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Nyhetsbrev 20. desember 2021 
  

Dette er årets siste nyhetsbrev om byggingen av nye Hammerfest sykehus.  

 

Hva har skjedd 
Bildet over er tatt torsdag 16. desember. Det er omlag ett år og tre måneder siden byggestart, og nå 

er samtlige blokker på plass. Tidligere denne måneden ble det siste betongelementet løftet på plass 

på taket til Blokk 4, lengst til venstre.  

Hammerfest sykehus er et utdanningssykehus, og blokk 4 skal blant annet huse auditorier og 

saler/kontorer til undervisning av lege- og sykepleierstudenter samt forskning. I de neste etasjene 

kommer blant annet sengetun, mens øverste etasje blir kontorplasser for Finnmarkssykehuset og UiT 

Norges arktiske universitet. 

Her er en oppsummering av arbeidet siste periode: 

All fundamentering er ferdigstilt, alle betongelementer er ferdig montert og innredningsarbeidene 

har startet opp.  

10. desember klokka 11.30 ble siste betongelement heist opp og montert. Dette var på Blokk 4. 



Totalt er det brukt 24.009 tonn med betongelementer. Betongelementene er produsert i Alta, og i 

løpet av tolv måneder er det kjørt 1.003 trailerlass fra Alta til Hammerfest. I snitt utgjør dette 4,5 lass 

per arbeidsdag. 

I tillegg er det levert og montert 1.064 tonn med stålsøyler og stålbjelker, fordelt på omlag 30 

trailerlass. Alle disse kommer fra Finland.  

Videre brukes det en del betong til fugestøping, og det er levert et stort antall lass med ferdig 

betong, også dette fra regional leverandør i Alta.          

Fremdrift 
Ved månedsskiftet november/desember var omlag 200 personer i produksjon. Antallet vil øke utover 

de neste tre månedene.  

Egen prosjektledelse på byggeplassen teller i alt 26 personer. I tillegg kommer 10-15 

ledelsesressurser hos underentreprenører. 

Produksjonen går meget bra, og det er kun taktekkingen som ligger noe bak. Årsaken til dette er at 

det har regnet og blåst mye, noe som gir utfordringer for taktekkeren. Resten ligger godt an i 

henhold til planen. 

På blokk 1 og 2 har ytterkledningen begynt å komme på plass. 

I tillegg skaper covid naturlige utfordringer ved at entreprenøren hele tiden må være på vakt, og 

parat til å iverksette tiltak utfra smittesituasjon eller pålegg fra sentrale og/eller lokale myndigheter. 

Det har vært en del smitte på anlegget, som har ført til noe fravær. Ingen smittede har blitt alvorlig 

syke. Det er hyppig testing og skjerpet hygiene på arbeidsplassen. 

Alle pendlere jobber kvelder frem til kl. 1900 og frem til kl. 1700 på lørdager. Det har i perioden 

forekommet arbeid utover dette tidsrommet, men da unntaksvis og knyttet til aksjoner som må 

ferdigstilles. Det er ikke planlagt arbeid kvelder og helger utover dette. 

Hendelser og uhell  
Entreprenøren melder om én fraværsskade siden byggestart. Denne var tidlig i prosjektet. Ellers 

ingen andre alvorlige hendelser. 

Det generelle HMS-arbeidet går bra. Det er god samhandling, og anmerkinger følges opp og lukkes 

fortløpende. Det er videre hyppige koordineringsmøter som sikrer at HMS-arbeidet har høy prioritet. 

Arbeidet med betongelementene, som nå er avsluttet, vurderes blant de mest risikoutsatte 

operasjonene på byggeplass.  

Planlagte arbeider 
Neste store milepel vil være tett bygg. I løpet av de neste to-tre månedene skal alle 

ytterveggselementer i tre og alle aluminiumsfasader være ferdig montert og det skal være tett tak.   

I tillegg vil det i løpet av de neste tre månedene være oppstart av arbeider på bølgevoll foran 

sykehusbygget, samt oppstart arbeider på RV94.  

Det vil også være full drift på bygginnredningen, inkludert alle tekniske fag.  



Byggherre har også inngått kontrakt for bygging av energisentral. Bygget er allerede på plass under 

det som skal bli innkjøring til akuttmottak. I løpet av 2022 skal egen energiforsyning være på plass. 

Dette blir en miljøsentral, hvor en betydelig andel av energien kommer fra sjøvann. 

 

Prosjektorganisasjon 
Det har i høst blitt etablert en egen prosjektorganisasjon for å følge opp byggeprosessen fra 

byggherres (Finnmarkssykehusets) side. Dette er gjort for å sikre fokus og fremdrift på prosjektet, og 

samtidig ivareta direktørens interesser.   

Arbeidet er organisert i to deler: Gjennomføring bygg (Bygg) og byggrelatert 
organisasjonsutviklingsprosjekt (OU).  
 
For både Bygg og OU er målet å gjennomføre en helhetlig prosess som sikrer et bygg som 
understøtter en gjennomtenkt og effektiv pasientvirksomhet i tråd med framtidige behov. 
 
Prosjektorganisasjonen består foreløpig av prosjektsjef og OU-leder. Prosjektsekretær pågår i 

desember. I løpet av 1.kvartal 2022 vil de være lokalisert i brakkeriggen hvor pasientreiser er i dag. 

Noen tall 
Hva er det som skal til for å reise et sykehus? Her er noen tall for det nye sykehuset for Vest-

Finnmark: 

 Ca. 25 millioner kilo betongelementer 

 Over 1.000 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. 

20 bedrifter er nå involvert i byggingen. De fleste er lokale/regionale. 

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. Kamera 

finner du her: Følg byggingen direkte  

Over er et glimt fra kamera om midt på dagen, søndag 19. desember 2021. 

Har du spørsmål knyttet til prosjekt og framdrift? Kontakt kommunikasjonsavdelingen i 

Finnmarkssykehuset på e-post: media@finnmarkssykehuset.no 

 

Riktig god jul! 

 

 

 

                

 

 

 

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/byggeprosjekt-nye-hammerfest-sykehus
https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/byggeprosjekt-nye-hammerfest-sykehus#folg-byggingen-direkte
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