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SAMMENDRAG 

 

Rådgiverteamet har foretatt en overordnet vurdering av tiltaksbehov i eksisterende bygningsmasse for 
samtlige alternativ i idefasen.  

I samarbeid med Finnmarkssykehuset HF gjennomførte Multiconsult i 2015 en overordnet bygningsteknisk 
kartlegging og vurdering av helseforetakets eksisterende bygningsmasse. Den tekniske tilstanden er kartlagt 
for hver etasje i alle bygg.   Som del av Idefaseutredningen er det i september 2016 gjennomført en 
kartlegging av funksjonell egnethet for de ulike avdelinger og enheter ved sykehuset. Kartleggingen ble 
gjennomført av arkitekt Karina Lehm og rådgiver Anne Kathrine Larssen fra Multiconsult ved hjelp av 
strukturerte intervjuer og befaringer.  

På bakgrunn av ovennevnte kartlegginger er det gjort et anslag av hvilket omfang av bygningsmassen som bør 
oppgraderes teknisk, bygges om, benyttes til annen bruk eller eventuelt avhendes i de ulike alternativene.  

Følgende alternativer er vurdert, og alle omfatter tiltaksbehov i eksisterende bygningsmasse i større eller 

mindre grad: 

Alternativ 0  
Alternativet baserer seg på at beslutning om et eventuelt fremtidig nytt sykehus avventes. Dvs. at det inntil 

videre forutsettes fortsatt sykehusdrift på Fuglenes, men med en forventning om at det kan komme 

beslutning om bygging av nytt sykehus på eksisterende eller annen tomt i fremtiden. Dette innebærer: 

i. At investeringer i eksisterende bygningsmasse holdes på et minimumsnivå 

ii. Det er på kort sikt behov for å leie arealer til flere kontor, blant annet som en 

konsekvens av Finnmarksmodellen.  

iii. En vil oppleve en merkbar forverring i den tekniske tilstanden om 8-10 år 

iv. For sykehusvirksomheten vil dette bety tilsvarende funksjonelle løsninger som i dag, 

det gjøres ikke ombygginger i lokalene i dette alternativet.  

v. Det vil være behov for ytterligere og større nye investeringer i eksisterende 

bygningsmasse  etter 8 - 10 år på grunn av akkumulert vedlikeholdsetterslep.  

Alternativ 1a Teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner (Fuglenes) 
Oppføring av avlastningsbygg for kontorer og teknisk oppgradering/ombygging av eksisterende 

bygningsmasse på Fuglenes. Dette innebærer fortsatt virksomhet i eksisterende bygningsmasse i overskuelig 
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fremtid, med nødvendige arealutvidelser for å håndtere økt kapasitetsbehov i 2030. Gjennomføring av 

alternativet innebærer at bygningsmassen må: 

i. Utvides i form av nybygg/påbygg for å møte økt aktivitetsbehov i fremtiden 

ii. Oppgraderes teknisk slik at offentlige regelverk ikke brytes 

iii. Ombygges der dagens lokaler er vurdert dårlig egnet for dagens virksomhet og slik at 

eventuelle nye krav som følger av faglig medisinsk utvikling kan oppfylles. 

 
Alternativ 1b  
Oppføring av nybygg i 3 etapper på eksisterende tomt (Fuglenes) optimert for 50 % utvidelse på tomten.  
Gjennomføring av alternativet innebærer at bygningsmassen må: 

i. Utvikles etappevis med nybygg for å møte økt aktivitetsbehov i fremtiden 

ii. Punktutbedringer av de mest akutte behov i eksisterende bygninger inntil de kan 

fraflyttes 

iii. Riving av eksisterende bygninger i tråd med etappevis utbygging av nye arelaer 

 
Nytt sykehus på ny tomt: Alternativ 2a Storsvingen, 2b Storsvingen, 3 Rossmolla og 4 Strømsnes 
Utbygging på ny tomt med plass til 50% utvidelse på tomtene. Sykehusvirksomheten skal avvikles ved 
eksisterende sykehus. Gjennomføring av alternativene innebærer at bygningsmassen må: 

i. Oppføring av nytt sykehus på ny tomt 

ii. Kostnadene til eksisterende bygg skal i perioden holdes på et minimumsnivå med 

formål å opprettholde sykehusdriften ved eksisterende lokalisasjon inntil innflytting i 

nytt sykehus.  

 

Et samlet oppsett over foreslått omfang av tiltak, arealer og kostnadsestimat for investeringsbehov i 
eksisterende bygninger og nybygg for de ulike alternativene fremgår av tabellen under. 

 

Tabell 1: Investeringskostnader og arealer i de ulike alternativene. Eventuell salgsinntekt vil kunne være aktuelt 
ved realisering av nytt sykehus på annen lokasjon en Fuglenes.  Salgsinntekt er ikke medregnet i summen, og 
vist anslag på 40 mill er å anse som svært grovt, takst foreligger ikke. 

 

Det er beheftet stor usikkerhet til både omfang av ombyggingstiltak og kostnadsestimatene i denne tidlige 
fasen.  
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1 Dagens bygningsmasse 
Sykehuset har hoved-byggetrinn fra 1950- og 1970-tallet samt noen mindre tilbygg/påbygg fra ca. 
1990-tallet og 2000-tallet.  

Bygningsmassen ved dagens sykehus på Fuglenes er tidligere kartlagt i multiMap i 2012 og 
kartleggingene ble oppdatert mht. teknisk tilstand i 2015. Kartleggingene har omfattet basisdata 
som areal, alder og hovedfunksjon for den enkelte etasje, i tillegg til registreringer av teknisk 
tilstand og bygningsstrukturelle egenskaper (konstruksjonsprinsipp og byggemåte). Formålet med 
arbeidet er å gi et overordnet bilde av hele bygningsporteføljens tekniske tilstand slik den er per i 
dag, samt gi indikasjoner på bygningsmassens potensial for ulik fremtidig bruk. Disse rapportene er 
benyttet som underlag for arbeidet med mulighetsstudier og strategisk utviklingsplan (SU). 

 Kvalitetssikring av strategisk utviklingsplan 

Tilstandskartleggingen som Finnmarkssykehuset HF gjorde i 2015 viser en vesentlig dårligere 
tilstand enn det de kartla i 2012. Som ledd i kvalitetssikring av SU har Multiconsult derfor 
gjennomført en overordnet befaring av sykehusets bygninger 27. september 2016, med hovedfokus 
på bygningsteknikk og VVS-anlegg. Til stede på befaringen var Håvard Graffer (RIB) og Ørnulf 
Kristiansen (RIV) (begge fra Multiconsult ASA) og Frode Larsen fra Helse Finnmark HF. 
Hovedinntrykket er at registreringene av tilstand som Finnmarkssykehuset HF selv har gjort i 
multiMap i 2015 er i samsvar med Multiconsults vurderinger. Underlaget fra multiMap i 2015 mht 
teknisk tilstand kan derfor benyttes videre som grunnlag for vurdering av tiltak og 
investeringsbehov i eksisterende bygninger. 

I det følgende beskrives kort hovedinntrykket fra befaringen, ut over dette vises det til multiMap 
rapporter fra hhv. 2012 og 2015. 

 Vurdering av teknisk tilstand 

1.2.1 Byggeteknisk  

Bygningene er i oppført i plasstøpt betong med bærende dekker, bjelker, vegger og fundamenter. 
Et unntak er det siste påbygget (øverste etasjer øst-blokk) som har hulldekker som 
dekkekonstruksjon.  

Fasadene er påmontert enkle, uisolerte fasadeplater slik at den opprinnelige betongfasaden ikke er 
synlig ved befaring. Årsaken til at fasadeplatene ble påmontert i sin tid er ikke kjent. Dersom 
bygningene skal benyttes videre i et langsiktig perspektiv må utvendig betong bak fasadeplatene 
vurderes nærmere med hensyn til eventuell armeringskorrosjon og eventuelt behov for 
utbedringer. Dette krever stedvis demontering av noen fasadeplater for å kunne kontrollere 
tilstanden, og er ikke utført i idéfasen. Dersom bygningene skal benyttes i langsiktig perspektiv må 
uansett fasadene måtte isoleres og kles utvendig for å tilfredsstille dagens forskriftskrav, og det vil 
normalt være tilstrekkelig for å stanse eventuell pågående skadeutvikling.  

Synlig betong for øvrig ser ut til å være i god forfatning, det er lite sprekker og ingen synlige tegn til 
korrodering av armering.  

Generelt er netto etasjehøyder lave, i underkant av 3,0m, men nivåene er forskjellige i de ulike 
byggetrinn. Deler av kjelleren har en netto etasjehøyde i underkant av 4m, men dette varierer også 
for de ulike byggetrinn. 

Etter det vi kan erfare, finnes det ikke konstruksjonstegninger eller statiske beregninger av bygget.  
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1.2.2 Sanitæranlegg 

Sanitæranleggene er i hovedsak fra 1950- og 1970-tallet. Det er skiftet sanitærutstyr ved 
oppgradering av rom og ved defekt utstyr, men røranlegget er i liten grad skiftet. Utfra en normal 
levetidsbetraktning på ca. 40 år for røranlegget, må det forventes at sanitæranlegget må skiftes 
innen 10 år. Anlegget i akutt-/operasjonsfløyen mot øst fra 1970-tallet er i dårligere forfatning enn 
resten med mange lekkasjer opp gjennom årene. Berederanlegget for varmt tappevann bygges om i 
disse dager, slik at det er forberedt for varmepumpen som skal installeres (se varmeanlegg). 

1.2.3 Varmeanlegg 

Varmeanlegget er i hovedsak fra 1950- og 1970-tallet. Det er skiftet radiatorer og noe rør ved 
oppgradering av enkelte rom og ved defekt utstyr, men røranlegget er i liten grad skiftet. Elektro- 
og oljekjeler begynner å nærme seg forventet levetid. Det er opplyst at de holder på å installere en 
varmepumpe basert på borehull for å dekke "grunnlasten". Varmeanlegget er ikke innregulert og 
styres i stor grad manuelt. Utfra en normal levetidsbetraktning på ca. 40 år for røranlegget, må det 
forventes at varmeanlegget må skiftes innen 10 år.  

1.2.4 Brannslukkingsanlegg 

Det er kun et begrenset areal med intensiv-/overvåking i plan 4 i Øst-fløy som er sprinklet.  

IKT-rom/"telefonsentral" i plan 1 har inergenanlegg. 

1.2.5 Kjøleanlegg 

Det er kun operasjonsstue 1 med LAF-tak som har luftbehandlingsanlegg med kjøling (isvann). 
Kjølemaskinen har R22 som kjølemedium, og må skiftes i løpet av kort tid på grunn av at R22 ble 
forbudt etterfylt pr. 1/1-2015. 

Det er i tillegg noen DX-kjølere i mindre arealer. 

1.2.6 Luftbehandlingsanlegg 

Det er bare akutt-/operasjonsfløyen mot øst fra 1970-tallet og noen mindre arealer i nord som har 
balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kanalanlegget i akutt-/operasjonsfløyen mot øst fra 
1970-tallet er i all hovedsak originalt, med noen mindre ombygginger, men aggregatet i plan 6 er 
skiftet i ca. 1991. Luftmengdene i akutt-/operasjonsfløyen er for lave i forhold til dagens krav og 
anbefalinger. Det er installert et nytt anlegg for operasjonsstue nr. 1 i ca. 2003. Øvrige arealer har 
kun naturlig ventilasjon eller dårlig mekanisk avtrekk. 

Det er gjennomgående lite ventilasjon i hele bygget og mye klager på trekk fra vinduer i arealer 
med naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekk.  

1.2.7 Andre VVS-anlegg 

Kompressorer for produksjon av medisinsk trykkluft er opplyst skiftet i 2015.  

De bygges nå om fra sentral dampproduksjon i fyrhuset til lokal dampproduksjon i autoklaver for 
bl.a. sterilsental og søppel samt elektriske kokegryter på kjøkkenet.  

Avfallsrommet i plan U1 skal også bygges om. 

1.2.8 Elektro 

Føringsveier og undersentraler for elektro er fulle, slik at det er vanskelig å utvide anlegget ved nye 
behov. 

Hovedtavlen er opplyst byttet ca. 1998 (ikke befart) 
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Det er opplyst at det er "nyere" anlegg for brannvarsling med nye detektorer og meldere, men 
kablingen er gammel. Dette gir en del driftsforstyrrelser. 

Det er opplyst at det er "nyere" anlegg for rømnings- og ledelys, men kablingen er sannsynligvis 
gammel.  

Heiser er fra 1990-tallet og 2000-tallet. 

Det er opplyst at alle avvik på Internkontroll på elektro (bl.a. årlig termografering av 
underfordelinger) er lukket. 

 

 Vurdering av funksjonell egnethet 

Det er gjennomført en egen kartlegging av funksjonell egnethet ved sykehuset den 29.september 
2016 med bruk av multiMap metode og kartleggingsverktøy. Med egnethet menes hvordan 
lokalene egner seg for dagens virksomhet. Kartleggingen er gjennomført ved intervjuer av 
avdelingsledere/enhetsledere ved den enkelte avdeling, etterfulgt av en befaring av lokalene. Det 
meste av sykehusets arealer er omfattet. Intervjuer og befaring ble gjennomført av Karina Lehm 
(Aarhus arkitekter) og Anne Kathrine Larssen (Multiconsult). Frode Larsen fra eiendomsavdelingen 
ved Finnmarkssykehuset HF deltok på alle intervjuer. Hovedfokus var særlig på funksjonelle forhold 
som planløsning, rommenes utforming, logistikk, tilgjengelighet og kapasitet.  

Notater fra intervjuene er sendt intervjuobjektene for gjennomsyn, og de innspill vi har mottatt er 
innarbeidet i notatene som følger vedlagt (vedlegg 1). 

Hovedinntrykket fra kartleggingen viser at lokalenes funksjonelle egnethet varierer noe mellom 
avdelingene. Generelt bærer sykehuset sterkt preg av at bygningsmassen er gammel og bygd for 
datidens prinsipper for organisering og drift av sykehus.  Resultatet er et «fragmentert» sykehus, 
der poliklinikker og sengeposter ligger spredt, og der man har skaffet rom til nye aktiviteter der det 
måtte finnes ledig plass på det aktuelle tidspunktet. Rom er tatt i bruk til andre formål enn de var 
opprinnelig tiltenkt. Konsekvensen er uhensiktsmessige planløsninger og romutforming, stedvis 
uhensiktsmessige avstander og noen begrensninger i mulighet for å drifte optimalt.   

Gjennomgående utfordringer er: 

• Lav våtromskapasitet og -standard.  

• Tilgjengelighet for rullestoler og senger er flere steder begrenset (Få tilrettelagte bad og 
toaletter, gjennomgående smale dørbredder i 50-tallsbygningene, flere steder relativt 
smale korridorer) 

• Knapphet på støtterom i sykehusets avdelinger (plass til å avholde møter, samtaler med 
pasienter/pårørende, for få arbeidsstasjoner, knapphet på lagerplass) 

• Sengerom med inntil 4 pasienter i sengepostene 

• Svært få isolater i sykehuset  

• Krav til konfidensialitet og privatliv for pasienter og pårørende er vanskelig å overholde da 
det er svært begrenset med rom for samtaler/møter og sengerommene er i all hovedsak 
flersengsrom. 

• Kliniske logistiske sammenhenger / «flows» er til dels uhensiktsmessige 

• Tekniske logistiske sammenhenger - vareforsyning, lager, renovasjon/avfallshåndtering er 
svært uhensiktsmessig 
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• Inneklima er gjennomgående en utfordring mange steder i eksisterende bygninger. Det 
rapporteres om dårlig luft, trekk fra vinduer og mangelfull temperaturregulering (for varmt, 
for kaldt).  

 

1.3.1 Bygningsmessig tilpasningsdyktighet 

Til grunn for vurderingene ligger kartlegging av utvalgte bygningsstrukturelle egenskaper. Med 
bygningsstrukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av konstruksjonsprinsipp og 
byggemåte, dvs. de forhold som oppfattes som faste/statiske (eksempelvis etasjehøyde, 
bygningsbredde, lastkapasitet etc). Disse parameterne danner således ”rammeverket” og er 
avgjørende for friheten til å gjøre større ombygginger (tilpasningsdyktighet) og hvilke type 
funksjoner som kan innpasses (potensial). 

De beste byggene mtp. tilpasningsdyktighet er Sør- Vest og Øst- fløy på lokasjon Hammerfest. Øst 
fløy er godt egnet til å bygge om til en annen funksjon, mens det for Sør- Vest fløy er enkelt å endre 
planløsning. De største begrensningene når det gjelder bygningsmassen i Hammerfest er 
etasjehøyde, arealmengde per etasje i forhold til å oppnå tilstrekkelig store funksjonsareal for 
enkelte funksjoner og bygningsbredde (dybde). 

 

1.3.2 Fremtidig utvikling av eksisterende bygninger 

 

Teknisk perspektiv 

På både kort og lang sikt er det ut i fra et teknisk tilstandsperspektiv luftbehandling som er den 
største utfordringen. Det er lave netto etasjehøyder (ok dekke til uk dekke). De fleste steder er den 
under 3 meter. Dette gjør at det er vanskelig å føre ventilasjonskanaler som skal ivareta dagens 
krav til luftmengder horisontalt ut fra sjakter.  

Underetasjen er kun i begrenset omfang egnet til å plassere luftbehandlingsanlegg på grunn av lave 
etasjehøyder og utfordringer med å komme frem med luftinntak og avkast. Ved evt. plassering av 
nye luftbehandlingsanlegg på tak, må lastkapasiteten til konstruksjonen vurderes nøye.  

Uavhengig av plassering av aggregater, må det etableres flere vertikale sjakter. 

Ved en ombygging som medfører at man bygger om eller bygger nye luftbehandlingsanlegg, må 
man regne med følgekostnader med oppgradering av øvrige vvs-installasjoner og elektro-/ikt-
anlegg. Dette skyldes både alder på anleggene og at arbeidene vil berøre alle installasjoner i 
himlinger.  

Videre er det behov for full fornying av klimaskjerm som er i dårlig tilstand. Energiforbruket ved 
dagens sykehus er høyt tatt i betraktning at det nesten ikke finnes balansert ventilasjon, og er nok 
blant annet en konsekvens av svært mangelfull isolasjonsevne og vindtetting i dagens klimaskjerm. 
Dette innebærer full oppgradering til dagens tekniske krav for både fasade, tak og vinduer dersom 
bygningene skal benyttes videre i et langsiktig perspektiv.  

 

Funksjonelt perspektiv 

Som beskrevet foran er dagens sykehus utidsmessig og det er behov for større funksjonelle 
utbedringer. Optimalt sett er det behov for omrokkering av funksjoner, med samling av 
poliklinikker og sengeposter, forbedring av intern logistikk og ombygging og effektivisering av 
planløsninger og rom.  
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Sengepostene bør etableres med færre senger pr rom og med våtrom som tilfredsstiller dagens 
krav i tilknytning til hvert sengerom, gode oppholdsrom for pasienter/pårørende, og flere isolater. 
Generelt i sykehuset er det også behov for flere og større våtrom og støtterom, utvidelse av en del 
døråpninger m.m. 

 

Helhetsvurdering 

Dersom bygningene skal benyttes i et langsiktig perspektiv kreves full oppgradering av klimaskjerm, 
etablering av balansert ventilasjon i så godt som alle arealer, full utskifting av sanitær og 
varmeanlegg, og oppgradering av elektriske anlegg, inkl. hovedforsyning. Det må etableres nye 
vertikale sjakter innvendig eller utvendig for fremføring av ventilasjon. Begrenset takhøyde i 
eksisterende bygninger medfører at det må etableres flere slike sjakter enn om takhøyden hadde 
vært større. Uansett vil de tekniske tiltakene innebære store inngrep i arealene, og alle overflater 
innvendig vil berøres.  

I de aller fleste arealer er det i tillegg behov for betydelige ombygginger.   

Det anbefales å stenge av én og én fløy/bygning i gangen mens arbeidene pågår, da støy og støv fra 
arbeidene vil gjøre bruk av enkeltetasjer vanskelig. Bygningene er i hovedsak oppført i plass-støpt 
betong og støy og vibrasjoner forplantes dermed effektivt gjennom konstruksjonen.  

2 Investeringer og FDVU-kostnader 

 Prinsipiell tilnærming 

De ulike tiltakene i eksisterende bygningsmasse er beskrevet som teknisk og funksjonell utbedring 
(ombygging) eller en kombinasjon av disse. Grunnlag og forutsetninger for vurdering av om 
bygningene skal utbedres teknisk og/eller funksjonelt er beskrevet i det følgende.  

En del av bygningsmassen ved Hammerfest sykehus har akutte behov for utbedringer som må 
gjennomføres på kort sikt for å holde bygningene i fortsatt drift i 5-10 år, og investeringene må tas 
så tidlig i perioden som mulig om de skal ha effekt. Omfanget av behov for utbedringer vil øke 
desto lengre tidsperspektiv man har for videre bruk av bygningen. Dette forholdet er hensyntatt i 
kostnadsestimatene i de ulike alternativene, der omfang av tiltak i eksisterende bygg er vurdert ut i 
fra forutsetninger for tidsperspektiv på fortsatt bruk av bygningene. Eksempelvis vil bygg som 
planlegges avhendet være gjenstand for et minimum med tiltak, mens bygg som skal videreføres 
oppgraderes med tanke på langsiktig verdibevaring. 

Hvilke tiltak som er aktuelle i de ulike alternativene vil fremkomme gjennom arbeidet med 
mulighetsstudiene/alternativene. 

Kostnadsestimatene er basert på følgende: 

 Alle kostnader er prosjektkostnader inkl. mva, prisnivå september 2016. 

 

For arealer som ikke skal ombygges gjelder følgende forutsetninger: 

 Teknisk oppgradering til et akseptabelt, men nøkternt nivå (basert på kartlegging av 
bygningsmassen) 

 Nyere forskriftskrav legges ikke til grunn med mindre det er snakk om større 
ombygginger og/eller bruksendringer som normalt vil defineres som hovedombygging 
og utløse nye forskriftskrav (TEK10). 

 Det er ikke tatt høyde for full tilrettelegging for universell utforming i henhold til TEK10. 
Det innebærer at dagens standard vil videreføres der det ikke gjennomføres større 
ombygging eller bruksendring. 
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 I følge Finnmarksykehuset HF foreligger det ingen pålegg om bygningsmessige eller 
tekniske utbedringer pr oktober 2016. 

 Utbedringer og vedlikehold av utendørs veier og plasser, samt områdets tekniske 
infrastruktur (installasjoner som ligger utenfor og mellom byggene) er inkludert.  
 

Utover dette vil teknisk oppgradering bidra til blant annet bedre innemiljø, med bedre luftkvalitet 
og temperaturregulering enn i dag, samt triveligere lokaler og forbedrede hygieniske forutsetninger 
gjennom tiltak som oppussing av overflater og endring av materialer og bruksområder. 

 Investeringskostnader i eksisterende bygninger  

Tiltaksbehov i eksisterende bygg er som nevnt vurdert for ulike tidsperspektiv for fortsatt bruk av 
bygningene; hhv 6-10 år før avhending, 6-10 år før ombygging/rehabilitering og langsiktig bruk (opp 
mot 20 år og lengre). I det følgende presenteres stikkordsmessig prinsippene som er benyttet for 
estimering av investeringsbehov innen de ulike tidsperspektiv og scenariene for videre bruk av 
bygget. 

Bruk i 6-10 år før bygget skal avhendes:  
Tiltak holdes på minimumsnivå. Nødvendige tiltak er akutte og må tas tidlig i perioden om de skal 
ha effekt. For bygg som planlegges avhendet innen 6-10 år er kun punktutbedringer av. 20 % av 
tiltaksestimat på bygningskomponeneter i tilstandsgrad 3 fra multiMap er medtatt. 

 

Bruk i 6-10 år før ombygging/oppgradering til videre bruk.  

Tiltak innvending holdes på minimumsnivå før ombygging/oppgradering, som over. 

Tiltak utvendig (klimaskjerm) på bygningsdeler som er registrert i dårlig tilstand (tg 2 og 3 i 

multiMap) medtas fullt ut med tanke på langsiktig verdibevaring.  

 

Langsiktig perspektiv på bruk av bygget  

Full innvendig og utvendig teknisk oppgradering av alle komponenter registrert med tg 2 og tg 3 i 

multiMap medtas. Der det er aktuelt med ombygging forutsettes at det tas samtidig. 

Tilgjengelig dataunderlag fra kartleggingen av bygningenes funksjonelle egnethet er en vurdering 
på etasjenivå for alle bygningsfløyer.  

Ombyggingskostnadene er basert på Multiconsults erfaringspriser. Kostnader for dette er beregnet 
i hhv. lett, middels og tung ombygging (benyttet hhv 25%, 50% og 75% av nybyggkostnad). 

 Investeringskostnader for nye arealer 

Investeringskostnadene for nybygg er basert på erfaringspriser fra nyere sykehusprosjekter 
(Kirkenes, Vesterålen, Sykehuset Østfold Kalnes (ref. presentasjon på sykehusbyggkonferansen 
2016), kalkyle skisseprosjekt Vestre Viken HF). 

 Ombyggingskostnader 

For bygninger som er vurdert spesielt dårlig egnet for dagens funksjon er det forutsatt ombygging 
for funksjonell utbedring (egnethet knyttet til medisinsk virksomhet).  

Bygninger som har så dårlig teknisk tilstand (inkl manglende ventilasjon) at omfanget med stor 
sannsynlighet vil utløse krav om hovedombygging etter Plan og bygningsloven er kategorisert under 
areal som skal ombygges, da tiltakene og kostnadene normalt vil overgå det som omfattes av 
erfaringsprisene for teknisk oppgradering.  
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 FDVU-kostnader i eksisterende og nye bygninger 

Kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er estimert iht. definisjonene og 
kontoplanoppsettet i NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Estimatene er basert på følgende 
erfaringer og nøkkeltall: 

 Erfaringer de første driftsår fra Ahus og St.Olav (som danner referansenivå for nye 

arealer/totalrehabiliterte bygg)  

 Multiconsults erfaringstall 

 Holte’s FDV-nøkkel 

 Hammerfest sykehus egne regnskapstall for år 2015 (primært mht. driftskostnader i 

eksisterende bygninger, som danner basisnivå før en større rehab/ombygging).  

FDVU kostnadene vil variere avhengig av teknisk kompleksitet i arealene og brukstid gjennom 
døgnet, og differensieres derfor på ulike bygningstyper. Videre vil behovet for vedlikeholds- og 
utskiftningskostnader variere og være økende gjennom bygningens livsløp, ref. figur under.  

 

Figur 2-1 Utvikling i vedlikeholdskostnader over tid, strategi for planlegging av vedlikehold for en 

bygningsportefølje (kilde: Multiconsult). 

 

Vedlikeholdskostnad (inkl. utskiftninger) differensieres derfor i beregningene slik: 

 0-8 år første bruksår etter nybygg/totalrehabilitering – relativt lavt behov 

 8-15 år etter nybygg/totalrehab – økende behov 

 Over 15 år etter nybygg/totalrehab – omfattende behov 

Driftskostnader: 

Nye bygg: 

 Normtall iht. bygningstype 

 Eksisterende bygg: 

- Dagens nivå på driftskostnader (D) før det gjøres ombygging/totalrehabilitering 

- Normtall iht. bygningstype etter ombygging/totalrehab, tilsvarende som for nye 

bygg 

Leide bygg: 

Leide bygninger er forutsatt for å dekke kortsiktig behov for kontorer. Leieavtale vil ifølge 
Finnmarkssykehuset inngås for 25 kontorplasser fra 2017.   
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Vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader 

Nye bygninger 

 Normtall for verdibevarende vedlikehold og normtall for utviklingskostnader  

Eksisterende bygninger 

 V og U legges på et minimum før oppgradering/ombygging. Det forutsettes at det mest 

akutte vil ivaretas gjennom ombygginger/teknisk oppgradering i de ulike alternativene. 

Akutte tiltak forutsettes gjennomført første 5 år, samt teknisk oppgradering iløa. de 10 

første årene. 

Etter at bygninger som skal benyttes i langsiktig perspektiv har vært gjenstand for teknisk 
oppgradering og/eller ombygging forutsettes vedlikeholdskostnader på et nivå tilsvarende 
verdibevarende vedlikehold, som for nybygg. Økende kostnad i tidsintervaller fra ferdig 
bygg/rehabilitert bygg som angitt foran. 

3 Beskrivelse av tiltak og kostnader i de ulike alternativene  

 Arealer 

Alle bygg som ikke benyttes til «sykehusformål» og dermed ikke representerer funksjonsareal eller 
tilhørende tekniske arealer, og som heller ikke vil benyttes til sykehusformål i fremtiden er i 
prinsipp ikke medtatt.  

Følgende eksisterende bygninger og arealer på Fuglenes inngår i analysen: 

 

 

 

Kapasitet og arealbehov i de ulike alternativene er basert på rapport om dimensjonering 
(Sykehusbygg, september 2016). I det følgende gis en kort beskrivelse av alternativene i 
Idéfasen. 

 Alternativ 0  – Utsettelse av beslutningen om lokalisering av sykehusvirksomheten 

Tidligfaseveilederen for sykehusplanlegging sier at «Nullalternativet skal vise krav til 
kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten over 
byggets resterende levetid. Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet 
ikke kan gjennomføres.» 

Bygning Byggeår Areal (BTA)

BUP/VPP (eget bygg) 1963 1 144                            

Båre garage v/sør-sørøst fløy 2006 36                                  

Nord fløy 1955 4 861                            

Nord-Vest fløy 1983 311                                

Nord-Øst fløy 1975 2 078                            

Ny adm. fløy 1987 457                                

Pasientreiser (eget bygg, fløy) 2009 156                                

Sør fløy 1955 3 594                            

Sør-Vest fløy 1975 1 127                            

Sør-Øst fløy 1975 236                                

Søsterhjemmet 1951 3 476                            

Øst fløy 1975 4 266                            

Totalt 21 742                          
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Finansdepartementets rundskriv 109/2014 sier at «Nullalternativet er referansen som de øvrige 
tiltakene skal sammenlignes med. Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av 
dagens situasjon. Det er vedtatt politikk (regelverk, lover, grenseverdier m.v.) som skal ligge til 
grunn for utformingen av nullalternativet. For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det 
minimum av vedlikehold som er nødvendig for at alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav 
om like lang levetid som for øvrige tiltak. Dersom nullalternativets levetid er svært kort, kan det 
vurderes å utvikle et minimumsalternativ (null-pluss alternativ) som skal sammenlignes med 
nullalternativet.» 

Alternativet baserer seg på at beslutning om et eventuelt fremtidig nytt sykehus avventes. Dvs. at 
det inntil videre forutsettes fortsatt sykehusdrift på Fuglenes, men med en forventning om at det 
kan komme beslutning om bygging av nytt sykehus på eksisterende eller annen tomt i fremtiden. 
Eventuelt nytt sykehus ikke kan stå klart like tidlig som om en beslutning fattes i 2017. Kostnadene 
til bygg holdes i perioden på et minimumsnivå med formål å opprettholde sykehusdriften ved 
eksisterende lokalisasjon inntil beslutning er tatt. I praksis bør en legge strategien for omfang av 
utbedring av eksisterende bygningsmasse først når beslutning om valg av alternativ er tatt. 

I dette 0-alternativet, som er et utsettelsesalternativ, er det kun medtatt et minimum akutte tiltak 
som må tas tidlig i perioden om de skal ha effekt. Her forutsettes at fremtidig bruk av eksisterende 
bygninger ikke er avklart, og at det kan komme en beslutning om at eksisterende bygninger ikke 
skal benyttes som sykehus i fremtiden. Derfor er kun punktutbedringer av klimaskall (tak, vinduer, 
fasade, drenering) og øvrige bygningskomponenter lagt til grunn, og da kun i bygg der tilstanden er 
svært dårlig (registrert med tilstandsgrad 3). Dette vil si at det vil være behov for nye og vesentlig 
større investeringer om 8 til 10 år for at det skal være mulig å drive sykehuset videre inntil 
eventuelt nytt sykehus står klart. I tillegg vil det i samme tidsperspektiv være behov for ytterligere 
arealer for å møte økt kapasitetsbehov (primært kontorer de første årene). Tiltakene for øvrig er 
som nevnt punktutbedringer og forutsettes gjennomført uten behov for avlastningsbygg. 

For sykehusvirksomheten vil dette bety tilsvarende funksjonelle løsninger som i dag, det gjøres ikke 
ombygginger i lokalene i dette alternativet. Det vil si at en vil oppleve en merkbar forverring i den 
tekniske tilstanden om 8-10 år. 

I mulighetsstudien som ligger til grunn for strategisk utviklingsplan er det i 0-alternativet lagt til 
grunn ombygging av 19.000 m2 og kun teknisk oppgradering av 3500 m2 BTA. Skulle man 
igangsette slike omfattende investeringer innebærer det i realiteten en beslutning om å utvikle 
eksisterende bygningsmasse på Fuglenes for fremtiden, og det vil da også være behov for nybygg 
for å imøtekomme økt aktivitetsbehov. Dette tilsvarer Idefaserapportens alternativ 1A (nybygg 
kontor og ombygging/teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse) eller første fase av 1B 
(nybygg for akutt- og tyngre funksjoner) kombinert med ombygging og teknisk oppgradering av 
eksisterende bygninger. Det er derfor ikke valgt å beskrive et eget såkalt «0-pluss-alternativ» i 
Idefasen.   

 

Følgende kostnader er medtatt: 

- Punktutbedringer av komponenter i dårligst stand (tilstandsgrad 3), som beskrevet 
foran 

- Leie av kontorareal. Behovet for flere kontorer er et resultat av 
Finnmarksmodellen. Fra 2017 er behovet 25 kontorplasser. 

- Etter 8-10 år vil det være behov for ytterligere og større investeringer i 
eksisterende bygningsmasse, samt nye arealer pga økt aktivitet. Kostnader til dette 
er ikke medtatt i oppsettet.  
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 Alternativ 1A – Arealutvidelse og gradvis ombygging på eksisterende tomt 
(Fuglenes) 

Dette innebærer en beslutning om fortsatt virksomhet i eksisterende bygningsmasse i overskuelig 
fremtid, med nødvendige arealutvidelser for å håndtere økt kapasitetsbehov i 2030. I dette 
alternativet bygges ett nybygg på ca. 7160 m2 BTA og øvrig bygningsmasse beholdes og 
oppgraderes for langsiktig permanent bruk. iht dimensjoneringsrapporten. Arealbehovet i 2030 iht. 
dimensjoneringsrapporten er 28.921 m2 BTA.   

Arealbruken som legges til grunn i 2030 ser da slik ut sett opp mot dagens situasjon: 

Lokasjon Areal (BTA) 
Areal teknisk 
oppgradering 

Areal 
ombygging 

Areal 
avhendes 

Areal nybygg 

Fuglenes i 
dag 

21.742 
 

   

Fuglenes i 
2030 

Ca 28.900 m2 
 

21.742 0 7160 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

 Regulering, men ikke tomteerverv  

 Etablere permanent avlastningsbygg  

o 2-3 boliger forutsettes revet for å frigjøre tomt for oppføring av nybygg  

o Det etableres et nybygg på ca. 7200 m2 BTA for kontor (og evt. noe 
poliklinikk/behandlingsarealer) 

 Det er ikke medtatt kostnader til provisoriebygg, nybygget vil frigjøre rokkeringsarealer i 
eksisterende bygninger. Oppføring av et permanent nybygg tidlig i perioden er en forutsetning 
for å kunne tømme virksomhet fra bygg som skal oppgraderes/ombygges. 

 Parkering – ingen endring fra i dag.  

 Trinnvis ombygging og teknisk oppgradering av eksisterende bygninger med tanke på langsiktig 
bruk. Full oppgradering av klimaskall til gjeldende krav. Anslår grovt at ca. 50% av arealet blir 
gjenstand for middels ombygging og 50% tung ombygging.   

Ombyggingene vil innebære etablering av vertikale sjakter og føringer for tekniske anlegg 
og interne omrokkeringer særlig med tanke på samlokalisering av poliklinikker og 
sengeposter i større grad enn i dag. Redusere antallet 3 sengs- og 4 sengs rom, samt øke 
våtromskapasitet og standard i sengeposter iht dagens krav.   

 Utomhus opparbeiding av veier og plasser i forbindelse med nybygget 
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 Det har ikke vært mulig å fremskaffe grunnkart el.l. informasjon, men basert på opplysninger 
fra sykehusets driftsavdeling forventes evt. tiltak for omlegging av infrastruktur i bakken å være 
begrenset.  

 Det forutsettes ingen etablering av ny helikopterlandingsplass 

 Ambulansestasjon ligger der den er i dag 

 Noe utskifting/fornyelse av MTU er innbakt i ombyggingskostnad  

 Produksjonsstøtteutstyr for formålsbygg, dvs. bygningsintegrert utstyr som understøtter 
driften, som f.eks. sikkerhetsbenker, autoklaver, sengevaskmaskin, rentvannsanlegg etc. , er 
ikke medtatt som utskiftningsbehov i FDVU-estimatene.  

 

Alternativ 1A innebærer en etappevis utbygging og ombygging/teknisk oppgradering av sykehuset. Dersom 
man går videre med dette alternativet i konseptfasen må det ses nærmere på en trinnvis plan for hvordan 
arbeidene kan tenkes gjennomført med minst mulig belastning for et sykehus i drift. Det må etableres en 
etappevis plan som tar hensyn til praktisk gjennomførbarhet mht. sikker sykehusdrift, grensesnitt tekniske 
anlegg nytt/gammelt, tid til prøvedrift mellom etapper etc.  

 

3.3.1 Kostnader alternativ 1A 
 

 
 

Diagrammet viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 
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 Alternativ 1B – Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes)  

Dette innebærer en beslutning om fortsatt virksomhet ved eksisterende lokasjon, med en 
utbygging med nybygg i etapper, som gradvis erstatning for dagens bygninger og med nødvendige 
arealutvidelser for å håndtere økt kapasitetsbehov i 2030. 

Arealbruken som legges til grunn i 2030 ser da slik ut sett opp mot dagens situasjon: 

Lokasjon Areal (BTA) Areal teknisk 
oppgradering 

Areal 
ombygging 

Areal 
avhendes 

Areal nybygg 

Fuglenes i 
dag 

21.742     

Fuglenes i 
2030 

Ca. 28.900 Ikke 
spesifisert 

0 21.742 28.900 

 

Følgende er lagt til grunn: 

 Regulering, tomteerverv 

 Kapasitet og arealbehov er basert på rapport om dimensjonering (Sykehusbygg, september 
2016) 

 3 boliger forutsettes revet for å frigjøre tomt for oppføring av nybygg  

 Omlegging adkomst/veger/infrastruktur  

 Utbygging gjennomføres i 3 hovedetapper med nybygg/ombygging: 

o Etappe 1: 

 Nybygg i 4 etasjer på 14.100 m2 BTA – for akutt og tyngre funksjoner, kan 
forbindes med eksisterende bygninger N og V 

 Utflytting av Østfløy inn i nybygg - ombygging av Østfløy – avlaste dagens 
kontorer i søsterhjemmet 

o Etappe 2: 

 Rive søsterhjemmet 

 Nybygg i 6 etasjer på 7.400 m2 BTA 

o Etappe 3: 

 Rive nordfløy 

 Nybygg i 6 etasjer på 7.400 m2 BTA 

 Resterende bygninger rives 

 Det er ikke medtatt kostnader til provisoriebygg, nybygg vil frigjøre rokkeringsarealer i 
eksisterende bygninger. Oppføring av et permanent nybygg tidlig i perioden er en forutsetning 
for å kunne tømme virksomhet fra bygg som skal oppgraderes/ombygges. 

 Parkering – forutsettes kun tilrettelegging på terreng 

 Helikopterlandingsplass forutsettes opprettholdt på flyplass i dette alternativet 

 Ambulansestasjon ligger der den er i dag 

 MTU er inkludert i nybyggpris. Det legges opp til gjenbruk i den grad det er mulig. 

 Kun punktutbedringer av bygningskomponenter i svært dårlig teknisk tilstand i eksisterende 
bygninger er medtatt, investeringsnivået holdes på et minimum inntil nye bygg står ferdige. 

 Produksjonsstøtteutstyr for formålsbygg, dvs. bygningsintegrert utstyr som understøtter 
driften, som f.eks. sikkerhetsbenker, autoklaver, sengevaskmaskin, rentvannsanlegg etc., er 
ikke medtatt som en oppgraderingskostnad i investeringsbehovet for eksisterende bygninger 
eller som utskiftningsbehov i FDVU-estimatene.  
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 Leiekostnader for kontorlokaler (25 arbeidsplasser) frem til første nybygg står klart i 2023.  

 

Følgende kostnader er ikke medtatt: 

- Eventuell bygging av P-hus 

 

3.4.1 Kostnader alternativ 1B 

 

Diagrammene viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 

 

 

 

 

 

 Alternativ nytt sykehus ny tomt  

Det vil ta minst 6-7 år før nytt sykehus står klart på ny tomt. I disse alternativene skal 
sykehusvirksomheten avvikles ved eksisterende sykehus.  

Kostnadene til eksisterende bygg skal i perioden holdes på et minimumsnivå med formål å 
opprettholde sykehusdriften ved eksisterende lokalisasjoner inntil innflytting i nytt sykehus.  

I disse alternativene er det kun medtatt et minimum akutte tiltak som må tas tidlig i perioden om 
de skal ha effekt. For eksisterende bygninger, som planlegges fraflyttet innen 6-7 år, er kun 
punktutbedringer der tilstanden på bygningskompenentene er svært dårlig (TG 3). For 
virksomheten vil dette bety en tilsvarende funksjonell egnethet som i dag i denne perioden. En vil 
oppleve en merkbar forverring i den tekniske tilstanden opp mot tidspunkt for utflytting.  
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Følgende kostnader er medtatt: 

- Punktutbedringer som beskrevet foran 

- Nybygg 28.900 m2 BTA, inkl opparbeideing av tomt, uteområder og etablering av 
utvendige parkeringsplasser på terreng.  

- For alternativ 2A, 2B og 4 er det av hensyn til lokalt klima (snøfokk, vind) vurdert 
behov for å etablere P-hus, og kostnader til dette er medtatt i disse alternativene.  

- Leiekostnader for kontorlokaler (25 arbeidsplasser) frem til nytt sykehus står klart i 
2023.  

- Tomteerverv, basert på grove anslag – pristilbud er ikke innhentet. 

- Salgsinntekt av eksisterende tomt og bygningsmasse på Fuglenes er medtatt med 
et grovt anslag på 40 mill. Takst foreligger ikke. 

- Kostnader til diverse infrastruktur (knyttet til tomt, veg, VA, strøm og kabler, 
utomhusareal). 

 

Følgende kostnader er ikke medtatt: 

- Tilrettelegging for helikopterlandingsplass. Anslått merkostnad dersom 
helikopterlandingsplass anslås grovt til i størrelsesorden 10 mill på bakken og 50 
mill. på tak.  

 

Tomtene som er aktuelle for nytt sykehus har alle noen klimatiske utfordringer som må hensyntas i 
videre planlegging, ref rapport xxx. Ved Storsvingen og Strømsnes er dette særlig knyttet til vind og 
snøfokk.   

Ved eventuell utbygging på Rossmolla viser klimavurderingen at tomten er utsatt for sjøsprøyt ved 
sterk vestlig vind. Dette krever spesiell fokus på plassering og utforming bygningskroppen, og det 
krever bruk av korrosjonsbestandige materialer i klimaskall (tak, vinduer, fasade). Plassering og 
utforming av luftinntak, detaljering av beslag, skjøter og overganger er andre områder som krever 
særskilt faglig oppmerksomhet for å håndtere salt, fuktig luft og sjøsprøyt. Tiltakene vil normalt 
medføre kun marginale merkostnader knyttet til korrosjonsbestandige materialer, men krever riktig 
fagkompetanse og særskilt oppmerksomhet i design og prosjektering.  

Basert på disse forutsetningene blir kostnadsestimatene som vist i påfølgende delkapitler. 

3.5.1 Alternativ 2A Storsvingen 

 

 

Diagrammene viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 
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3.5.2 Alternativ 2B Storsvingen 

 

 

 

Diagrammene viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 
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3.5.3 Alternativ 3 Rossmolla 

 

  

 

Diagrammene viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 

 

 

 

 

3.5.4 Alternativ 4 Strømsnes 
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Diagrammene viser hvordan investeringer og FDVU-kostnader vil fordele seg i dette alternativet. 

 

 

 

 


