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Innledning

LINK arkitektur har oppdrag for Sykehusbygg og Finnmarkssykehuset å utarbeide reguleringsplan
med konsekvensutredning for nytt Hammerfest sjukehus på valgt ny tomt for dette formålet på
Rossmolla. I tillegg til sykehuset skal det tilrettelegges for kommunalt helsetjenestetilbud og
funksjoner for Universitetet i Tromsø (Campus Hammerfest). Forslag til planprogram legges med
dette ut på høring.
Kontaktperson tiltakshaver

Kontaktperson planlegger

Sykehusbygg v/ Christian Brødreskift

LINK arkitektur v/ Hilde M. Herrebrøden

Telefon: 91 18 98 50
E-post: christian.brodreskift@sykehusbygg.no

Telefon: +47 95 25 69 25
E-post: hmh@linkarkitektur.no
LINK arkitektur AS, Kirkegata 4, N-0153 Oslo

Figur 1 Oversiktskart
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1.1 Om planprogram
Planprogrammet beskriver tiltaket, antatte problemstillinger som vil bli belyst og hvilke utredninger
som anses som nødvendige i etterfølgende reguleringsplan/konsekvensutredning. Programmet
spesifiserer videre prosess for planarbeidet og beskriver opplegg for medvirkning og informasjon.

1.2 Formålet med planprogrammet
Planprogrammet skal gjøre greie for formålet med planarbeidet, beskrive tiltaket, identifisere
beslutningsrelevante problemstillinger for tiltaket, konsekvensutredning og gjøre rede for
planprosessen og opplegg for medvirkning. Konsekvensutredning har til hensikt å undersøke
vesentlige konsekvenser planen vil ha for miljø, naturressurser og samfunn, samt utarbeide forslag til
avbøtende tiltak. Første fase i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram.

1.3 Formålet med reguleringsarbeidet
Foreliggende planprogram er første fase i arbeidet med å regulere planområdet på Rossmolla til
sykehusformål, med tilhørende og tilliggende egnet undervisnings- forsknings- og institusjonsformål.
I dag er tomten regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål med tjenesteyting,
hotell/overnatting, bevertning og lager. Dette planprogrammet danner grunnlaget for det videre
arbeidet med detalj- og omreguleringen av Rossmolla.

1.4 Om reguleringsplan og konsekvensutredning (KU)
Reguleringsplan skal fremmes i henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 / § 12-3. I henhold til
PBL § 4-3, og etter vurdering av omfang opp mot § 3 og § 4 i Forskrift om konsekvensutredning, skal
det utarbeides ROS-analyse og konsekvensutredning som del av planarbeidet. Planen er vurdert å
utløse krav om konsekvensutredning med bakgrunn i forskriftens § 6 b) Vedlegg 1 punkt 24, da
planen ikke er i samsvar med dagens regulering og det prosjekterte bruksarealet for det nye
sykehuset overskrider 15 000 kvm. Planens bruksareal vil være i overkant av ca 34.000 kvm. Det skal
også utarbeides detaljert planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold, omfang og
virkninger, samt planens forhold til rammer, retningslinjer og betingelser som gjelder for området.
Som del av planprosessen blir dette materialet lagt frem for offentlig høring og ettersyn, etter
fastsatt planprogram.

1.4.1 Utredningsplikt
Formålet med konsekvensutredningsforskriftene er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir
ivaretatt ved forberedelse av planer og tiltak, og for å belyse beslutningsrelevante og premissgivende
temaer for gjennomføring av gitte planer og tiltak.
Tiltaket er som nevnt ikke i tråd med gjeldende kommunedelplan for Hammerfest (vedtatt
19.06.2014), eller vedtatt reguleringsplan for Rossmolla/Meland (vedtatt av Hammerfest
kommunestyre den 16.10.2014) og krever derfor utarbeiding av ny reguleringsplan i tråd med planog bygningsloven § 12-1.
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket innebærer at tomten
omreguleres til sykehusformål. Planområdets omfang overskrider også forskriftens grense på 15.000
kvm. Planforslaget fanges således av forskriften, og det konkluderes deretter med at planen skal
konsekvensutredes.
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Planprogrammet blir fastsatt av kommunen sitt kommunestyre. Planforslaget vil bli endelig vedtatt
av kommunestyret.

1.4.2 Høring
Planprogrammet skal legges ut på høring samtidig med varsling om oppstart av planarbeidet, slik at
berørte grupper og interesserte kan vurdere programmet og eventuelt komme med forslag til
utredningstema og hvordan dette arbeidet bør utføres. Frist for å uttale seg til planprogram og varsel
om oppstart av planarbeidet er 6 uker. I denne perioden vil allmenheten, naboer og særskilt berørte
parter eller grupper bli inviterte til et orienteringsmøte.
I neste omgang skal vedtatt planprogram legges til grunn for selve konsekvensutredningen og
reguleringsplanforslaget.

1.5 Planprosess
Det skal utarbeides en detaljregulering med hjemmel i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning. Prosessen for konsekvensutredning og reguleringsplan vil gå parallelt frem til
innsending av komplett planforslag. Arbeidet skal samordnes.
Reguleringsplan

Konsekvensutredning

Oppstartsmøte med planavdelingen i
kommunen

Utarbeide forslag til planprogram

Varsling oppstart planarbeid

Høring forslag til planprogram (6 uker)
Arbeid med delutredninger

Oppsummering høringsuttalelser
Utarbeiding av forslag

Oppsummering høringsuttalelser
Revidering av planprogram
Kommunestyret fastsetter endelig planprogram
Eventuell supplering av delutredninger

Innsending av planforslag med konsekvensutredning
Administrativ behandling
Eventuell revidering av planforslaget
1. gangs behandling i styret for miljø og utvikling (MU)
Offentlig ettersyn (minimum 6 uker)
Oppsummering av høringsuttalelser
Eventuell revidering av reguleringsforslaget og justering/supplering av delutredninger
2. gangs behandling i styret for miljø og utvikling (MU) og politisk vedtak i kommunestyret
Klagefrist
Vedtak av plan
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1.6 Medvirkning
Arbeidet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven sine krav til informasjon og medvirkning (§ 12-5),
slik at allmenheten og særskilt berørte parer kan sikres informasjon, først og fremst ved varsling og
offentlig ettersyn. I dette tilfellet vil innehavere av eiendom og aktuelle instanser med særskilte
interesser i planområdet, men som ikke står som forslagsstiller av reguleringsforslaget, involveres
spesielt, slik at en sikrer at deres interesser er kjent og i størst mulig grad kan ivaretas ved utforming
av forslaget.
Kravet til informasjon og medvirkning i denne planprosessen sikres gjennom:
•

•
•
•
•
•

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn/høring av forslag til planprogram og
kunngjøring ved annonse i lokalavisa, på kommunen sine heimesider og brev direkte til
særskilt berørte parter, offentlige instanser, styresmakter og organisasjoner.
Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan/detaljregulering, med
konsekvensutredning
Åpent informasjonsmøte ved offentlig ettersyn for å orientere om tiltaket samt å samle
innspill og synspunkt fra særskilt berørte grupper.
Presentere og diskutere tiltaket med regionale myndigheter i planforum ved behov.
Alle som har kommet med merknad til planprogram eller reguleringsplan får kopi av
vedtak fra kommunen.
Offentlige dokument fra planarbeidet skal være tilgjengelige på kommunen sine nettsider
gjennom hele prosessen.

Behov for informasjon og offentlige møter utover ovennevnte vil bli vurdert fortløpende i
planprosessen.
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Beskrivelse av tiltaket

2.1 Sykehus i Hammerfest
Hammerfest by og den omkringliggende regionen har de siste ti årene opplevd sterk utvikling. Frem
mot 2040 er det forventet en befolkningsvekst i Hammerfest på over 2000 innbyggere, og Finnmark
for øvrig er forventet å vokse med nesten 4000 (SSB). Dette utgjør en økning på om lag 10 % for hele
Finnmark. Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark som omfatter
Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok.
Sykehuset har med andre ord spesielle utfordringer knyttet til store avstander i fylket og en
værsituasjon som i perioder vanskeliggjør transport av pasienter både på veg, sjø og i lufta. Samtidig
er Hammerfest sykehus et verdifullt fagmiljø for regionen, samt en sentral arbeidsplass i kommunen.
Hammerfest sykehus, som del av Finnmarkssykehuset HF, er akuttsykehus for befolkningen i VestFinnmark. Klinikk Hammerfest er den somatiske delen av Finnmarkssykehuset som ligger i
Hammerfest, inklusive Alta. Sykehuset dekker fagområdene akuttmedisin, kirurgi, ortopedi,
indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye og er fylkesdekkende innen pediatri og barnerehabilitering.
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling gir et poliklinisk tilbud til voksne, til barn og unge og
rusbehandling i Hammerfest sykehus. Hammerfest sykehus har ansvar for ambulerende virksomhet
til Alta og Karasjok.
På bakgrunn av den antatte befolkningsveksten vil befolkningen innen opptaksområde til
Hammerfest sykehus øke med ca. 11%. Sykehuset har i dag 95 senger og 14 hotellsenger. Det var ca.
45 000 pasientreiser (tur-retur) til Hammerfest i 2015. Det er ca. 4 700 ambulanseoppdrag til og fra
Hammerfest sykehus hvert år. En del av disse er transport fra flyplass (180 med ambulanse/redningshelikopter, 900 med ambulansefly) og 430 med ambulansebåt.
Det utføres om lag 560 årsverk på Hammerfest sykehus fordelt på nesten 800 ansatte. En stor del av
deltidsstillingene er kortidsengasjementer av folk som bor utenfor dagpendlingsavstand. Til enhver
tid utgjør disse ca. 10% av arbeidstokken. 80% av arbeidsstokken bor i dag under 3 km fra jobb.
Behovet for en bygningsmessig utvikling er identifisert i Strategisk utviklingsplan (SU) for
Finnmarkssykehuset, der det kommer frem at dagens sykehus lider av dårlig intern logistikk og lite
effektiv utnyttelse av arealer og personalressurser som resultat av gjentatt modernisering og
modifiseringer siden ferdigstillelsen i 1956. For å imøtekomme sine oppgaver som sykehus mot 2040,
er det i styret til Helse Nord/Finnmarkssykehuset konkludert at det er behov for ombygg/nybygg.

2.2 Alternative lokaliseringer
Det ble i en idéfase i 2016/2017 utarbeidet en lokaliseringsanalyse av LINK arkitektur og Multiconsult
som vurderte 4 alternative tomter for sykehuset etter innspill fra Hammerfest kommune.
Kriteriene/målområdene for lokalisering av nye Hammerfest sykehus er forankret i sykehuset sitt
eget dokument om «Kriterier for vurdering og valg av tomtealternativer». Idéfasen bygger videre på
Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030, og styrevedtak i Finnmarkssykehuset
HF og i Helse Nord HF. For å vurdere hvilken tomt som var best egnet, ble de ulike tomtene
sammenstilt i en matrise med en kortfattet vurdering av hvordan de oppfyller de ulike kriteriene.
Tomtene ble vurdert etter følgende overordnede tema og vekting:
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Figur 2 Lokaliseringer vurdert i idéfasen

Figur 3 Oppsummering og samlet vurdering av alternative tomter (LINK/Multiconsult)

Tabellen viser lokaliseringer rangert i forhold til hverandre. Skalaen ved vurdering av måloppnåelse er
i hovedsak utarbeidet med utgangspunkt i lover, forskrifter, normer, statlige og kommunale mål.
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Farger i tabellen angir grad av måloppnåelse der grønt er høy måloppnåelse/lav risiko, gult er
middels måloppnåelse/moderat risiko og rødt er lav måloppnåelse/høy risiko.
Det ble i idéfasen konkludert med at eksisterende sykehustomt på Fuglenes og kommunal tomt på
Rossmolla var best egnet av disse for etablering av nye Hammerfest sykehus, jfr. Styresak 44/2017 i
Helse Nord RHF. I senere konseptvalgfase høsten 2017 ble det ved styrevedtak (79/2017) i Helse
Nord/Finnmarkssykehuset vedtatt at lokaliseringsalternativ Rossmolla skal videreføres for etablering
av Nye Hammerfest Sykehus.

Figur 4 Dagens lokalisering på Fuglenes og foreslått på Rossmolla

2.3 Samlokalisering Hammerfest kommune og Nord Universitet (UiT)
Det er inngått intensjonsavtale 20.02.17 mellom FIN HF, UiT og Hammerfest kommune om
samlokalisering i på Rossmolla. Bakgrunnen for intensjonsavtalen er blant annet at partene skal
kartlegge felles interesser i arealer. Videre at partene skal kunne utnytte mulighetene for felles
benyttelse av arealer og gjennom samlokalisering sikre at man kan tilby bedre tjenester til en lavere
kostnad. Intensjonsavtalen har som forutsetning at prosjektene kan realiseres på felles tomt som
ivaretar hver av partenes behov.
Sykepleierutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet (Campus Hammerfest) er i dag
samlokalisert med sykehuset i Hammerfest på Fuglenes. UiT har i dag sa. 350 studenter,
sykepleieutdanning, 5.års medisinerstudenter med praksis i Hammerfest, samt Finnmarksmodellen
med 12stk, 6.års medisinerstudenter i praksis. UiT har en leieavtale med Statsbygg som går ut 2022.
Arealet er i dag for lite og det er utredet for utvidelsesmuligheter i eksisterende bygg. Dagens areal
er på 3100 kvm. Sykehuset tilbyr i dag praksisplasser for studentene i sykepleierutdanningen, tillegg
tar sykehuset imot praksiskandidater fra medisinstudier i Tromsø. Arealene universitetet disponerer i
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sykehuset i dag strekker ikke lenger til, kvalitetsmessig eller kapasitetsmessig. Disse trenger derfor en
oppgradering om samlokalisering skal være vellykket i fremtiden ved flytting av sykehuset til
Rossmolla. Samlokalisering anses å ha høy verdi for fremtidig samarbeid rundt utdanning og
næringsutvikling. Foreløpig estimert arealbehov til universitetsformål i samlokaliseringen er beregnet
å være rundt 2500 kvm, men dette vil bli utredet nærmere.
Hammerfest kommune ønsker å etablere et nytt " helsehus somatikk og psykisk helsevern" i et
eventuelt nytt samlokalisert bygg. Samarbeid med primærhelsetjenesten vil gi økt
kunnskapsutvikling, da særlig innenfor fagområdene eldre og aldring. På sikt vil et helsehus også
kunne være med på å øke statusen i kommunehelsetjenesten for profesjonsfagene, samt påvirke
mulighetene for å rekruttere og beholde fagfolk i kommunehelsetjenesten i positiv retning. Sett i
sammenheng med Samhandlingsreformens krav til kommunene, vil dette kunne styrke kommunens
totale kompetanse innenfor helse og omsorg. Samlokalisering vil kunne skape arenaer for god og
bedre samhandling mellom de to tjenestenivåene. Totalt er arealbehovet for kommunale funksjoner
er estimert til 4200 kvm, men behovet vil utredes nærmere.
Kommunen ønsker å bygge et parkeringshus på tomten på ca 8000 kvm med plass for ca 320 biler.

2.4 Konseptvalgfase – mulighetsstudie Rossmolla
I konseptvalgfase høsten 2017 ble det utarbeidet mulighetsstudie for sykehus på Rossmolla.
Konklusjonen i rapporten er at tomtene Fuglenes og Rossmolla i all hovedsak gir de samme
mulighetene til å velge hva man mener er gode, funksjonelle og driftsmessige løsninger.
På Rossmolla er det nødvendig å gjennomføre en utvidelse av tomten i sjøen ved utfylling og
komprimering av nye masser, samt en bølgeskjerm. Det er også forutsatt at Kranviksveiens
eksisterende trasé opprettholdes som i dag og ikke som regulert i gjeldende områdeplan.
Ny bygningsstruktur på Rossmolla skal legge til rette for et arkitektonisk sammenhengende sykehus
som kan underbygge og signalisere trygghet og omsorg. Nybygget vil optimalisere
funksjonsfordelingen av enkelte avdelinger. Tomteforholdene på Rossmolla gir gode muligheter for
fremtidig utbygging og plass for rekreative uteområder.
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Figur 5 Illustrasjonsplan fra konseptvalgfasen.

Figur 6 Illustrasjonssnitt i konseptfasen for nytt sykehus på Rossmolla (LINK arkitektur)

Helikopterlandingsplass inngår ikke i oppdraget for etablering av nye Hammerfest sykehus, men det
er i konseptfasen skissert mulighet for plassering av helikopterlandingsplass på pir i sjø med direkte
forbindelse til sykehusets akuttmottak. Pir for helikopterlandingsplass kan også i fremtiden
kombineres med kai for ambulansebåt i en samlet heliport. Heliport vil ikke belyses og utredes i
planforslaget, men det skal i den grad det er hensiktsmessig sikres at det ikke tillates tiltak som kan
være til hinder for en slik løsning.
Det er forutsatt at eksisterende ambulansestasjon flytter med sykehuset. Plassering og disponering
av funksjonen i forhold til akuttmottak skal undersøkes.
.

Side 12

3

Planområdet

Planområdet ligger på Rossmolla, som er litt over 2 km nord for Hammerfest sentrum. Tomten for
sykehuset er flat og enkel å bebygge. Området er værutsatt, og nærhet til sjøen kan være en
utfordring, spesielt med tanke på springflo og bølger. Snødrift er ikke en relevant utfordring for
tomten, men klima er fuktig og skiftende.
Planområdet er på ca 150 dekar. Planens omfang utover tomt for sykehus er i hovedsak initiert av
behov for å se på veiføringer og kryssløsninger i områder som følge av behov for å regulere Rv 94
tilbake til eksisterende trasé forbi sykehuset. Området inkluderer også regulert areal i sjø i vest og
syd som følge av behov for utfyllinger og regulering av sjøarealet
Sykehustomtens antatte størrelse er på ca. 40 dekar. Utover dette har man mulighet til å fylle ut i
sjøen til et areal på 52.000 kvm.

Figur 7 Forslag til planavgrensning
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Sykehustomten ligger inntil Kransvikveien som er en del av riksvei 94. Denne veien er del av dagens
bussrute, med regulert busslomme inntil tomten og gang- og sykkelvei på østsiden.
Sykehustomten er en utfylling, og blir i dag benyttet av Equinor som midlertidig anleggsområde og til
boligriggområde med midlertidige brakker som del av infrastrukturen for drift på Meland og
Melkøya.

Figur 8 Tomten sett mot nord/vest. Det i dag plassert brakker tilknyttet Equinor. Skjermdump fra Google (2010)

Figur 9 Tomten sett fra Fuglenes mot nord/øst (foto LINK arkitektur 2016)
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3.1 Virksomheter innenfor planområdet
Rossmolla renseanlegg ligger rett nord for aktuell sykehustomt, og det går en utslippsledning over
tomten. Denne må sannsynligvis legges om.
Innenfor og nær planområdet ligger følgende funksjoner og bedrifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Anleggsplass og midlertidig brakker for Equinor
Hammerfest Energi nett AS
Hammerfest Båtforening
Bakehuset Nord-Norge AS
Hertz Hammerfest
Stellaris Danseteater
Isbjørnhallen Svømmehall
Hammerfest videregående skole
Nyboloft Byggvare AS
Meridianstøtten
Asco
Hammerfest Trafikkstasjon
Bunker Oil AS
Kleven Jakt og Fiske AS
Nabolag langs Rossmollgata, særlig mellom krysset Rv94-Meridiangata og RossmollgataRossmollgata
16. Fuglenes Batteri
17. Snøhvit Motorklubb
18. Ølen Betong AS

3.2 Eiendomsforhold
Planforslaget omfatter GNR 21 BNR 639, 346, 812, 344, 2, 647, 391, 620, 790, 724, 789, 806, 798 og
863 på Rossmolla.
Hammerfest kommune eier i hovedsak tomt for sykehus, og den leies i dag av Equinor (per 2018).
Øvrige deler av planområdet utgjøre småindustriområde mellom Kransvikveien og Rossmollagata
samt vegarealet langs Kransvikveien og kryss Meridiangata, Rossmollgata og Finnmarksveien med
tilstrekkelig sideareal til å etablere en gang- og sykkelforbindelser.
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Figur 10 Gnr og bnr innenfor og rundt planområdet
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Figur 11 Eiendomsforhold innen og rundt planområdet (per 2013)
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4

Sentrale retningslinjer og planstatus

4.1 Statlige retningslinjer og bestemmelser
Store offentlige institusjoner som sykehus er viktig for by- og tettstedsutvikling, miljø, arealbruk,
transport, beredskap, fagmiljøer og arbeidsplasser. I den forbindelse er det flere statlige føringer som
er relevante for etableringen av nytt sykehus på Rossmolla:
•
•
•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal, transport og boligplanlegging (2014)
Rikspolitiske retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlige tjenestetilbud
Nasjonal strategi for folkehelse
Helsedirektoratets veiledere, b.la. Et trygt fødetilbud
Nasjonal Gå-strategi
Klimaforliket 2014 – Nullutslippssamfunn 2050

Tilgjengelighet er viktig for større sosiale institusjoner som sykehus. Ut ifra statlige retningslinjer bør
disse derfor lokaliseres der det er godt utviklet kollektivtilbud, godt utbygget infrastruktur for gående
og syklende samt god tilgang til sosial og kommersiell infrastruktur for å redusere bilbruk og
klimautslipp.
Transport utgjør omtrent 40% av klimagassutslippene i bygg og anlegg nasjonalt. Redusert
klimagassutslipp og god stedsutvikling kan optimaliseres ved å legge til rette for grønn mobilitet ved
lokalisering.

4.1.1 Planer Helse Nord/Finnmarkssykehuset
I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld. St. 11 (2015-2016) skal Finnmark
fortsatt ha to akuttsykehus, ett i Hammerfest og ett i Kirkenes. I tillegg er det vedtatt at sykestua i
Alta skal utvikles til et nærsykehus med senger, operasjonsstue og økt kapasitet for poliklinikk og
dagbehandling.
Helse Nord RHF har gitt Finnmarkssykehuset HF ansvar for å utvikle spesialisthelsetjenestetilbud til
den samiske befolkningen i Finnmark og nasjonalt ved Samisk Helsepark i Karasjok.
Finnmarkssykehuset HF har med bakgrunn i krav fra veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg
vedtatt Strategisk utviklingsplan (SU) for Finnmarkssykehuset 2015-2030. Styret i
Finnmarkssykehuset HF vedtok i sak 98/2012 at SU skal være premissgivende for fremtidig utvikling
og at lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.
Følgende grunnlagsdokumenter ble lagt til grunn for Idéfasen for Nye Hammerfest sykehus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årlig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF
Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030
Verdigrunnlaget for Helse Nord
Styrevedtak 147/2013 Helse Nord RHF – Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/VestFinnmark
Regionale fagplaner og handlingsplaner
Investeringsplanen til Helse Nord vedtatt i styret 23.05.2017
Sykehusutvalgets rapport (01/2013) høringssvar og kommentarer
Styresak 98/2013
Forvaltningsplaner for eiendommer omfattet av Landsverneplanen
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Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 ivaretok en overordnet samkjøring av
prosjektene:
•
•
•
•
•

Nye Kirkenes Sykehus
Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus
Samisk Helsepark i Karasjok
Alta Nærsykehus
Nye Hammerfest sykehus

Konseptrapporten (av 02.02.2018) beskriver utredningen av nytt akuttsykehus for Vestre Finnmark
plassert i Hammerfest. Alle funksjoner som er i Hammerfest sykehus i dag er ivaretatt.
I konseptfasen er det anbefalt å utrede tre - alternativer fram til valg av foretrukket konsept. For nye
Hammerfest sykehus har konseptfasen vurdert de to tomtene, bygging på Fuglenes og på Rossmolla,
med hver sin utbyggingsløsning, i tillegg til 0-alternativet.
Konseptfaseutredning har dokumentert at etablering av Nye Hammerfest sykehus på den foreslåtte
tomten på Rossmolla, har de resultatmål som er ønsket for det nye sykehuset og innenfor rammene
for utvikling av spesialisthelsetjeneste nasjonalt.

4.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Vedtatt ved kongelig resolusjon 24.06.2011. Nedenfor følger utdrag som er relevant for lokalisering
av sykehuset ved Rossmolla.
Under kapitlet om klima og energi:
«Alle beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger og infrastruktur vil
påvirke energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid framover. Fylkeskommunene og
kommunene har som ansvarlige for planleggingen en viktig rolle i å bidra til å redusere
klimagassutslippene. Klimasmart planlegging i dag vil gi et viktig bidrag til et framtidig
lavutslippssamfunn. Motsatt vil en planlegging som fører til høye utslipp svekke mulighetene for å
realisere lavutslippssamfunnet.»
Innen tema by- og tettstedsplanlegging:
«Regjeringen forventer at:
•

•

•

By- og tettstedskommuner vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og rundt
kollektiv-knutepunkter og bidrar til å forhindre byspredning. Fortetting og omforming skjer
med kvalitet og uten at det forringer omgivelsene eller fører til økt forurensning.
Fylkeskommuner og kommuner har en aktiv rolle i arbeidet med bypakker for areal- og
transportutvikling, hvor virkemidler for miljøvennlig transport og tiltak for å begrense
biltrafikk sees i sammenheng med en arealbruk som bygger opp under kollektiv-, sykkel- og
gangtransport
Fylkeskommunene og kommunene bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-,
natur- og friluftsområder.»

Reguleringsplanen må videre utformes i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer:
•
•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Rikspolitiske retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveier
Retningslinje for behandling av støy i arealplaner
Sametingets retningslinje for endret bruk av meahcci (utmark)
Side 18

4.1.3 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
«Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler
for å redusere utslipp av klimagasser og sikre effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
tråd med retningslinjen.
For å redusere utslipp fra transportsektoren er det nødvendig å ta i bruk en rekke virkemidler. Viktige
grep er å tilrettelegge for økt kollektivsatsing, sykkel, gange, innføre restriksjoner i bilbruken, utvikle
transportbesparende arealbruksmønster og legge til rette for reduserte utslipp av enkelte kjøretøy.»

4.1.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
«Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette
for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses.
Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og
effektiv samordning mellom ulike transportmåter.»
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i
by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk
mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Ved utformingen av utbyggingsmønsteret
og transportsystemet skal det legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. Regionale
publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional
helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senter-struktur og kollektivknutepunkter.

4.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med disse er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og
ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, og å gi et
grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn /
interesser.

4.1.6 Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Formålet er å tydeliggjøre nasjonal politikk i 100-metersbelte langs sjøen. Målet er å ivareta
allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbelte langs sjøen gjelder
følgende som er relevant for lokalisering:
•

•

•

Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at
utbygging skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås.
Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn
ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet
til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også
vurderes.
Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig.

4.2 Fylkesplaner, fylkesdelplaner og strategier
Finnmark er Norges største fylke, men også det med lavest innbyggertall (per 1.1.2007). De regionale
sentrene Alta, Kirkenes, Hammerfest og Vadsø bosetter omtrent 44 000 innbyggere, noe som utgjør
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nesten 60% av befolkningen i Finnmark. Innvandring fra andre land utgjør en stor del av
befolkningsveksten i Finnmark.

4.2.1 Fremtidens Finnmark - Regional utviklingsplan 2014-2023
Regional utviklingsplan for 2014-2023 – Fremtidens Finnmark vedtatt 25.05.2015 har som
hovedutfordring å beholde og utvikle en sterk kystlinje og innovative kystsamfunn. Mål for
innovasjon er å få frem innovative næringsklynger gjennom koordinert innsats mellom næringsliv,
forskningsinstitusjoner og offentlig sektor. Dette vil være relevante hensyn i forbindelse med det nye
sykehuset.

4.2.2 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmarkplan 2016-2018
«Status for folkehelse i Finnmark er sammensatt og svært variert fra kommune til kommune.
Finnmarkinger lever i gjennomsnitt kortere enn folk lenger sør i landet. Selv om dette også varierer
mye i fylket, kan levealder sees i sammenheng med bakenforliggende årsaker som f.eks. lavere
utdanningsnivå, høyt frafall fra videregående skole, høye forekomster av skader og ulykker, høy
tobakksbruk, høyere andel overvektige, høyere andel diabetes type 2 og høyere andel hjerte- og
karsykdommer»

4.2.3 Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016–2028
Regional plan for kompetanse i Finnmark hever blikket og identifiserer retning og mål for
kompetanseutvikling i fylkeskommunen. Formålet med planen er å utvikle en helhetlig strategisk
satsning der høyere utdanning og forskning ses i sammenheng med ønsket utvikling av Finnmark.
«For å opprettholde gode kommunale tjenester er det helt nødvendig å satse på utdanninger innen
helse og omsorg, oppvekstyrkene og annen offentlig tjenestevirksomhet» (s. 7).

4.2.4 Regional transportplan for Finnmark 2014–2023
Regional transportplan for Finnmark (RTF) er et overordnet plandokument som søker å binde
sammen ansvarsområdene innen samferdsel og transport i Finnmark. Den viser transportutviklingen i
Finnmark i perioden 2014-2023. Transportplanen har satt seg som samfunnsmål «å skape et
transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig regional
utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark». Fylkeskommunen setter seg mål å redusere
klimautslipp ved å redusere biltrafikk og oppmuntre til økt kollektivbruk, samt bedre forhold for
gående og syklende.

4.2.5 Handlingsplan for kollektivtransport 2015-2018 (Vedlegg til Regional transportplan
2014-2023)
Som vedlegg til Regional transportplan 2014-2023, er Handlingsplan for kollektivtransport 2015-2018
en plan som overfører mål og strategier til kollektivtilbudet i Finnmark. Som mål sier planen at
«kollektivtilbudet skal gi innbyggerne i Finnmark forutsigbare transportmuligheter». For å oppnå
dette formulerer planen tre konkrete strategier:
•
•
•

Sørge for kollektivtilbud med forutsigbar regularitet og punktlighet
Tilpasse kollektivtilbudet til alle brukerne på en tilfredsstillende måte
Tilrettelegge kollektivtilbudet i forhold til andre offentlige tjenester

4.3 Kommunale planer og reguleringsplaner
En sentral utfordring formulert i kommuneplanen til Hammerfest er den begrensede tilgangen på
tilgjengelige utbyggingsarealer. Topografi og klima er begge begrensende faktorer hva kommer til
utbygging i Hammerfest. Samtidig utgjør denne fysiske begrensningen er mulighet til å bygge tett og
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med korte avstander. I tillegg til petroleumsindustrien i Hammerfest, representerer sykehuset et
verdifullt fagmiljø og er en viktig arbeidsplass i kommunen.

4.3.1 Kommuneplan for Hammerfest kommune 2015–2027: Samfunnsdel
Kommuneplanenes samfunnsdel ble vedtatt 12.11.2015, og har som hensikt å formulere visjoner,
mål og strategier for samfunnsmessige langsiktige utfordringer i Hammerfest kommune. Mål og
strategier for kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 identifiserer folkehelse og en aldrende
befolkning som en økende utfordring for Hammerfest. Dette fordrer langsiktige strategier og
beredskap for å imøtekomme tjenestebehovet i helsesektoren. Kommuneplanens samfunnsdel
definerer folkehelse, næringsutvikling og kompetanseutvikling som satsningsområder.

4.3.2 Kommuneplan for Hammerfest kommune 2010-2022: Arealdelen
I kommuneplanen sin arealdel har området formålet bybebyggelse, jf. utsnitt under.

Figur 11 Utsnitt av gjeldende kommuneplan

4.3.3 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025
Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 ble vedtatt i Hammerfest kommunestyre
19.06.2014. Kommunedelplanen har som hensikt å vise tillatt arealdisponeringsplan på et
grovmasket nivå innen planområdet.
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Figur 12 Utsnitt av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord (kilde Hammerfest kommune)

Det aktuelle planområdet er i kommunedelplanen regulert til næringsbebyggelse. Planforslaget er
således i strid med reguleringsformål i kommunedelplan.

4.3.4 Områdereguleringsplan for Rossmolla - Meland
Planområdet inngår i områdereguleringsplan for Rossmolla – Meland, planID 20040001, vedtatt av
Hammerfest kommunestyre 16.10.2014.
Tomt for sykehus, helsehus og universitet omfatter i hovedsak felt BA 6 og er regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål med underformål kontor/industri. Tomten er på 29 540 daa, og tillatt
BYA er regulert til 7500 m2, opp til c+15.
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Figur 13 Utsnitt av områdeplan for Rossmolla - Meland

Planforslaget er således i strid med gjeldende områderegulering for felt BA 6 mht. formål og
utnyttelse samt justering av veitrasé for Rv 94.
Sykehusdrift krever en reguleringsplan for formålsendring fra bebyggelse og anlegg til offentlig og
privat tjenesteyting sykehus, institusjon, undervisning og forskning for sykehustomten. For øvrige
deler av planområdet opprettholdes allerede regulerte formål som er kontor og industri, og
bebyggelse og anlegg samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

4.3.5 Andre relevante pågående planprosesser
Statens vegvesen er i gang med planer for opprusting av Rv 94 fra Skaidi til Hammerfest.
Målsettingen er å ruste opp riksveien til å møte den utviklingen man forventer i regionen.
Hammerfest kommunestyre fattet vedtak av detaljregulering gjennom Hammerfest sentrum fra
Jansvannet til Fuglenes 09.06.2016. Detaljreguleringsplanen strekker seg til krysset Fuglenesbukta Meridiangata.
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Figur 14 Trasé for ny Rv 94 strekning Jansvannet - Fuglenes

Det er vedtatt ny lufthavn på Grøtnes for å imøtegå fremtidens behov. Fremdrift er fremdeles
uavklart da det er usikkerhet rundt Avinor sine planer med hensyn til midler til flytting. Dette
planforslaget vil ha konsekvenser for etableringen av nytt sykehus på Rossmolla, da det vil være
større avstand til flyplassen og dagens flyplassareal vil frigjøres for annet bruk.
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5

Beskrivelse av alternativene

Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for deretter å
belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utvikling innenfor planområdet. Planprogrammet skal
være oppskriften og beskrive og liste opp det som skal inngå i den kommende plan- og
utredningsprosessen.
Forslagsstillers utbyggingsalternativ er beskrevet under. Det legges opp til at konsekvensene av
utbyggingsalternativet skal vurderes i forhold til et såkalt 0-alternativ.

5.1 0-alternativet
Iht. KU-forskriftenes § 6 skal planprogrammet redegjøre for relevante og realistiske alternativer. 0alternativet fungerer som sammenlikningsgrunnlaget for utredningsalternativene. 0-alternativet skal
beskrive dagens situasjon og forventet utvikling uavhengig om nye tiltak iverksettes.
0-alternativet i denne sammenhengen forutsetter at det ikke bygges nytt sykehus på Rossmolla og at
tomten videreutvikles i hht dagens regulering.
Tema folkehelse og beredskap vil lokaliseringen av sykehus på Fuglenes være 0-alternativ.
For helikopter og ambulansebåt vil dagens lokaliseringer hhv på Hammerfest flyplass og Hammerfest
havn være 0-alternativer.

5.2 Alternativ 1

Figur 15 Skisse til utbyggingsprinsipper i konseptfase (LINK arkitektur)

Formålet med forslagsstillers utbyggingsalternativ er å legge til rette for nytt og moderne sykehus
plassert på Rossmolla. Rossmolla ligger omtrent 2 km nord for Hammerfest sentrum, og har dermed
stor nærhet til byens tilbud, bosetting og samarbeidspartnere. Det nye sykehuset vil være
dimensjonert for fremtidens behov i Finnmark. Bruttoareal for nye Hammerfest sykehus er 29 000
kvm.
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Finnmarksmodellen har økt fokus på utdanning og rekruttering i sykehuset. I første rekke utgjør
dette et økt kapasitetsbehov i poliklinikk når det gjelder både undervisning og pasientbehandling i
det nye sykehuset.
Sykepleierutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet er i dag samlokalisert med sykehuset i
Hammerfest. I tillegg tar sykehuset imot praksiskandidater fra medisinstudier i Tromsø. Arealene
universitetet disponerer i sykehuset i dag er strekker ikke lenger til, kvalitetsmessig eller
kapasitetsmessig. Disse trenger derfor en oppgradering skal samlokalisering foregå i fremtiden.
Samlokalisering anses å ha høy verdi for fremtidig samarbeid rundt utdanning og næringsutvikling.
Foreløpig estimert arealbehov til universitetet er beregnet å være rundt 2500 kvm.
Hammerfest kommune har i kommunestyrevedtak 5. april 2018 (2018/615-1) utrykt et behov for å
integrere et nytt helsehus og parkeringshus med plass for 426 plasser felles for Finnmarkssykehuset,
Hammerfest kommune og UiT Hammerfest i sykehusanlegget på Rossmolla. Totalt er arealbehovet
for kommunale funksjoner estimert til 4200 kvm ved sambruk med sykehuset og inneholder
legesenter, KAD 2 senger, 20 rehabiliteringsplasser, korttidsopphold psykiatri, smitteavdeling og
rehabiliteringsenhet.
For å tilegne seg nok areal til det nye sykehuset vil det sannsynligvis måtte fylles ut i sjøen til et
område på 52.000 kvm. Det må avklares hvor fyllingen eventuelt kan hentes fra, og hvorvidt det er
behov for regulering av masseuttaksområde.

Figur 16 Snitt mulighetsstudie i konseptfase for Nye Hammerfest sykehus.

Parallelt med planprosessen vil det utarbeides et forprosjekt der alle tre virksomheter vil samordnes i
et kompleks. Videre prosjektering vil avklare nærmere rammer for utforming, trafikkløsninger mm.
Det vil i planforslaget utredes en framtidig utvidelse av sykehuset med ca. 50%. Dette er foreløpig
estimert til å utgjøre ca. 12.500 kvm. Utvidelsen vil trolig forutsette en utfylling sør/øst på tomten.
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Figur 17 Prinsippløsning for en framtidig utvidelse med 50%

Figur 18 Situasjonsplan nytt sykehusanlegg inkludert helsehus, universitetsformål, parkeringsanlegg og mulig framtidig
plassering av helikopter og ambulansehavn i syd (se innfelt areal).
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6

Konsekvensutredning

6.1 Utfordringer og sentrale problemstillinger
Sentrale utfordringer og problemstillinger som er vurdert som sentrale konseptvalgfasen og i
oppstartsmøte med kommunen, blir gjort greie for her, jf. KU-forskrift § 7.
Risiko knyttet til supplerende utfylling av Rossmolla
Som del av planarbeidet vil det bli gjennomført ekstra utfylling av tomten. Dette er en nødvendig
forutsetning for etableringen av et nytt sykehus på Rossmolla. Det er knyttet en del usikkerhet rundt
denne fasen av prosjektet, blant annet til hvor massen skal komme ifra, og konsekvenser utfylling vil
ha for marint miljø. Dette vil bli utredet videre i planarbeidet.
Nytt vegsystem rundt Rossmolla
Det må utvikles et nytt vegsystem til nytt sykehus på Rossmolla og videre nordover mot Meland.
Trafikk til sykehuset gir andre forutsetninger for trafikkløsninger enn dagens regulering.
Gang- og sykkeltilgang
En forutsetning for planarbeidet med sykehustomten på Rossmolla er opparbeidelsen av gode gangog sykkelforhold rundt sykehuset. Det vil bli utredet veianalyser av dagens forhold, under
gjennomføring og etter utført oppføring.
ROS bølger og vind.
Rossmolla er klima- og værutsatt, da særlig i forhold til bølge og vind. Klima og værforhold på tomten
vil bli utredet.
Bygningsmessige kvaliteter, undervisning og omsorg
Det vil bli vurdert og utredet flere alternativer og konsepter rundt plassering og program for
sykehusbygningen, spesielt sett i forhold til omsorgsboliger og undervisningsarealer. Det vil være
høyt fokus på utforming av felles utomhusarealer.
Energiforsyning til sykehuset
Det er knyttet ulike problemstillinger rundt energiforsyning av sykehuset. Det kan være aktuelt å
bygge eget anlegg som leverer varme fra sjøen, kjølevann fra Melkøya eller gjenvinningsanlegg fra
renseanlegget som kommunen har bygd. Dette temaet vil bli utredet videre.
ROS – Melkøya
Sikkerhetsrapport utarbeidet av Statoil (nå Equinor) utgitt 2013-09-19 vurderer risikonivået på
Hammerfest LNG. Rapporten viste at sykehuset kan plasseres på Rossmolla da den faller utenfor
hensynssonen («ytre sone»). De har gjennomført en oppdatert risikoanalyse og bekrefter at det ikke
foreligger endring i tidligere vurdering av hensynssone.
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Figur 19 Isoterisk kontur for Hammerfest LNG. Kilde Statoil (Equinor)

6.2 Utredningstema
For å komme frem til aktuelle utredningstema, er alle tema som omhandles av forskrift om
konsekvensutredninger vurdert med hensyn til beslutningsrelevans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturmangfold (dyre- og planteliv) – relevant da det er aktuelt å utvide fylling
Forurensning – relevant da det er kjente forekomster i sjøen utenfor.
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger – relevant da forutsetninger endres i planen.
Tema bør skille trafikk og energi.
Kulturminner og kulturmiljø – ikke relevant da tema er utredet i gjeldende plan og ikke
omfatter endringer
Landskap – relevant mht endring av bebyggelses utforming, bruk og fjernvirkning
Jordvern – ikke relevant da tomten er fylling
Samisk natur- og kulturgrunnlag – ikke relevant da team er utredet i gjeldende plan og ikke
omfatter endringer.
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen – lite relevant da tiltaket ikke gir
endringer i tiltaket – inngår i felles tema Folkehelse.
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett – relevant og inngår i tema trafikk
Kriminalitetsforebygging – lite relevant og belyses i tema Folkehelse
Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3 – relevant på grunn av tiltakets funksjon og tomtens
beliggenhet.
Risiko ved havstigning – relevant og inngår i tema beredskap og risiko
Barn og unges oppvekstsvilkår - lite relevant da området i dag ikke er bruk til lek og opphold
eller egnet til dette formålet – belyses i tema Folkehelse
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•
•

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet – relevant da tiltaket vil være synlig i
bybåndet langs sjøen
For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal
konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette – ikke relevant.

Konsekvenser av utbyggingsalternativene skal vurderes opp mot 0-alternativet for alle relevante
utredningstema. Tiltakets influensområde vil variere avhengig av utredningstema, og i
konsekvensutredningen skal det gjøres en nærmere avgrensning av influensområde i forhold til hvert
enkelt utredningstema. Ikke alle ovennevnte tema er aktuelle for prosjektet. Aktuelle
beslutningsrelevante tema blir omtalt under.

6.3 Metode
For å kunne analysere fordeler og ulemper av et tiltak er det nødvendig å vite hvilke konsekvenser
tiltaket kan forårsake. En forutsetning for konsekvensanalyser er at en kan kartlegge sammenhenger
mellom årsak og virkning. Gjennom kunnskap om disse sammenhengene kan konsekvensene av et
tiltak eller en plan utredes. I konsekvensanalyser er tiltaket eller tiltakene alltid årsak. Det er viktig å
holde orden på sammenhengen mellom tiltak og konsekvens for å få med alle konsekvenser og
unngår dobbelttellinger.
Det må i hvert enkelt prosjekt vurderes hva som er tilstrekkelig kunnskapsnivå for å sikre et godt nok
grunnlag for avgjørelser. Kunnskapsnivået må samsvare sannsynligheten for endringene og i hvor
stor grad endringene er alvorlige. Man kommer frem til konsekvensene av et tiltak ved å beregne
eller vurdere forventet tilstand etter gjennomføring av tiltaket mot forventet tilstand uten tiltaket,
inkludert eventuelle avbøtende tiltak. Konsekvenser av utbyggingsalternativene skal vurderes opp
mot 0-alternativet for alle utredningstema.
De ulike temaene skal så langt det lar seg gjøre utredes med grunnlag i tilgjengelig informasjon fra
offentlige databaser og rapporter, lag og organisasjoner, samt egne befaringer. Særskilte
undersøkelser parallelt med planarbeidet skal skildres nærmere.
Tiltakets influensområde vil variere avhengig av utredningstema, og i konsekvensutredningen skal
det gjøre en nærmere avgrensing av influensområde i forhold til hvert utredningstema.

6.4 Utredningsprogram
Naturmangfold - MULTICONSULT
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Området er i dag en kunstig utfylling, så det er knyttet lite problemstillinger til disse massene.
Videre utfylling i sjøen betyr betraktelig inngrep i landskap og kan potensielt sett påvirke marine
verdier.
Det er påvist forurenset grunn i sjøbunn ved Rossmolla. Inngrep vil kunne spre forurensede
partikler og påvirke marine verdier. I følge opplysninger i Naturbase er det ikke kartlagt spesielt
verdifulle naturtyper eller observert hensynskrevende enkeltarter på Rossmolla. De fleste
observasjonene er knyttet til hekking av fugl, men det framstår liten konflikt.
Grunnlagsdata:
Miljøstatus
Metode og behov for utredningen:
Vurderinger gjøres ihht naturmangfoldsloven gjennom beskrivelse.
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Forurensning og grunnforhold
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Tomt for sykehus er en utfylling og eksisterende fylling må utvides med nytt landareal på ca 4.000
kvm og stipulert fyllmasse er 50.000 m3 med tillegg for kornehøyde på molo mot overskylling
bølger på ca 25.000 m3.
Grunnforholdene forventes å være skjellsand/korallsilt over fast morene i sjøen utenfor.
Miljøundersøkelser av sjøbunnsedimenter utført 2002 og 2003 har påvist forurensning av PAH,
PCB og TBT. Det antas at sjøbunnsedimenter fremdeles er forurenset.
Forurensningssituasjonen på land er ikke undersøkt. Området har vært benyttet til lagingsplass for
diverse utstyr og brakkerigger.
Grunnlagsdata:
Rapport konseptvalgfase – orienterende geoteknisk vurdering 29.08.2017.
Grunnundersøkelser
Rapport konseptvalgfase – orienterende miljøteknisk vurdering 29.08.2017
Miljøteknisk grunnundersøkelse må gjennomføres for å avdekke evt. forurensing på land.
Metode og behov for utredningen:
Planområdets egnethet for planlagt utvikling og nødvendige tiltak.
Den nye bebyggelsens konsekvenser for grunnforhold.
Grunn og miljøundersøkelser og erapporter med vurderinger.
Risiko for skader/ulemper herunder vurdering av områdestabilitet.¨
Utrede omfang og utstrekning av forurensning i grunnnen.
Beskrivelse, prøvetakningsplan og tiltaksplan.

Transport
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Rossmolla ligger sentralt til, og nærme infrastruktur og kollektivruter. En aktivitets- og
virksomhetsutvidelse vil allikevel legge mer press på eksisterende infrastruktur.
Dagens vegløsning er tilpasset nåværende bruk av området.
I ny situasjon vil trafikkmønster og trafikkmengder endres. Vurdering av fremtidig trafikkmengde
på nytt vegsystem og tilgrensende hovedveger benyttes for å dimensjonere veger og vegkryss,
samt å vurdere andre elementer i trafikksystemet.
Det skal sees på gang og sykkeltraseer i en større omkrets rundt sykehuset som langs
Finnmarksveien og hele veien ut til Meland.
Grunnlagsdata:
Trafikkmengder på vegnettet er delvis kjent, men må kontrolleres.
Data om dagens trafikk til og fra sykehuset innsamles.
Det er registrert relativt få trafikkulykker.
Metode og behov for utredningen:
• Kvalitetssikre løsninger og beskrivelser.
• Vurdering av trafikkløsninger, adkomster og veisystem (herunder trafikksikkerhet).
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•
•
•
•
•

Trafikkanalyse med kapasitetsvurdering av kryssløsninger mht. økt trafikk til sykehuset og til
tilgrensende veisystemer.
Funksjonskrav til spesielle rom (parkering, varelevering) og funksjoner (adkomst, ramper) som
påvirker konstruksjonsvalg, innspill til høyde-/bredderegnskap
Prinsipper og løsninger for parkeringsanlegg, varelevering, avfallshåndtering (kapasitet,
geometri, stigningsforhold, høyde, arealbehov).
Få oversikt over trafikale forhold, samt legge føringer, rammeverk og premisser.
Vurdere behov for supplerende trafikkdata (vegvesen, kommune, tellinger).

Energiforbruk og energiløsninger
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Tomtens beliggenhet skaper utfordringer i forhold til å skape smarte energi- og
vedlikeholdssystemer som er værbestandige. Hammerfest Energi Nett AS (HEN) har i dag
konsesjon for å forsyne området med elektrisk kraft. For øyeblikket har ikke HEN kapasitet til å
forsyne nye kunder.
Grunnlagsdata:
Energibehov og mulige leverandørers kapasitet.
Metode og behov for utredningen:
Utrede hvilke energiløsninger som kan forsyne sykehusområdet og undersøke potensielle områder
for etablering av energisentral.

Landskap
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Rossmolla er utfylt land, og det planlegges å fylle mer. Dagens tomtelandskap er flatt og danner et
godt grunnlag for bygging. Det er knyttet usikkerhet til miljøforhold i massene på land, og
konsekvenser ved fylling. Nedbør i form av snø vil, dersom vind er til stede, avsettes på bakgrunn
av strømningsforholdene ved terreng og bygninger. Vinden kan dermed medvirke til dannelsen av
snøfonner i områder med le (ved bygninger eller terreng). Området er ikke som skred eller
rasutsatt. Utbygging på tomten gir gode forhold til sol, utsikt og rekreasjon utomhus.
Grunnlagsdata:
Terrengmodell og 3D modell av skisseprosjekt
Metode og behov for utredningen:
Beskrivelse, illustrasjon og snitt som redegjør for hvordan ny bebyggelsen vil fremstå i
nærområdet og fjernvirkning, siluett.
Kart, fotodokumentasjon, ArcGIS

Beredskap og ulykkesrisiko ( inkl ROS-analyse)
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Tomten ligger utsatt til mht vær og klima forhold som kan påvirke utbygging og drift av sykehus
som akuttsykehus.
Grunnlagsdata:
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Metorologisk data og analyser. Kartlegging av omkringliggende virksomheter.
Metode og behov for utredningen:
Aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter utredes med redegjørelse for sannsynlighet, konsekvens,
og avbøtende tiltak.

Klima (vind, bølge, havstigning, springflo) – MULTICONSULT
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Tomten karakteriseres av høy bølgeeksponering, spesielt ved sterk vestlig vind. Dette krever
spesielt fokus på plassering og utforming av bygningskroppen, samt bruk av korrosjonsbestandige
materialer i klimaskall.
Rossmolla er værutsatt, og bygningene må utformes etter de beste prinsipper for værharde
kyststrøk. For Rossmolla som ligger i sjøkanten må det i tillegg tas hensyn til sjørokk som kan
opptre i storm fra syd- og vestlig kant. Det må utredes hvordan krav til 1000 års bølgen for
avgrensningen denne mot tomten ut mot vannet.
Grunnlagsdata:
Rapport konseptvalgfase – bølger og overskylling Rossmolla 29.08.2017.
Fremherskende vindretninger og meterologiske data.
Metode og behov for utredningen:
Modellberegninger og vindsimuleringer av 3D modell for analyse av oppskylling og mikroklimatiske
virkninger utforming av bygg og uteområder.
Vurdering av utforming av plassering og utforming av bygningskorppen for sjukehus med tanke på
sikkerhet mot overskylling av bølger ved klimaendringer.

Støy - MULITCONSULT
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Økt trafikk på Rv 94 og fra sjøen kan få konsekvenser for plassering av pasientrom mm
Grunnlagsdata:
Støyberegninger gjøres på bakgrunn av trafikkanalyser og vindmålinger.
Metode og behov for utredningen:
Beskrive konsekvenser av støy frå ulike støykilder enkeltvis og samlet for analyseområdet.
Støyfaglig utredning skal brukes som premissgivende reiskap for å optimalisere planen for
retningslinjer om støy. Utredningene må legge føringer for utforming av byggene, planløsning og
plassering av rom til støyfølsomme bruksformål – pasientrom.

Folkehelse (rekreasjon, barn og unge og kriminalitetsforebygging) - LINK
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Det er ingen rekreasjonsverdier eller lekearealer innenfor planområdet i dag.
Sykehusanlegget og tilhørende uteområder kan bli et målpunkt i Hammerfest for turer langs sjøen
og lokalmiljøet.
Grunnlagsdata:
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Kartgrunnlag og lokalkunnskap om rekreasjons- og aktivitetstilbud i nærområdet.
Metode og behov for utredningen:
Beskrivelse av tiltakets antatte innvirkning på lokalmiljøet og uteroms sin egnethet for rekreasjon,
lek og opphold. Vind, sol- og skyggeanalyser gjennom året.

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet - LINK
Kort om dagens situasjon og antatt problemstilling:
Forlengelse av sentrumsbebyggelse langs Hammerfest sin havnelinje.
Signalbygg i havnefronten som kan påvirke omgivelsene mht. lysforurensning, refleksjoner mm.
Høyde på bygget må sees i forhold til omkringliggende miljøer
Grunnlagsdata:
Skisseprosjekt, modeller og beskrivelse av nytt sykehusbygg.
Metode og behov for utredningen:
Beskrivelse, illustrasjon og snitt som redegjør for hvordan ny bebyggelse og høyder vil fremstå i
nærområdet og fjernvirkning

6.5 Avbøtende tiltak
Konsekvensutredningen skal avdekke konsekvenser og eventuelle ulemper som kan oppstå ved
gjennomføring av tiltaket, både under bygging og i driftssituasjonen. Planbeskrivelsen skal gjøre greie
for eventuelle avbøtende tiltak for eventuelle negative forhold avdekt i konsekvensutredningen.

6.6 Sammenstilling og forslagsstiller sin anbefaling
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av utbyggingsalternativet
og 0-alternativet, samt forslagstillers’ anbefaling. Konsekvensene for ulike tiltak skal oppsummeres
og sammenstilles. Det skal gjøre greie for i hvilken grad de ulike tiltakene sikrer måloppnåelse i
forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre relevante planer.
Det skal vurderes i hvilken grad tiltak samsvarer med gjeldende plan, og hvilken grad en må søke om
tillatelse fra offentlig styresmakter for å kunne gjennomføre tiltaket. Tema som vil bli drøftet er blant
annet nasjonale, regionale og lokale areal og transportmål, bostadspolitikk og klima- og energimål.

7

Framdrift

Fremdriften forutsetter tett kontakt med kommunens planmyndighet under plan- og
utredningsarbeidet. Videre vil det være løpende kontakt og samråd med andre myndigheter som har
relevans til saken.
Plan- og utredningsprosessen kan grovt deles inn i følgende faser:
Tidsrom

Planprosess

Ansvarlig

27.06.18 –
05.09.18

Varsel om oppstart og høring planprogram (6
+ 4 uker pga. ferie)

Link Arkitektur AS
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06.09.18-21.09.18

Oppsummering merknader og revidering
planprogram

Link Arkitektur AS

21.09.18

Innsending til HK for behandling (2 uker)

Link Arkitektur AS

09.10.18

Fastsetting planprogram kommunestyret

Hammerfest kommune

10.09.18-20.02.19

Utarbeiding av forslag til reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning

Link Arkitektur AS

21.02.19-14.03.19

1. gangs behandling av reguleringsplan med
konsekvensutredning i styret for miljø og
utvikling (MU)

Hammerfest kommune

15.03.19-03.05.19

Offentlig ettersyn av reguleringsforslag med
konsekvensutredning

Hammerfest kommune

Evt. åpent nabomøte
06.05.19-22.05.19

Merknadsbehandling

Link Arkitektur AS og
Hammerfest kommune

23.05.19-20.06.19

2. gangs behandling av reguleringsplan med
konsekvensutredning i styret for miljø og
utvikling (MU)

Hammerfest kommune

21.06.19-12.07.19

Sluttbehandling og vedtak HK

Hammerfest kommune
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