
Nye Hammerfest sykehus 
 

 
 

Nyhetsbrev 3. desember 2020 
 

Takk for hyggelig nabomøte med Finnmarkssykehuset og Consto AS i august, om byggingen av nye 

Hammerfest sykehus. Som avtalt følger vi opp med nyhetsbrev, der vi tar for oss fremdriften siste 

kvartal og planlagt aktivitet de neste månedene. Nyhetsbrevet kommer fire ganger i året. 

Arbeidet med tomta startet 1. september. Det har ikke vært noen utfordringer i perioden vi har lagt 

bak oss. Forholdene i høst har vært gunstige, med nærmest ingen frost og lite snø.  

For tiden har det vært 55 personer i arbeid på byggeplassen, i tillegg til sju knyttet til 

administrasjon/byggeledelse. 

 

Hva har skjedd? 
 Det er boret pæler til fundamenteringen. Her har det nok forekommet noe støy, men dette 

arbeidet er nå ferdigstilt. 

 Tomta har blitt gravd ut. Nå pågår planering og tilbakefylling av masse. 

 Spillvannsledninger og trekkerør for elektro er lagt under B1.  

 Utvendig vann og avløpsledninger pågår og ferdigstilles før jul. Vannledning frem til 
Rossmollgata blir tatt senere.  

 I forbindelse med omlegging av høyspentkabel tidligere i høst, ble Kransvikveien stengt en 
halv dag. Det er i tillegg nødvendig med ytterligere en stengning for kryssing av vann og 



spillvannsledninger. Datoen er ikke endelig avklart, men kryssingen vil trolig bli gjort tett opp 
mot jul  

 

Arbeid kveld/helg 
Det har forekommet arbeid utover kvelder og på søndager. Dette har vært i forbindelse med 

boreoperasjoner som har pågått. Det kan også forekomme jobb utover kvelder i forbindelse med 

betongarbeid, som må tilpasses flo og fjære. 

Støpingen av bunnplate er i gang. Dette er lange og store støper, som kan føre til at det kan bli noe 

kveldsarbeid.  

  

Hva skjer fremover? 
De neste månedene vil de første elementene komme opp av bakken. Hovedaktivitetene i kommende 

periode blir: 

 Arbeid i riggen 

 Betongarbeider 

 Tilbakefylling og planeringsarbeid på tomta 

 Montering betongelementer. 
 

Følg prosjektet 
Finnmarkssykehuset har egne sider for nye 

Hammerfest sykehus. Her finner du alle 

utredninger, vedtak og nyheter, også 

nyhetsbrev: Nye Hammerfest sykehus 

Det er i tillegg mulig å følge byggingen i sanntid 

via kamera ved å klikke på spilleren. Kamera 1 

finner du her: Følg byggingen direkte 

Til høyre er et glimt fra kamera om formiddagen, 

3. desember. 

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

media@finnmarkssykehuset.no 
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