
Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus 
 
1.1 Mulighetsstudie Hammerfest sykehus 
Ratio Arkitekter AS er underleverandør for Hospitalitet AS og skal illustrere alternative utbyggings-
muligheter med en tidshorisont på om lag 15 år, det vil si en situasjon i 2030. Til grunn ligger blant 
annet Mulighetsstudie – Lokalisering av Hammerfest sykehus datert 15.01. 2013 utarbeidet av 
Hammerfest Kommune og program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet på grunnlag av 
fremskrevne tall for pasientbehandling og virksomhetsplaner utarbeidet i samarbeid med 
Finnmarkssykehuset. 
 
Hammerfest kommunes mulighetsstudie av 15.01.13 analyserer to mulige lokaliseringer, Fuglenes og 
Jansvannet. Fuglenes er dagens sykehustomt og Jansvannet ligger om lag 2 km sør for Hammerfest 
sentrum. Studiet konkluderer med at både dagens sykehustomt på Fuglenes og ny tomt ved 
Jansvannet er velegnede områder for lokalisering av et nytt sykehus i Hammerfest. 
 
Dette mulighetsstudiet skal redegjøre for følgende hovedalternativer: 
 
Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes) 
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner (Fuglenes) 
 
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes) 
 
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet) 
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse(Jansvannet) 
 
Alternativ 3 Annen tomt 
 
Alternativ 0 (”nullalternativet”): 
 
Dagens situasjon med nødvendig teknisk oppgradering 
 
Alternativ 1A: 
 
Dagens situasjon. Rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og nybygg. 
Levetid til 2030 – 2040. Ombygging/utbygging kreves. Ikke riving av Søsterhjemmet, utbygging på 
tilliggende tomt. 
 
Forhold knyttet til strategisk utvikling med hensyn til økonomi, somatikk, psykiatri, fordeling av 
oppgaver mellom helseforetaket og kommunene, geografi og medisinske spesialiteter og prioriteringer 
mellom disse, kan føre til utsetting av beslutning om bygging/ombygging av sykehus i 5-10 år. 0-
alternativet vurderer hva dette vil kreve av minimale vedlikehold/bygningsmessige utbedringer. Hvor 
lite kan man gjøre frem til ca. 2020, og hva må man da gjøre fra rundt 2025? 
 
Alternativ 1B: 
 
Trinnvis utbygging på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard. 
Underalternativer viser trinnvis utbygging og fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50 %). 
 
Analysen viser nødvendige tiltak med hensyn til trafikkbilde, innkjøring, rundkjøring, busstopp m.m. 
Alternativet vises som trinnvis utbygging, bruk av eksisterende lokaler samt mulige 
utviklingsmuligheter på lang sikt (etter 2030). 
 
Alternativ 2A: 
 
Utbygging på ny tomt Jansvannet utenfor sentrum.  
 



Tomtens muligheter illustreres med avkjøring fra riksvei 94. Tomten analyseres med hensyn til 
parkering, logistikk og mulige fremtidige utviklingspotensial. Forhold knyttet til klima drøftes ikke 
spesielt, men dette anbefales at dette studeres nærmere hvis alternativ 2 velges. 
 
Alternativ 2B: 
 
Underalternativ med trinnvis utbygging og optimert fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50 
%). 
 
Alternativ 3: 
 
Studie av alternativ 2A og 2B tilsier at det kan være aktuelt å se etter ny alternativ tomt som egner seg 
bedre til et fremtidsrettet sykehus, ikke minst med hensyn til topografi. 
Disse alternativene illustreres med underalternativer der det er relevant, samt utbyggingstrinn, der 
trinnvis utbygging er avgjørende for utbyggings realisme. 
 

1.1.1  Eksisterende situasjon 

Hammerfest sykehus består av en bygningsmasse på om lag 23.000 m². Bygningsmassen er delt i 
flere avsnitt med forskjellig alder og kvalitet. Det henvises for øvrig til Multimap tilstandsrapport og 
illustrasjoner av Multimap på planer.  
 
Eksisterende tomt for Hammerfest sykehus kjennetegnes med til dels fantastisk utsikt mot 
Hammerfest sentrum i syd og mot Sørøya i vest. Tomten ved Jansvannet ligger i et for hammerfest 
særegent område med utsikt til Hammerfests største skogområde og et landskap som er verdifullt for 
friluftsliv. Området er også kjent for å være værhardt med vind og snøfokk. Ved en eventuell utbygging 
vil dette kunne være et vesentlig moment for valg av løsning. Det ligger utenfor dette studiets rammer 
å ta stilling til disse kvalitetene utover det overordnede, dvs. plassering på tomt, hensyn til dagslys, 
nærhet til eksisterende bygninger, inngangsforhold og overordnet logistikk. 
 
Den eldre bygningsmassen har varierende høyder, fra en til fem etasjer pluss underetasjer. Studiet 
alternativ 0 og 1 har valgt å illustrere utbyggingen med totalhøyder uavhengig av det eksisterende 
sykehuset. Det anbefales likevel å ta hensyn til målestokken i det eksisterende sykehuset ved valg av 
utbyggingstakt og størrelser. Nybygg er illustrert med etasjehøyder om lag 4,3 meter, som er om lag 
én meter mer enn de gamle bygningene. Det innebærer at volumene på nybygg blir adskillig større 
enn på de gamle byggene med samme bruksareal. Inngangsetasjer er illustrert 5 meter høye. Ved 
valg av høyere bygg, dvs flere etasjer, kan utnyttelse og potensial økes vesentlig. Det ligger utenfor 
dette studiet å illustrere alle tenkelige alternativer. Vi har derfor valgt å legge oss på en konservativ 
utnyttelsesgrad. Ved eventuell utbygging vil tiltaket kreve ny bebyggelsesplan. Disse forholdene vil 
derfor naturlig drøftes i en senere fase. 
 
Integrasjonene med eksisterende bygninger er avhengig av mange faktorer. Hvis man på lengre sikt 
ønsker å fornye hele bygningsmassen til tidsmessig standard med hensyn til etasjehøyder, tekniske 
anlegg, energibruk og hensynet til generalitet og fleksibilitet, vil det være lite hensiktsmessig å tilpasse 
etasjer til det gamle sykehuset. Det er derfor illustrert forbindelse mellom gammel og ny 
bygningsmasse på plan 1, inngangsplanet, og underetasje, varemottak. Hvis det på lengre sikt 
planlegges å bruke den eldre bygningsmassen til lettere funksjoner, som kontorer og leiligheter, vil det 
derimot kunne være riktig å integrere gamle og nye etasjehøyder tettere. Detaljene rundt dette og alle 
alternativene er ikke med i dette studiet. 



 
Plan K eksisterende funksjoner                                          Plan 1 eksisterende funksjoner   

 
 
 
 

 
 
Plan 2 eksisterende funksjoner                                                Plan 3 eksisterende funksjoner 

 
 
 

 
 
 
Plan 4 eksisterende funksjoner                                            Plan 5 eksisterende funksjoner 

 
Figur 1 Eksiterende funksjoner i alle plan 



 
 
Figur 2 Funksjonsdiagram eksisterende arealer                                                          

 
 
 

 
 
Figur 3 Oversikt eksisterende arealer 

 
 



 
Figur 4 Eksisterende tilstand multimap plan 1 og K 

 
 
 

 
Figur 5 Eksisterende tilstand multimap plan 2 og 3 

 



 
Figur 6 Eksisterende tilstand multimap plan 4 og 5 

 
 
Metode for nybygg 
Studiet tar utgangspunkt i program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet i samarbeid 
med Finnmarksykehuset. De forskjellige funksjoner er plassert i bygningskropper med en antatt 
gunstig bredde. Dvs at sengeavdelinger, sykehotell og kontorer antas å passe i bygningskropper med 
om lag 17 meters bredde pga tilgangen til dagslys. Behandlingsavdelinger, herunder poliklinikk, 
radiologi og operasjon, har behov for større sammenhengende arealer og har mange støttefunksjoner 
uten behov for dagslys og er derfor lagt i bygningskropper på 22 meters bredde. Mange funksjoner 
kan plasseres i mørke arealer, eller i utkanten av ovennevnte arealer. Det er ikke illustrert i detalj 
hvordan disse arealene kan fordeles, men vist en fordeling mellom overordnete arealtyper. Tekniske 
arealer er vist som en prosent av bruttoarealet. 
 
Arealer beregnes i henholdsvis netto- og bruttoarealer. Nettoarealer er programmert areal nødvendig 
for å utføre bestemte oppgaver, f.eks. arealstandard for sykerom eller operasjonssal. Nettoarealet 
ganges med en faktor for å dekke ikke-programmert areal, dvs nødvendig areal for korridorer, trapper 
og heiser, tekniske arealer samt inner- og yttervegger. For sykehus er det nødvendig med en 
brutto/nettofaktor (B/N) lik 2,0, dvs at 5.000 m2 programmert areal gir et ferdig bygg på 10.000 m2. 
 

1.1.2  Utbygging av sykehus i drift 

 
For at Finnmarksykehuset skal kunne levere helsetjenester til befolkningen er det en forutsetning at 
utbygging ikke vanskeliggjør kontinuerlig drift i vesentlig grad. Enhver ombygging og flytteprosess er 
en utfordring for en arbeidsplass, og det må søkes å minimere belastningen for virksomheten mens 
utbygging og omstilling pågår. Det enkleste er å bygge et nytt sykehus på en annen tomt der lastebiler 
og byggekraner kan jobbe uforstyrret og lokalene står ferdig før hele virksomheten flytter. Imidlertid 
kan det være grunner til å velge en annen modell, med gradvis fornyelse. Årsakene kan være alt fra 
geografi og lokalisering til investeringstakt og mulighet til endring av planer underveis. 
 
På Fuglenes kan en gradvis utbygging starte på tomten i vest uten å gripe direkte inn i sykehusets 
drift. Det må imidlertid påregnes ulemper over flere år knyttet til støy, støv, omlegging av veier, 
provisorier, begrensninger på adkomst og lignende. Dessuten vil en lavere grad av fornyelse som 
følge av begrensede investeringsrammer, tilsi større grad av nødvendig ombygging internt, og med 
tilhørende midlertidighet, flytting og riving av eksisterende lokaler. Jo færre ganger virksomheten må 
flytte, jo mindre vil belastningen bli. 



 
Alternativ 0 gir stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet. 
 
Alternativ 1 kan løse fornyelsen med én overflytting pr avdeling, men med perioder med omfattende 
ombygging i nabolokaler. 
 
Alternativ 2 kan stå ferdig før flytting og vil ikke påføre virksomheten noen ytterligere belastning i 
forbindelse med fornyelsen. 
 

1.1.3  Alternativ 0/1A, 

 
 

 

Figur 7 Eksisterende situasjonsplan- Fuglenes 

 
Generelt 
Det kan vise seg å være vanskelig å få frem de nødvendige beslutninger for en fornyelse av 
Hammerfest sykehus. Dette kan skyldes interne forhold på sykehuset, knyttet til usikkerhet rundt 
fremtidige behov, eksterne forhold knyttet til overordnet strategi for behandling av pasienter i Helse 
Finnmarks ansvarsområde, eller forhold knyttet til økonomi og bevillinger. Nullalternativet viser hvilke 
grep som må gjøres for å opprettholde drift på et forsvarlig nivå, selv om overordnede strategiske 
beslutninger blir utsatt. 
 
Hammerfest sykehus holder til i lokaler som i hovedsak er bygget på 50- og 70-tallet. Multimap-
analysen viser at lokalene for det meste er vurdert som egnede, med unntak av 
ventilasjonsanleggene. For å fornye ventilasjonen til dagens standard, vil det kreves større rom over 
himling enn det er plass til. Fornyelse må derfor begrenses til lokaler som kan suppleres med luft fra 
aggregater og fordelingskanaler utenfor selve lokalene, f.eks. på tak, eller i nye tekniske rom som 
tilbygg, med begrensning av dagslys på aktuelle steder. Alternativt vil man måtte konvertere 
bruksarealer til tekniske arealer. Det er derfor svært begrenset hvilke tiltak som kan gjøres dersom 
man mangler en overordnet strategi for utbygging. 
 
Intern oppgradering innenfor dagens bygningsmasse vil ikke utløse krav om oppgradering av 
uteområdene til dagens standard med hensyn til universell utforming, tilgjengelighet osv. Det må 
imidlertid påpekes at selv om dagens sykehus har fungert innenfor sine forutsetninger i mange år, vil 



man kunne oppleve et tiltagende misforhold mellom ansattes, pårørendes og pasienters forventninger 
og behov, og Hammerfest sykehus evne til å møte disse behovene. Forhold som kan nevnes er: 

• Innemiljø, spesielt luftkvalitet og temperatur 
• Universell utforming ute og inne 
• Pasientmiljø, behov for privatliv, mulighet for pårørende til overnatting på samme rom 
• Tilknytning til kollektivnettet via buss 
• Parkering for ansatte og besøkende 

 
 

 
Figur 8 Perspektiv alternativ 0/ eksisterende situasjon - Fuglenes 

 
Adkomst 
Adkomsten til eksisterende sykehus er fra Forsølveien i sørvest. Det finnes en ekstra adkomst i 
nordvest, men denne er begrenset til innkjøring fra nord, og det er stengt for utkjøring fra 
sykehusområdet ut i veien. Innkjøringen fra sydvest er bratt, og tilfredsstiller ikke dagens krav til 
stigning og kjørekurver i kryss. Det er derfor ikke mulig å få busser til å kjøre inn til sykehuset, noe 
som fører til lange gangstrekninger fra kollektivtilbud til 
hovedinngang. Ved glatt føre er det også uheldig å stoppe i bakken ved sykehuset, noe som hindrer 
etablering av busstopp i sykehusets umiddelbare nærhet. 
 
Sykehusveien internt på sykehusområdet har en stigning på om lag 1:8, dvs brattere enn tillatt for 
universell utforming. Status quo er kun akseptabelt så lenge det ikke gjøres endringer på 
trafikksystemet. Ethvert tiltak som endrer trafikkforholdene utløser krav om universelt utformet utemiljø 
i tillegg til tilkomst til bygningene. 
 
Hvis man som følge av utsettelse av overordnet utbyggingsvedtak ser seg nødt til å bygge 
reservearealer på eksisterende tomt, finnes det et potensiale mot vest ved riving av tre boliger. Et 
begrenset nybygg på denne tomten kan avhjelpe vekst i arealbehov samt fornyelse av tekniske anlegg 
i eksisterende bygg uavhengig av resten av anlegget, og forutsetter for eksempel ikke at 
Søsterhjemmet rives. Utbyggingen tilsvarer trinn 1 i  
alternativ 1. 
 



 
Figur 9 Situasjonsplan Alternativ 0/1A / byggetrinn 1 1B- Fuglenes 

 
Fordelen med et nybygg er at man blant annet kan etablere en ny inngang med adkomst fra 
Forsølveien i sørvest. Et nybygg kan gis rasjonelle og fremtidsrettede etasjehøyder og tekniske anlegg 
som sikrer generalitet og fleksibilitet for en naturlig utvikling av behandlingstilbudet på sykehuset. Det 
vil være naturlig å ha hovedinngangen til sykehuset på nedre plan, og korte avstander og effektiv 
heistransport til nybyggets avdelinger. Det vil imidlertid være dårlig integrasjon mellom nybygget og 
eksisterende bygg, noe som vanskeliggjør internkommunikasjon og valg av avdelingsplassering i 
henholdsvis nye og gamle bygg. 
 
Et nybygg vil lettere kunne tilpasses tung behandling, dvs blant annet røntgen og operasjon, samt for 
eksempel laboratorier. Det vil være rasjonelt rent teknisk å bruke nybygget til disse funksjonene, og 
sannsynligvis gi den laveste investeringskostnaden. Det vil også kunne gi lavere 
ombyggingskostnader i den gamle bygningsmassen når arealer frigjøres etter overflytting til nybygg. 
Det er imidlertid ikke sikkert at det er rasjonelt for driften av sykehuset. Man kan risikere at logistikken 
blir lidende under lange interne avstander og i verste fall to heisbevegelser for å komme fra operasjon 
til sengeposter eller fra kontorområder til behandling. 
 
Parkering 
Eksisterende parkering er spredt på flere parkeringsplasser rundt sykehuset i tillegg til parkering langs 
de interne sykehusveiene. Ved opptelling antas det en kapasitet på om lag 150 biler, tilsvarende om 
lag halvparten av beregnet behov. 0-alternativet gir ingen økning i antall parkeringsplasser. 
 
Hovedinngang 
Dagens hovedinngang ligger i hjørnet mellom bygg fra 50-tallet og 1978 vendt mot nordøst på kote 
29.7. Hovedatkomsten fungerer tilfredsstillende hvis man ser bort fra at den ligger i skyggen selv på 
solrike dager i arbeidstiden. Inngangen inviterer ikke til opphold utendørs selv i godt vær og ligger 
skjult i forhold til omgivelsene. 
 
Hvis 0-alternativet tvinger frem et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være naturlig å flytte 
hovedinngangen dit. En delt løsning er uhensiktsmessig og fordyrende i drift. Dagens hovedinngang 
kan eventuelt fungere som personalinngang til avdelinger som blir liggende i de gamle byggene. 
 
 



 
Figur 10 Perspektiv alternativ 0/1A- Fuglenes 

 
Akuttmottak 
Dagens akuttmottak ligger mot sørøst og har tilgjengelighet fra ”ringveien” som kommer fra begge 
adkomster til sykehuset. Så lenge dagens situasjon opprettholdes fungerer dagens akuttmottak 
tilfredsstillende. 
 
Hvis 0-alternativet utvides med et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være hensiktsmessig å flytte 
også akuttmottaket dit. 
 
Varelevering 
Dagens varelevering ligger til lasteramper på underetasjenivå. Vareleveringen gir adkomst i dagen til 
kulvertsystemet og kjellernivå i hele sykehuset. 
 
Et nybygg i vest (alternativ 1A) krevet eget varemottak så lenge det ikke benyttes sammen med 
eksisterende bygg på underetasjenivå. 
 
Hoveddisponering logistikk 
Hvis det ikke tas beslutning om utvidelse på tomt i vest, er eneste alternativet for en fremtidig 
tilfredsstillende teknisk forsyning av sykehusets tyngre avdelinger å konvertere bruksareal til teknisk 
areal, eller å bygge tekniske rom utenfor byggets yttervegger i form av kontainere eller lignende. 
Begge muligheter vil fremstå som en vesentlig degradering av bygget, både med hensyn til areal, 
funksjonalitet og miljø. Et nybygg vil gi et sykehus delt i to, en del tidsmessig og effektivt, og en del 
begrenset av gammel bygningsstruktur. Internlogistikk vil lide under todelinger og lange 
internavstander. Det vil også bli en uoversiktlig situasjon for pasienter og besøkende. 
 
Behandling 
Behandlingsfunksjonene i eksisterende sykehus er fordelt i hele sykehuset. Behandlingen tilfredsstiller 
minimumskrav til behandling og sikkerhet, men lider under tekniske anlegg som ikke kan oppgraderes 
til tidsmessig standard grunnet begrensninger i etasjehøyde. 
 
Ved oppbygging av behandlingsavdelinger i et nybygg mot vest, vil avdelingenes interne utfordringer 
løses. Kommunikasjon med resten av sykehuset vil imidlertid lide. Dette kan gå utover både 
driftsøkonomi og trivsel på lengre sikt. 
 
Sengeposter 
Sengerom er fordelt i den eldre delen av sykehuset og representerer arealer som relativt lett kan 
tilpasses en eldre bygningsstruktur. 
 
Ulempen med å beholde sengeposter i ombygget gammelt areal ved flytting av tung behandling til 
nybygg i vest er først og fremst lange interne avstander. 
 
 



Administrasjon 
Kontorer til administrasjon representerer de arealene som lettest kan tilpasses den eldre 
bygningsmassen. Arealene er også de som lettest kan flyttes midlertidig til andre lokaler, eller 
plasseres i nye byggetrinn ved riving og nybygg. 
 
Areal 
Eksisterende bygningsmasse har totalt areal om lag 23.400 m². Beregnet behov i utviklingsplanen 
tilsier 30.300 m² i 2030. Et nybygg i vest er illustrert med to underetasjer og 4 etasjer over bakken à 
1.000-1.100 m², dvs til sammen 6-7.000 m². 
 
Dagens tomt har dermed potensial til å romme Hammerfest sykehus` arealbehov i overskuelig fremtid. 
 
 

1.1.4  Alternativ 1B – Endring av trafikksystem på tomten, trinnvis utbygging mot et nytt sykehus 

 

 
Figur 11 Situasjonsplan 1B- Fuglenes 

 
Alternativ 1B forutsetter en omlegging av trafikksystemet internt på sykehusets område for å oppfylle 
dagens krav til avkjøring, snuplasser, sikkerhet, tilgjengelighet, siktlinjer og stigningsforhold. 
Omleggingen av veien sammen med riving av Søsterhjemmet fører til et stort utbyggingspotensiale for 
et annet byggetrinn.  
 
Utbygging på dagens tomt vil kunne foregå i én eller to etapper. Hvis utbyggingen gjøres i to etapper, 
vil første byggetrinn kunne være avlastning for funksjoner som i dag holder til i Søsterhjemmet slik at 
leie i eksterne lokaler blir overflødig. Utbyggingen kan tilsvare alternativ 0, men uten de samme 
kravene til integrering med eksisterende bygningsmasse før hele utbyggingen står ferdig. 
 



 
Figur 12 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 1- Fuglenes 

 
 
For den endelige løsningen vil hele sykehuset bli endret for å kunne fungere som en funksjonell 
helhet. Alle tunge medisinske funksjoner kan legges i nybygget. I denne delen kan man legge lettere 
funksjoner som kontorer og undervisning, eller det kan vurderes om hele den eldre bygningsmassen 
på lengre sikt skal erstattes med nybygg med hensiktsmessige etasjehøyder og tekniske 
installasjoner. Dette vil også gi fullintegrasjon med nybygg på alle plan.  
 

 
Figur 13 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 2 - Fuglenes 

 
Adkomst 
Adkomst til sykehuset flyttes høyere opp i Forsølveien slik at innkjøring til ny adkomstplass og ny 
hovedinngang på kote +20,0 blir nesten horisontal. Løsningen åpner for at buss kan kjøre innom 
forplassen både på vei opp og ned Forsølveien. 
 
Parkering 
Alternativet gir mulighet for parkering under tak i underetasje. Parkeringshuset kan gi plass til om lag 
80 biler under tak, noe som samlet gir kapasitet på over 200 biler. Ved å grave en etasje til kan 
kapasiteten økes ytterligere. 
 
Hovedinngang 
Det etableres ny hovedinngang mot sydvest uavhengig av eksisterende sykehus. Hovedinngangen 
henvender seg mot Hammerfest by, adkomstveien, utsikten og solen, noe som øker dens attraktivitet 
på solrike dager. 
 



Akuttmottak 
Akuttmottaket skilles fra de øvrige inngangene med egen avkjøring nordvest i Forsølveien på plan 
med eksisterende inngangsetasje. 
 
Varelevering 
Varelevering foreslås beholdt på eksisterende underetasje. Eksisterende vei rundt det gamle 
sykehuset beholdes slik at det alltid er fri vei til varemottaket enten fra nord eller sør. Vareleveringen 
vil kunne betjene både ny og eksisterende bygningsmasse. 
 
Hoveddisponering logistikk 
Fra hovedinngangen går personaltrafikk til sykehusets avdelinger via godt synlig hovedheis og trapp til 
de forskjellige plan. Horisontal forsyning fra varemottak kan etableres i nybygg i transportkulvert. 
 
Behandling 
Alternativ 1 viser potensial for en fullstendig fornyelse av sykehuset og gir mulighet for optimal 
fordeling av de enkelte avdelinger. Nybygget vil i alle tilfeller danne en generell og fleksibel ramme 
rundt den fremtidige utviklingen av sykehusfunksjoner. 
 
Sengeposter 
Sengeposter kan legges på plan med tilhørende behandlingsdisipliner eller samles i egne 
sengeetasjer, fortrinnsvis høyt oppe i bygget. Ved en plassering høyt oppe sikres en fantastisk utsikt 
og kontakt med landskapet utenfor. 
 
Administrasjon 
Kontorer til administrasjon har mange mulige plasseringer i alternativ 1. Kontorer kan både plasseres i 
nybygg og i deler av eksisterende sykehus hvis det ikke blir revet. Dagens bygningsstruktur hindrer 
ikke disse arealene å romme funksjonelle og gode kontorarbeidsplasser med tidsmessig teknisk 
infrastruktur. 
 
Byggetrinn 
Alternativ 1 bygges ut i to trinn. I første byggetrinn etableres nybygg i vest og midlertidige kontorer 
etableres der før riving av Søsterhjemmet. Etter at Søsterhjemmet er revet, stenges Sykehusveien og 
gammelt og nytt bygg knyttes sammen. Hovedinngangen flyttes til nybygg. Tomme lokaler i 
eksisterende sykehus blir midlertidige kontorer til hele nybygget er etablert. I siste fase representerer 
eksisterende sykehus enten lokaler for utvidelse eller, ved riving, tomt for utvidelse av 50 % eller mer 
av sykehusarealet. 
 

 
Figur 14 Perspektiv alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes 

 
 
 



 
Figur 15 Situasjonsplan alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes  

 

1.1.5  Alternativ 2A og B – Utbygging på tomt ved Jansvannet 

 



 
Figur 16 Situasjonsplan alternativ 2A – Jansvannet  

 
Jansvannet er i ”Mulighetsstudie Lokalisering av Hammerfest sykehus, 15.01.2013” utpekt som et 
velegnet område for lokalisering av nytt sykehus i Hammerfest. 
 
Tomten er bratt skrånende opp mot nordøst og er utsatt for drivsnø og skavler, i tillegg til sterk vind, 
noe som krever ekstra oppmerksomhet i en eventuell detaljplanlegging av bygningsutformingen og 
lokalisering av hovedinngang, akuttinngang og økonomigård. Adkomst er forutsatt fra nordøst fra 
fremtidig rundkjøring på Rv94. Plasseringen forutsetter at de fleste, både ansatte, pasienter og 
pårørende vil bruke privatbil for å komme til sykehuset. Parkeringsløsningen legger sterke føringer på 
hvordan sykehuset bygges ut. 
 

 



Figur 17 Perspektiv alternativ 2A – Jansvannet  

Adkomst 
På riksvei 94 forbi Jansvannet er det planlagt ny rundkjøring som forutsettes brukt til avkjøring også til 
eventuelt nytt sykehus. Alle trafikktyper, kollektiv, privatbiler, taxi, varebiler samt ambulanser må bruke 
samme adkomst. Trafikken ledes derfor inn på sykehustomten før den spres i intern rundkjøring til 
henholdsvis varemottak, parkeringshus, hovedinngang og akuttmottak. Varemottaket etableres mot 
øst og riksveien i underetasjen. 
 
Parkering 
Parkeringen er foreslått lagt i et parkeringshus i to plan som utnytter fallet på tomten. Markparkering 
for nødvendig antall bilder vil legge beslag på så stor del av tomten at det anses som helt uaktuelt. 
Parkeringshuset ligger i dagen mot nord med god adkomst på begge plan. Parkeringshuset vil ha 
kapasitet på oppimot 300 biler. 
 

 
 
Figur 18 Parkeringsbehov 

 
Hovedinngang 
Hovedinngangen vender mot vest, og fanger ettermiddagssolen mesteparten av året i godt vær, 
samtidig som plassen skjermes fra trafikk på riksvei, varemottak og parkeringshus. 
 
Akuttmottak 
Akuttmottaket legges i søndre bygningskropp i enden av inngangsplassen. På taket kan en akuttheis 
knyttes til helikopterlandingsplass direkte fra akuttmottak. 
 
Varelevering 
Varelevering er lagt på underetasjenivå. Økonomigården danner på utsiden en buffer i den mest 
belastede sonen av tomten mot riksveien. 
 
Behandling 
Behandlingsavdelinger kan organiseres etter grundigere analyser vertikalt eller horisontalt etter behov 
for gjensidig nærhet og skjerming. Studiet av dette tilhører neste fase av prosjektet. 
 
Sengeposter 
Et sykehus ved Jansvannet vil ligge i et naturskjønt område der utsikt til omgivelsene er en vesentlig 
kvalitet. Disse kvalitetene vil styrke muligheten til å utvikle fremtidsrettede, trivelige og effektive 
sengeområder for fremtidens sykehus. Lokaliseringen vil også bedre situasjonen med tanke på 
utendørs rekreasjonsmuligheter. Studiet av dette tilhører neste fase av prosjektet. 
 
Administrasjon 
Plassering av de enkelte kontorområder avhenger av nærmere spesifisering av programmet. 



 
Byggetrinn 
En utbygging på Jansvannet forutsetter utbygging i trinn. Mot vest ligger et område mot fjellet som 
representerer om lag 50 % utvidelse på lang sikt. Høydeforskjellen begrenser en naturlig utvidelse mot 
vest på hele tomtens areal, ved at helningen gir større andel mørke arealer i utvidelsen, eller tvinger 
nye byggetrinn opp i høyden. 

 
Figur 19 Situasjonsplan utvidelse - Jansvannet 

 

 
Figur 20 Perspektiv utvidelse - Jansvannet 

Alternativ 2B viser utbygging med et større etasjeantall fra begynnelsen, slik at det kan bygges på 
opptil 50 %, uten å gå utover bygningens opprinnelige fotavtrykk, og dermed unngå konflikten med 
bratt stigende terreng mot vest. 
 



 
Figur 21 Perspektiv alternativ utnyttelse - Jansvannet 

 

 
Figur 22 Perspektiv alternativ utnyttelse med utvidelse - Jansvannet 

 

1.1.6 Alternativ 3 – Utbygging på annen, ikke definert tomt 

På tross av konklusjonen i mulighetsstudiet av 15.01.12, utarbeidet av Hammerfest kommune, der 
Jansvannet utpekes til et egnet sted for et nytt sykehus, viser våre studier at tomten er krevende, 
spesielt med hensyn til topografi. Vi vil derfor anbefale å be kommunen vurdere om det finnes andre 
bedre egnede tomter i Hammerfest som kunne vurderes. Suksesskriteriene for en sykehustomt bør 
blant annet være: Tilgjengelighet både for privatbiler og kollektivtrafikk; topografi og størrelse, dvs. at 
tomten er flatere enn ved Jansvannet; klima, at tomten egner seg for utbygging og opphold uten 
ekstreme belastninger i form av vind eller snømengder. 
 
 
 
 

1.2 Hammerfest sykehus – stipulerte investeringskostnader 
Tabellene som følger bygger på erfaringstall fra tilsvarende byggeoppgaver, og inkluderer ombygging i 
eksisterende lokaler. Kostnadene er fordelt på alternativ 0, 1A, 1B og alternativ 2 A og B, som 
beskrevet ellers i rapporten.  
Størrelsen bygger på arealbehov som fremkommer i strategisk utviklingsplan, i samarbeid mellom 
Hospitalitet og Hammerfest sykehus. 



  
Alternativ 0, teknisk oppgradering av eksisterende sykehus, gir det laveste totale investeringsbehovet. 
  
Ved alternativ 0 og 1A er det satt opp en fordeling på benyttelse av eksisterende sykehus der 19.000 
m2 er satt som ombygging, mens 3.500 m2 er satt til teknisk oppgradering. 
Begrunnelsen for denne fordeling er at stort sett alle de tekniske installasjonene er klare for utskifting. 
Med tanke på byggets utforming med lave dekkehøyder innebærer en utskifting av de tekniske 
anleggene også en ombygging av lokalene for å få dette til. 
I noen deler av bygget er det mulig å kun gjøre en teknisk oppgradering av tekniske anlegg, under 
forutsetning av at lokalene vil ha enklere funksjoner, som ikke trenger store luftmengder eller nye 
tekniske anlegg. Det er gjort en estimering på at ca. 15 % av lokalene kan oppgraderes vedrørende 
tekniske anlegg, uten alt for store ombygginger forøvrig. Ombygginger utover dette vil innebære store 
inngrep og belastninger for driften, samtidig som bygningsmessig kvalitet forringes vesentlig over tid. 
  
Dette vil også medføre stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet. 
Fornyelse strukket ut i tid, kan tvinge frem et mindre nybygg (alternativ 1A), som må tas i bruk før 
videre ombygging gjøres i den gamle bygningsmassen. Forringelse over tid, og belastning og 
reduksjon på drift, vil på sikt overstige innvestering for nybygg. Alternativ 0 er derfor uakseptabelt som 
langsiktig strategi. 
  
Alternativ 1B gir en høyere investeringskostnad pr år, men resultatet er et integrert og velfungerende 
sykehus med fleksibilitet og robusthet til å møte fremtidens behov. 
For alternativ 0, 1A og 1B er det utelatt 1000m2 programmert til psykiatri, som forutsettes beholdt i 
eksisterende lokaler. 
  
Alternativ 2A og 2B har den høyeste investeringstakten, men den korteste totale byggetiden og minst 
ulemper for sykehus i drift. 
  
Alternativ 3 – annen tomt. 
 
Tabell 1 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser. 

 
 

Kategori Kvm Kostnad 
(mill kr)

Kvm Kostnad 
(mill kr)

Kvm Kostnad 
(mill kr)

Kvm Kostnad 
(mill kr)

Nybygg 0 0 6 600 243 24 516 1 692 30 316 2 092
Ombygging 19 000 656 19 000 656 5 800 200 0 0
Teknisk oppgradering 3 500 32 3 500 32 0 0 0 0
P-hus 0 0 0 0 3 500 53 7 000 70
Delsum *) 22 500 687 29 100 930 30 316 1 945 30 316 2 162
Rivning 0 0 0 0 5 000 13 0 0
Leiebygg 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalkostnad 687 930 1 958 2 162
*) P-hus areal er ikke tatt med i delsum

0 - Alternativ Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 2A, 2B, 3



Tabell 2 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser. 

 

 
 
Figur 23 0- alternativet kostnadspådrag 
 

 

 
 
Figur 24 alt 1A kostnadspådrag 

Alternativ/fase 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum
0 - alternativ
Fase 1 3 24 137 261 261 0 0 0 0 0 0 687
Sum 0 - alt 3 24 137 261 261 0 0 0 0 0 0 687
Alternativ 1A
Fase 1 0 5 12 113 113 0 0 0 0 0 0 243
Fase 2 0 0 0 3 24 137 261 261 0 0 0 687
Sum Alt 1A 0 5 12 117 137 137 261 261 0 0 0 930
Alternativ 1B
Fase 1 0 3 22 124 236 236 0 0 0 0 0 622
Fase 2 0 0 0 5 18 62 366 335 336 0 0 1 122
Fase 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 74 120 200
Sum Alt 1B 0 3 22 130 254 299 366 335 342 74 120 1 944
Alternativ 2A, 2B, 3
Fase 1 13 57 126 492 492 492 492 0 0 0 0 2 162
Sum Alt 2A, 2B, 3 13 57 126 492 492 492 492 0 0 0 0 2 162
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Figur 25 Alt 1B kostnadspådrag 

 

 
 
Figur 26 Alt 2A, 2B og 3 kostnadspådrag 

Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 
2015 – 2022» vedtatt avsatt 1,2 milliarder kroner i perioden 2019 – 2022/rest periode til Hammerfest 
sykehus, jf. tabell 2. Alternativ 1A og alternativ 1B, fase 1 og deler av fase 2 ligger innenfor denne 
investeringsramme, jf. tabell 66.  
Med en videre bearbeiding av mulighetene i en idéfaseutredning vil man kunne gjennomføre flere 
idésøk for å identifisere flere prinsipielle alternative løsninger (konsepter). Dette omfatter både 
virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger for å se hva man kan få inn under den 
foreløpige vedtatte investeringsrammen.  
 

2 Grunnlag for idéfase 

2.1 Nye Hammerfest sykehus 
I utviklingsplanen er det utarbeidet et grunnlag for idéfase av Nye Hammerfest sykehus.  
 
Målet for idéfasen er, på grunnlag av vedtatt utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, å identifisere 
mulige, prinsipielle løsninger på et behov for Hammerfest sykehus, jf. «Veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter». 
 
På grunnlag av utviklingsplanen, og forutsatt at det finnes et finansielt handlingsrom, jf. 
Finnmarkssykehusets styrevedtak sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett 
2015 – 2022» med vedtak om avsetting av 1,2 milliarder kroner i perioden 2019 – 2022/rest periode til 
Hammerfest sykehus, jf. tabell 2, vil Finnmarkssykehuset kunne beslutte (B1) at det skal igangsettes 
en idéfase for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Beslutning om oppstart idéfase skal inneholde et mandat for oppgaven som omfatter:  



• mål for idéfasen  
• mål, forutsetninger og rammer for prosjektet  
• idésøk, identifisering av prinsipielle alternative løsninger (konsepter)  
• ressurser for gjennomføring av idéfasen  
• plan for gjennomføringen av idéfasen  

 
I figuren nedenfor illustreres en tidsplan for Nye Hammerfest sykehus. I tidsplanen for Nye 
Hammerfest sykehus vil prosjektet med en start i mars 2015 kunne være gjennomført til september 
2022. 
 
Utarbeidelse av mandat/styringsdokument kan utarbeides etter at det er gitt et klarsignal i styremøte i 
Finnmarsksykehuset mars 2015. Styringsdokumentet kan deretter legges frem til godkjenning for 
styret i juni måned.  
 
I tidsplanen er det forutsatt anskaffelse av prosjektledelse og bistand til programarbeid. Dette er 
tjenester som Finnmarkssykehuset kan dekke selv eller kjøpe. I tillegg må det anskaffes 
prosjekteringstjenester. 
 
Valg av entrepriseform vil også kunne påvirke byggefasen i tid.  
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