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Nye Hammerfest sykehus 25. april 2022 
  

Vel overstått påske. Her er årets andre nyhetsbrev for byggingen av nye Hammerfest 

sykehus. Nyhetsbrevet kommer fire ganger i året. 

 

Hva har skjedd 
Bildet over er tatt i slutten av mars, og er fra kranselaget vi arrangerte i forbindelse med at bygget nå 

er lukket. Byggeprosjektet har pågått i halvannet år, og lukket bygg er en viktig milepel i prosjektet, 

som er det største enkeltprosjektet i regionen siden Melkøya. 

Aktiviteten er høy, og framdriften god. Siden januar er alle yttervegger på hovedbygget montert, 

glassfasader er på plass, støttemur ved tekniske rom mot vest er støpt, og dieseltank for 

nødstrømaggregater er montert.  

Inne i bygget har det også skjedd mye, og alt av innvendige vegger i B1, B2, B3 i samtlige etasjer er nå 

satt opp. Det samme gjelder for 4. etasje i B4. Isolering av krypkjellere er startet opp, og vi er i gang 

med bygging ny RV94. 



Fremdrift 
Fremover vil det være i overkant av 200 arbeidere på byggeplass.  

Vinden har gitt utfordringer for de utvendige arbeidene som har pågått, og som fortsatt pågår. Dette 

gjelder spesielt for taktekkingen. Sikkerheten kommer alltid først, og i perioder med mye vind må 

man vente til det avtar slik at arbeidene kan gjennomføres på en sikker måte. Dette har i sin tur 

medført at taktekker i en del tilfeller har jobbet noe utover kvelder og i helger, når været har vært 

tilfredsstillende.  

Likevel er prosjektet i god rute. Fremdriften er god, og vi vurderer at vi ligger et sted mellom tre og 

seks måneder foran planen. Dette er positivt ved at vi kan få mer tid til å lære drift av det nye bygget 

og til innflytting og klargjøring. Per nå er det en dialog mellom partene om hva vi kan få til. 

Når det kommer til RV94, har det har vært gode forhandlinger med Hammerfest Energi. Dessverre 

har vi ikke kommet til en avtale som gir oss tilgang til de areal vi trenger for å bygge ny vei. 

Oppgraderingen av RV94 blir derfor forsinket mens vi gjennomfører en eksproprieringsprosess for å 

få tilgang til nødvendig areal. 

 

HMS  
Det har i løpet av prosjektet kun vært registrert én skade med fravær. HMS er høyt prioritert, og det 

gjøres en formidabel jobb hver dag av alle på byggeplassen. 

Entreprenør og byggherre (Finnmarkssykehuset) får ofte tilbakemelding om at byggeplassen fremstår 

som godt organisert og ryddig, innvendig og utvendig.  

 

Planlagte arbeider 
De kommende tre månedene blir også travle.  

Utvendig: Arbeider rundt tekniske rom på vestsiden av bygget, legging av sjøvannsledning, bygging av 

bølgevoll, montering fasader og øvrig komplettering på yttervegger. I tillegg fortsetter vi med 

taktekking, og det blir diverse gravearbeider på tomten.  

Innvendig: Gulvstøper og alt av delevegger innvendig i hele huset sluttføres. Øvrige bygningsmessige 

arbeider vil pågå, og tekniske anlegg vil ha god fremdrift. Vi vil også gå over i nytt regime («rent tørt 

bygg») i deler av bygget. Byggvask starter opp i de første områdene som ferdigstilles.  

RV94: Som nevnt over gjennomføres en eksproprieringsprosess. I mellomtiden igangsettes nå en 

detaljprosjektering av resten av veiprosjektet. Dette er området fra krysset ved Isbjørnhallen og over 

brua mot det nye sykehuset. Vi regner med at dette prosjektet starter opp våren 2023. 

 

Omvisninger for ansatte 
Vi har også kommet godt i gang med omvisninger for ansatte på Hammerfest sykehus, slik at de skal 

bli kjent med bygget de etter hvert skal jobbe i. Dette er en del av medvirkningen og 

kvalitetssikringen. For å sikre innspill kjører vi enhetsvise omvisninger, slik at vi får mest mulig tid til å 



fokusere på detaljer knyttet til konkrete tilbud og den enkelte arbeidsplass. Dette er en del av det vi 

kaller OU-prosessen, og tilbakemeldingene er svært gode. 

 

Noen tall 
Hva skal til for å reise et sykehus. Her er noen tall for det nye sykehuset for Vest-Finnmark: 

• Ca. 25 millioner kilo betongelementer 

• Ca. 1.100 turer med ferdige betongelementer fra leverandøren i Alta til sykehustomta i 

Hammerfest. 

• Ca. 100 turer med dragere og betong til utstøping hulldekker 

• Ca. 15.500 kubikkmeter med betong (et gjennomsnittlig badekar rommer 0,2 kubikkmeter) 

• Ca. 1.800 kilometer med armeringsjern 

• I overkant av 4 kilometer med peler. 

Bygget skal overleveres til prøvedrift høsten 2024, og i januar 2025 vil Finnmarkssykehuset ta det nye 

sykehuset i vanlig drift. 

    

Nye Hammerfest sykehus minutt for minutt 
Nye Hammerfest sykehus har egne temasider på Finnmarkssykehusets nettside. Her finner du alle 

utredninger, vedtak og nyheter, også nyhetsbrev: Nye Hammerfest sykehus 

 

Det er i tillegg mulig å følge byggingen minutt for minutt via kamera ved å klikke på spilleren. 

Byggeplasskamera finner du her: Følg byggingen direkte  

Bildet over er hentet fra byggeplasskamera, mandag 25. april 2022.  

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset har adresse 

media@finnmarkssykehuset.no 

 

 

 

                

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/byggeprosjekt-nye-hammerfest-sykehus
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