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Nyhetsbrev 6. juli 2021 
  

Takk for sist. Her følger nytt nyhetsbrev for byggingen av nye Hammerfest sykehus. 
Nyhetsbrevet kommer fire ganger i året. 

Hva har skjedd 
Bildet over er tatt 21.juni. Byggeprosjektet har nå pågått siden desember 2020, og råbygget til Blokk 
1, den første fløya, er oppe. Det er nå full produksjon på elementmontasje, betongelementene til 
råbyggene og fasadeelementer i tre.  

Det har i løpet av våren kommet tre store endringer på prosjektet:  

1. Statens vegvesen har godkjent og skrevet avtale med Finnmarkssykehuset hvor 
Finnmarkssykehuset skal stå for planlegging og bygging av den nye riksveg 94 som går frem 
til og med innkjøringen for akuttmottaket.  

2. Helse Nord RHF har godkjent og bestilt utredning og gjennomføring av et luftsmitteisolat.  
3. Den planlagte energisentralen utenfor tomten vil nå bli bygd i egenregi i forbindelse med 

øvrige tekniske rom i kjeller.  

Det har i tillegg vært holdt ca. 40 virtuelle møter med brukere (ansatte) i løpet av våren. Dette er for 
å kvalitetssikre tegningene som ligger til grunn, og for at de ansatte skal få et større eierskap til 
bygget.  

Rossmollgata har vært stengt i perioder.  Arbeidet på riksveg 94 vil starte opp snart, men det er ikke 
helt klart hvordan trafikkavviklingen blir.  



Fremdrift 
Det arbeider i dag ca. 20 ansatte på byggeplassen, med underleverandører så er tallet 30. 
Fremdriften er meget god og prosjektet ligger i dag tre til fire måneder foran planen. Dette har gjort 
at det ikke har vært behov for arbeid på kveldstid, utenom det som allerede er planlagt.  

Hendelser og uhell  
Så langt i byggingen har det kun vært registrert 1 skade med fravær.  

Det har vært noen utfordringer med vind og covid-19, men disse har blitt løst fortløpende og har 
derfor hatt liten betydning for fremdriften.  

I februar blåste byggemateriell (isobor) på havet. Entreprenøren har gjennomført flere 
ryddeaktivteter. Siste runde var for rundt 14 dager siden.  

Det er et sterkt fokus på HMS og det jobbes hver dag med å ta ned risikoen og opprettholde en sikker 
byggeplass.  

Planlagt arbeid 
Ferdigstillingen av betongelementene går nå mot slutten. De neste tre månedene vil det være 
montering av ytterveggene, taktekking, fasader og oppstart av fundamenteringen for de tekniske 
rommene og energisentralen. Dette vil være på nord/vestsiden av bygget.   

Det vil være oppstart av påstøp til gulv på dekkene i etasje 1, 2, 3 og 4. Dette betyr at 
betongelementene som i dag skiller etasjene skal flyteavrettes til et slett gulv.  

Noen tall 
Men 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 
• 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. 

Følgende bedrifter har til nå vært involvert i byggingen:  

• Consto (hovedentreprenør) 
• Jaro (betongelementene) 
• Ovik (montasje betonglemeneter)  
• Viggo Eriksen (grunnarbeid)  
• Protan takservice (taktekking)  
• GK Rør (Rørlegger)  
• X5  
• Gagama Elektro  

 



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 
1 finner du her: Følg byggingen direkte   

Bildet under er et dronebilde som ble tatt i slutten av juni 2021, og viser byggeplassen fra sørøst.  

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? Kommunikasjonsavdelingen i Finnmarkssykehuset har adresse 
media@finnmarkssykehuset.no 

 

 

 

Riktig god sommer! 
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