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1. Sammendrag  
Finnmarkssykehuset, ved SDE, har sammen med Multiconsult oppdatert 
oppgraderingsbehovet ved Hammerfest sykehus. Dette er vesentlig økt fra januar 2012, 
men dette har opphav i at analysen i 2012 var for «snilt» vurdert. Oppdateringen som er 
blitt gjort i år er riktig nivå, men også her må man se på usikkerheten i denne metodikk, 
samt at det her ikke er tatt med følgekostnader ift nye forskriftskrav. En 
totalrehabilitering vil gi vesentlig høyere kostnader enn det som foreligger ved en generell 
teknisk oppgradering, på bakgrunn av at mange nye forskrifter vil bli gjeldende. 
Finnmarkssykehuset kommer til å ha en totalt oppdatert analyse for alle foretakets 
bygninger innen utgangen av 2015. 

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF, ved SDE, har utarbeidet en total kartlegging av bygningsmassen i januar 
2012, i samarbeid med Multiconsult. Det var enighet i Eiendomsforum i Helse Nord RHF at alle 
foretak skulle gjøre dette og at metodikken Multimap skulle benyttes, som besvarelse på det krav 
som var satt til dette i Oppdragsdokumentet knyttet til vedliheholdsstrategi.  
Multimap som metode som er basert på prinsippene i Norsk Standard 3424 – Tilstandsanalyse av 
byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst.  
Formålet med denne kartleggingen er å framskaffe et overordnet bilde av hele 
bygningsporteføljens tekniske tilstand. Poenget er ikke å avdekke alle enkeltskader og 
utbedringstiltak, men å etablere et grunnlag for å vurdere alle bygningene i sammenheng 
(porteføljevurdering), synliggjøre interne forskjeller og å danne grunnlag for å gi et samlet 
kostnadsestimat for oppgradering. 
Så har Eiendomsforum i inneværende år anbefalt at disse analysene skal oppdateres innen 
årsskiftet 2015/16 og at dette skal gjennomføres ca hvert 3. år framover. I tillegg til dette har 
Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF ønsket å oppdatere analysen for Hammerfest sykehus 
raskt, som grunnlag til vedtak om oppstart av Idefase nye Hammerfest sykehus. 

3. Saksvurdering/analyse 
SDE har i sammen med Multiconsult utarbeidet et oppdatert estimert oppgraderingsbehov for 
Hammerfest sykehus, på bakgrunn av de overstående to prosesser. Denne oppdateringen 
omhandler alle bygg på området Hammerfest sykehus og ser på det som kalles «teknisk 
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oppgraderingsbehov». «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 og må også tas videre ifm 
«Tidligfaseplanlegging». 
 
Resultatene som er presentert i dette oppdaterte oppgraderingsbehovet er: 

  
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. 
 
Sammenligner man dette med det resultatet som forelå i januar 2012, er det grovt sett en dobling 
av kostander for oppgradering. Bakgrunnen for denne dobling er sammensatt, men hovedbildet 
er at SDE i 2012 var for «snille» i vurderingene og ikke hadde nok erfaring fra slikt arbeid. 
Kompetansen på dette har blitt vesentlig styrket siden den gang, samt at erfaringsgrunnlaget i 
Helse Nord er vesentlig større. I tillegg har også Multiconsult blitt enda bedre til å yte bistand. Et 
eksempel på hva som ble for snilt vurdert i 2012 kan være vinduer. I 2012 ble det sett på teknisk 
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tilstand og alder ble ikke nok vektlagt. Et vindu, som fungerer helt greit og ser ok ut, men som er 
40 år gammelt ble i 2012 vurdert som «bra nok», mens det i 2015 er vurdert til å være «utdatert». 
Dette har igjen resultert i at flere elementer som i 2012 ble gitt karakter 1 (Normalt) og som da 
ikke genererte kostnader til oppgradering, nå har fått karakter 2/3 som gir kostnader til 
oppgradering. Totalt sett oppsummerer slike forskjeller seg til store kronesummer, siden veldig 
mye av byggene våre er funksjonelle, men teknisk utdaterte. 
 
Videre må alle kronesummene i denne vurdering sees på i en sammenheng. Det er ikke slik at 
man ved å investere 361 MNOK i Hammerfest får et oppgradert bygg. Bakgrunnen for dette er at 
overnevnte analyser har vesentlig usikkerhet knyttet til seg, samt at dette ikke inkluderer 
følgekostnader. Det er her snakk om en teknisk oppgradering av det som er der i dag. Dersom 
man tar utgangspunkt i Søsterhjemmet som over er estimert til å ha et vedlikeholdsetterslep på 
41 MNOK, gir dette ikke et komplett bilde. Hvis et totaloppgradering skulle utføres ville man bli 
pålagt å følge TEK10. Dette ville resultert i krav om universell utforming og ventilasjon. Disse krav 
ligger ikke inne i de 41 MNOK og sluttsummen ville bli mye høyere når også dette skal løses. 
Herunder kommer også tilgang til toaletter, heiser osv. 
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