle samarbeidsparter innenfor helse, sikkerhet og miljø. 

Potensial for tjenesteutsetting 
Lokalisering på Fuglenes antas å gi gode muligheter for samdrift og tjenesteutsetting (f.eks. 

pasienthotell, parkering, hybler) pga. sentral beliggenhet mot dagens flyplass, Campus Hammerfest 

og relativt kort avstand til sentrum med god tilgjengelighet. 

Nærhet til kommunale helsetjenester 
Eksisterende sykehus lokaliserer i dag noen kommunale helsetjenester (legevakt) og ligger i kort 

avstand til øvrig helsetilbud i Hammerfest sentrum. Opprettholdelse av sykehus på Fuglens vil ikke gi 

behov for flytting av kommunale helsetjenester. 

Nærhet til sosial og kommersiell service 
Det er flere barnehager og skoler i gangavstand til sykehuset på Fuglenes. Dagligvare og enkle 

serveringssteder er lokalisering innenfor kort avstand i Fuglenesveien. 

Statlige føringer og miljøvennlig byutvikling 
Lokalisering på Fuglenes vil ivareta krav i samordnet areal og transportplanlegging mm da sykehuset 

vil ha god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektive transportmiddel. Sykehushuset vil på 

Fuglenes danne grunnlag for videre utvikling mot fortetting innenfor eksisterende bebygde områder.  

Kommunale planer og mål 
Sykehus på Fuglenes vil ivareta de kommunal målene om at helsetilbud skal gjøres tilgjengelig for 

byens befolkning og bidra til utvikling av byen som kunnskapsby og næringsliv. 
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7.3 Alternativ 1 Fuglenes 
Vurderingene knyttet til alternativ 1 relateres til en situasjon som baseres på utvikling av sykehuset 

på Fuglenes. Dette kan både handle om en gradvis utbygging av dagens sykehus, og bygging av nytt 

sykehus på eksisterende tomt. 

7.3.1 Dagens situasjon 

Se beskrivelsen av alternativ 0 i kapittel 7.2.2. 

7.3.2 Planstatus 

Områdets planstatus er som beskrevet for alternativ 0 foran. 

7.3.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Størrelse, form, topografi og utvidelsesmuligheter 
Tomten har tilstrekkelig areal og er bebyggbar og vurderes å ha utviklingspotensial både for 

alternativ 1a (mindre utvidelse ombygging) og 1b (trinnvis utbygging mot nytt sykehus) vist i 

mulighetsanalyse. Alternativ 1a med begrenset utbygging vil avhjelpe arealbehovet og fornye teknisk 

anlegg uavhengig av resten av anlegget. Dagens atkomstløsning beholdes. 

Alternativ 1b vil gi tilfredsstillende atkomst med større kjøretøy (buss), flere p-plasser og universell 

utforming samt tilstrekkelig areal i byggeperioden for drift av sykehus dersom 3 boliger mot nordvest 

og Søsterhjemmet rives.  

7.3.4 Tilgjengelighet og trafikk 

Forholdene blir som for alternativ 0, unntatt at det ev. tilrettelegges for helikopterlandingsplass på 

sykehuset. 

Helikopterlandingsforhold 
Det er vanskelig å få plass til helikopterlandingsplass på bakken nær akuttavdelingen. Ved en 

utbygging på dagens sykehustomt er det derfor ikke usannsynlig at denne må legges på et tak. Dette 

innebærer merkostnader på anslagsvis 30 mill. kr for å forsterke bæresystem i bygninger slik at de 

tåler lasten og slik at vibrasjoner fra helikopteret ikke forstyrrer medisinsk utstyr. 

7.3.5 Miljø og tekniske forhold 

Se omtale av alternativ 0. 

Energiforsyning 
Et nybygg vil trolig kreve mer energi til ventilasjon enn dagens sykehus, men det totale energibehovet 

antas ikke å endres vesentlig fordi strømbehovet til oppvarming trolig vil bli redusert ved at man 

gjenvinner varme og vil vurdere alternative energikilder som f.eks. varme fra grunnen til oppvarming. 

7.3.6 Økonomi og gjennomføring 

Tomtekostnad 
Alt. 1 har moderate kostnader knyttet til tomt siden det bygges på dagens tomt. Kostnadene er 
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estimert til ca. 30 mill. kr, hvorav det vesentligste er knyttet til merkostnader knyttet til omlegging av 

utomhus kjøre- og parkeringsarealer. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
Alt. 1 kan bygges ut i etapper, men har store utfordringer knyttet til at sykehuset skal være i full drift i 

byggefasen. Enkelte funksjoner må flytte midlertidig i byggefasen. Dette er det gjort nærmere rede 

for i delrapporten med mulighetsstudie for bebyggelse av de ulike tomtene [15]. 

7.3.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Vurderingene blir som for alternativ 0, se kapittel 7.2.7. 
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7.4 Alternativ 2a - Storsvingen sør  

7.4.1 Dagens situasjon 

Aktuell eiendom ligger ca. 2 km sør for Hammerfest sentrum langs rv. 94 på rett sør for høybrekket 

over fjellet mellom sentrum og Rypefjord lenger sør. Området er av kommunen avsatt som en 

utvidelse av sentrum mot sør pga. manglende tilgjengelig areal fra Hammerfest sentrum og nordover. 

 

Figur 7-11Tomten er i dag naturområde og har en østlig helning med høydeforskjell på ca. 7 fra rv. 94 til feltets 
avgrensning i vest 

Nord for rv. 94 er det etablert næringsvirksomhet som dagligvare, møbelhandler, byggevarer, 

brunevarer, rørlegger etc. 

     

Figur 7-12: Forslag til avgrensing av tomt Figur 7-13: Eier Hammerfest kommune 

 

7.4.2 Planstatus  

Alternativet omfatter felt T22 i kommunedelplanen fra 2014 og avsetter området til offentlig 

tjenesteyting, herunder blant annet sykehus. Andre offentlige formål kan også være aktuelt å 

lokalisere her. 
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Kommunedelplanen har en bestemmelse om at 

det på reguleringsplannivå, i samarbeid med 

reindriftsnæringen, skal forsøkes innarbeidet 

passasje for rein ut mot Rypeklubben. I følge 

distriktet er det 40-50 okserein som benytter 

området til beite. I kommunedelplanen sies for 

øvrig at «dersom det ikke er mulig å få til en 

sameksistens mellom utbygging med fortsatt 

reindrift, bør kanskje utbyggingsformål 

prioriteres her». 

 

Reguleringsbehov og –risiko 
Det må utarbeides reguleringsplan med 

konsekvensutredning, men det antas ikke å 

være vesentlig risiko knyttet til planprosess da 

området er avsatt til offentlig formål.  

 

7.4.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Størrelse, form, topografi og utvidelsesmuligheter 
Eiendommen har tilstrekkelig størrelse og arrondering for plassering av sykehus. Tomtens relativt 

bratte terreng kan gjøre utvidelser kostbare etter hvert som brattere deler av tomta tas i bruk. 

Tomten har god plass for framtidig utbygging og plass for rekreative uteareal. 

 

  

 

Figur 7-14:  Kommunedelplan for Hammerfest og 
Rypefjord 2014-2025 
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7.4.4 Tilgjengelighet og trafikk 

I kapittel 6.1.4 er det redegjort for tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I det følgende 

oppsummeres hovedtrekkene for alternativ 2A. 

Privatbil 

 

Figur 7-15: Reisetid med bil til alt. 2A i Storsvingen, her vist som 10-minuttersintervaller for inntil 1 time. 
Tiden er beregnet fram til alle bosatte i Vest-Finnmark og summert opp. 

 

Kollektiv 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % 

bor langs rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset, se kapittel 6.1.2 
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Gående og syklende 

 

Figur 7-16: Gangavstand til sykehuset, kilometerintervaller 

Ca. 12 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise, 75 % har under 5 km og gjennomsnittlig lengde 

er kun ca. 5,5 km. 

Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet i 2030 er beregnet til ca. 275 

parkeringsplasser, se kapittel 6.1.5. 

 

 

 

Tabell 7-3: Avstand til kollektivknutepunkt, 
brann og politi 

 Avstand 
(km) 

Kjøretid 
(min.) 

Flyplass 5,3 11 
Båtterminal 2,0 4 
Bussholdeplass   
Brannstasjon 5,2 10 
Politi 1,9 4 
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Responstid legevakt/ambulanse 
88 % av de bosatte i Hammerfest tettsted nås innen 8 minutter med ambulanse og 97 % innen 12 

minutter med utgangspunkt alt. 2A Storsvingen. 

Helikopterlandingsforhold 
Fremherskende vindretning er langs tomtas lengderetning. Sammen med kuperingen gjør dette at 

det kan være helikopterlandingsplassen må legges på tak med de merkostnader det gir. 

7.4.5 Miljø og tekniske forhold  

Grunnforhold 
Tomta er grunnlendt og alle bygninger fundamenteres på fjell. Skrå tomt vil kreve noe sprengning og 

fylling. 

Teknisk infrastruktur og forsyninger 

Vann 
Som nevnt for alternativ 0, så arbeider Hammerfest kommune med å få godkjent Hammerfest 

vannverk i forhold til å ha to tilfredsstillende hygieniske barrierer. 

Anlegget kan tilknyttes overføringsledningen mellom Hammerfest og Rypefjord. Denne er planlagt 

dublert og nettet vil i så fall ha tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet. Rypefjord vannverk vil da kunne 

tjene som en ren reservevannkilde. 

Spillvann 
Sykehuset vil kunne tilknyttes overføringsledning fra området til Rossmolla. 

Energiforsyning 
Hammerfest Energiverk er i ferd med å forsterke forsyningen til området rundt Storsvingen med en 

jordkabel fra Hammerfest trafostasjon. I kombinasjon med dagens luftlinjer vil dette gi 

tilfredsstillende forsyning til et sykehus.  

Veitilknytning og kapasitet 
Tomta ligger med umiddelbar tilknytning til rv. 

94 slik at tilgjengeligheten med bil er god. 

Avkjøring blir via ny regulert rundkjøring. Ev. 

omlegging av rv. 94 reduserer faren for stengt 

vei mot Hammerfest, men tomtevalget er ikke 

avhengig av dette, jf. kapittel 3.3.2. 

Lokalklima 
Lokaliteten Storsvingen ligger nord for 

Rypefjorden. Klimamessig er det ikke så stor 

forskjell på de to lokalitetene som er vurdert (2A 

og 2B). Området karakteriseres av en halvøy i 

sørvestlig retning. Generelt er lokaliteten utsatt 

for vind fordi den ligger på toppen av en rygg 

der vindhastigheten øker i forhold til områdene 

 

Figur 7-17: Linjenettet i planområdet 

2A 

2B 
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rundt. Halvøya er ca.1 𝑘𝑚 lang noe som gir en lang oppfangende strekning («fetch») i sørvestlig 

retning.  Også fra øst til nordøst er tomtene er utsatt for snødrift. Fordi vindobservasjoner fra 

Hammerfest Radio er påvirket av lokal topografi er dataene fra Fruholmen Fyr og Grøtnes med 

dominerende sørvest til vest og sørøst retningen er brukt for denne lokaliteten. I tillegg til 

drivsnøberegningene er det gjort observasjoner av dominerende snødriftretninger rundt snøskjermer 

på Salen og Baksalen i nærheten av lokaliteten. Disse viser snødrift fra sør til sør-sørøst (Sweco, 

2008). 

Figur 7-18 viser diagram av potensiell snøtransport basert på vinddataene fra Fruholmen Fyr og 

Grøtnes. Figuren viser en stor påvirkning av vinddatasett på dominerende retningen av 

snøtransporten. 

a) b)  

Figur 7-18: Storsvingen: Retning av snøpartikkel transport over vinter a) Fruholmen Fyr, b) Grøtnes 

Total snøtransport over vinter er oppsummert i tabell 7-4. Med en oppfangende strekning på 1,0 km 

er total snøtransport beregnet til 102 tonn/m basert på data fra Fruholmen Fyr og 110 tonn/m basert 

på data fra Grøtnes. De to forskjellige vindstatistikkene viser markert forskjell i retningen, men total 

snøtransport er i begge tilfellene noe over ca. 100 tonn/m.    

Tabell 7-4 Storsvingen: Snøtransport 

 Fruholmen Fyr Grøtnes 

Qupot [kg/m] 472 462 230 570 

Qspot [kg/m] 424 500 424 500 

Qinf [kg/m] 212 250 230 570 

Qt [kg/m] 102 039 110 846 

 

Som det fremgår av tabell 6-5 klassifiseres tomtene på Storsvingen i klasse 5 av 7 med moderat til 

mye snødrift. I forhold til ønsket tilgjengelighet til et sykehus er dette for utsatt. Tomten kan ikke 

anbefales ut fra dette hensynet. 

Støy 
Vegtrafikkstøyen fra rv. 94 er ikke problematisk ved bygging av et nytt sykehus. 
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Øvrige naturforhold  

Naturmangfoldloven 
Det er ikke kjent at det er verdifulle naturtyper eller prioriterte arter innen planområdet. Om tomta 

blir valgt, må man i reguleringsfasen dokumentere dette i forhold kravene i naturmangfoldloven, jf. 

kapittel 6.6. 

Naturfarer (ras, skred, flom, stormflo etc.) 
Området er ikke utsatt i forhold til naturfarer, jf. kapittel 6.2. 

Samiske interesser 
Det er reindriftsinteresser knyttet til beite på Rypeklubben. I forbindelse med behandlingen av 

gjeldende planer i området, ligger det føringer på at man skal forsøke å opprettholde en korridor for 

rein gjennom området, men hvis dette ikke går har Hammerfest kommune i sin saksbehandling sagt 

at det er reindriftsinteressene som må vike. 

Kulturminnevern 
Det er ikke kjente kulturminner innen planområdet, jf. kapittel 6.7. 

 

7.4.6 Økonomi og gjennomføring  

Tomtekostnad 
Alt. 2A har høye kostnader knyttet til antatt behov for parkeringshus og ev. helikopterlandingsplass 

på tak. Begge deler er begrunnet ut fra at tomta er utsatt for snødrev om vinteren. Tomtekostnaden 

er estimert til ca. 69 mill. kr uten helikopterlandingsplass. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
Ved bygging av nytt sykehus annet sted enn på dagens tomt, vil normal virksomhet kunne 

opprettholdes på dagens sykehus inntil det er klart for å flytte over virksomhet i nytt bygg. 

Størrelsen på Hammerfest sykehus gjør det lite egnet for etappevis utbygging ved flytting til en ny 

tomt. 

 

7.4.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Nærhet for samarbeidspartnere, næringsliv og kompetanse 
UiT med Campus Hammerfest har behov for mer areal til undervisning etc. og kan for å få tilfredsstilt 

dette behovet ønske å flytte fra nåværende lokalisering på Fuglenes. Det antas som sannsynlig at 

Campus Hammerfest ikke foretrekke lokalisering på Fuglenes/Rossmolla eller sentrum fremfor på 

Storvingen for å tiltrekke seg studenter. Etablering av annen næring eller kompetanseinstitusjoner til 

Storsvingen antas også å være motstrøms økt etterspørsel etter urbane fasiliteter innen næringsliv, 

utdanning og forskning. 

Potensial for tjenesteutsetting 
Som for næringsliv, utdanning og forskning antas Storsvingen som lite interessant for delvis 
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privatisering som forutsetter investering i bygg og anlegg pga. manglende tilbud i øvrig infrastruktur 

og kritisk masse. 

Nærhet til kommunale helsetjenester 
Sykehus på Storsvingen vil ha samme avstand til de fleste kommunale tjenester i sentrum som 

dagens sykehus på Fuglenes, men det kan være relevant å vurdere at legevakt skal lokalisering mer 

sentralt. 

Nærhet til sosial og kommersiell service 
Det er ikke skoler eller barnehager på Storsvingen og heller ikke lagt inn slik infrastruktur i 

kommunens plan pga. områdets foreløpig beskjedne utbygging til boligformål. Dagligvarehandel 

m.m. er etablert innenfor området. 

Statlige føring og miljøvennlig byutvikling. 
Området kan ut fra avstand regnes som å være innenfor kriterier for samordnet areal og 

transportplanlegging. Storsvingen er foreløpig i en utviklingsfase og har begrenset arealtilgang og 

tilbud for å bli et velfungerende sted med tilfredsstillende tjenestetilbud. Høydeforskjell fra 

Hammerfest sentrum, lokalklimatiske forhold og begrenset kollektivtilbud tilsier likevel at 

Storsvingen kommer dårligere ut totalt sett. Storsvingen vil ikke ha kapasitet til å bosette tilstrekkelig 

antall ansatte som i dag bor på Fuglenes, ergo kan man sannsynliggjøre at ansatte velger bil framfor 

sykkel eller gange til og fra arbeid. Lokalisering på Storsvingen vil ikke berøre barn og unges 

muligheter for lek og opphold. 

Kommunale planer og mål 
Utvikling mot Storsvingen og lokalisering av sykehus som driver til denne utviklingen er innenfor 

kommunens ønsker for utvikling av Hammerfest. 
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7.5 Alternativ 2b - Storsvingen «vest» 

7.5.1 Dagens situasjon 

Se beskrivelse av området Storsvingen under pkt. 7.4.1. Den aktuelle eiendommen er del av felt KF16 

og eies av Coop Hammerfest. Tomten er i dag et grustak. 

Ishavsbyen Storsvingen ved Meridian Eiendomsutvikling AS har utviklet et leilighetsprosjekt i 

området rundt den aktuelle tomten. Første byggetrinn er lagt ut for salg høsten 2016 med 25 

leiligheter. Pr. oktober 2016 er 50 % av leilighetene solgt.  

   

Figur 7-19:  Coop Hammerfest AS eier ca. 14 dekar Figur 7-20:  Hybelbygg AS  eier ca. 58,0 dekar 

7.5.2 Planstatus  

   

Figur 7-21: Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Figur 7-22Reguleringsplan Storsvingen vest 
Rypefjord – vedtatt 19.06.2014       (felt KF16) vedtatt den 17. juni 2010 
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Området ble i 2010 i regulert til bensinstasjon og er omkranset av boliger i syd og kontorbygg mot 

nord. Formålene ble videreført i kommuneplanen i 2014. 

Reguleringsbehov og –risiko 
Det må utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for gjennomføring av tiltaket. Det 

forventes ingen større risiko knyttet til planprosessen så lenge utbygging til sykehus ikke medfører 

dominerende bebyggelse for boliger som er under etablering i området. 

7.5.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Tomten har begrenset størrelse (14,7 daa) og er for liten for å tilfredsstille behov for sykehus og ev. 

senere utvidelse innenfor disponibelt areal. I mulighetsanalysen er det vurdert at et sykehus på 

denne tomta må bygges med opptil 10- 11 etasjer for å gi tilstrekkelig areal til infrastruktur og 

utvidelse. En slik utbygging vil påvirke landskapsbilde, skygge mot omkringliggende bebyggelse og gi 

økt vertikal kommunikasjon i sykehuset, noe som er uheldig for driften. Valg av 2B forutsetter derfor 

erverv av naboeiendommer for å få tilstrekkelig areal. 

7.5.4 Tilgjengelighet og trafikk 

I kapittel 6.1.4 er det redegjort for tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I det følgende 

oppsummeres hovedtrekkene for dagens sykehus. 

Privatbil 

 

Figur 7-23: Reisetid med bil til alt. 2B i Storsvingen, her vist som 10-minuttersintervaller for inntil 1 time. 
Tiden er beregnet fram til alle bosatte i Vest-Finnmark og summert opp. 
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Kollektiv 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % 

bor langs rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset, se kapittel 6.1.2 

 

Gående og syklende 
 

 

Figur 7-24: Gangavstand til sykehuset, kilometerintervaller 

Ca. 10 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise, 74 % har under 5 km og gjennomsnittlig lengde 

er kun ca. 5,5 km. 
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Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet i 2030 er beregnet til ca. 275 parkeringsplasser, se kapittel 6.1.5. 

Tabell 7-5: Avstand til kollektivknutepunkt, brann og politi 

 Avstand 
(km) 

Kjøretid 
(min.) 

Flyplass 5,1 10 
Båtterminal 1,8 3 
Brannstasjon 5,0 9 
Politi 1,7 3 

 

Responstid legevakt/ambulanse 
87 % av de bosatte i Hammerfest tettsted nås innen 8 minutter med ambulanse og 97 % innen 12 

minutter med utgangspunkt alt. 2B Storsvingen. 

Helikopterlandingsforhold 
Fremherskende vindretning og topografi gjør at helikopterlandingsplassen trolig må legges på tak 

med de merkostnader det gir. 

 

7.5.5 Miljø og tekniske forhold  

Grunnforhold 
Tomta er grunnlendt med gode forhold for fundamentering på fjell. Mot nord avgrenses tomta av en 

bratt ur ned mot fjorden. 

Teknisk infrastruktur og forsyninger 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 

Veitilknytning og kapasitet 
Området er i dag tilknyttet rv. 94 med et T-kryss. Det er regulert en rundkjøring for tilknytning av 

området. Hvis Fuglenestunnelen blir bygd, vil rv. 94 ikke gå forbi og trafikken vil kraftig redusert. 

Lokalklima 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 

Støy 
Vegtrafikkstøy er ikke et vesentlig problem i forhold til bygging av sykehus på denne tomta. 

Innendørs støykrav tilfredsstilles med normal fasade for dette området. 

Øvrige naturforhold 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 

Naturfarer (ras, skred, flom, stormflo etc) 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 

Samiske interesser 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 
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Kulturminnevern 
Vurderingene blir som for alt. 2A. 

 

7.5.6 Økonomi og gjennomføring  

Tomtekostnad 
Som for alt. 2A er de største kostnadene knyttet til antatt behov for p-hus på grunn av klima og 

snødrift. I tillegg antas erverv av denne tomta å bli mer kostbar siden det foreligger utbyggingsplaner 

på deler av tomta som trengs for fremtidig utvidelse. Tomtekostnaden er estimert til ca. 75 mill. kr 

uten helikopterlandingsplass. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
Ved bygging av nytt sykehus annet sted enn på dagens tomt, vil normal virksomhet kunne 

opprettholdes på dagens sykehus inntil det er klart for å flytte over virksomhet i nytt bygg. 

Størrelsen på Hammerfest sykehus gjør det lite egnet for etappevis utbygging ved flytting til en ny 

tomt. 

 

7.5.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Vurderingene blir tilsvarende som for alternativ 2A, se kapittel 7.4.7. 
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7.6 Alternativ 3 - Rossmolla  

7.6.1 Dagens situasjon 

Eiendommen ligger ved Fuglenes litt over 2 km nord for Hammerfest sentrum. Tomten er på en 

utfylling i strandsonen og er i dag et boligriggområde for Statoil med midlertidige brakker.  

 

Figur 7-25: Tomten sett fra sjøfronten mot nord mot Melkøya 

 

Figur 7-26: Rossmolla sett fra Fuglenes. 
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Figur 7-27: GBnr. 21/863 tomteareal 27,7 daa. Aktuelle tilleggstomter i nord er gbnr. 21/806 og 21/798. Alle 
eiet av Hammerfest kommune 

 

7.6.2 Planstatus  

Området er avsatt til næringsvirksomhet (N3) i gjeldende kommuneplan. 

 

Figur 7-28: Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025  vedtatt 19.06.2014 
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Figur 7-29: Områderegulering for Rossmolla-Meland 

Forslagsstiller til planen var Statoil som i forbindelse med videreutvikling av Snøhvitfeltet mm trenger 

utviklingsarealer. Statoil ønsker å tilrettelegge for permanent administrasjonsbygg, permanent 

anleggsleir for vedlikeholdspersonell, arealer til bruk ved større anleggsarbeid på Melkøya, til 

midlertidig anleggsleir og verksted / lager til bruk for entreprenører med mer. Det er også aktuelt for 

Hammerfest kommune å lokalisere et beredskapssenter (brann, politi, ambulanse) hit. Planen åpner 

også for etablering av sykehus på deler av området. 

Planen tilrettelegger for at byggeområdet utvides med masseoverskudd fra planlagt utvidelse på 

Melkøya (Snøhvit videreutvikling). Planen flytter rv. 94 fra dagens veg og ut på fyllingen på 

Rossmolla. 

Gasskraftverk 
Hammerfest kommune har vedtatt å gi Hammerfest Energi fortrinnsrett på en tomt på anslagsvis 6,5 

dekar i sjøen utenfor eiendommen Rossmollgata 102, ca. 600 m nord for den aktuelle sykehustomta. 

Søknaden ble avslått av NVE i 2007 og ankesaken er stilt i bero. Tiltaket påvirker ikke aktuell tomt på 

Rossmolla i form av eksplosjonsrisiko. 

Reguleringsbehov og –risiko 
Det er i gjeldende områdeplan krav om detaljplan. Det må utarbeides reguleringsplan med 

konsekvensutredning. Utfyllingen av nødvendig tilleggsareal i sjø er ikke regulert. Det antas ikke å 

være vesentlig risiko knyttet til planprosessen. 
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7.6.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Størrelse, form, topografi og utvidelsesmuligheter 
Tomten er flat og enkel å bebygge. Høyden og nærheten til sjøen kan være utfordrende mht. 

springflo hvis man ønsker å bygge kjeller på eiendommen (f.eks. servicekulvert under sykehus). 

Tomtens størrelse er i dag på ca. 27 dekar. Det antas å være tilstrekkelig for første fase av en 

sykehusutbygging, men dersom det ønskes sikret tilleggsareal bør tomtene 21/806 og 21/798 

erverves (eier Hammerfest kommune). Utover dette har man mulighet til å fylle ut i sjøen. Ved en 

utfylling på ca. 300 000 m3 kan tomta økes til rundt 50 dekar. Utbygging på tomten gir gode forhold 

for sol, utsikt og rekreasjon utomhus. 

Hammerfest kommune har nylig bygd nytt avløpsrenseanlegg nord på tomten med planlagt atkomst 

mellom de kommunale eiendommene. Planlagt sykehus kan tilpasses dette anleggets behov. 

Mulighetsstudiet [15] viser at Rossmolla kan utvikles til sykehus, men at utvidelser krever utfylling. 

Utfylling må etableres både for å tilfredsstille krav til 50 % fremtidig sykehusutvidelse og for å legge 

til rette for samlokalisering med Campus Hammerfest.  

7.6.4 Tilgjengelighet og trafikk 

I kapittel 6.1.4 er det redegjort for tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I det følgende 

oppsummeres hovedtrekkene for dagens sykehus. 
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Privatbil 

 

Figur 7-30: Reisetid med bil til alt. 2B i Storsvingen, her vist som 10-minuttersintervaller for inntil 1 time. 
Tiden er beregnet fram til alle bosatte i Vest-Finnmark og summert opp. 

 

Kollektiv 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % 

bor langs rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset, se kapittel 6.1.2 
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Gående og syklende 

 

Figur 7-31: Gangavstand til sykehuset, kilometerintervaller 

Nesten 40 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise, 84 % har under 5 km og gjennomsnittlig 

lengde er kun ca. 4,2 km. 

Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet i 2030 er beregnet til ca. 225 parkeringsplasser, se kapittel 6.1.5. 

Tabell 7-6: Avstand til kollektivknutepunkt, brann og politi 

 Avstand 
(km) 

Kjøretid 
(min.) 

Flyplass 2,0 4 
Båtterminal 3,1 8 
Brannstasjon 1,9 4 
Politi 3,0 8 
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Responstid legevakt/ambulanse 
91 % av de bosatte i Hammerfest tettsted nås innen 8 minutter med ambulanse og 99 % innen 12 

minutter med utgangspunkt i alt. 3 Rossmolla. 

Helikopterlandingsforhold 
Fremherskende vindretning fra vest og bratt stigning på terrenget videre vestover fra sykehustomta 

kan gjøre det vanskelig å få anlagt en helikopterlandingsplass på bakken. Det er derfor foreløpig 

antatt at den må legges på tak med de merkostnadene det gir. 

7.6.5 Miljø og tekniske forhold 

Grunnforhold 
Generelt i området er det et løst til middels fast topplag over et meget fast underliggende lag over 

berg. Sjøbunnen er dekket av et inntil 6 m tykt lag av skjellsand med innslag av korallsilt. 

Området karakteriseres av høy bølgeeksponering, smal tidevannssone og et substrat bestående av 

fast fjell og rullestein. Strandsonen er fra noen få meter og opp til ca. 30 meter bred, med en helling 

på mellom 10 og 35 grader. Utenfor Rossmollbukta er sjøbunnen generelt slakere enn 1:10. 

Luftfartssikkerhet 
Rossmolla ligger under inn- og utflyvningskorridoren til Hammerfest lufthavn. Høydeforskjeller gjør at 

det ikke er nødvendig med høydebegrensinger på ny bebyggelse på Rossmolla av flyoperative 

årsaker. 

Teknisk infrastruktur og forsyninger 

Vann 
Fra Rossmolla ut til Meland ligger en 315 mm vannledning langs hovedveien. Ledningen til Melkøya 

forsynes fra høydebasseng vest for enden av flyplassen, via 280 mm ledning og en kort strekning med 

150 mm ledning. Rossmolla vil få økt leveringssikkerhet når høydebassenget på Prærien bygges.  

Ledningsnettet har kapasitet til å forsyne et sykehus med både drifts- og brannvann. 

Spillvann 
Området kan tilknyttes den nye avskjærende ledningen som pumper spillvannet til Rossmolla. 

Pumpestasjon bygges på sykehuset og denne pumper dirkete til neste pumpestasjon der avløpet fra 

dagens sykehus er tilknyttet. 

Rossmolla renseanlegg ligger rett nord aktuell tomt. Utslippsledningen går over tomta. Det kan bli 

behov for å legge om denne. Spillvann fra nytt sykehus føres til eksisterende pumpestasjon i 

utkanten av tomta mot eksisterende vei.  
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Figur 7-32: Hammerfest har nylig bygd nytt renseanlegg for spillvann fra hele byen nord på Rossmolla. Det 
er to pumpeledninger i sjø og en over land hit som kan bli berørt av en sykehusutbygging 

Energiforsyning 
Hammerfest Energi Nett AS (HEN) har konsesjon for å forsyne området med elektrisk kraft. De har et 

11 kV nett som ikke har kapasitet til å forsyne nye kunder i området. De har i tillegg en 22 kV kabel 

som er forbeholdt Statoil. Dagens sykehus ligger imidlertid i området og behovet endres derfor ikke 

vesentlig. Det må investeres noe i tilknytning av området til et punkt i nettet med tilstrekkelig 

kapasitet. 

Veitilknytning og kapasitet 
Rv. 94 er uavhengig av sykehuslokaliseringen forutsatt lagt om og ut over Rossmolla med direkte 

atkomst til tomta.  

Lokalklima 
Denne delen av Kvaløya er svært eksponert for sørvestlige vinder og tilhørende bølger fra 

Sørøysundet. Dette er allment kjent i Hammerfestområdet, og derfor finnes det i dag ingen 

havnekonstruksjoner mellom Meland og Rossmolla, mellom fiskerihavna på Fuglenes og 

Storvannselva, og inne i nordøstre hjørne av Rypefjorden. Alle disse områdene er for påkjent til at de 

ville få nødvendig regularitet for et havneanlegg. 

På grunn av sørvesten er det laget en molo på vestenden av Melkøya, molo på Fuglenes, 

bølgebryterkaia, Batterimoloen vest for Hurtigrutekaia, samt molo ved nordvesthjørnet på 

Polarbasen. Alle disse bedrer havneforholdene på østsiden. 

Rossmolla er omgitt av sjøen i sørvest og av fjell og urbant område i nordøst. Vindmålinger fra 
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Hammerfest Radio, som ligger i nærheten av tomten, viser dominerende vindretning fra sør til vest. 

Siden sjøen ikke fryser om vinteren kan man anta at det ikke er snøtransport fra denne retningen. 

Tomten er skjermet fra nord til øst med andre bygninger og snødrift på tomten er dermed begrenset.  

Rossmolla ligger i nærheten av Hammerfest Radio vær og størstedelen av snøtransporten vil være fra 

sør og vestlig retningen (Figur 1). 

Tabell 7-7 viser beregninger av total snø transport per vinter. Med en estimert oppfangende 

strekning på 100 m er den estimerte årlige snøtransport ca. 7 tonn/m (lite utsatt). 

Tabell 7-7 Rossmolla: Snøtransport 

Qupot [kg/m] 106 866 

Qspot [kg/m] 424 500 

Qinf [kg/m] 424 500 

Qt [kg/m] 6 779 

 

 

Støy 

 

Figur 7-33: Støysonekart rundt Hammerfest lufthavn (Avinor) 

Både dagens sykehus på Fuglenes og tomta på Rossmolla ligger i gul støysone der tiltak må vurderes 

for støyfølsom arealbruk. I forhold til sykehusvirksomhet vil utendørs støy på 55-60 dBA bli dempet 

av fasader slik at innendørs krav overholdes. Vi er ikke kjent med at dagens sykehus er generert av 

flystøy innendørs. 

Øvrige naturforhold 

Naturmangfoldloven 
Før tillatelse til utfylling i sjø kan gis, må det gjennomføres en vurdering av marine verdier. 

Alternativ 0 og 1 Alternativ 3 
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Grunnforurensing 
Tidligere prøvetaking av sjøbunnsedimenter i Rossmollbukta har påvist forurensing av PCB7, PAH16, 

TBT og tungmetaller. Nyere utfylte steinmasser antas å være rene. Flere tidligere og nåværende 

virksomheter gir imidlertid grunn til mistanke om forurensing. Blant disse er mekanisk verksted, 

småbåtslipp, forbrenningsanlegg og kommunal fylling.  

Naturfarer (ras, skred, flom, stormflo etc.) 
Hammerfest kommune har følgende krav for å ivareta stormflo og havnivåstigning: 

«Byggetiltak i sjønære områder, som stiller krav til tiltak mot vanninntrenging ved 

gjennomføring av byggetiltak i sjønære områder som ligger lavere enn kote +3. 

Gulvnivå i oppholdsrom skal ligge over kote +3.(..)» 

Havnivåstigningen er for Hammerfest i år 2100 beregnet til 65 cm (45-100 cm inkl. usikkerhet). 100-

års stormflo relativt NN1954 er for år 2100 beregnet til 287 cm (267-322 cm inkl. usikkerhet). Tar en 

høyde for usikkerheten bør en derfor ikke legge bebyggelse under kote +3,3 med mindre det tas 

høyde for faren for oversvømmelse. 

Det aktuelle planområdet ligger langs sjøen, nedenfor vestre ende av rullebanen ved Hammerfest 

lufthavn, som ligger på ca. kote +80. Et sykehus vil ikke ha problemstillinger knyttet til 

høyderestriksjoner i forhold til denne høyden. 

Som det fremgår av figur 6-20 i kapittel 6.2.2 er ikke området skredutsatt. 

Samiske interesser 
Det er ikke knyttet samiske interesser til tomta. 

Kulturminnevern 
Det er ikke knyttet kulturminneverninteresser til tomta. Det antas at dette også gjelder en fylling ut i 

sjø. Dette må ev. verifiseres i en senere planfase. 

7.6.6 Økonomi og gjennomføring 

Tomtekostnad 
Tomtekostnaden på Rossmolla er estimert til 50 mill. kr uten helikopterlandingsplass. Erverv av 

regulert byggeområde, samt utfylling av tomteutvidelsen i sjøen bidrar mye. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
Ved bygging av nytt sykehus annet sted enn på dagens tomt, vil normal virksomhet kunne 

opprettholdes på dagens sykehus inntil det er klart for å flytte over virksomhet i nytt bygg. 

Størrelsen på Hammerfest sykehus gjør det lite egnet for etappevis utbygging ved flytting til en ny 

tomt. 
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7.6.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Nærhet for samarbeidspartnere og næringsliv 
Rossmolla ligger i gangavstand til eksisterende Campus Hammerfest og Hammerfest videregående 

skole på Fuglenes. Med videre utvikling av næringsarealer i området kan dette gi mulighet for 

samlokalisering med næringsliv og andre samarbeidsparter.  

Potensial for tjenesteutsetting  
Rossmolla ligger i kort avstand til annen næringsvirksomhet og sentrum og antas å ha gode 

muligheter for tjenesteutsetting som innebærer bygningsmessige investering som må vurderes ut fra 

flere markeder. 

Nærhet til kommunale helsetjenester 
Rossmolla har tilnærmet samme avstand til eksisterende tjenester som dagens sykehus. Legevakt 

mm kan etableres på Rossmolla og vil da ha tilnærmet samme tilgjengelig for befolkningen. 

Nærhet til sosial og kommersiell service 
Rossmolla har god tilgang til både sosial og kommersiell service på Fuglenes. 

Statlige føringer og miljøvennlig byutvikling 
Rossmolla utgjøre en naturlig utvidelse av byen mot nord og har god tilgang med grønn mobilitet og 

eksisterende bebyggelse og sentrum. Lokaliseringen ivaretar målsetninger for samordnet areal og 

transportplanlegging. Lokalisering på Rossmolla vil ikke berører barn og unges muligheter for lek og 

opphold. 

Kommunale planer og mål 
Lokalisering på Rossmolla ivaretar kommunale målsetninger om at sykehuset skal være tilgjengelig 

for befolkningen og bidra til utvikling av kompetanse og næringsliv i Hammerfest. 
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7.7 Alternativ 4 – Strømsnes 

7.7.1 Dagens situasjon 

Tomten ligger ca. 7,5 km sør for Hammerfest sentrum i et naturområde med vidt utsyn i alle 

retninger. 

 

Figur 7-34: Utsikt fra tomten mot sørvest 

    

Figur 7-35: Tomten sett fra fv. 114 Strømsnesveien 

7.7.2 Planstatus  

Områdereguleringsplan med KU for Strømsnes er under behandling. Planen ønsker å legge til rette 

for nytt industriområde på nordsiden av Strømsnes, og boliger, fritidsformål, småbåthavn, 

grøntstruktur med mer på sørsiden og i Akkarfjord. 

Plan var ute på offentlig ettersyn med frist for innspill 2. september 2016. Det er ikke kommet 

innsigelser til planen.  

Det stilles i forslaget krav om detaljreguleringsplan for felt BKB2  
a) I område regulert til BKB2 tillates det etablert boliger og/eller offentlig/privat tjenesteyting.  
b) I forbindelse med detaljreguleringen skal det tas stilling til om det er behov for å etablere ny 
skole/barnehage  
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Figur 7-36: Områdeplanreguleringsplanen for Strømsnes behandles høsten 2016 

 

Reguleringsbehov og -risiko 
Forslag til områdeplan stiller krav om detaljreguleringsplan. Pga. anleggets størrelse må det også 

utarbeides konsekvensutredning. Det antas som usikkert om lokalisering av sykehus her vil gi risiko 

mht. planmyndigheters innsigelse med grunnlag i statlige retningslinjer.  

 

7.7.3 Tomtens funksjonelle egnethet 

Størrelse, form, topografi og 
utvidelsesmuligheter 
Tomten tilfredsstiller kravene til størrelse, form og 

topografi for etablering av sykehus. Tomten har 

også tilstrekkelig areal til utvidelser. Tomten 

størrelse og topografi tilsier at bygging av sykehus 

er mulig. 

 

 

  

 

Figur 7-37: GBnr. 15/6, 244 dekar, eier Hammerfest 
kommune 
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7.7.4 Tilgjengelighet og trafikk  

I kapittel 6.1.4 er det redegjort for tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I det følgende 

oppsummeres hovedtrekkene for dagens sykehus. 

Privatbil 

 

Figur 7-38: Reisetid med bil til alt. 2B i Storsvingen, her vist som 10-minuttersintervaller for inntil 1 time. 
Tiden er beregnet fram til alle bosatte i Vest-Finnmark og summert opp. 

 

Kollektiv 
94 % av de ansatte bor innen 400 m fra holdeplass. Av disse bor 84 % langs rute 130, mens må 16 % 

bor langs rute 131 og må bytte til rute 130 for å komme til sykehuset, se kapittel 6.1.2. 

Rute 130 må forlenges til Strømsnes for å gi tilbud her. 
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Gående og syklende 

 

Figur 7-39: Gangavstand til sykehuset, kilometerintervaller 

Under 10 % av da ansatte har under 2 km arbeidsreise, ca. 80 % har under 5 km og gjennomsnittlig 

lengde er kun ca. 10 km. Det er lite trolig at andelen som går eller sykler til denne beliggenheten blir 

høy målt over året. 

Gang- og sykkelvei langs rv. 94 ligger inne i «bypakke Hammerfest». Hvis sykehuset kommer før 

omleggingen av riksveien, må en løsning forskutteres. 

Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet i 2030 er beregnet til ca. 280 parkeringsplasser, se kapittel 6.1.5. 
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Tabell 7-8: Avstand til kollektivknutepunkt, brann og politi 

 Avstand 
(km) 

Kjøretid 
(min.) 

Flyplass 11,1 18 
Båtterminal 7,7 11 
Bussholdeplass   
Brannstasjon 10,9 17 
Politi 7,5 11 

 

Responstid legevakt/ambulanse 
30 % av de bosatte i Hammerfest tettsted nås innen 8 minutter med ambulanse og 85 % innen 12 

minutter med utgangspunkt i alt. 4 Strømsnes. Andelen som nås inne 12 minutter er så lav at 

ambulansestasjonen trolig ikke bør samlokaliseres med sykehuset, men f.eks. ligge på 

brannstasjonen ved flyplassen. 

Helikopterlandingsforhold 
Tomta er stor og ligger oppå en rygg. Det bør være gode muligheter til å få til en 

helikopterlandingsplass på bakken ved akuttinntaket. 

 

7.7.5 Miljø og tekniske forhold 

Grunnforhold 
Berggrunnen på Strømsnes er godt egnet for utbygging.  

Løsmassene på Strømsnes består ifølge NGUs kvartærgeologiske kart av «bart fjell, stedvis med tynt 

dekke». 

Teknisk infrastruktur og forsyninger 

Vann 
Et sykehus på Strømsnes vil mest sannsynlig forsynes fra Rypefjord/Hammerfest vannverk. 

Vannverkets kilde har kvalitet og kapasitet til å kunne håndtere dette. 

Fra Rypefjord må det bygges ca. 2,5 km overføringsledning. Denne kan legges i planlagt 

Rypefjordtunnel for ny rv. 94, hvis denne blir realisert tids nok, eller som sjøledning. 

På Strømsnes må det anlegges et høyde- og utjevningsbasseng. 

Spillvann 
Spillvannet fra nytt sykehus må behandles tilfredsstillende. I dag renses vannet fra sykehuset (og 

resten av Hammerfest) kun med primærrensing (siling, fjerning av større partikler, flytestoffer og 

sand) og slippes ut på dypt vann.  

Dagens anlegg på Bekkeli er for lite til å ta imot vannet fra sykehuset. Et sykehus på Strømsnes kan 

enten basere seg på utvidelse av anlegget på Bekkeli, et nytt anlegg sammen med planlagt 

industriområde, ev. overføring til Hammerfest. Endelig løsning må avklares i forhold til 

utslippstillatelse og kostnader. 
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Energiforsyning  
Energiforsyningen til Strømsnes henger sammen med om regulert industriområde blir realisert eller 

ei og hva slags virksomhet som kommer her. Polarbase på motsatt side av fjorden krever i dag 8 MW 

effekt. Foreslått område er større og det er i reguleringsplanen antydet et behov på rundt 10 MW 

effekt. Anlegget er av en slik størrelse at det må søkes konsesjon. Dette krever ny tilførsel til område 

uavhengig av sykehuset. Det er mest sannsynlig at denne vil bli lagt som kabel i bakken fra 

Hammerfest trafostasjon eller fra nytt koblingsanlegg i Indrefjorddalen. Hvis industriområdet på 

Strømsnes blir realisert før eller samtidig som sykehuset, så vil også sykehuset forsynes fra denne 

kabelen. 

Som nevnt for alternativ 0, så krever dagens sykehus rundt 2 MW, hvorav halvparten går til 

oppvarming. Et nytt sykehus vil trolig ikke ha behov for mer energi fra strømnettet da også andre 

energikilder vil utnyttes til oppvarming. 

Hvis industriområdet ikke blir realisert, men kun sykehus og boliger bli lagt til området, er det 

sannsynlig at en forsterking av dagens luftlinjenett vil bli valgt som løsning. Dette krever ikke 

konsesjonsbehandling. 

Dagens tilførsel på kraft til området har ikke tilstrekkelig kapasitet. Ved etablering av boliger og 

industri vil kapasitetsøkning på overføringer av kraft derfor være nødvendig.  

 

 

Figur 7-40: Dagens linjenett  ved Strømsnes 

 

Veitilknytning og kapasitet 
Dagens rv. 94 har god kapasitet i området. Det må etableres trafikksikkert kryss – trolig et T-kryss 

med svingefelt inn til sykehuset. 

Det må anlegges gang- og sykkelveg langs rv. 94 inn til Rypefjord. For kryssing av rv. 94 kan det bli 

krav om planskilt kulvert under veien hvis hastigheten på rv. 94 ikke skal skiltes ned. 
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Lokalklima 
Strømnes har lignende topografi som Storsvingen. Området karakteriseres av en 2 𝑘𝑚 lang halvøy i 

sørvestlig retningen. Tomten er utsatt til snøtransport fra sørvest og nordøst. Kort avstand fra sjøen i 

sør begrenser snødriften fra denne retning. På grunn av vindobservasjoner fra Fruholmen Fyr med 

dominerende sørvest til vest og sørøst retningen og lignende topografi som Storsvingen er vurdert at 

i lokaliteten kan man forvente snøfokk i relativ stor grad. 

Vind i lokaliteten karakteriseres data fra Fruholmen Fyr og Grøtnes. Derfor dominerende vest-sørvest 

retningen og sørvest retningen av snøtransport er samme som i lokaliteten Storsvingen. 

Total snøtransport over vinter er oppsummert i Tabell 7-9. Med en oppfangende strekning på 2,0 km 

er det beregnet total årlig snøtransport 155 tonn/m basert på data fra Fruholmen Fyr og 168 tonn/m 

basert på data fra Grøtnes. 

Tabell 7-9 Storsvingen: Snøtransport 

 Fruholmen Fyr Grøtnes 

Qupot [kg/m] 472 462 230 570 

Qspot [kg/m] 424 500 424 500 

Qinf [kg/m] 212 250 230 570 

Qt [kg/m] 155 023 168 404 

Som det fremgår av tabell 6-5 klassifiseres tomten på Strømsnes i klasse 5 av 7 med moderat til mye 

snødrift. I forhold til ønsket tilgjengelighet til et sykehus er dette for utsatt. Tomten kan ikke 

anbefales ut fra dette hensynet. 

Støy 
Vegtrafikkstøy eller andre støykilder er ikke noe problem på denne lokaliseringen i dag. Foreslått 

industriområde ligger så langt unna at vi heller ikke vurderer at støy fra virksomheten her vil belaste 

sykehusområdet vesentlig. 

Øvrige naturforhold 

Naturmangfoldloven 
Det er ikke kjent at det er verdifulle naturtyper eller prioriterte arter innen planområdet. Om tomta 

blir valgt, må man i reguleringsfasen dokumentere dette i forhold kravene i naturmangfoldloven, jf. 

kapittel 6.6. 

Naturfarer (ras, skred, flom, stormflo etc.) 
Området er ikke utsatt i forhold til naturfarer, jf. kapittel 6.2. 

Samiske interesser 
Det er reindriftsinteresser knyttet til Strømsnes som beiteområde. I forbindelse med behandlingen av 

gjeldende planer i området er utbyggingsinteresser prioritert foran. 

Kulturminnevern 
Det er ikke kjente kulturminner innen planområdet, jf. kapittel 6.7. 
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7.7.6 Økonomi og gjennomføring  

Tomtekostnad 
Tomtekostnaden på Strømsnes er beregnet til nesten 90 mill. kr uten ev. helikopterlandingsplass. En 

helikopterlandingsplass antas å kunne legges på terreng til en kostnad på rundt 10 mill. kr. Det er 

antatt behov for parkeringshus på grunn av klima/snødrift. Det er også betydelig kostnader med 

tilknytning til og oppgradering av infrastruktur som VA-ledninger, strøm og vei. 

Drift av sykehus i byggefasen, mulighet for etappevis utbygging 
Ved bygging av nytt sykehus annet sted enn på dagens tomt, vil normal virksomhet kunne 

opprettholdes på dagens sykehus inntil det er klart for å flytte over virksomhet i nytt bygg. Størrelsen 

på Hammerfest sykehus gjør det lite egnet for etappevis utbygging ved flytting til en ny tomt. 

7.7.7 Øvrige samfunnsmessige konsekvenser 

Nærhet for samarbeidspartnere, næringsliv, kompetanse og fagmiljø 
Sykehus på Strømsnes vil ligge lagt fra andre relaterte næringer og utdanningsinstitusjoner. Det 

regnes som lite sannsynlig at Campus Hammerfest vil lokalisere evt. nytt undervisningsanlegg så langt 

fra byen. 

Potensial for tjenesteutsetting  
Det regnes som lite sannsynlig at lokalisering på Strømsnes vil tiltrekke seg kommersielle investorer 

for tjenesteutsetting som omfatter bygningsmessige tiltak. 

Nærhet til kommunale helsetjenester 
Sykehus på Strømsnes vil ligge lagt fra kommunal service og det må vurderes om både legevakt og 

ambulansetjeneste bør etableres i sentrum for å gi tilfredsstillende nærhet til lokalbefolkningen. 

Nærhet til sosial og kommersiell service 
Det i dag ikke sosial eller kommersiell service på Strømsnes og etablering av dette vil avhenge av 

utbyggingstakt og tetthet innenfor hele området. Det er i forslag til områdeplan lagt til rette for 

etablering av skole og barnehage, men grunnlag for et slik etablering vil avhenge av omfang av 

boligutbygging på Strømsnes. 

Statlige føringer og miljøvennlig byutvikling 
Et sykehus på Strømsnes vil generere mer transport i forbindelse med arbeidsreiser og pasientreiser 

internt i kommunen enn de andre alternativene. Som alternativ til fortetting innenfor eksisterende 

byggeområder vil ikke Strømsnes bidra til gjennomføring av statlige retningslinjer om å bidra til å 

styrke by- og tettstedsutvikling. Lokaliseringen vil ikke berøre barn og unges mulighet for lek og 

opphold. 

Kommunale planer og mål 
Utvikling av Strømsnes er en del av Hammerfest kommunes arealstrategi for å legge til rette for 

tyngre næringsutvikling knyttet til offshorenæringen. En lokalisering av sykehus på Strømsnes vil 

genere utvikling mot syd generelt, men lokaliseringen vil ikke bidra til andre samfunnsmål for 

lokalisering av sykehus som kunnskapsvirksomhet og som motor til miljøvennlig byutvikling.  
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8 Økonomi 

8.1 Transportrelaterte kostnader 

8.1.1 Metode 

De ulike sykehuslokalitetene er beregnet å gi ulikt transportarbeid. Statens vegvesen benytter i sine 

prosjekter en standard metodikk der transportarbeidet verdsettes. For å synliggjøre forskjellene 

mellom lokalitetene i kroner, har vi benyttet samme metodikk (Statens vegvesens håndbok V712; 

Konsekvensanalyser). Det er i denne sammenheng gjort en forenkling og sagt at alle reiser skjer med 

bil. I dag er andelen rundt 90 % av motoriserte reiser. 

Reisekostnadene er sammensatt av tidskostnader for de reisende og driftskostnader for bilen.  

Statens vegvesen har sammen med Finansdepartementet beregnet enhetspriser som skal legges til 

grunn ved beregning av samfunnsøkonomiske transportkostnader. Det er skilt mellom reiser til og fra 

arbeid (99 kr/t under 70 km og 215 kr/t for lengre reiser), fritidsreiser (84 kr/t for reiser under 70 km 

og 167 kr/t for lengre reiser) og tjenestereiser (antatt betalingsvillighet som for reiser i arbeid her, 

dvs. 198 kr/t for reiser under og 444 kr/t for reiser over 70 km). Det er klart at reiser for ansatte 

havner i kategorien til og fra arbeid og besøksreiser i kategorien fritidsreiser, men det kan diskuteres i 

hvilken kategori pasientreiser skal regnes. Mange som drar på poliklinisk behandling er i 

utgangspunktet så friske at tar seg fri fra jobb med sykemelding og er tilbake igjen dagen etter. Her 

kan det argumenteres for at satsen for tjenestereiser er mest riktig. Andre som er sykere vil kanskje 

ikke være noe raskere tilbake i jobb, og da er satsen for fritidsreiser riktigere. I beregningen i denne 

rapporten er satsen for reiser til og fra arbeid lagt til grunn for pasientreiser. 

Driftskostnaden for lette kjøretøy har en samfunnsøkonomisk kostnad på 1,74 kr/km (2,90 kr/km 

privatøkonomisk).  

I tillegg fører transportvirksomheten til ulykker og klimagassutslipp. Ulykkesfrekvensen er antatt til 

0,20 personskadeulykker pr. mill. kjøretøykm. Kostnaden ved en personskadeulykke er satt til 3,56 

mill. kr.  

Det er tatt utgangspunkt i at et kjøretøy slipper ut 200 g CO2/km. Kostnaden er satt til 370 kr/tonn i 

2020. Dette tallet er brukt for hele beregningsperioden. Alle prisene over er angitt i 2013-nivå. Fra 

2013 til oktober 2016 var prisstigningen 9,1 %. Beregnede kostnader justeres derfor med en faktor på 

1,091. 

Til slutt summeres alle disse kostnadene og nåverdien beregnes over 40 år med en rente på 4 %. 

Kalkulasjonsrenten er i henhold til R-109/2014 ≪prinsipper og krav ved utarbeidelse av 

samfunnsøkonomiske analyser≫, satt til 4 % for alle typer tiltak innen offentlig sektor ved en 

analyseperiode på 40 år. Renten er sammensatt av en risikofri rente på 2,5 % og et tillegg på 1,5 % 

som skal ivareta systematisk usikkerhet. Vi har forutsatt samme årskostnad i alle år (ikke justert for 

befolkningsvekst). Nåverdien ved 4 % rente tilsvarer da ca. 20 ganger årskostnaden i år 1. 

I beregningen er det ikke sett på ev. bompengesnitt i Hammerfest, parkeringsavgift eller kostnader 
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for kollektivselskaper. Håndtering av skatter og avgifter er kun tatt hensyn til for transportkostnader 

med bil (tid og drift). Pasientreiser med fly er antatt konstant uavhengig av lokalisering i Hammerfest 

og derfor ikke trukket inn regnskapet. 

8.1.2 Beregningsresultater og vurderinger 

Beregningene viser at transportkostnadene med bil fordeler seg ganske likt mellom tidskostnader og 

driftskostnader for bilen (drivstoff, avskrivning, slitasje). Dette utgjør tilsammen over 85 % av 

kostnadene. Reduserte ulykkeskostnader utgjør det meste av det resterende. Verdsettingen av 

klimagassutslipp er av marginal betydning. 

  

Figur 8-1: Nåverdi av transportkostnader fordelt på kostnadstype 

 

  

Figur 8-2: Nåverdi av transportkostnader fordelt på brukergruppe 
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8.2 Tomteavhengige kostnader 
I de tomteavhengige kostnadene har vi gjort et overslag over alle kostnader som skal til for å få en 

byggeklar tomt med all infrastruktur ført fram. Det er også tatt med kostnader til alle 

utomhusarbeider i tomtekostnaden, unntatt helikopterlandingsplass. Det er lagt vekt på å få fram 

forskjeller mellom tomtene. Overslagene har stor usikkerhet, og kun egnet for sammenligning av 

tomtene. 

Det er videre skilt mellom bedriftsøkonomiske kostnader og samfunnsøkonomiske kostnader. De 

bedriftsøkonomiske kostnaden er et anslag på hvilke kostnader som skal finansieres over 

Finnmarkssykehusets budsjett, mens de samfunnsøkonomiske også regner med hvilke kostnader som 

andre etater og kommunen får med å tilrettelegge infrastruktur med nødvendig kapasitet og hvilke 

endringer dette medfører i tidsbruk og kostnader som den enkelte betaler over privat lommebok. 

Det som inngår i de bedriftsøkonomiske kostnadene er: 

 Erverv av tomt og inntekter ved salg av dagens tomt 

 Større masseflyttingsarbeider på tomtene, inkl. utfylling i sjø 

 Tilknytning til hovedveinett, gang- og sykkelvei, kollektivholdeplass og interne veier 

 P-plasser, utomhus og ev. parkeringshus der snødrift antas å kreve dette 

 Tilknytning til hovedledning for vann og avløp, ev. forsterkning av renseanlegg og 

pumpestasjoner  

 Tilknytning til strømnett med tilstrekkelig effekt 

 Utomhusarealer, opparbeiding 

Det er ikke tatt med kostnader til ev. ønske om helikopterlandingsplass på sykehuset. 

I de samfunnsøkonomiske kostnadene inngår: 

 Kostnader til opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm, tele) som ikke kan 

belastes utbyggingen, men som er nødvendig på grunn av utbyggingen 

 Tidskostnader for pasienter, besøkende og ansatte for reiser fram og tilbake fra sykehuset 

 Reiseutgifter for pasienter, besøkende og ansatte for reiser fram og tilbake fra sykehuset 

 Netto driftstilskudd ved behov for forbedring av kollektivtilbud 

 Inntekter fra ev. p-avgift i anlegg (forutsatt 50 kr/dag for alle) 

Det er ikke tatt stilling til om noen offentlige etater vil forlange kostnadsbidrag gjennom 

utbyggingsavtaler eller om deler av kostnadene dekkes inn gjennom brukerfinansiering. Det er for 

eksempel mulig å sette ut bygging og drift av parkeringsløsning til annen aktør. 

Tabell 8-1: Tomteavhengige kostnader 

  Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B Alt. 3 Alt. 4 

Bedriftsøkonomisk kostnad 30 69 75 50 87 

Samfunnsøkonomisk kostnad 9 71 84 56 302 
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Figur 8-3: Tomteavhengige kostnader 

Beregningen viser at kun alternativ 4 har betydelig kostnader forbundet med valg av tomt. Det er vist 

stor forskjell på de bedrifts- og samfunnsøkonomiske kostnadene. Det er ikke usannsynlig at ulike 

etater vil forlange at en del av forskjellen skal dekkes av sykehuset gjennom utbyggingsavtaler. 

 

8.2.1 Følsomhet og usikkerhet 

Kostnadsoverslaget er på dette nivået svært usikkert. Det gir først og fremst et bilde av at de 

tomterelaterte kostnadene (utover grunnerverv) er begrenset så lenge man holder seg innenfor 

etablerte hovedsystemer for infrastrukturen i Hammerfest, men øker fort ved tomter i mer 

jomfruelige områder. 

Kostnadsoverslagene for alt. 2A, 2B og 4 forutsetter at en viss andel av parkeringen legges i 

parkeringshus for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet ved dårlige værforhold om vinteren. Dette kan 

også bli et ønske på alt. 3 Rossmolla og alt. 1 Fuglenes av ulike grunner. 

På Rosmolla har Statoil en stor rigg. Kostander for flytting av denne er ikke tatt med og kan bli 

betydelig hvis det skal bekostes av sykehuset. 

Det er ikke tatt med kostander til helikopterlandingsplass i kostnadsoverslagene. Her vil det kunne bli 

forskjeller mellom alternativene hvis noen kan ha dette må bakken, mens andre vil kreve at det ligger 

på taket av flyoperative grunner. 
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9 Evaluering, drøfting og anbefaling – hva er «liv laga»  
I kapittel 4 har vi presentert vedtatte mål for planarbeidet og vist kriterier for hvordan dette skal 

måles. I kapittel 6 og 7 er de faglige vurderingene gitt. I vedlegget er alle målene oppsummert for 

hvert alternativ og deretter vurdert for hvert hovedområde, slik de fremgår av tabellen under. 

Alternativene er også rangert i forhold til hverandre. Merk at rangeringen ikke er slik at det er lik 

avstand mellom alternativene, og at tallene således ikke kan summeres. 

Tabell 9-1: Oppsummering og evaluering av målområdene 

 

Tema 
Alt. 0/1 

Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen 

sør 

Alt. 2b 
Storsvingen 

nord 
Alt. 3 

Rossmolla 
Alt. 4 

Strømsnes 

1 
 

Tilgjengelighet 1 3 3 1 5 

2 
 

Tomtas funksjonelle egnethet 4 3 5 2 1 

3 
 

Planstatus 1 2 5 4 3 

4 
 

Økonomi og gjennomføring 1 3 4 2 5 

5 Miljømessige og tekniske 
forhold: 

1 3 3 2 5 

6 Andre samfunnsmessige 
konsekvenser 

1 3 3 2 5 

 
 

Konklusjon 1 3 4 2 5 

 

Tabell 9-1 viser oppsummeringen og en samlet vurdering. I den samlede vurderingene er det først og 

fremst målene som havner med rød totalvurdering (mål ikke nådd) som er tillagt vekt. 

Alternativ 2A, 2B og 4 vurderes å ha så store utfordringer i forhold til snødrift at tomtene ikke er 

egnet til lokalisering av et sykehus med de krav til tilgjengelighet som stilles her. 

Alternativ 2B har også dårlig måloppnåelse på tomtas funksjonelle egnethet fordi den er for liten og 

nødvendig utvidelse vil medføre inngrep i arealer som er regulert til bolig og allerede under 

realisering. 

Alternativ 4 kan heller ikke anbefales ut fra tekniske forhold og samfunnsmessige konsekvenser. Det 

er kostbart å bygge ut teknisk infrastruktur hit og positive ringvirkninger for Hammerfest by 

reduseres ved å trekke den viktigste arbeidsplassen ut av byen. 

På denne bakgrunn anbefales det at man i skisseprosjektet ikke jobber videre med 

sykehuslokalisering i Storsvingen (alt. 2A og 2B) eller på Strømsnes. 
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10 Vedlegg: Tabeller måloppnåelse og rangering 
Tabell 10-1: Vurdering av måloppnåelse i forhold til tilgjengelighet 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

1 Tilgjengelighet      

1.1 Nærhet til pasienter 0 % endring 1-2 % lavere 
transportarbeid 

1-2 % lavere 
transportarbeid 

1 % høyere 
transportarbeid 

3-4 % lavere 
transportarbeid 

1.2 Nærhet til dagens flyplass 2 km / 4 min 5 km / 8 min Ca.5 km / 8 min 1,5 km / 4 min Ca.11 km / 14 min 

1.3 Nærhet til båtterminal 2 km / 4 min 2 km / 4 min 2 km / 4 min 3 km / 6 min 7,5 km / 10 min 

1.4 Nærhet til kollektivtilbud  
(andel ansatte innen 400 m fra 
holdeplass) 

94 %  94 %  94 %  94 % a  94 % 
Krever forlengelse av 
rutetilbud  

1.5 Nærhet for ansatte, tilgjengelighet 
gående og syklende 

Gjennomsnittlig 
reisevei 3,6 km. 
 Bra tilbud med 
gang- og sykkelvei 
langs trafikkerte 
strekninger 

Gjennomsnittlig 
reisevei 5,7 km 
Bra tilbud med gang- 
og sykkelvei langs 
trafikkerte 
strekninger 

Gjennomsnittlig 
reisevei 5,5 km 
Bra tilbud med gang- 
og sykkelvei langs 
trafikkerte 
strekninger 

Gjennomsnittlig 
reisevei 4,3 km. 
Bra tilbud med gang- 
og sykkelvei langs 
trafikkerte strekninger 

Gjennomsnittlig 
reisevei 10,1 km. 
Krever ny gang- og 
sykkelvei mellom 
Rypefjord og 
Akkarfjord 

1.6 Helikopterlandingsforhold Trolig på tak Trolig på tak Trolig på tak Trolig på tak Trolig på bakken 

1.7 Responstid legevakt/ambulanse 94 % innen 8 min. 
99 % innen 12 min. 

88 % innen 8 min. 
97 % innen 12 min. 

88 % innen 8 min. 
97 % innen 12 min. 

91 % innen 8 min. 
99 % innen 12 min. 

32 % innen 8 min. 
85 % innen 12 min. 
Forutsetter ambu-
lansestasjon i sentrum 

1.8 Responstid brann, politi og 
redningstjeneste 

4 min 8 min  8 min 4 min 14 min 

1.9 Parkeringsbehov 
KDP Hammerfest og Rypefjord 
krever 0,8 p-plass pr. ansatt 

190 p-plasser, 0,35 
plass/ansatt 

275 p-plasser, 0,5 
plass/ansatt 

275 p-plasser, 0,5 
plass/ansatt 

225 p-plasser, 0,4 
plass/ansatt 

280 p-plasser, 0,5 
plass/ansatt 

1.10 Universell tilgjengelighet Høydeforskjeller 
krever tilpasning 

Høydeforskjeller 
krever tilpasning 

Relativt flat tomt Flat tomt Relativt flat tomt 

 
 

Samlet vurdering og rangering 1 3 3 1 5 
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Tabell 10-2: Vurdering av måloppnåelse  forhold til tomtas egnethet 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

2 Tomtens funksjonelle egnethet      

2.1 Størrelse Ca. 40 dekar eiet 
tomt 

Ca. 51 dekar, 
mulighet for 
utvidelse med ca.9,5 
dekar (tomten til 
FeFo). 

14,3 dekar (Coop 
Hammerfest) 
Ca. 58 dekar ved 
erverv. 

Ca. 52 dekar forutsatt 
ytterligere utfylling i 
sjø til kote -10.  

Ca. 59 dekar. 

2.2 Form og topografi 
Betydning for drift på eks. sykehus 

Tomten er 
skrånende mot vest. 
6 m høydeforskjell 
innenfor dagen 
sykehus. 
25 m fra Forsølveien 
til Campus 
Hammerfest.  

Tomten er bratt 
skrånende mot 
nordøst. Sprenging 
og terreng-
bearbeiding må 
påregnes. 30- 40 m 
høydeforskjell på 
tomten. 

Tomten er 
skrånende mot nord 
og har en 
høydeforskjell på ca. 
6m.  

Tomten ligger på en 
utfylling i sjø og er 
helt flat. Ytterligere 
utfylling i sjø må 
påregnes for å oppnå 
tilstrekkelig areal.  

Tomten er kupert, 
skrånende mot sør. 
Høydeforskjell fra 
fv. 114 til topp tomt 
ca. 10 m 

 
 

Samlet vurdering og rangering 4 3 5 2 1 
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Tabell 10-3: Vurdering av måloppnåelse i forhold til planstatus 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

3 Planstatus      

3.1 Reguleringsbehov Avsatt til offentlig 
tjenesteyting i KDP. 
Må utarbeides 
detaljregulering. 

Avsatt til offentlig 
tjenesteyting i KDP. 
Må utarbeides 
detaljregulering. 

Felt er regulert til 
bensinstasjon og 
krever omregulering. 
Må utarbeides 
detaljregulering. 

Regulert til kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål i 
områderegulering for 
Rossmolla /Meland. 
Må utarbeides 
detaljregulering. 

Reguleres til 
kombinert bolig og 
tjenesteyting i 
områderegulering for 
Strømsnes/ 
Akkarfjord. Må 
utarbeides 
detaljregulering. 

3.2 Reguleringsrisiko Ikke regulert.  
Detaljregulering 
med KU – 2 år. 
 

Kommunedelplan fra 
2014 – sykehus. 
Krav om detalj- 
reguleringsplan med 
KU – 2 år. 

Etablering av 
sykehus her vil gi 
høye bygningsvolum 
som kan være i 
konflikt med 
landskapstrekk og 
omgivelsenes 
forventinger. Krav 
om detaljregulering 
med KU 2 år. 

Omregulering fra 
2014 til bebyggelse og 
anlegg. (bl.a tjeneste-
yting, hotell, bered-
skapssenter, fiske-
oppdrett, renseanlegg 
mm).  
Krav om detalj-
regulering med KU 2 
år. 

Områderegulering til 
behandling høst 2016. 
Bolig og 
offentlig/privat 
tjenesteyting 
(sykehus). 
Krav om 
detaljregulering med 
KU – 2 år. 

 
 

Samlet vurdering og rangering 1 2 5 4 3 
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Tabell 10-4: Vurdering av måloppnåelse i forhold til økonomi og gjennomføring 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

4 Økonomi og gjennomføring      

4.1 Tomtekostnad 
bedriftsøkonomisk/samfunns-
økonomisk 

30/9 mill. kr 69/71 mill. kr 75/84 mill. kr 50/56 mill. kr 87/302 mill. kr 

4.2 Mulighet for erverv Eies i hovedsak av 
Finnmarks-
sykehuset HF. Deler 
av området eies av 
studentsamskipnad 
og Statsbygg 

Eies av kommunen.  Flere eiere – mulig 
erverv ikke avklart 

Eies av kommunen. Eies hovedsakelig av 
kommunen. En liten 
del av arealet mot 
vest, samt en liten 
hyttetomt på østsiden 
er i privat eie. 

4.3 Risikovurdering Ikke avhengig av 
andre 

Noe avhengig av at 
andre sektorer gjør 
investeringer 

Noe avhengig av at 
andre sektorer gjør 
investeringer 

Ikke avhengig av 
andre 

Avhengig av at andre 
sektorer gjør 
betydelig 
investeringer over 
sine budsjett 

4.4 Drift av sykehus i byggefasen 
 
Må vurderes i mulighetsstudier 

Sprengning for 
utvidelse av tomten 
en utfordring for 
eksisterende drift? 
Plass i 
byggeperioden? 

Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser 

4.5 Mulighet for etappevis utbygging 
(samme som 2.4? hva kan vurderes 
ulikt?) 

Lite tomteareal? Tilstrekkelig 
tomteareal 
tilgjengelig. 

Lite tomteareal 
egnet for sykehus og 
tilgrensende boliger 
reduserer 
muligheter? 

Tilstrekkelig 
tomteareal ved ev. 
senere utfylling i 
fjorden 

Tilstrekkelig 
tomteareal 
tilgjengelig 

 
 

Samlet vurdering og rangering 1 3 4 2 5 
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Tabell 10-5: Vurdering av måloppnåelse i forhold til miljø og tekniske forhold 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

5 Miljø og tekniske forhold:      

5.1 Grunnforhold Fjell/grunnlendt Fjell/grunnlendt Fjell/grunnlendt Fyllingsmasser/molo Fjell/grunnlendt 

5.2 Veitilknytning og kapasitet Ny atkomst og 
bedre tilrettelegging 
for buss 

Tilknyttes planlagt 
rundkjøring på rv. 
94.  

Tilknyttes 
eksisterende 
rundkjøring 

Omlegging av vei til 
Melkøya planlagt, nytt 
kryss 

Ny rundkjøring på rv. 
94. Gang- og sykkelvei 
fra Rypefjord 

5.3 Lokalklima Lite snøtransport, 
klasse 2 

Moderat til alvorlig 
snøtransport, klasse 
5 

Moderat til alvorlig 
snøtransport, klasse 
5 

Svært lite snøtrans-
port, klasse 1; nærhet 
til saltvann 

Moderat til alvorlig 
snøtransport, klasse 
5. 

5.4 Støy og rotorvind helikopter Lite støy, helikopter 
løsbart 

Lite støy, helikopter 
løsbart 

Lite støy, helikopter 
løsbart 

Lite støy, helikopter 
løsbart 

Lite støy, helikopter 
løsbart 

5.5 Øvrige naturforhold Ingen vesentlige 
naturverdier 

Ingen vesentlige 
naturverdier 

Ingen vesentlige 
naturverdier 

Ingen vesentlige 
naturverdier 

Ingen vesentlige 
naturverdier 

5.6 Naturfarer (ras, skred, flom, 
stormflo etc) 

Tomta ligger ikke 
utsatt til i forhold til 
naturfarer 

Tomta ligger ikke 
utsatt til i forhold til 
naturfarer 

Tomta ligger ikke 
utsatt til i forhold til 
naturfarer 

Må hensynta 
bølgeoppskylling 

Tomta ligger ikke 
utsatt til i forhold til 
naturfarer 

5.7 Samiske interesser Ingen kjente verdier Reintrekk, men 
utbygging prioritert 
av kommune 

Reintrekk, men 
utbygging prioritert 
av kommune 

Ingen kjente verdier Reintrekk, men 
utbygging prioritert av 
kommune 

5.8 Kulturminnevern Ingen kjente verdier 
og lite sannsynlig 
innenfor bebygget 
område 

Ingen kjente verdier 
Avklart gjennom 
gjeldende plan 

Ingen kjente verdier 
Avklart gjennom 
gjeldende plan 

Ingen kjente verdier 
Avklart gjennom 
gjeldende plan 

Ingen kjente verdier 
Ikke avklart da det er 
en pågående 
planprosess.  

5.9 Teknisk infrastruktur og forsyninger Baseres på dagens 
infrastruktur 

Krever noe forsterk-
ninger mot Stor-
svingen, 

Krever noe forsterk-
ninger mot Stor-
svingen 

Kort vei til utbygd 
infrastruktur 

Krever ny anlegg fra 
Rypefjord og lokalt i 
Akkarfjord 

5.10 Forventet tidspunkt for gjennom-
føring tekniske infrastruktur 

På plass Under utbygging Under utbygging I hovedsak på plass Uavklart finansiering 

 
 

Samlet vurdering og rangering 1 3 3 2 5 
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Tabell 10-6: Vurdering av måloppnåelse i forhold til andre samfunnsmessige konsekvenser 

 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

6 Andre samfunnsmessige 
konsekvenser 

     

6.1 Sykehusets attraktivitet som 
fagmiljø 

Nærhet til 
eksisterende 
Campus 
Hammerfest i dag. 
Det kan være en 
utfordring med 
tilstrekkelig areal 
for begge virk-
somheter.   
 

Lokalisering mellom 
Polarbasen og 
Meland, men 
avstanden for stor 
for å oppnå 
tilstrekkelig 
synergieffekt og 
ressursoptimaliserin
g. Relokalisering av 
Campus Hammerfest 
her kan være lite 
sannsynlig pga. 
ønskede kvaliteter 
ved studiemiljø 

Lokalisering mellom 
Polarbasen og 
Meland, men 
avstanden for stor 
for å oppnå 
tilstrekkelig 
synergieffekt og 
ressursoptimaliserin
g. Relokalisering av 
Campus Hammerfest 
her kan være lite 
sannsynlig pga. 
ønskede kvaliteter 
ved studiemiljø 

Gangavstand til 
dagens lokalisering for 
Campus Hammerfest 
og Hammerfest vgs. 
Nærhet til Statoils 
anlegg og utvidelse på 
Meland kan gi økt 
tilknytning mot 
offshorenæringens 
helserelaterte 
kompetansebehov. 
 

Stor avstand til de 
fleste kunnskaps-
institusjoner og 
næringsvirksomhet og 
lite sannsynlig at man 
vil oppnå ønsket 
effekt. Planlagt 
industri-område nord 
for aktuell tomt. 
Relokalisering av 
Campus Hammerfest 
her kan være lite 
sannsynlig pga 
ønskede kvaliteter 
ved studiemiljø 

6.2 Statlige føring 
Rikspolitiske retningslinjer mm. 

Lokalisering vil ligge 
tett opp til utbygget 
kollektivtilbud og 
lokal sosial og 
kommersiell 
infrastruktur. 
Utvikling vil ikke gi 
endrede forhold for 
barn og unge 

Lokalisering vil bidra 
til utbygging utenfor 
dagens bebyggelse 
og har i liten grad 
sosial og 
kommersiell 
infrastruktur og i 
mindre grad godt 
kollektivtilbud. 

Lokalisering vil bidra 
til utbygging utenfor 
dagens bebyggelse 
og har i liten grad 
sosial og 
kommersiell 
infrastruktur og i 
mindre grad godt 
kollektivtilbud. 

Lokalisering vil ligge 
tett opp til utbygget 
kollektivtilbud og lokal 
sosial og kommersiell 
infrastruktur. Utvikling 
vil ikke gi endrede 
forhold for barn og 
unge 

Lokaliseringen vil ikke 
bidra til å styrke lokal 
stedsutvikling eller 
miljøvennlig 
byutvikling da det 
innebærer 
nedbygging av 
naturområder og 
store 
miljøkonsekvenser. 
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 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

Utvikling vil ikke gi 
endringer for barn 
og unge 

Utvikling vil ikke gi 
endringer for barn 
og unge 

Utviklingen vil ikke gi 
endrede forhold for 
barn og unge 

6.3 Kommunale planer og mål Sykehus kan bidra til 
ytterligere 
fortetting innenfor 
etablert bystruktur 
og infrastruktur. T 

Sykehus kan bidra til 
ønsket utvikling mot 
sør og binde 
sammen sentrum og 
Rypefjord.  
Sykehus er lagt inn i 
gjeldende 
kommunedelplan. 
Behov for utbygging 
av sosial 
infrastruktur i 
nærområdet? 

Sykehus kan bidra til 
ønsket utvikling mot 
sør, men 
arealbruken kan gå 
på bekostning av 
tiltenkt boligareal.  
Behov for utbygging 
av sosial 
infrastruktur i 
nærområdet? 

Sykehus kan bidra til 
ytterligere fortetting 
innenfor etablert 
bystruktur og 
infrastruktur. 
 
Kommunen har 
planlagt renseanlegg 
på nord/vestre del av 
eiendommen. 

Sykehus kan bidra til 
ønsket utvikling mot 
sør, men arealbruken 
kan gå på bekostning 
av tiltenkt boligareal. 
Sykehus lagt inn i 
forslag til 
områdeplan. 
 
Behov for utbygging 
av sosial infrastruktur 
i nærområdet. 

6.4 Miljøvennlig byutvikling  I utgangspunktet 
ingen endringer ift. 
dagens situasjon.  

Vil gi byutvikling mot 
syd og nedbygging 
av naturområder. Et 
lokalsamfunn med 
redusert 
transportbehov vil 
kreve etablering av 
sosial og 
kommersiell service 
omkring sykehuset. 
Kundegrunnlag og 
muligheter for 
investering må 
vurderes nærmere. 

Vil gi byutvikling mot 
syd. Et lokalsamfunn 
med redusert 
transportbehov vil 
kreve etablering av 
sosial og 
kommersiell service 
omkring sykehuset. 
Kundegrunnlag og 
muligheter for 
investering må 
vurderes nærmere. 

Etablering av 
sykehuset med evt. 
Campus Hammerfest 
vil myke opp og styrke 
området og knytte seg 
til allerede etablert 
sosial og kommersiell 
service på Fuglenes. 

Etablering av 
sykehuset kan bidra til 
utvikling av Strømsnes 
og Akkarfjord. 
Campus Hammerfest 
må ligge sentralt, slik 
at dagens fordeler 
med samlokalisering 
vil falle bort. Flytting 
av sykehuset vil 
frigjøre store arealer 
til boligbygging på 
Fuglenes. 

6.5 Nærhet for samarbeidspartnere og 
næringsliv 

Grenser til Campus 
Hammerfest og 
gangavstand til 
næringsliv på 
Fuglenes, Rossmolla 

Større avstand til 
etablerte 
næringsvirksomhete
r og utdanning. 
Utvikling på 

Større avstand til 
etablerte 
næringsvirksomheter 
og utdanning. 
Utvikling på 

Gangavstand til 
Campus Hammerfest 
og næringsliv på 
Fuglenes, Rossmolla 
og sentrum med godt 

Stor avstand til 
etablerte utdannings 
og næringslivsareal i 
sentrum, Fuglenes og 
Rossmolla. Utvikling 
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 Mål Alt. 0/1 
Fuglenes 

Alt. 2A 
Storsvingen sør 

Alt. 2b 
Storsvingen nord 

Alt. 3 
Rossmolla 

Alt. 4 
Strømsnes 

og sentrum med 
godt potensiale for 
samarbeid. 

Storsvingen, 
Polarbasen og evt. 
Strømsnes kan gi 
større potensiale på 
sikt. 

Storsvingen, 
Polarbasen og evt. 
Strømsnes kan gi 
større potensiale på 
sikt. 

potensiale for 
samarbeid. 

på Polarbasen, 
Storsvingen og 
Strømsnes kan gi 
større potensiale på 
sikt. 

6.6 Potensial for tjenesteutsetting av 
pasienthotell, parkering og hybler 
ansatte/studenter 

Gode muligheter 
med nærhet til 
flyplass, sentrum og 
samarbeidspartnere 

Begrenset mulighet 
for tjenesteutsetting 
pga. manglende 
nærhet til 
samarbeidsparter og 
annen kommersiell 
infrastruktur. 

Begrenset mulighet 
for tjenesteutsetting 
pga. manglende 
nærhet til 
samarbeidsparter og 
annen kommersiell 
infrastruktur. 

Gode muligheter med 
nærhet til flyplass, 
sentrum og 
samarbeidspartnere 

Liten mulighet for 
tjenesteutsetting pga. 
manglende nærhet til 
samarbeidsparter og 
annen kommersiell 
infrastruktur. 

6.7 Nærhet til kommunale 
helsetjenester 

Vil opprettholdes 
struktur. 

Kan medføre behov 
for lokalisering av 
legevakt i sentrum 
utenfor sykehuset.  

Kan medføre behov 
for lokalisering av 
legevakt i sentrum 
utenfor sykehuset. 

Legevakt kan flyttes 
med sykehus. 

Vil medføre behov for 
lokalisering av 
legevakt i sentrum 
utenfor sykehuset. 

6.8 Nærhet til sosial og kommersiell 
service 

Gangavstand til 
aktuell service 

Noe utbygget 
kommersielle service 
i dag. Uklart om 
området vil utbygges 
med sosial 
infrastruktur 

Noe utbygget 
kommersielle service 
i dag. Uklart om 
området vil utbygges 
med sosial 
infrastruktur 

Gangavstand til 
aktuell service 

Ingen aktuell service 
og usikkerhet mht. 
om dette blir etablert 
på området. 

 
 

Samlet vurdering og rangering 1 3 3 2 5 
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