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Nyhetsbrev 29. mars 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 fredag, 26. mars. Byggeprosjektet har nå pågått i fem og en halv måned, og 

råbygget til Blokk 1, den første fløya, er i ferd med å reise seg. Denne bygges i to hoveddeler, med et 

atrium midt i blokka i øverste etasje, og vil være i tre etasjer pluss underetasje. På toppen bygges 

rom for infrastruktur, som ventilasjon. 

Siden forrige nyhetsbrev (desember 2020) har det pågått grunn- og betongarbeider samt montering 

av betongelementer. Elementene er produsert av Jaro, og bringes med trailere fra Alta til 

Hammerfest. Daglig har fem til åtte trailere med byggeelementer kjørt mellom byene.  

Entreprenøren som har sørget for pelingen, avsluttet sin del av jobben i desember, og har reist hjem. 

I overkant av 4.000 meter med peler er boret ned i bakken for å bære fundamentet til det nye 

sykehuset. 

 

Fremdrift 
Omlag 45 personer er for tiden i arbeid i byggeledelse og på byggeplassen.  



Entreprenøren rapporterer at produksjonen på byggeplass går bra, og at deler av produksjonen nå 

ligger et stykke foran planen. 

Selv om værforholdene har vært gunstige for prosjektet, har vinden i perioder gitt noen utfordringer. 

Dette har ikke påvirket produksjonen nevneverdig. 

All produksjon de siste månedene har foregått på dag- og ettermiddagstid, og det har ikke vært 

behov for arbeid i helger og helligdager. 

Anbefalinger og smitteverntiltak knyttet til koronapandemien har gitt noen utfordringer. 

Utenlandske arbeidstakere som er på prosjekt, har ikke hatt anledning til å reise hjem på 

avspasering, mens avløsning ikke har kommet inn i landet. For ikke å komme i konflikt med gjeldende 

bestemmelser knyttet til arbeidstid, har det blitt gjort justeringer i arbeidstiden. Det har ført til noe 

lavere produksjon på byggeplassen, og gjelder da spesielt for betongarbeidene. 

 

Hendelser og uhell  
Det har i byggeperioden vært én hendelse med fravær som følge av skade.  

I slutten av februar ble byggeelementer (isopor) som ikke var tilstrekkelig sikret, tatt av vinden og 

ført på havet. Dette ble omtalt i avisene. Entreprenøren har fulgt opp og ryddet. Det er iverksatt 

tiltak for å hindre slike hendelser i fremtiden. 

Ellers ingen andre alvorlige hendelser. 

 

Planlagte arbeider 
De neste tre månedene skal grunn- og betongarbeidene for selve sykehuset ferdigstilles. I tillegg skal 

monteringen av betongelementer på blokk 1 og 2 ferdigstilles, mens montering på blokk 3 skal være 

godt i gang. 

Videre starter montering av ytterveggelementer i tre. Taktekker vil være i oppstartfasen. 

  

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. 

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  

Til høyre er et glimt fra kamera om 

ettermiddagen, fredag 26. mars.  

Har du spørsmål knyttet til prosjektet? 

Kommunikasjonsavdelingen i 

Finnmarkssykehuset har adresse 

media@finnmarkssykehuset.no 

 

Riktig god påske! 
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