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1 Estimert oppgraderingsbehov for lokasjon Våland 
På oppdrag fra Helse Finnmark HF har Multiconsult estimert oppgraderingsbehovet per bygning på 
grunnlag av data fra multiMap kartlegging gjennomført av Helse Finnmark HF i 2015. 

«Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve tilstanden på 
bygningsmassen til et definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået definert å tilsvare 
tilstandsgrad 1 (TG1) iht. Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. Det vil si at lover og 
forskrifter er oppfylt, og at bygningsmassen fremstår med god/tilfredsstillende teknisk tilstand. 

Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 eller 3 representerer per definisjon dermed en kostnad 
for oppgradering. Teknisk oppgraderingsbehov er altså ikke å forstå som kostnad for 
totalrehabilitering. Vurdering av behov for totalrehabilitering bør være en del av arbeidet med en 
utviklingsplan. 

Summen av de to kategoriene, altså det samlede estimerte tekniske oppgraderingsbehovet, er et 
estimat for kostnader relatert til å bringe bygningsmassen opp til en gjennomgående god og 
tilfredsstillende tilstand. Samlet teknisk oppgraderingsbehov utgjør således ikke et akutt behov, men 
kan ved riktig prioritering forsvarlig innhentes over flere år. I dette prosjektet er denne perioden 
vurdert å være 10 år. 

Tabell 1-1 viser grunnlagsdata, tilstand og estimert oppgraderingsbehov per bygning. 
Oppgraderingsbehovet representerer det som skal til for å heve bygningsmassen til en tilstandsgrad 
1.  
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Tabell 1-1 Estimert oppgraderingsbehov per bygning for lokasjon Hammerfest 

Lokasjon Areal 
Vektet 
teknisk 
tilstand 

Samlet 
oppgraderings-

behov 

Oppgradering-
behov Kr/kvm 

Ambulanse stasjon 200 1,4 1 000 000 7 200 

BUP/VPP (eget bygg) 1144 1,8 6 000 000 5 300 

Båre garasje v/sør-sørøst fløy 36 0,5 0 300 

Nord fløy 4861 2,2 99 000 000 20 500 

Nord-Vest fløy 311 1,6 3 000 000 9 800 

Nord-Øst fløy 2078 2,0 43 000 000 20 500 

Ny adm. fløy 457 1,6 4 000 000 8 600 

Pasientreiser (eget bygg, fløy) 156 0,4 0 300 

Sør fløy 3594 2,1 59 000 000 16 400 

Sør-Vest fløy 1127 1,9 18 000 000 16 000 

Sør-Øst fløy 236 2,3 5 000 000 22 800 

Søsterhjemmet 3476 1,8 41 000 000 11 700 

Øst fløy 4266 1,9 82 000 000 19 300 

Total 21 942 2,0 361 000 000 16 500 

 

Estimert teknisk oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader iht. NS 3453 

«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA. Kostnadene 
presentert i tabellen er estimerte prosjektkostnader, inkl. mva. Prisnivå fra august 2015 er lagt til 
grunn. Oppgraderingsbehovet omfatter en andel av normale og planlagte vedlikeholdstiltak i den 
samme perioden, og må følgelig ses i sammenheng med dette. 

Usikkerhet i estimatene 

Metoden som er benyttet er av overordnet karakter, og resultatene er av den grunn beheftet med 
noe usikkerhet. Erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger 
ved fastsettelse av tilstandsgrader vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre 
(”store talls lov”), hvilket innebærer at usikkerheten reduseres jo større arealmengde som er 
vurdert. 

Figur 1-1 viser resultater av en simulering som viser at usikkerheten reduseres og flates ut desto 
flere prosjekter/tiltak som gjennomføres. Det vil si «store talls lov» i praksis. Den viser at 
usikkerheten i kostnader er oppimot 40 % dersom en ser på byggnivå. Dersom en ser på 20 bygg 
eller mer samlet er usikkerheten kun 10-15 %.  
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Figur 1-1 Eksempel på sammenheng mellom usikkerhet i anslagene (y-aksen) og antall bygninger (x-aksen). 

Vi gjør derfor oppmerksom på at usikkerheten på overnevnte estimater følgelig kan være oppimot 
± 40 % på bygningsnivå, mens den er ± 15 % dersom en ser på det estimerte oppgraderingsbehovet 
samlet for lokasjonen.  

 

 


