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1. Sammendrag og anbefaling

Med bakgrunn i Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset og styringssignaler
fra Helse Nord om renovering eller nybygg i Hammerfest, må Finnmarkssykehuset nå gå
videre med idéfase for Nye Hammerfest sykehus. Det foreligger en oppdatert
Mulitimapanalyse av sykehuset, som konkluderer med at tilstandsgraden har endret seg
fra 1,5 til 2,0 (hvor 0 er best og 3 er dårligst) i perioden fra 2012 til 2015.
Styret i Finnmarkssykehuset anbefales å vedta at idéfasen igangsettes og organiseres
etter prinsipper angitt i tidligfaseveilederen for sykehusbygg. Dette under forutsetning
av at Helse Nord godkjenner igangsettingen av prosessen, og at det utarbeides et
styringsdokument, som presenteres for styret i februar 2016. Det videre arbeidet må
skje i nært samarbeid med Helse Nord og det nye Sykehusbygg HF. Det forutsettes at
konseptet for Nye Hammerfest sykehus tilfredsstiller krav om økonomisk bærekraft i
Finnmarkssykehuset.

2. Bakgrunn

Strategisk utviklingsplan
Oppdragsdokumentet for 2013 og ”Veileder for tidligfaseplanlegging av
sykehusprosjekter” pålegger Helse Finnmark HF å ha en Strategisk utviklingsplan.
Denne planen skal gi et best mulig fremtidsbilde av helseforetakets planer for
virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling i et 20-30 års perspektiv. En
utviklingsplan er en operasjonalisering av overordnede planer og strategier og skal gi et
fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig
utvikling. Styret i FIN HF vedtok i sak 98/2012 at Strategisk utviklingsplan (SU) for
foretaket skal være premissgivende for arbeidet med alle byggeprosjekter i foretaket og
at lokalsykehuset for befolkningen i Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest.
Igangsettingen av arbeidet med SU ble vedtatt i styret i FIN HF i sak 5/2013 og
Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i styret i FIN
HF 28. mai 2015 (sak 30/2015). Helseminister Bent Høie (i Alta 02.09.2015) og adm.dir.
i Helse Nord RHF Lars Vorland (sist 29.09.2015) har flere ganger bekreftet at den
somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast.
Utviklingsplanen skal ivareta en overordnet samkjøring av prosjektene:
•
Nye Kirkenes Sykehus
•
Videreutvikling av organisering av psykisk helsevern og rus
•
Samisk Helsepark
•
Alta Nærsykehus
•
Nye Hammerfest sykehus
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Styringssignaler fra Helse Nord RHF
Helse Nord har bedt om en ny tilstandsrapport fra Hammerfest sykehus, og en sak via
styret i FIN HF til styret i Helse Nord RHF hvor man vedlegger tilstandsrapporten og ber
om å få gå i gang med idéfasen for Nye Hammerfest sykehus. Denne saken vil Helse Nord
ha behandlet innen utgangen av 2015. Det betyr at saken må opp i FIN HF sitt styre i
oktobermøtet.

Investeringsplan og bærekraft 2016-2023
Helse Nords investeringsplan for 2016 – 2023 har foreløpig satt opp utgifter for
renovering/nybygg i Hammerfest slik:
2019:
20.000.000
2020:
280.000.000
2021:
300.000.000
2022:
400.000.000
2023:
200.000.000

Foretaket må ha kontinuerlig fokus på bærekraft for å gjennomføre alle planlagte
investeringer de neste årene. Finnmarkssykehuset har de siste 4 årene levert
budsjettoverskudd til Helse Nord i henhold til krav. Dette har foretaket klart gjennom
god budsjettkontroll og et betydelig arbeid med tiltak som har hatt effekt i hele
organisasjonen. I 2015 styrer foretaket også mot et budsjettoverskudd på 25. mill.
kroner iht krav. I 2016 er krav til budsjettoverskudd 36. mill. kroner, som nå
innarbeides i budsjett gjennom pågående budsjettprosess. Foretaket har i tillegg
etablert en egen tiltaksplan for bærekraft som ble vedtatt i styret i desember 2014. Valg
av konsept og endelig beslutning om bygging av Nye Hammerfest sykehus vil skje i
slutten av 2017. Dette gir foretaket ytterligere 2 år på å etablere planer for nødvendig
bærekraft. Full innvirkning på bærekraften får ikke Nye Hammerfest sykehus før ved
ferdigstillelse, slik at foretaket har minst 8 år på seg for å etablere bærekraftig
virksomhet.

I 2016 vil idé- og etter hvert konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus primært ledes
av prosjektsjef, som trolig er på plass fra begynnelsen av 2016. Det er også satt av midler
i budsjettet for kjøp av eksterne tjenester og annet, som skal være tilstrekkelig for å
kunne gjennomføre planlagt aktivitet.

3. Saksvurdering/analyse

Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 – 2030 ble vedtatt i mai 2015,
og denne planen skal være premissgivende for alle større byggeprosjekter i
helseforetaket. Nye Hammerfest sykehus er blitt utredet som en del av SU. Det er gjort
vurderinger og mulighetsstudier for til sammen 5 (6) alternativer. Teknisk
oppgradering av eksisterende bygningsmasse, teknisk oppgradering og nytt
avlastningsbygg, full trinnvis utbygging på eksisterende tomt og to alternativer for nytt
bygg på ny tomt. Som et sjette alternativ er lagt inn forslag om å framskaffe en annen og
mer egnet tomt for formålet.
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Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030 har man beregnet at det vil være behov
for ca 90 senger. Nedgangen i antall senger i forhold til befolkningsveksten er grunnet
Alta-prosjektet og i tråd med overordnede føringer om mer dagbehandling og mer
behandling i kommunene. Sykehuset har ikke observasjonssenger i dag, men det
planlegges for dette i nytt sykehus. Hensikten med observasjonsplasser er å unngå
unødvendige innleggelser og redusere liggetiden. Det forutsettes at sykehusets
akuttfunksjoner videreføres og at de tilbudene som i dag finnes ved sykehuset utvikles
videre. Det er beregnet et behov for ca. 30.000 kvm til et nytt bygg. Dette inkluderer
lokaler for voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk (BUP). Grunnlaget for framskrivning, kapasitets- og arealberegning har i
hovedsak vært de samme omstillingsfaktorer og arealstandarder som for nye Kirkenes
sykehus. Det er tatt hensyn til vedtaket om og omfanget av utbyggingen i Alta i den
foreløpige beregningen av arealbehovet i Hammerfest.

Arbeidet med Nye Hammerfest Sykehus ligger i Helse Nords investeringsplan fra 2019,
og skal sikre et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt lokalsykehustilbud til
befolkningen i sykehusets nedslagsfelt, være driftseffektivt og gi forutsetninger for økt
kvalitet i pasientbehandlingen. Sykehuset skal sikre befolkningen i sitt opptaksområde
fullt ut dekkende spesialisttilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten, Alta
Nærsykehus, Samisk Helsepark og UNN. Nye Hammerfest Sykehus skal dimensjoneres
for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, beredskap og styrke
samhandlingen mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten. Foreløpige
beregninger viser det er mulig å renovere og bygge ut sykehuset på nåværende tomt.
Det foreligger en Multimapanalyse (tilstandsrapport) for Hammerfest sykehus fra 12.
januar 2012 utarbeidet av firmaet Multiconsult. På bakgrunn av denne jobbet man
videre med den bygningsmessige delen for Nye Hammerfest sykehus i SU. Det er nå
utarbeidet en ny tilstandsrapport, som er en oppdatering av tidligere Multimapanalyse.
Mulitimapanalysen for Hammerfest sykehus viste i 2012 en gjennomsnittlig
tilstandsgrad på 1,5, hvor 0 er best og 3 er dårligst. Rapporten fra september 2015
konkluderer med en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 2,0. Dette kan både skyldes
vedlikeholdsetterslep, skjerpede krav og bedre kjennskap til kartleggingsverktøyet.
Dersom FIN HF skal komme i gang med Nye Hammerfest sykehus fra 2019 ihht Helse
Nords investeringsplan, må arbeidet med idéfasen for Nye Hammerfest starte så snart
som mulig. Idéfasen skal danne grunnlaget for konseptfase og forprosjekt for Nye
Hammerfest, og forutsetter et styringsdokument. Noe som gir følgende tidsplan:

Styringsdokument:
Idéfase:
Konseptfase:
Forprosjektfase:
Byggfase:
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desember 2016 – februar 2016
mars 2016 - august 2016
september 2016 - september 2017
oktober 2017 - oktober 2019
januar 2020 –
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4. Risikovurdering

I henhold til foretakets kjerneverdier og bruk av navigasjonshjulet vurderes dette
tiltaket som riktig å iverksette. Dette vil ivareta tryggheten til innbyggene i Finnmark,
sikre en godt tilgjengelig spesialisthelsetjeneste og være med på å styrke kvaliteten i
foretaket. En grundig vurdering av alle tiltak, sett i en større sammenheng, vil være en
god måte å sikre riktig bruk av både foretakets investerings- og driftsmidler på.

5. Medbestemmelse

De ansatte og ansattes representanter har vært involvert i prosessen med Strategisk
utviklingsplan både i arbeidsgrupper og i drøftingsmøter, og de vil også involveres
videre som medlemmer i prosjektgruppen og i kommende arbeidsgrupper. Denne saken
er også drøftet i informasjons- og drøftingsmøte fredag 16. oktober.
Vedlegg
1. Multimap undersøkelse 2012
2. Multimap undersøkelse 2015
3. Strategisk utviklingsplan (kortversjon)
4. Mulighetsstudie Nye Hammerfest sykehus
5. Notat - Multimap
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Sammendrag
Bakgrunn og formål
I samarbeid med Helse Finnmark HF har Multiconsult bistått i kartlegging av helseforetakets
bygningsmasse. Kartleggingen har omfattet basisdata som areal, alder og hovedfunksjon for
den enkelte etasje, i tillegg til registreringer av teknisk tilstand og bygningsstrukturelle
egenskaper (konstruksjonsprinsipp og byggemåte).
Formålet med arbeidet er å gi et overordnet bilde av hele bygningsporteføljens tekniske
tilstand slik den er per i dag, samt gi indikasjoner på bygningsmassens potensial for ulik
fremtidig bruk. I sum danner analysene som er gjennomført et viktig informasjons- og
beslutningsunderlag for videre strategisk og taktisk planlegging og utvikling.
Metode og omfang
Metoden som er benyttet for kartlegging av bygningsmassen er basert på prinsippene i Norsk
Standard 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader
fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Teknisk tilstand er vurdert på grunnlag av 18
sammensatte parametere innenfor hovedkomponentene i Norsk Standard 3451Bygningsdelstabellen.
Det er totalt kartlagt 42 964 m2 BTA, fordelt på 21 bygninger. Den gjennomsnittlige alderen
for bygningsmassen er beregnet til 47 år (arealvektet).
Teknisk tilstand og estimert teknisk oppgraderingsbehov
Kartleggingen har avdekket at i overkant av 40 % av bygningsmassen i sum er å betrakte som
meget god eller god/tilfredsstillende. Øvrig bygningsmasse er vurdert som utilfredsstillende.
Ingen bygninger er samlet vurdert som svært dårlig.
Samlet gjennomsnitt på tilstandsgrad for hele porteføljen er 1,5. Til sammenligning er
landsgjennomsnittet innefor helseforetakene tilsvarende tilstandsgrad 1,2 – 1,3
På bakgrunn av den kartlagte tilstanden er det foretatt estimater av kostnadsbehovet for teknisk
oppgradering. Kostnadsestimatene er basert på en forutsetning om at samtlige bygninger skal
beholdes og oppgraderes slik de er i dag og omfatter ikke funksjonelle ombygginger.
Beregningene viser et estimert teknisk oppgraderingsbehov for de presserende forholdene, dvs.
”MÅ- tiltak”, på til sammen ca 235 millioner kroner.
Videre er estimatet knyttet til utvidet vedlikehold for utbedring av de nevnte utilfredsstillende
forholdene, dvs. ”BØR- tiltak”, på til sammen ca 170 millioner kroner. Dette utgjør ikke et
akutt behov, men forventes å forsvarlig kunne gjennomføres over en tiårsperiode.
I sum utgjør ovennevnte ca 405 millioner kroner som representerer et samlet vedlikeholds/investeringsbehov over en anslått tidshorisont på 10 år. Til sammenligning tilsier normtall for
normalt verdibevarende vedlikehold for den samme bygningsporteføljen og over den samme
perioden et beløp på ca 70 – 90 millioner kr.
Det er nødvendig å påpeke betydningen av å se teknisk tilstand og behov for teknisk
oppgradering i sammenheng med eventuelle behov for ombygging. Ombyggingsbehov vil
avhenge av dagens funksjonelle egnethet og fremtidige funksjonsfordelinger i kombinasjon
med bygningenes tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk.
Tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk
Når det gjelder bygningenes tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk er enkelte
bygninger og etasjer som ikke er vurdert som relevant for denne vurderingen utelatt. I sum
inngår ca 30 000 kvadratmeter bruttoareal i denne vurderingen.
Til grunn for vurderingene ligger kartlegging av utvalgte bygningsstrukturelle egenskaper.
Med bygningsstrukturelle egenskaper menes her de forhold som er bestemt av
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konstruksjonsprinsipp og byggemåte, dvs. de forhold som oppfattes som faste/statiske
(eksempelvis etasjehøyde, bygningsbredde, lastkapasitet etc). Disse parameterne danner
således ”rammeverket” og er avgjørende for friheten til å gjøre større ombygginger
(tilpasningsdyktighet) og hvilke type funksjoner som kan innpasses (potensial).
De beste byggene mtp. tilpasningsdyktighet er Sør- Vest og Øst- fløy på lokasjon Hammerfest.
Øst fløy er godt egnet til å bygge om til en annen funksjon, mens det for Sør- Vest fløy er
svært enkelt å endre planløsning.
M- og Ø-fløy på lokasjon Kirkenes kommer dårlig ut av vurderingen av tilpasningsdyktighet.
Underliggende for dette er at byggene blant annet har lave etasjehøyder og liten mulighet for
fri flate. Byggene har også en stor andel tunge innervegger. Dette vil gjøre det vanskelig å
endre planløsning og til dels vanskelig å bygge om til en annen funksjon.
Vurderingene av tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk er først og fremst
relevant på bygningsnivå slik de fremkommer i vedlegg 4. Vedlegget bør danne et verdifullt
underlag i den videre planleggingen av fremtidsrettet bruk og tiltak i bygningsmassen.
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Innledning
Dette kapittelet omhandler bakgrunnen for arbeidet, formål, forbehold, avgrensinger og
leserveiledning.

2.1

Bakgrunn
I samarbeid med Helse Finnmark HF har Multiconsult gjennomført en overordnet
bygningsteknisk kartlegging og vurdering av helseforetakets eksisterende bygningsmasse. Til
dette er MultiMap benyttet, som er en metode som er utviklet for blant annet å gi et totalbilde
av den bygningstekniske tilstanden og tilpasningsdyktigheten for større bygningsporteføljer.
Det er totalt kartlagt 42 964 m2 BTA, fordelt på 21 bygninger (eller fløyer, tilbygg etc.).
Tilstandsvurderingene er blitt gjort ved hjelp av tilbakemeldinger fra eiendomsavdelingen,
med bistand fra Multiconsult. Videre har Multiconsult bistått med å behandle, analysere og
rapportere dataene.
Dette er en revidert rapport fra våren 2011. Bakgrunnen for dette er at det på høsten 2011 ble
utført stikkprøvekontroller som avdekket feil i de originale kartleggingsdataene.

2.2

Omfang
Multiconsult har bistått i vurderingen av følgende forhold, som tematisk har store ulikheter,
men som i strategisk planlegging bør sees i sammenheng:


Bygningsmassens tekniske tilstand og behov for teknisk oppgradering.



Bygningsmassens strukturelle egenskaper. Dette vil si hvor tilpasningsdyktig
bygget er i forhold til fremtidig bruk.
Kartleggingen av strukturelle egenskaper og vurderingene av dette omfatter ikke dagens
egnethet for bruksformålet. Den gir derimot en indikasjon på bygningsmassens generelle
tilpasningsdyktighet og teoretiske muligheter for endret bruk i fremtiden.
2.3

Formål
Analysene som er gjennomført er et viktig informasjons- og beslutningsunderlag for videre
strategisk og taktisk planlegging og utvikling. I tillegg vil innhentede opplysninger og
resultater ha nytteverdi for styringsinformasjon i det daglige arbeidet med bygg- og
eiendomsforvaltning.
Det er fremskaffet et overordnet bilde av hele bygningsporteføljens tekniske tilstand slik den er
per i dag. Poenget i denne sammenheng er ikke å avdekke alle enkeltskader og
utbedringstiltak, men etablere et grunnlag for å vurdere alle bygningene i sammenheng
(porteføljevurdering), synliggjøre interne forskjeller og som underlag for å gi et samlet
kostnadsestimat for oppgradering. Kostnadsestimat kan danne utgangspunktet for utarbeidelse
av realistiske budsjetter for vedlikehold og utbedringer i et langsiktig perspektiv.
Det er også fremskaffet et overordnet bilde av bygningsmassens strukturelle egenskaper
(tilpasningsdyktighet) som grunnlag for hvor enkelt det er å endre planløsning, i tillegg til
vurderinger av bygningenes videre potensial for bruk til ulike sykehusfunksjoner. Sistnevnte
beskriver den teoretiske muligheten for relokalisering av funksjoner. Resultatene er først og
fremst et hjelpemiddel for å synliggjøre interne forskjeller mellom bygningene i forhold til
fremtidig potensial, og videre underlag for å ekskludere bygninger med dårlig potensial.
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Metode
Metoden som er benyttet for kartlegging av bygningsmassen er basert på prinsippene i Norsk
Standard 3424- Tilstandsanalyse av byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader fra
0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst. Tabell 2-1 viser et eksempel på kriterier som kan legges til
grunn ved bestemmelse av tilstandsgrader.
Tabell 2-1 Kriterier for angivelse av tilstandsgrader

Kartlegging av teknisk tilstand er gjort på grunnlag av prinsippene som er nedfelt i Norsk
Standard 3424- Tilstandsanalyse av byggverk. Dette innebærer at tilstand er beskrevet med
tilstandsgrader (TG) mellom 0 og 3, som er nærmere forklart i tabell 2-1. En tilstandsgrad
vurderes ut fra ett eller flere enkeltstående symptomer. Et symptom er i NS 3424 derfor
definert som en indikator for hvilken tilstand et objekt befinner seg i. Referansenivået og
symptomene som indikerer tilstandsgrad er i dette tilfellet definert av Multiconsult i egne
matriser.
Tilstandsgrader er kartlagt for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler per bygning. Videre i
rapporten er dette omtalt som bygningskomponenter. Oppdelingen i bygningskomponenter er
basert på hovedkomponentene i Norsk Standard 3451- Bygningsdelstabellen; Bygning, VVS,
Elkraft, Tele, Andre installasjoner og Utomhus, som vist i tabell 2-2.
Tabell 2-2 Parametere som er kartlagt i sammenheng med vurdering av teknisk tilstand
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Tilpasningsdyktighet er vurdert på grunnlag av ti parametere, samt to som angår mulighet for
utbygging eller påbygg, se tabell 2-3. Disse forholdene er vurdert etter samme parametere som
tilstandsgrader i NS 3424, det vil si med en verdi fra 0 til 3.
Tabell 2-3 Parametere som er kartlagt i sammenheng med vurdering av tilpasningsdyktighet.

Kartleggingen er gjennomført som et samarbeid mellom Helse Finnmark HF og Multiconsult.
Basert på metodikk og kartleggingsmateriell (inkl. veiledning) utarbeidet av Multiconsult,
samt informasjons-/arbeidsmøte, har det vært en prosess der eiendomsavdelingen i
helseforetaket har innhentet opplysninger og angitt tilstandsgrader. Multiconsult har mottatt,
sammenstilt, behandlet og vurdert kartlagte forhold.
2.5

Forbehold og avgrensninger
Vurderingene som er gjort i denne rapporten er gjort på grunnlag av kartlegging på et
overordnet, men tilstrekkelig detaljeringsnivå i forhold til formålet for arbeidet.
Bygningsmassen er ikke befart eller analysert inngående og resultatene må derfor sees i lys av
formål og derav behov og krav til detaljering. For å vise samlet tilstandsgrad for store arealer
er det gjort en intern vekting av tilstandsgrad per bygning og videre arealvekting mellom
bygningene. Dette gjør at det kan forekomme store interne variasjoner mellom underliggende
enkeltbygninger og komponenter.
Multiconsult er av den oppfatning at tilpasningsdyktighet og teknisk tilstand også bør sees i
sammenheng med dagens egnethet. Ved vurdering av tilpasningsdyktighet i rapporten er ikke
dagens egnethet/funksjonalitet kartlagt. Det vil si at det i rapporten ikke tas stilling til hvilke
bygninger som er gode eller dårlige i forhold til dagens bruk.
De kostnadsoverslagene for oppgradering som er presentert i rapporten, er estimater for kun å
utbedre tekniske forhold. Det vil si at behovet for ombygging, riving eller nybygg ikke er tatt
med i betraktningen. Kostnadsoverslagene kan derfor oppfattes som et minimumsalternativ for
å oppnå en bygningsmasse som fremstår som teknisk god, men med uendrede funksjonelle
egenskaper for kjernevirksomheten. Det estimerte oppgraderingsbehovet må ikke oppfattes
som et akutt behov knyttet til utbedring, men representerer en samlet kostnad for å heve den
gjennomgående kvaliteten til bygningsmassen til et tilfredsstillende nivå.
Det understrekes at Multiconsult ikke har hatt som mandat å fremme prioriteringer av
enkelttiltak eller identifisere konkrete behov eller muligheter for ombygginger, omrokkeringer,
funksjonelle endringer etc.

121469/cl

Side 8 av 37

Helse Nord RHF
Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark

2.6

MULTICONSULT

Leserveiledning
Det er valgt å dele rapporten i følgende fire deler, der teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet
er behandlet hver for seg:
 Del I omfatter teknisk tilstand og estimert behov for teknisk oppgradering
 Del II omfatter strukturelle egenskaper og generell tilpasningsdyktighet
 Del III omfatter vurdering av kombinasjonen teknisk tilstand og
tilpasningsdyktighet for vurderte bygninger per lokasjon
 Del IV oppsummerer resultatene
Som en følge av arbeidets omfang er det nødvendig å foreta en aggregering av
informasjonen, slik at resultatene kan gis på et informativt og lesbart format. Ulike
resultater presenteres på følgende detaljeringsnivå:
 Samlet pr helseforetak
 Samlet pr lokasjon
 Samlet pr bygning
 Detaljer pr bygning (i vedlegg)
De førstnevnte detaljeringsnivåene gir et makrobilde på nåsituasjonen i forhold til teknisk
tilstand og oppgraderingsbehov, samt bygningsmassens samlede tilpasningsdyktighet og
potensial for fremtidig bruk.
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Del I Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov
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Dagens situasjon
Dette kapittelet omfatter beskrivelse av dagens situasjon med tanke på basisinformasjon for
kartlagt bygningsmasse, teknisk tilstand og oppgraderingsbehov.

3.1

Vurdert bygningsmasse
Tabell 3-1 gir informasjon om bygningsmassen som har blitt kartlagt og vurdert, fordelt på
lokasjon. Bygningsmassen ved Helse Finnmark HF er kartlagt ved to lokasjoner.
Tabell 3-1 Basisinformasjon for kartlagt bygningsmasse fordelt på lokasjon

Som det fremkommer av tabell 3-1 er det kartlagt 21 bygninger, med et samlet bruttoareal på
42 964 m2.
Den gjennomsnittlige alderen for bygningsmassen er beregnet til 47 år (arealvektet). Dersom
en antar en normal forventet levetid på ca. 60 år (vanlig betraktningstid ved nyoppføring av
offentlige formålsbygg), tilsier det at bygningsmassen i gjennomsnitt har nådd over 3/4 av sin
levetid. Det påpekes imidlertid at bygningsmasse som er gjenstand for godt vedlikehold,
teknisk sett kan ha betydelig lengre levetid enn 60 år. Landsgjennomsnittlig alder for sykehus
er ca. 40 år.
Spennet i alderen på bygningsmassen i helseforetaket er stort, fra 2 år gammelt på Pasientreiser
i Hammerfest til 60 år ved Søsterhjemmet ved Hammerfest.
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Teknisk tilstand
Kartlegging av teknisk tilstand er gjort på grunnlag av metoden som er beskrevet i kapittel 2.4.
For å kunne presentere resultater på porteføljenivå er det foretatt interne vektinger
mellom bygningskomponentene per bygning og videre arealvektinger mellom
bygningene. Vektede tilstandsgrader er å oppfatte som tilstandsindikatorer, og det gjøres i
den sammenheng oppmerksom på at det ”bak” kan (vil) være store interne forskjeller
mellom underliggende enkeltbygninger og komponenter.

3.2.1

Samlet tilstandsgrad

I dette kapittelet er vektet tilstandsgrad pr lokasjon og samlet presentert som hele tall mellom 0
og 3. Avrundingen er gjort slik:
 Bygninger med samlet tilstandsgrad under 0,75 er avrundet til TG 0.
 Bygninger med samlet tilstandsgrad mellom 0,75 og 1,49 er avrundet til TG 1.
 Bygninger med samlet tilstandsgrad mellom 1,5 og 2,24 er avrundet til TG 2.
 Bygninger med samlet tilstandsgrad som er dårligere enn 2,25 er avrundet til TG 3.
Tabell 3-2 Prosentvis arealfordeling pr vektet og avrundet tilstandsgrad fordelt på lokasjon

Som vist i tabell 3-2 er den samlede vektede tilstandsgraden for den kartlagte bygningsmassen
ved Helse Finnmark vurdert til 1,3. For de to lokasjonene spenner den samlede tilstandsgraden
fra 1,3 ved Hammerfest til 1,8 ved Kirkenes.
Samlet sett er i overkant av 40 % av den kartlagte bygningsmassen vurdert som god eller
tilfredsstillende (TG 0 og 1), 57 % er vurdert som utilfredsstillende (TG 2) og 1% er vurdert
som svært dårlig (TG 3, dvs. akutt behov for total oppgradering). Sammenlignet med andre
lignende kartlegginger ligger den vektede tekniske tilstanden for bygningsmassen ved Helse
Finnmark HF dårligere enn gjennomsnittet, som er på 1,2 – 1,3. Et vektet snitt på 1,5 indikerer
at flere komponenter er innenfor tilstandsgrad 2 og tilstandsgrad 3 og som følgelig vil ha
behov for utbedringer.
Figur 3-1 viser en mer ”finmasket” fremstilling, hvor arealmengde innenfor hver vektede
tilstandsgrad med én desimal vises (altså ikke avrundet som i tabell 3-2). Innslagspunktene for
avrunding iht. tabell 3-2, er markert med rød vertikal linje.
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Figur 3-1 Arealfordeling pr vektede tilstandsgrad

3.2.2

Samlet tilstandsgrad per hovedkomponent

I tabell 3-3 er kartlagte tilstandsgrader presentert på bygningenes seks hovedkomponenter iht.
oppdelingen på ensifret nivå i NS 3451- Bygningsdelstabellen.
Tabell 3-3 Gjennomsnittlig vektet tilstandsgrad pr hovedkomponent pr lokasjon

Byggene i Hammerfest har en gjennomsnittsalder på 48 år (arealvektet), men har likevel en
vektet teknisk tilstandsgrad på 1,2. Underliggende for dette er generelt god tilstand for
bygningskroppen, tele og automatisering, heiser og andre installasjoner, samt utomhus.
Likevel viser det seg at det er behov for utbedring av vinduer/ dører i de fleste bygg ila. de
nærmeste 10 år. Tilstanden på VVS og elkraft er dårlig, med en tilstandsgrad på henholdsvis
2,3 og 1,5. Underliggende for dette er at det er behov for omfattende utbedring av
luftbehandlingsanlegg og varmeanlegg. I mange bygg har anleggende svært dårlig tilstand (TG
3), dvs at det er akutt behov for tiltak. I flere av byggene er det behov for utbedring av elkraft
mtp. lys, elvarme og driftsteknikk i løpet av en 10-års periode.
Lokasjonen Kirkenes står for ca halvparten av totalarealet i Helse Finnmark HF, og har en
gjennomsnittsalder på 46 år. Bygningene har de en samlet vektet teknisk tilstandsgrad på 1,8.
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Bygningsmassen har relativt god tilstand på heis og fast inventar. Generelt sett har de fleste
bygg på lokasjonen behov for utbedringer av vinduer/dører, utveding kledning, vann og
sanitær, varmeanlegg, ventilasjon, samt tekniske anlegg utendørs. Vann, sanitær, varme og
ventilasjon er det behov for å utbedre i løpet av de neste fem årene, de resterende utbedringer
bør gjøres innen ti år.
3.2.3

Samlet tilstandsgrad fordelt på areal og byggeperiode

Over tid vil alle bygninger brytes ned som følge av bruk, ytre påkjenninger og naturlig elde,
mens vedlikehold og fornying er midlene for å forhindre at nedbrytningen akkumuleres og
skaper bygninger med uholdbar teknisk tilstand.
Den tekniske tilstanden vil følgelig ofte ha en naturlig sammenheng med alderen, dvs. nyere
bygninger vil ha en naturlig god tilstand som følge av at nedbrytningen ennå ikke har blitt
fremtredende, mens eldre bygningers tilstand vil avhenge av ”vedlikeholds- og
oppgraderingsregime” som er rådende.
Ofte ser man også at bygninger som er 30 – 40 år gamle fremstår enten med relativt dårlig
teknisk tilstand pga. fremtredende nedbrytning og tilnærmet endt levetid på tekniske
installasjoner, eller relativt god tilstand som følge av nylig gjennomførte oppgraderinger og
vedlikeholdsarbeider (som er initiert på bakgrunn av førstnevnte).
I figur 3-2 illustreres sammenhengen mellom bygningsmassens alder og tekniske tilstand.
Diagrammet viser også arealmengde innenfor de ulike byggeperiodene.

Figur 3-2 Vektet tilstand for hele bygningsmassen fordelt på areal og byggeperiode

Figur 3-2 viser at i overkant av halvparten av bygningsmassen er bygget på 50- tallet. Den
andre halvdelen er hovedsakelig bygget på 1970- tallet. Tilstanden for byggene fra de to
tidsperiodene er det samme når en ser på aggregert nivå som her. Arealet med dårligst tilstand
er det som er bygget i 1990 tallet. Arealet består av en enkelt etasje på M- bygget på Kirkenes.
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Selv om byggene på aggregert nivå har en relativt god tilstand tyder tilstadsgraden på at det er
underliggende elementer med behov for utbedring, som beskrevet i forrige kapittel.
3.3

Teknisk oppgraderingsbehov
På bakgrunn av kartlagte opplysninger pr bygning har Multiconsult foretatt en
kostnadsestimering knyttet til behovet for teknisk oppgradering.
Estimatene bygger på en forventning om behov og omfang av tiltak og tilhørende
erfaringspriser. Estimatene beregnes på bakgrunn av kartlagte opplysninger om:
Areal
Byggeår (alder)
Type sykehusfunksjon pr etasje
Tilstandsgrader for i alt 18 bygningskomponenter pr etasje
Teknisk oppgraderingsbehov er definert som:
”Den innsats som kreves for å heve den tekniske kvaliteten til et definert ambisjonsnivå”
(NB! Omfatter følgelig ikke funksjonelle ombygginger)

Et vanlig ambisjonsnivå er ofte definert som tilstandsgrad 1 i henhold til NS 3424, som kan
beskrives som tilfredsstillende tilstand. Dette blir ofte omtalt som et verdibevarende
vedlikehold. Dette ambisjonsnivået er også lagt til grunn i dette arbeidet.
Bygningskomponenter som avviker negativt fra dette ambisjonsnivået, dvs. angitt med
tilstandsgrad 2 eller 3, må følgelig oppgraderes og representerer dermed en kostnad.
Kostnaden vil være høyere jo dårligere tilstanden er. Det vil si at kostnaden er høyere ved
tilstandsgrad 3 (stor grad av utskiftning) enn tilstandsgrad 2 (delvis utskiftning og/eller
ekstraordinært vedlikehold). De benyttede kostnadene er tatt fra en vurdering av hva
utbedringer normalt vil omfatte og erfaringspriser for dette.
Oppgraderingsbehovet er her definert som:
Samlede kostnader ved å utbedre bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 og 3
På bakgrunn av dette er det estimerte oppgraderingsbehovet fordelt og periodisert i to
kategorier:


Mest akutt behov (0-5 år) ”MÅ-tiltak”:
Kategorien utgjøres i praksis av komponenter som vurderes som tilstandsgrad 3. Disse
komponentene er vurdert å være i så dårlig forfatning og representerer en uholdbar
situasjon som krever utbedringer i løpet av relativt kort tid. Disse tiltakene og
tilhørende kostnadsestimater kan oppfattes som ”MÅ-tiltak” og bør normalt
gjennomføres innenfor en periode på ca. 5 år. Hva som vurderes å være ”riktig”
tidshorisont avhenger av kritikalitet; fare for følgeskader, driftsstans osv.



Langsiktig behov (6-10 år) ”BØR-tiltak”:
I praksis utgjøres denne kategorien av komponenter som vurderes som tilstandsgrad 2.
Disse komponentene er vurdert å ha en tilstand som tydelig indikerer at utbedringer
må påregnes på sikt, dvs. de vurderes ikke lenger som gode nok. De nødvendige
tiltakene og tilhørende kostnadsestimater som er vurdert i denne kategorien kan
oppfattes som ”BØR-tiltak” og må vurderes med tanke på å forhindre ytterligere
nedbrytning med evt. de kostnadskonsekvenser det måtte medføre. Det påpekes at det
vil være individuelle forskjeller mellom komponentene ift. i hvilken grad det kan være
forsvarlig å la nedbrytningen fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås (”bruke opp
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komponentene”). I denne sammenheng er kostnadsestimatet basert på at samtlige
komponenter utbedres i den stand de er pr i dag. Tiltakene bør normalt gjennomføres
innenfor en tidshorisont på 10 år.
Oppgraderingsbehovet må ikke oppfattes som et akutt behov knyttet til utbedring, men
representerer en samlet kostnad for å heve kvaliteten til et tilfredsstillende nivå.
Oppgraderingsbehovet må sees i sammenheng med årlig normalt, planlagt vedlikehold. Ved å
betrakte gjennomføring av utbedringer over tid (her 0 – 10 år), vil kunne medføre
nedbrytning/forringelse av øvrige komponenter som pr i dag vurderes som tilfredsstillende,
slik at de blir utilfredsstillende/dårlige innenfor 10-års-perioden. Tiltak knyttet til disse
komponentene vil da komme i tillegg til estimatene gitt her.
Estimert oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader i henhold til NS
3453- Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Det vil si at alle kostnader som er
presentert inkluderer mva.
Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventuell oppgradering eller
utbedring av dårlig tilstand på grunn, fundamenter og bæresystem. Årsaken er
knyttet til stor variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed
vanskelig å generalisere nødvendige tiltak for utbedring og dermed å angi en forventet
erfaringskostnad.
3.3.1

Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov

På bakgrunn av de opplysninger og beregningsmetode som er omtalt i kapittel 3.3 har
Multiconsult estimert følgende kostnader knyttet til teknisk oppgradering av den samlede
bygningsporteføljen ved Helse Finnmark HF:
Totalt
Estimert teknisk oppgraderingsbehov. "MÅ -tiltak" (0-5 år):
Estimert teknisk oppgraderingsbehov. "BØR -tiltak" (6-10 år):
Samlet teknisk oppgraderingsbehov

235 mill. kr. tilsv.
170 mill. kr. tilsv.
ca. 405 mill. kr. tilsv.

Kr/m2
5 500 kr/m2
4 000 kr/m2
9 500 kr/m2

I tabell 3-4 fremkommer estimert teknisk oppgraderingsbehov for de to tidsperiodene fordelt
på lokasjon. I tillegg er oppgraderingsbehovet angitt samlet og per kvadratmeter.
Tabell 3-4 Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr lokasjon

* Det gjøres oppmerksom på at estimatene er avrundet til nærmeste 5 million og dette vil gjøre at samlet
oppgraderingsbehov i kr og kr/m2 i tabellen over kan ha mindre avvik.

Som det fremkommer av tabell 3-4 har lokasjonen Kirkenes størst behov for oppgradering på
kort sikt (0-5 år) med en samlet estimert kostnad på ca 130 mill kr, mot tilsvarende ca 110 mill
i Hammerfest. På lengre sikt (6-10 år) er behovet 70 mill kr på Hammerfest og ca 100 mill kr
på Kirkenes. Store deler av dette behovet skyldes gjennomgående dårlig tilstand på anlegg for
luftbehandling/ventilasjon.
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For lokasjon Kirkenes beløper ”bør-tiltak”, dvs tiltak som bør gjøres innen 10 år, seg til 100
millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig tilstanden på vinduer/dører, VVS, elkraft (lys,
elvarme, driftsteknisk) og tekniske anlegg utendørs. Det gjøres også oppmerksom på at de tre
byggene K-, M- og Ø- fløy er registrert med tilstandsgrad 2 på grunn og fundamenter. Dette
tilsier at det vil være behov for oppgradering ila. 10 år. Kostnader for dette er ikke er ikke med
i oppgraderingsbehovet, da type og omfang av nødvendige tiltak vil variere svært mye mellom
enkeltbygg.
Figur 3-3 fremstiller resultatene fra tabell 3-4 i kroner og kr/m2 per lokasjon og tidsperiode.

Figur 3-3 Estimert teknisk oppgraderingsbehov i mill kr og kr/m2 pr lokasjon

3.3.2

Usikkerhet og følsomhet

Som det fremgår av metoden knytter det seg usikkerheter til presenterte tallstørrelser. Det er
samtidig stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger vil ha motvirkende effekt
og virke eliminerende på hverandre, som innebærer at usikkerheten er større jo mindre
arealmengde som er vurdert (og presentert i tabellene). De største usikkerhetene knytter seg til
overordnet kartlegging og angivelse av tilstandsgrader, generalisering av
bygningstyper/funksjonstyper og prisnivå.
En antatt treffsikkerhetsmargin på ± 15 % for hele porteføljen vil gi forventet intervall for
samlet oppgraderingsbehov på 350 – 470 mill kr.
Estimert behov for oppgradering er beheftet med en viss usikkerhet. Usikkerheten øker
med avtagende areal. Det vil si at usikkerheten ved estimatene i tabellene er størst for
bygningene med minst areal.
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Kommentarer til estimert oppgraderingsbehov

 Overlapp med vedlikehold
Oppgraderingsbehovet må sees i sammenheng med det normale vedlikeholdet i samme
periode. Årsaken er at de komponenter som per i dag har dårligst tilstand, normalt også vil
være prioriterte og planlagte oppgaver i kommende års vedlikeholdsplaner. Det betyr samtidig
at det vil være normalt at bygningsporteføljer har en viss grad av oppgraderingsbehov i form
av normale, kommende års vedlikeholdstiltak. På bakgrunn av foreliggende kartlegging er det
ikke mulig å angi andel av oppgraderingsbehov som overlapper med det planlagte
vedlikeholdet, da dette vil avhenge av vedlikeholdsbudsjetter og hvilke tiltak som prioriteres.
Ved bruk av normtall tilsier en bygningsportefølje på ca. 43 000 kvadratmeter et årlig
vedlikeholdsbehov i størrelsesorden 7- 9 mill kr. Sett over tilsvarende periode som anslått som
en fornuftig tidshorisont for oppgradering på ti år, tilsvarer således et normalt vedlikehold 7090 mill kr, hvor en betydelig andel vanligvis vil inngå i presentert oppgraderingsbehov.
Uavhengig av andel overlapp med normalt vedlikehold har kartleggingen avdekket et behov
for ekstraordinære tiltak/bevilgninger dersom den aktuelle bygningsmassen skal heves til det
ambisjonsnivået som er lagt til grunn her (MÅ + BØR + nye behov i perioden).
 Bevisst unnlatelse av vedlikehold og oppgradering
I større bygningsporteføljer vil det være naturlig at enkeltbygninger bevisst ikke vedlikeholdes
eller oppgraderes og således fremstår med utilfredsstillende teknisk tilstand. Typiske årsaker
kan være at bygninger per i dag står tomme og fremtidig bruk er usikker, det kan være
beslutninger om utfasing, kondemnering eller annen avhending på kort sikt eller ønske om å
gjennomføre oppgraderinger, samtidig med annen forestående ombygging og/eller utbygging
(for eksempel med nye brukere eller endret funksjon). Dette betyr at hele
oppgraderingsbehovet nødvendigvis ikke kan tilskrives mangel på ressurser eller annen
forsømmelse, men kan være en konsekvens av bevisste valg.
 Ambisjonsnivå
Valg av ambisjonsnivå for teknisk tilstand i porteføljen er avgjørende for estimert
oppgraderingsbehov. Ambisjonsnivå kan variere ut fra type virksomhet og bygningsmassens
formål. For å gi gode rammebetingelser for helsevirksomhet, samt en målsetning om en
verdibevarende, effektiv og riktig bygningsmessig drift, er Multiconsult av den oppfatning at
valgt ambisjonsnivå (TG1) vil være riktig. Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt og
bygningsmassen fremstår med generell god tilstand.
3.4

Tabellarisk oppsummering
På de neste to sidene fremkommer en oppsummering av teknisk tilstand og estimert
oppgraderingsbehov for de enkelte lokasjonene.
Oppsummeringen viser:
 Lokasjon
 Bygninger
 Arealer
 Antall etasjer
 Byggeår
 Vektet tilstandsgrad
 Estimert oppgraderingsbehov
De overstående opplysningene er angitt for alle bygg som er over 1 500 kvadratmeter.
Resterende bygninger er samlet under kategorien ”Øvrige”.

121469/cl

Side 18 av 37

Helse Nord RHF

MULTICONSULT

Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark

Tabell 3-5 Oppsummering av hovedresultater for Helse Finnmark HF

Dagens situasjon; teknisk tilstand og oppgraderingsbehov
Helse Finnmark HF
Tabellen under oppsummerer sentrale data fra kartleggingen av teknisk tilstand og estimering av teknisk oppgraderingsbehov.
Det understrekes at det knytter seg usikkerhet ved estimerte oppgraderingsbehov og at usikkerheten øker med avtagende areal. Anslått usikkerhet
for hele porteføljen er anslått til +/- 15%, dvs at usikkerheten er større for understående enkeltestimater.

Estimert oppgraderingsbehov kort / lang periode

Areal [m2
BTA]

Antall
etg.

Alder
[år]

Vektet
teknisk
tilstand

"Må-tiltak" (0 5 år)
[kr]

Øvrige
Nord fløy
Nord-Øst fløy
Sør fløy
Søsterhjemmet
Øst fløy

3 581
4 861
2 078
3 594
3 476
4 266
21 856

14
7
3
8
5
6
43

36
56
36
56
60
36
48

0,7
1,3
1,2
1,0
1,8
1,4
1,3

5 700 000
21 100 000
8 800 000
11 000 000
26 000 000
35 300 000
107 900 000

1 600
4 300
4 200
3 100
7 500
8 300
4 930

5 500 000
17 000 000
11 000 000
6 600 000
13 200 000
17 500 000
70 800 000

1 500
3 500
5 300
1 800
3 800
4 100
3 240

Øvrige
N-fløy
V-fløy
Ø-fløy
NV-Fløy
S-Fløy

Kirkenes Total

2 417
4 520
1 607
5 415
3 468
3 681
21 108

5
5
3
6
5
3
27

35
40
36
56
56
39
46

1,9
1,9
1,7
2,0
1,7
1,5
1,8

8 500 000
34 900 000
9 700 000
30 900 000
23 300 000
21 900 000
129 300 000

3 500
7 700
6 000
5 700
6 700
6 000
6 120

5 900 000
37 600 000
6 600 000
20 600 000
15 800 000
11 700 000
98 200 000

2 500
8 300
4 100
3 800
4 600
3 200
4 650

Samlet

42 964

70

47

1,5

237 100 000

5 520

169 000 000

3 930

Lokasjon

Hammerfest

Bygning

Hammerfest Total
Kirkenes

"MÅ-tiltak" (0 - 5
"BØR-tiltak" (6 "BØR-tiltak" (6 år)
10 år)
10 år)
[kr]
[kr/m2]
[kr/m2]

* For Øvrige lokasjoner er alder et arealvektet snitt

Tabellene under viser gjennomsnittlig vektet teknisk tilstand, samt oppgraderingsbehov i kr og kr/m2 fordelt på de ulike lokasjoner
3,0

40

9 000

35

8 000

2,5

7 000

2,0

1,5

1,9

6 000

25

Mill kr

Vektet teknisk tilstand

30

5 000
20
4 000
15

1,3

3 000

10

1,0

2 000

5
0,5

1 000

-

Hammerfest

0,0
Hammerfest
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Kirkenes

Kirkenes

Oppgrad.behov 0 - 5 år [mill kr]

Oppgrad.behov 6 - 10 år [mill kr]

Oppgrad.behov 0 - 5 år [kr/m2]

Oppgrad.behov 6 - 10 år [kr/m2]
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Del II Strukturelle egenskapertilpasningsdyktighet og potensial for ulik bruk
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Bygningsstrukturelle egenskaper
I forbindelse med strategiske prioriteringer og utarbeidelse av langsiktige helhetsplaner for
utvikling av bygningsmassen er det viktig å ta hensyn til i hvilken grad de eksisterende
bygningene innehar egenskaper som bidrar til eller begrenser mulighetene for fremtidig bruk.
Dette både for å sikre god måloppnåelse ved evt. ombyggingsbehov og at eventuell
omfordeling av funksjoner gjøres i de ”riktige” bygningene.
Som underlag for ovennevnte vurderinger er det foretatt en kartlegging av bygningsmassens
bygningsstrukturelle egenskaper. Med strukturelle egenskaper menes her de forhold som er
bestemt av konstruksjonsprinsipp og byggemåte, dvs. de forhold som oppfattes som
faste/statiske (eksempelvis etasjehøyde, bygningsbredde, lastkapasitet etc). Disse parameterne
danner således ”rammeverket” i forhold til hva man kan gjøre av større ombygginger eller
hvilke typer funksjoner som kan innpasses på bakgrunn av sine krav til lokaler.
Resultatene er først og fremst et hjelpemiddel for å synliggjøre interne forskjeller mellom
bygningene i forhold til fremtidig potensial, og videre underlag for å ekskludere bygninger
med dårlig potensial. Det understrekes at det kreves mer detaljerte vurderinger før man
konkluderer om bygningenes egnethet for fremtidig bruk.

4.1

Kartlagte forhold og betydningen av disse
De parametere som her har dannet grunnlaget for vurderingene er omtalt under:

4.1.1

Parametere som omhandler installasjonsplass og utstyr

 Netto etasjehøyde
Etasjehøyden sier noe om muligheten for horisontal føring av teknisk infrastruktur
(over himling), samt fri høyde under eventuelt takhengt utstyr. Ulike funksjoner stiller
ulike krav til ønsket etasjehøyde.
 Vertikale sjakter / installasjonsplass
Med tanke på fremtidige utvidelser av tekniske anlegg eller nye tekniske installasjoner
er mulighetene for vertikal føring viktig, og har betydning for tilpasningsdyktigheten.
 Mulighet for hulltaking i dekker
Både mulighet for hulltaking, samt mulighet for innfesting av takhengt utstyr og
slissing i gulv omfattes av denne parameteren. Ved behov for flytting av utstyr,
montering av nytt utstyr eller ombygging vil dette være en viktig parameter for hva
som er mulig å få til. Hulldekkeelementer gir for eksempel større begrensninger enn et
plasstøpt dekke.
 Lastkapasitet dekke
Lastkapasiteten har betydning for hva arealene kan benyttes til og hvorvidt det er
mulig å plassere tyngre utstyr der.
4.1.2

Parametere som omhandler arealdisponering og tilgjengelighet

 Arealmengde per etasje
Som parameter vedrørende generalitet tas også etasjens areal med. Selv om de
strukturelle parametrene tilsier at en etasje har god tilpasningsdyktighet og/eller skulle
være egnet for en funksjon, kan likevel arealet være for lite til at det i praksis kan
oppnås funksjonelle lokaler. Eksempelvis vil et etasjeareal på 300 m2 sjelden være
egnet for en normal sengepost, grunnet at den vil bli for liten.
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 Mulighet for fri flate
Enkelte funksjoner har behov for større åpne rom enn andre funksjoner, uten søyler og
innvendige vegger. Eksempel på dette er operasjonsstuer og intensivovervåkning.
 Bredde på kommunikasjonsveier
Noen funksjoner stiller større krav til korridorbredder enn andre, for eksempel der det
er krav til at to senger med utstyr skal kunne passere hverandre. Også krav til bredde i
rømningsvei kan være styrende. Parameteren omfatter bredden bestemt av bæring i
korridorvegger.
 Innervegger
For størst mulig fleksibilitet, det vil si mulighet for å endre planløsning, vil
innerveggkonstruksjon være en viktig parameter.
 Bygningsbredde
Noen funksjoner vil ha større krav til bygningsbredde enn andre. Dette er således en
parameter av betydning for generalitet, som vil si hvilke funksjoner bygget ansees
egnet for. En bred bygningskropp gir flere muligheter for romstørrelser og
trafikksystemer.
 Heis
Heisstørrelser og kapasitet vil være av betydning for funksjoner med krav til transport
og forflytning, ikke minst knyttet til transport av senger.
4.1.3

Parametere som omhandler utvidelsesmuligheter (elastisitet)

 Tomteforhold
I hvilken grad byggets plassering på tomten og tomtens størrelse tilsier muligheter for
tilbygg.
 Lastkapasitet bæresystem/fundament
Eventuell resterende lastkapasitet i det vertikale bæresystemet gir mulighet for påbygg.
4.2

Tilpasningsdyktighet
Med bygningsmessig tilpasningsdyktighet menes de egenskaper bygningen har til å endre
planløsning (fleksibilitet), endre bruk til annen funksjon (generalitet) eller mulighet til
utvidelse (elastisitet). I denne sammenheng er tilpasningsdyktighet belyst på bakgrunn av
kartlegging av de 12 parametere som omtalt i foranstående delkapittel.
Tabell 4-1 Kartlagte parametere som grunnlag for å vurdere tilpasningsdyktighet.
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Parametere
Fleksibilitet Generalitet Elastisitet
Arealmengde pr etasje
Netto etasjehøyde
Lastkapasitet dekke
Mulighet for fri flate (spennvidder)
Bredde på kommunikasjonsveier
Innervegger
Bygningsbredde (dybde)
Heis
Vertikale sjakter / installasjonsplass
Muligheter for hulltaking i dekker
Tomteforhold
Lastkapasitet bæresystem/fundament
Det påpekes at det i denne omgang er vurdert generell tilpasningsdyktighet basert på samtlige
12 parametere. I praksis, hvor behovene for endring er definert, vil det kunne være
enkeltparametere som er av betydelig større betydning enn øvrige.
Det gjøres oppmerksom på at behovet for tilpasningsdyktighet vil variere mellom ulike
bygningstyper og funksjonsområder. Det vil si at ”dynamiske” virksomheter med hyppige
innslag av organisatorisk og/eller teknisk utvikling vil ha størst behov for tilpasningsdyktige
bygninger. Tilpasningsdyktighet bidrar til at lokalene kan være funksjonelle, også over tid. De
økonomiske konsekvensene av ufunksjonelle lokaler kan bli betydelige.
4.3

Potensial for fremtidig bruk

4.3.1

Generelt

Metoden som ligger til grunn for å vurdere bygningenes potensial innebærer i korthet å
sammenligne kartlagte egenskaper med predefinerte krav til de samme parameterne. Ulike
funksjoner har ulike predefinerte krav. Sammenligningen omfatter 8 parametere, dvs.
eksklusive elastisitetsparametere og parameterne vertikale sjakter/installasjonsplass og
mulighet for hulltaking i dekker, ref avsnitt 4.1.1 og 4.1.3. Det vil si en skjematisk
sammenligning av:
Etasjenes kartlagte egenskaper for de 8 parameterne - ”egenskapsprofil”
Delfunksjoners predefinerte krav for de 8 parameterne – ”kravprofil”
I hvilken grad egenskapene tilfredsstiller kravene vil således besvare hvorvidt
bygningen/etasjen har potensial for å huse de respektive funksjonene.
4.3.2

Kravprofiler

Når det gjelder de predefinerte kravprofilene gjelder følgende:
Gruppering av funksjoner:
I alt er 24* delfunksjoner gruppert i til sammen 5 grupper, A – E. Grupperingen er foretatt
med bakgrunn i forventet likhet i sine krav til bygningsstruktur og er altså ikke gruppert ut
fra nærhetskrav eller organisatorisk tilhørighet. Delfunksjonene er basert på
”Klassifikasjonssystem for rom og funksjoner i sykehus”. Oversikt over funksjonene i hver
gruppe fremkommer i sin helhet i vedlegg 6. Eksempler på funksjoner pr gruppe er:
o

121469/cl

Gruppe A: Operasjon, oppvåkning, tung radiologi m.fl (tunge funksjoner)

Side 23 av 37

Helse Nord RHF
Kartlegging av bygningsmassen ved Helse Finnmark

MULTICONSULT

o

Gruppe B: De fleste typer sengeområder

o
o

Gruppe C: Poliklinikker m/spesiallab., tyngre lab., ergo/fysioterapi m.fl.
Gruppe D: Ulike dagområder og poliklinikker, enkle lab., kontor m.fl

o

Gruppe E: Sentrallager, sentralkjøkken, sengehåndtering m.fl.

(NB! Gruppe E omfatter spesielle støttefunksjoner som normalt legges på grunnplan/
underetasjer og som kan stille store, men svært varierende, krav til bygningsstruktur.
Resultater knyttet til denne gruppen bør således tillegges mindre vekt)
* flere av de 24 delfunksjonene har ”underliggende” funksjoner slik at reelt antall
delfunksjoner som er gruppert overstiger 40
Foretrukken kravprofil og minimumsprofil
For hver av de 5 funksjonsgruppene (A – E) er det utarbeidet henholdsvis en foretrukken
kravprofil og en minimumsprofil. Foretrukken profil gjenspeiler ønskede/optimale
strukturelle egenskaper, mens minimumsprofilen er ment å illustrere muligheter for
fremtidig bruk om man er villig til å inngå kompromisser (som ofte vil være nødvendig i
eldre, eksisterende bygningsmasse). Oversikt over kravprofilene er gitt i vedlegg 7.
4.3.3

Presentasjon av resultater

Resultatet av sammenligningen av kartlagte egenskapsprofiler og predefinerte kravprofiler
fremkommer som ”trafikklys”, der:
Det gis ”grønt lys” om 7 eller 8 av de 8 egenskapene tilfredsstiller kravene i
foretrukken kravprofil. Etasjen vurderes da som potensiell for delfunksjonene i
den aktuelle gruppen. Om antall tilfredsstillende egenskaper er 6 eller færre gis
det ”rødt lys”, som gir grunnlag for å vurdere etasjen mot minimumsprofilen.
Det gis ”gult lys” om 7 eller 8 av de 8 egenskapene tilfredsstiller kravene i
minimumsprofilen. Etasjen vurderes da som potensiell for delfunksjonene i den
aktuelle gruppen, men med forventede behov for kompromisser og avvik fra det
som vurderes som foretrukkent. Om antall tilfredsstillende egenskaper er 6 eller
færre gis det ”rødt lys”. Avstanden til normale krav til bygningsstrukturen for
funksjonsgruppen er så stor at man (i et langsiktig perspektiv) bør vurdere om
lokalene bør benyttes til noe annet.

NB! Vurderingene av potensial for ulik bruk er følgelig kun basert på bygningstekniske
egenskaper og innbefatter ikke vurdering av egnethet i praksis når det gjelder intern
plassering av funksjoner, logistikk etc. Sammenligningen er rent skjematisk og kan
resultere i ”grønt lys” for åpenbare dårlige valg (f.eks. akuttfunksjoner i toppetasjer etc).

Under vises et prinsipielt eksempel på sammenligning av kartlagte egenskaper mot
predefinerte krav.
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Egenskaper vs. krav
Egenskaper

Krav

Areal pr etg
3

Etg. høyde

Bredde korridor

2
1

Fri flate

Bygningsbredde

0

Lastkapasitet

Heis

Innervegger

Figur 4-1 Prinsipiell sammenligning

Som illustrasjonen viser er egenskapene til etasjehøyde, arealmengde og bygningsbredde
svakere enn kravet – noe som vil gi ”rødt lys”.
4.3.4

Forholdet mellom tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk

Som det fremkommer av foranstående avsnitt er de kartlagte bygningsstrukturelle egenskapene
benyttet til å vurdere to forhold:
Generell tilpasningsdyktighet
Potensial for fremtidig bruk
Forholdet mellom de to er illustrert i figuren under:
Kartlagte bygningsstrukturelle egenskaper

Fleksibilitet

Generalitet

Egenskapsprofil

Elastisitet

Generell tilpasningsdyktighet

Kravprofil

Potensial for fremtidig bruk

Predefinerte bygningsstrukturelle krav
(5 funksjonsgrupper, i alt 24 delfunksjoner)

Figur 4-2 Illustrasjon av forholdet mellom vurdering av tilpasningsdyktighet og potensial

De to parameterne for fleksibilitet; vertikale sjakter/installasjonsplass og muligheter for
hulltaking i dekker, er ikke med i vurderingen mot de predefinerte kravprofilene.
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Vurdert bygningsmasse
Analysen av nåsituasjon omfatter all bygningsmasse som eies av helseforetaket. Leide
bygninger er ikke medtatt.
I forbindelse med vurdering av tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk er
imidlertid enkelte bygninger og etasjer lite relevante å vurdere. Dette gjelder for eksempel
boliger, driftsbygninger etc., samt mindre etasjer som kun inneholder tekniske rom, loft,
kjellere osv. Det betyr at arealmengden som er vurdert er noe redusert i forhold til det totale
bruttoarealet som eies av helseforetaket.
Tabell 4-2 viser samlet omfang av vurdert bygningsmasse i forhold til bygningsmessig
tilpasningsdyktighet og i forhold til match mot predefinerte krav, samt andelen dette utgjør av
totalen for helseforetaket og pr lokasjon.
Tabell 4-2 Vurdert areal mht. strukturelle egenskaper

Som det fremkommer av tabell 4-2 er 14 bygninger vurdert med tanke på bygningsmessig
tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk. Alle bygningene er ikke vurdert i sin
helhet, men kun relevant areal der noen mindre enkeltetasjer er utelatt.
4.5

Bygningsmessig tilpasningsdyktighet
En aggregering av opplysninger og presentasjon på porteføljenivå gir kun indikasjoner på den
”gjennomsnittlige” tilpasningsdyktigheten. Bak kan det følgelig ligge både meget
tilpasningsdyktige og svært lite tilpasningsdyktige bygninger, slik at en evt samlet ”middels”
tilpasningsdyktighet sier lite om egenskapene innenfor en bygningsportefølje. Resultatene er
følgelig primært interessante på bygningsnivå slik de fremkommer i vedlegg.
For å gi et bilde av helheten på makronivå, gi indikasjoner på den generelle
tilpasningsdyktigheten og synliggjøre totale forskjeller mellom lokasjoner er det likevel
utarbeidet enkelte oversikter på porteføljenivå.
I tabell 4-3 fremkommer samlet vektet grad for henholdsvis fleksibilitet, generalitet og
elastisitet, ref kap. 4.2.
Tabell 4-3 Samlet vektet grad av fleksibilitet, generalitet og elastisitet

Fra tabell 4-3 ser en at bygningsmassen på lokasjonene Hammerfest og Kirkenes har en vektet
fleksibilitet på henholdsvis 1,7 og 2,4. Dette tilsier at det er begrensede muligheter for å endre
planløsning i en stor andel av byggene, og da spesielt på lokasjon Kirkenes. Spesielt
Søsterhjemmet i Hammerfest har store begrensninger på grunn av liten mulighet for fri flate og
bredden på kommunikasjonsveier i etasjene. M-, N- og NV- fløy i Kirkenes har stor andel
tunge innervegger som vil gjøre det vanskelig å gjøre endringer i planløsningen.
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Den vektede graden av generalitet spenner fra 1,3 til 1,5 på de to lokasjonene. På Hammerfest
er det generelt er muligheter for å bygge om til en annen funksjon. De største begrensningene
når det gjelder denne bygningsmassen gjelder parameterne etasjehøyde, arealmengde per etasje
og bygningsbredde (dybde). På lokasjon Kirkenes er det dårligere muligheter for å bygge om
til en annen funksjon. Begrensningene her utgjøres hovedsakelig av lave etasjehøyder, liten
lastkapasitet på dekkene, liten mulighet for fri flate og stor andel tunge innervegger.
Med tanke på elastisitet er det bare byggene på Kirkenes som er vurdert. En vektet grad av
elastisitet på 2,0 tyder på at det er store begrensninger for å bygge på eller til bygningene.
Ingen av byggene på lokasjonen har gode tomteforhold for å bygge et tilbygg. Byggene M-, Nog S- fløy har gode muligheter til å bygge på en etasje.
Generelt kan man si at om tilpasningsdyktighetsindikatorene som vist i tabell 4-3 er 1,4-1,5
eller høyere, vil den underliggende bygningsmassen bestå av et stort omfang av bygninger og
enkeltkomponenter som vurderes som begrensende med tanke på endringer og potensial for
ulik bruk. Indikatoren er således tegn på et stort omfang av rigid bygningsmasse og det kan
være vanskelig/kostnadskrevende å gjøre endringer.
For øvrig omtale av utvalgte bygninger, se del III og vedlegg 4 for detaljer pr bygning.
Figur 4-3 viser forskjellen mellom tilpasningsdyktigheten til bygninger som er oppført på ulike
tidspunkt. Som en ser av figuren er bygningsmassen hovedsakelig bygget på 50- og 70- tallet.
Byggene fra 1970 tallet er mer tilpasningsdyktig enn byggene fra 1950- tallet. Det vil si ulike
byggeperioders byggeskikk har hatt innvirkning på i hvilken grad de i dag er egnet for
endringer og ombygginger. Selv om bygningsmassen fra 70- tallet er den mest
tilpasningsdyktige tyder en vektet grad av tilpasningsdyktighet på 1,6 på at det er et stort
omfang av bygg det vil være vanskelig/kostbart å bygge om.

Figur 4-3 Sammenheng mellom vektet tilpasningsdyktighet og alder
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NB! I diagrammet presenteres tilpasningsdyktighet som produktet av fleksibilitet og
generalitet (ikke elastisitet). Som følge av at flere parametere inngår i begge nevnte
begrep, ref kap 4.2, er den vektede graden ikke direkte sammenlignbar med produktet av
indikatorene gitt i tabell 4-3.
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Bygningsmassens potensial for bruk til ulike funksjoner
I henhold til metoden og prinsippene beskrevet i kap 4.3 er det foretatt en vurdering av bygningenes potensial for fremtidig bruk til ulike delfunksjoner.
Tabellen under oppsummerer det samlede resultatet fra vurderingen, dvs. tabellen viser andel av bygningsmassen som teoretisk vurderes å ha potensial
for delfunksjonene i funksjonsgruppe A – E. Resultatene fremkommer som OK areal og antall etasjer, samt prosentandel totalt for hver gruppe.
Tabell 4-4 Totale resultater for vurdering av potensial for fremtidig bruk for funksjonsgruppene A - E

Oversikt over funksjonene pr gruppe fremkommer i vedlegg 6. Eksempler er:
Gruppe A: Operasjon, oppvåkning, tung radiologi m.fl. (tunge funksjoner)
Gruppe B: De fleste typer sengeområder
Gruppe C: Poliklinikker m/spesiallab., tyngre lab., ergo/fysioterapi m.fl.
Gruppe D: Ulike dagområder og poliklinikker, enkle lab., kontor m.fl.
Gruppe E: Sentrallager, sentralkjøkken, sengehåndtering m.fl.
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Figur 4-4 viser det samme totalresultatet grafisk for henholdsvis foretrukne- og
minimumskrav.

Figur 4-4 Samlet resultat av vurdert potensial

Fra tabell 4-4 og figur 4-4 ser en at det er de tre gruppene B, C og D som bygningsmassen har
potensial for å brukes til. For gruppe B og C er det lokasjon Hammerfest som har det største
potensialet. Hele det vurderte arealet på Kirkenes, og 90 % av arealet på Hammerfest, har
potensial å huse funksjoner fra gruppe D.
Som foranstående tabell og diagram viser er det generelt sett er en økende arealmengde som
tilfredsstiller kravene fra gruppe A til D, samt en tydelig differanse mellom foretrukne – og
minimumskrav. Dette er et direkte resultat av avtagende kravnivå mellom gruppene, og
reduksjon i krav fra foretrukket til minimum. Det gjøres igjen oppmerksom på at gruppe E
omfatter ”spesielle” funksjoner som normalt ligger på grunnplan eller i underetasjer og som
kan stille høye krav til romstørrelser, volum og lastkapasitet som resulterer i at lite areal har
potensial for disse.
Resultatene viser at det er arealer som tilfredsstiller funksjonsgruppene B til D når man legger
minimumskravene til grunn. Dersom en legger foretrukne krav til grunn er det ingen arealer
som tilfredsstiller kravene.
Resultatene viser at ikke noe av det kartlagte arealet tilfredsstiller bygningskravene i
funksjonsgruppe A, som representerer de ”tyngste funksjonene”. Det påpekes at det likevel
kan være mulig å finne løsninger i andre arealer enn disse. Dette krever ofte spesialtilpassede
løsninger og/eller kostnadskrevende bygningsmessige tiltak.
Videre ser man at 25 % av vurdert bygningsmasse tilfredsstiller minimumskravene som er satt
for gruppe B, som representerer de fleste typer av sengeområder. Av arealet som tilfredsstiller
funksjonsgruppen er i overkant av 6000 m2 lokalisert på Hammerfest, mens de resterende
1200 m2 finnes på Kirkenes.
Som forventet er det størst areal som tilfredsstiller gruppe D, med hele 95 % av det kartlagte
arealet. Funksjonsgruppen representerer blant annet delfunksjonene dagområde og poliklinikk.
Ved lokasjon Kirkenes tilfredsstiller hele det kartlagte arealet denne funksjonsgruppen.
Ingen arealer ved Helse Finnmark HF tilfredsstiller funksjonsgruppe E. Dette har sammenheng
med at gruppen omfatter spesielle støttefunksjoner som normalt legges på grunnplan/
underetasjer og som kan stille store, men svært varierende, krav til bygningsstruktur. Som
tidligere nevnt bør resultater knyttet til denne gruppen således tillegges mindre vekt.
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DEL III Forhold mellom teknisk tilstand og
tilpasningsdyktighet, samt kommentarer til
resultater per lokasjon
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Forhold mellom teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet
Som det også er nevnt
tidligere i rapporten bør en
se teknisk tilstand og
tilpasningsdyktighet i
sammenheng. Figur 5-1
viser dette.
Essensen er at en bør
vurdere hvor mye en skal
investere i et bygg med
tanke på vedlikehold og
ombygging i forhold til om
bygget er tilpasningsdyktig
for fremtidig drift. I tillegg
er det nødvendig å se
dagens egnethet i
sammenheng med disse
parameterne.

God teknisk tilstand?

5.

NEI

JA

Bør satses på. Tekniske
utbedringer bør sees i
sammenheng med evt.
ombyggingsbehov.

Begrenset levedyktighet.
Tekniske oppgraderinger
kan bli kortsiktige.
Ombygginger lite aktuelt.

Bør satses på. Normalt
verdibevarende vedlikehold.

Begrenset levedyktighet.
Vedlikeholdsinnsats bør
vurderes i lys av tidshorisont
for dagens virksomhet.
(Fremtidige endringsmuligheter begrenset)

JA

NEI

I denne sammenhengen har
God tilpasningsdyktighet?
Multiconsult foretatt en
sammenstilling av de to
Figur 5-1 Sammenheng mellom teknisk tilstand og
tilpasningsdyktighet
forholdene teknisk tilstand og
tilpasningsdyktighet
(bygningsmassens muligheter) per lokasjon og plottet bygningene inn i figur 5-1. Dette er vist
og kommentert i kapittel 6.
Tanken bak en slik sammenstilling kan oppsummeres i det følgende:
Dersom bygningene har god tilpasningsdyktighet vil de i prinsippet være levedyktige
på sikt og inneha kvaliteter som gjør det mulig å skape funksjonelle lokaler over tid og
i takt med eventuelle endringsbehov. Disse bygningene bør følgelig satses på og
samtidig vurdere tekniske oppgraderingsbehov i sammenheng med eventuelle
funksjonelle endringsbehov.
Dersom bygningene har svak tilpasningsdyktighet, vil det kunne bety begrenset
levedyktighet på sikt da tilpasninger i takt med eventuelle endringsbehov vanskelig lar
seg gjøre. Tekniske oppgraderingsbehov før da sees i lys av langsiktighet og primært
gjennomføres der den funksjonelle egnetheten vurderes som god.
For bygningene øverst i høyre boks, tilsier kartleggingen at disse bygningene har
utilfredsstillende/dårlig teknisk tilstand, i tillegg til begrenset tilpasningsdyktighet. Det kan
derfor være vanskelig og kostnadskrevende å utføre de endringene som må til for å møte
kravene. Etter vurdering av dagens egnethet bør vedlikehold/oppgradering av disse bygningene
sees i sammenheng med en eventuell ombygging.
For bygningene i boksene til venstre, er tilpasningsdyktigheten relativt god og det er mulig å
satse videre på disse bygningene. Dersom egnetheten i dag er dårlig vil det i de fleste tilfeller
likevel være mulig å tilpasse byggene slik at de passer dagens funksjon, evt. endret funksjon.
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Kommentarer til resultater per lokasjon
I dette kapittelet kommenteres enkelte bygninger for hver lokasjon. Dette er ikke uttømmende
kommentarer, men for å få frem et noe mer detaljert bilde enn tabellene og figurene i del I og
del II. Det henvises til vedlegg 1 og 4 for detaljert kartlegging per bygg og etasje.

6.1

Hammerfest
Tabell 6-1 Basisinformasjon, teknisk tilstand og oppgraderingsbehov for bygningene ved Hammerfest

Kartlagt bygningsmasse ved Hammerfest utgjør 100 % mtp teknisk tilstand og 68 % mtp.
tilpasningsdyktighet.
Den vektede tekniske
tilstandsgraden på lokasjonen er
gjennomgående tilfredsstillende eller
god, med unntak av Søsterhjemmet,
med tilstandsgrad 1,8. På
Søsterhjemmet er det registrert en
teknisk tilstandsgrad 3 på
vinduer/ytterdører, utvendig
kledning/overflate, vann og sanitær,
varme og luftbehandling, som vil si
at det er behov for total utskiftning
ila. de neste 5 år.
Oppgraderingsbehovet de første 5
årene for dette bygget alene er på ca
26 mill kr.
Selv om den vektede tilstandsgraden
på de fleste byggene er god, ser man
av tabellen at det likevel er behov
for oppgradering i de fleste bygg.
Øst fløy skiller seg spesielt ut her,
med et oppgraderingsbehov på ca 53
Figur 6-1 Kombinasjon teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet
mill kr. Underliggende faktorer for
for bygninger ved Hammerfest
dette er at den vektede tekniske
tilstandsgraden for VVS og elkraft er dårlig med vektet teknisk tilstand på henholdsvis 2,6 og
1,6. Det er også et av de største byggene på lokasjonen. Dette gjør at oppgraderingsbehovet på
kort sikt (0-5 år) beløper seg til ca 35 mill kr.
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Figur 6-1 viser hvordan bygningene ved Hammerfest befinner seg i forhold til kategoriene i
matrisen på figur 5-1.
Som tidligere nevnt er bygningene, med unntak av Søsterhjemmet, på ”god side” når det
gjelder samlet teknisk tilstand. Ni av byggene på lokasjonen er vurdert mtp.
tilpasningsdyktighet. Av disse er det kun Sør- Vest og Øst- fløy som ligger på den ”gode
siden” når det gjelder tilpasningsdyktighet. Øst fløy er godt egnet til å bygge om til en annen
funksjon, mens det for Sør- Vest fløy er svært enkelt å endre planløsning.
6.2

Kirkenes
Tabell 6-2 Basisinformasjon, teknisk tilstand og oppgraderingsbehov for bygningene ved Kirkenes

Fra tabell 6-2 har vi at totalt kartlagt areal ved lokasjon Kirkenes er 21 108 m2 for teknisk
tilstand og 14 978 m2 for tilpasningsdyktighet.
Den vektede tekniske
tilstandsgraden på lokasjonen samlet
er på 1,8. Tilstandsgraden på
byggene på lokasjonen spenner fra
1,0 til 2,1.
De tre byggene på lokasjonen med
dårligst tilstand er M-fløy, Ø-fløy og
K- fløy. Byggene har en vektet
tilstandsgrad på mellom 1,7 og 1,9.
Byggene har et samlet
oppgraderingsbehov på ca 66 mill
kr. For M-fløy skyldes dette dårlig
tilstand på alle komponenter unntatt
utvendig kledning,
yttertak/takrenner og brannslokking.
I Ø-fløy er tilstanden dårlig for
bygningskroppen og VVS og
utendørs installasjoner. For K-fløyen
er det dårlig tilstand på
bygningskroppen, elektro, tele og
automasjon og avfallsanlegget.
Figur 6-2 Kombinasjon teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet
De største oppgraderingskostnadene
for bygninger ved Kirkenes
er knyttet til N-fløyen, som er
bygget med nest størst areal. Det samlede oppgraderingsbehovet for bygget er på ca 72 mill kr.
Dette skyldes hovedsakelig dårlig tilstand på bygningskroppen, VVS og elektro. Ca 35 mill kr
av oppgraderingsbehovet er tiltak som må gjøres ila. de nærmeste 5 år.
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Figur 6-2 viser hvordan bygningene ved Kirkenes befinner seg i forhold til kategoriene i
matrisen på figur 5-1.
Seks av totalt 8 bygg er kartlagt med tanke på tilpasningsdyktighet. Vektet grad av
tilpasningsdyktighet på lokasjonen ligger mellom 1,6 og 2,3. Underliggende for dette er at det
er ikke er muligheter, eller svært begrensede muligheter, til å endre planløsning og endre bruk
til annen funksjon ved de kartlagte byggene på lokasjonen. Det er også begrensede muligheter
for å bygge på eller ut. Bygget med best tilpasningsdyktighet på lokasjonen er S- bygget, med
en vektet grad av tilpasningsdyktighet på 1,6. Underliggende her er at det er store
begrensninger for å endre planløsning, men relativt gode muligheter for å bygge om til annen
funksjon. Det er begrensede muligheter for å bygge til, men relativt gode muligheter for å
bygge på en etasje.
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Del IV Oppsummering
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Oppsummering
I tabell 7-1 er resultater sammenstilt og oppsummert for bygningsmassen tilknyttet Helse
Finnmark HF.
Tabell 7-1 Oppsummering av resultater

Oppsummert har kartlegging og vurdering av bygningsmassen avdekket følgende forhold:
 Kartlagt bygningsmasse utgjør til sammen 42 964 kvadratmeter bruttoareal, og er i
gjennomsnitt 47 år gammel (arealvektet).
 Bygningsmassen har en gjennomsnittlig teknisk tilstandsgrad på 1,5. Dette er lavere
(dårligere) enn normalt ambisjonsnivå, som er definert som tilstandsgrad 1,0.
 Estimert teknisk oppgraderingsbehov er fordelt i to kategorier, hvor:
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-

Ca. 235 millioner kroner utgjør det primære behovet for kommende 5- års periode.

-

Ca. 170 millioner kroner utgjør behovet for ytterligere oppgradering for at
bygningsmassen skal få en gjennomgående tilfredsstillende tilstand.

Tilpasningsdyktighet er delt inn i fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Se kapittel 4.2.
Bygningsmassen har en samlet vektet tilpasningsdyktighet på 1,8. Totalt sett indikerer
dette en bygningsmasse som kan være svært begrensende i forhold til ulik bruk av
bygningene og i forhold til å endre planløsning. Kan være kostnadskrevende å
gjennomføre tilpasninger.
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Estimert oppgraderingsbehov for lokasjon Våland
På oppdrag fra Helse Finnmark HF har Multiconsult estimert oppgraderingsbehovet per bygning på
grunnlag av data fra multiMap kartlegging gjennomført av Helse Finnmark HF i 2015.
«Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve tilstanden på
bygningsmassen til et definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået definert å tilsvare
tilstandsgrad 1 (TG1) iht. Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. Det vil si at lover og
forskrifter er oppfylt, og at bygningsmassen fremstår med god/tilfredsstillende teknisk tilstand.
Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 eller 3 representerer per definisjon dermed en kostnad
for oppgradering. Teknisk oppgraderingsbehov er altså ikke å forstå som kostnad for
totalrehabilitering. Vurdering av behov for totalrehabilitering bør være en del av arbeidet med en
utviklingsplan.
Summen av de to kategoriene, altså det samlede estimerte tekniske oppgraderingsbehovet, er et
estimat for kostnader relatert til å bringe bygningsmassen opp til en gjennomgående god og
tilfredsstillende tilstand. Samlet teknisk oppgraderingsbehov utgjør således ikke et akutt behov, men
kan ved riktig prioritering forsvarlig innhentes over flere år. I dette prosjektet er denne perioden
vurdert å være 10 år.
Tabell 1-1 viser grunnlagsdata, tilstand og estimert oppgraderingsbehov per bygning.
Oppgraderingsbehovet representerer det som skal til for å heve bygningsmassen til en tilstandsgrad
1.
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Estimering av oppgraderingsbehov per bygg
Tabell 1-1 Estimert oppgraderingsbehov per bygning for lokasjon Hammerfest

Areal

Vektet
teknisk
tilstand

Samlet
oppgraderingsbehov

Oppgraderingbehov Kr/kvm

Ambulanse stasjon

200

1,4

1 000 000

7 200

BUP/VPP (eget bygg)

1144

1,8

6 000 000

5 300

36

0,5

0

300

Nord fløy

4861

2,2

99 000 000

20 500

Nord-Vest fløy

311

1,6

3 000 000

9 800

Nord-Øst fløy

2078

2,0

43 000 000

20 500

Ny adm. fløy

457

1,6

4 000 000

8 600

Pasientreiser (eget bygg, fløy)

156

0,4

0

300

Sør fløy

3594

2,1

59 000 000

16 400

Sør-Vest fløy

1127

1,9

18 000 000

16 000

Sør-Øst fløy

236

2,3

5 000 000

22 800

Søsterhjemmet

3476

1,8

41 000 000

11 700

Øst fløy

4266

1,9

82 000 000

19 300

21 942

2,0

361 000 000

16 500

Lokasjon

Båre garasje v/sør-sørøst fløy

Total

Estimert teknisk oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader iht. NS 3453
«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA. Kostnadene
presentert i tabellen er estimerte prosjektkostnader, inkl. mva. Prisnivå fra august 2015 er lagt til
grunn. Oppgraderingsbehovet omfatter en andel av normale og planlagte vedlikeholdstiltak i den
samme perioden, og må følgelig ses i sammenheng med dette.
Usikkerhet i estimatene
Metoden som er benyttet er av overordnet karakter, og resultatene er av den grunn beheftet med
noe usikkerhet. Erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger
ved fastsettelse av tilstandsgrader vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre
(”store talls lov”), hvilket innebærer at usikkerheten reduseres jo større arealmengde som er
vurdert.
Figur 1-1 viser resultater av en simulering som viser at usikkerheten reduseres og flates ut desto
flere prosjekter/tiltak som gjennomføres. Det vil si «store talls lov» i praksis. Den viser at
usikkerheten i kostnader er oppimot 40 % dersom en ser på byggnivå. Dersom en ser på 20 bygg
eller mer samlet er usikkerheten kun 10-15 %.
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Figur 1-1 Eksempel på sammenheng mellom usikkerhet i anslagene (y-aksen) og antall bygninger (x-aksen).

Vi gjør derfor oppmerksom på at usikkerheten på overnevnte estimater følgelig kan være oppimot
± 40 % på bygningsnivå, mens den er ± 15 % dersom en ser på det estimerte oppgraderingsbehovet
samlet for lokasjonen.
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førstevalget
for pasienter og helsepersonell

Strategisk utviklingsplan
2015 – 2030

Finnmark
Finnmark er Norges nordligste fylke. Det er det s tørste
fylket i landet: Arealet er større enn Oslo, Østfold, Vestfold,
Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder tilsammen. Samtidig
har fylket det laveste folketallet i landet, med like under
75 000 innbyggere. Befolkningen har vært økende siden
2007.

S

De tettest befolkede stedene er Alta, Hammerfest og
Kirkenes. Fylkeshovedstaden er Vadsø, der stats- og fylkes
administrasjonene ligger.

trategisk utviklingsplan skal bidra

til en samkjøring av overordnede planer
og strategier i Finnmarkssykehuset, og
den skal gi et fremtidsbilde av våre planer for
virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling.
Samfunnsmålet vårt er å sikre et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen
i Finnmark.
Utviklingsplanen har to hoveddeler:
virksomhetsutvikling, der vi har plukket ut fem
strategiske satsingsområder, og byggeprosjekter,
der vi har fire større prosjekter i planperioden.

Finmark kommer dårligere ut enn landet for øvrig på
mange områder når det gjelder folkehelse, blant annet for
hjerte- og karsykdommer, KOLS og type-2 diabetes. Røyking
og overvekt er større problemer enn i landet som helhet.
Forventet levealder for kvinner og andelen eldre over 80 år
er lavere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.

Hammerfest

Felles for alle delene av utviklingsplanen
er at vi har tatt mål av oss til å være
førstevalget for pasienter og helsepersonell
i Finnmark.

Alta
Kirkenes

Administrerende direktør Torbjørn Aas, juli 2015

Karasjok

Original produsert: 15/09/15

Dette er en kortversjon av Finnmarkssykehuset strategiske utviklingsplan, vedtatt i styret 28. mai 2015.
Fullversjonen kan lastes ned fra www.finnmarkssykehuset.no/SU/

Finnmarkssykehuset har omtrent 1 600 ansatte, og har sin
hovedaktivitet samlet på fire steder:
Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok.

Finnmark fylke har det største arealet, den minste befolkningen, de lengste
avstandene, det hardeste klimaet – og de tøffeste fagfolkene.

Virksomhetsutvikling
Pasientfokus

Rekruttering og stabilisering

Finnmarkssykehuset tar utgangspunkt i pasientens behov
og ser på pasienten som en aktiv part i behandlingsforløpet.
Innholdet i og resultatet av behandlingen, samt pasientens
opplevelse av denne, skal måles og danne grunnlag for
kvalitetsforbedring. Behandling og sykehusopphold skal
preges av høy kvalitet. Pasientene skal oppleve god behandling og god kommunikasjon før, under og etter behandling.
Vårt mål er å heve kvaliteten innenfor alle områder og måle
oss mot de beste i landet. Behandlere skal ha god dialog i
møte med pasientene, og tjenestene skal tilrettelegges for
god kommunikasjon med samiske pasienter.

Finnmarkssykehuset tar mål av seg til å være førstevalget
for helsepersonell. De to lokalsykehusene i Hammerfest og
Kirkenes, nærsykehus i Alta, Samisk helsepark, SANKS og
de distriktspsykiatriske sentrene skal kunne være baser for
utdanning, forskning, fagutvikling, kompetansebygging og
kompetanseoverføring til kommunene. Dette krever tilrettelegging og god kontakt mellom fagmiljøer.

Teknologiske løsninger skal tas i bruk i større grad og gjøre
foretaket mer effektivt, samt sørge for økt kompetanse hos
pasienten og bidra til at pasientene slipper unødvendige
reiser. Dagbehandling, som gjør at pasientene slipper sykehusinnleggelse, skal utvikles og effektiviseres.

Samhandling

Pasientene skal i størst mulig grad oppleve et sammen
hengende helsetilbud, uavhengig av behandlingsnivå.
For å gi pasientene et best mulig tilbud i Finnmark, må vi
samhandle godt internt. Dette gjelder også samhandling
mellom den somatiske spesialisthelsetjenesten og tjenester
innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Derfor søker
Finnmarkssykehuset å utvikle større enheter der tilgang til
ulike tjenestetilbud innen somatikk, psykisk helse og rus
samlokaliseres. Finnmarkssykehuset skal også samhandle
med kommunene og med Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN). Finnmarkssykehuset har konkrete forpliktelser i sine
samhandlingsavtaler med hver av kommunene i fylket.

Oppgavedeling

Oppgavedeling med UNN innebærer et nært samarbeid og
tydelige grenseoppganger mellom hvilke pasienter UNN skal
utrede og behandle, og hvilke pasienter Finnmarkssykehuset
skal ha ansvaret for.

God samhandling og oppgavefordeling internt i foretaket kan
være ressursbesparende og gi kortere ventetider. For noen
fagområder må vi satse på de fagmiljøene som allerede er
sterke, framfor å forsøke å etablere like tilbud på alle våre
behandlingssteder eller flytte tilbud.

Finnmarkssykehuset skal kunne ta imot både medisin
studenter, sykepleierstudenter og andre studenter fra helse
faglige utdanninger. Studentene er et rekrutteringspotensial
og bidrar både til fagutvikling og forskning.

Begge lokalsykehusene har en viktig rolle i den akutt
medisinske beredskapen i Finnmark, og dette forutsetter
akuttkirurgisk beredskap. Denne beredskapen er også
en forutsetning for at lokalsykehusene skal kunne bidra i
spesialistutdanningen av kirurger, noe som er helt nødvendig
for å klare å rekruttere kirurger til sykehusene.

Forskning

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire hoved
oppgaver. Forskningen i Finnmarkssykehuset skal bidra
til innovasjon, utvikling og bedre helsetjenester. Et aktivt
forskningsmiljø inspirerer og fører til fagutvikling, og
dette kan igjen virke rekrutterende og stabiliserende.
Finnmarkssykehuset skal markere seg i nasjonal sammenheng innen forskning og fagutvikling innenfor samhandling,
akuttmedisin, telemedisin, helsetjenester til den samiske
befolkningen og arktisk kompetanse.

Prioriterte tjenestetilbud

To lokalsykehus
Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus, i Hammerfest
og Kirkenes, med akuttfunksjon både innen indremedisin,
kirurgi og gynekologi, med tilpassede radiologiske enheter og
gode servicefunksjoner. Ved Hammerfest sykehus skal barneavdelingen utvikles slik at den tilpasses framtidas behov.
Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Finnmarkssykehuset vil bygge opp en sengeenhet i Alta,
som styrker spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark
spesielt for eldre pasienter med kroniske sykdommer og for
kreftpasienter. Det polikliniske tilbudet, røntgentilbudet og
dagbehandlingen skal også styrkes. Tjenestene skal sam

Målet for Finnmarkssykehuset er å være førstevalget blant helsepersonell og
pasienter. For å være førstevalget, skal foretaket jobbe for en økonomisk

lokaliseres med psykisk helsevern og rusbehandling. For å
styrke tilbudet til den samiske befolkningen vil Finnmarks
sykehuset bygge opp Samisk helsepark i Karasjok med
tilgang til samiskspråklige spesialister innenfor flere fag
områder. SANKS skal fortsatt være en nasjonal kompetanse
tjeneste.
Prehospitale tjenester (ambulanse)
Ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset er en viktig
trygghetsfaktor. For å sikre befolkningens behov for
akuttmedisinsk hjelp må det satses videre på utdanning
og kompetanseheving i tjenesten. Dette vil fordre en
bedre tilpasning av den desentraliserte lokaliseringen av
ambulansetjenesten i framtiden.

Finnmarkssykehuset vil jobbe for at dagens organisering
av legevakt fortsettes, der man gjennom felles lokaler for
legevakt og sykehus utvikler en god, sammenvevd tjeneste
mellom de to aktørene.

Beredskap og akuttfunksjoner
Akuttfunksjonen ved lokalsykehusene må som et minimum
innebære tilstedeværelse av indremedisinsk, anestesiologisk,

føde- og generellkirurgisk vaktkompetanse samt tilgang til
nødvendig laboratorie- og radiologiske tjenester. I Finnmark,
med store avstander til sykehusene, må begge lokalsykehusene opprettholde et komplett akuttilbud. For at den
daglige beredskapen skal være relativt like god i framtida
som i dag, krever det at lokalsykehusene har rett kompetanse
og stort nok fagmiljø til å håndtere akutte innleggelser som vi
kan vente øker med en økende eldre befolkning.

Sykestuene
Høyere levealder stiller krav til økt kapasitet og kompetanse
innenfor geriatri, kreft og rehabilitering. Desentralisering
av tilbud og samhandling vil være viktig for å gi mindre
belastning for pasientene både hva gjelder nærhet til hjem og
pårørende og ulemper ved å reise. Sykestuene har hatt og vil
ha en viktig plass i pasientforløpene, spesielt når det gjelder
gamle og skrøpelige pasienter, men også kreftpasienter. Finnmarkssykehuset må gå foran og bidra til en videreutvikling
av sykestuemodellen basert på kompetansebygging og faglige
nettverk.

bærekraftig virksomhet og jobbe med pasientfokus, samhandling, oppgave
deling og rekruttering for å løse dagens og fremtidens utfordringer.

Byggeprosjekter

Sykehuset er vedtatt utbygget med en kapasitet på 46 senger
og 8 hotellsenger. Akuttfunksjonene og det tilbudet som
finnes ved sykehuset i dag skal videreføres. Totalt skal det
bygges ca. 20 000 m2 på ny tomt like ved innkjøringen til
Kirkenes sentrum. Bygget skal stå ferdig i 2017 og er budsjettert til å koste ca 1,4 mrd. kroner.

Sykehuset har ikke observasjonssenger i dag, men vi planlegger for dette i nytt sykehus. Hensikten med observasjonsplasser er å unngå unødvendige innleggelser og redusere
liggetiden. Vi forutsetter at sykehusets akuttfunksjoner
videreføres og at de tilbudene som i dag finnes ved sykehuset
utvikles videre. Det er beregnet et behov for ca. 30 000 m2 til
et nytt bygg. Dette inkluderer lokaler for voksenpsykiatrisk
poliklinikk (VPP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poli
klinikk (BUP). Nye Hammerfest Sykehus ligger i investeringsplanen fra 2020. Foreløpige beregninger viser at det er mulig
å renovere og bygge ut sykehuset på nåværende tomt.

Foretakets virksomhet i Karasjok samles slik at somatikk,
psykisk helsevern og rusbehandling kan ses i sammenheng.
Illustrasjon: Ratio arkitekter | Foreløpig skisse

Styret i Helse Nord besluttet i juni 2014 en utbygging av
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta, med en mulighet
for økning i antall polikliniske konsultasjoner på ca. 80 %
sammenlignet med dagens nivå, en opprettholdelse av nivået
for medisinsk dagbehandling samt mulighet for økning i
antall dagkirurgiske inngrep med 115 % mot 2020. Videre
ble det vedtatt å øke antall plasser ved sykestua til 20 senger,
hvor 14 senger er dedikert for spesialisthelsetjenester
og 6 skal være kommunale senger. Det skal installeres en
MR-maskin, og antall ultralydundersøkelser skal økes. En
eventuell installering av CT skal vurderes i 2016.

I Samisk helsepark vil vi etablere et ambulerende geri
atrisk team som dimensjoneres etter pasientgrunnlaget. Vi
oppretter ikke sengeplasser ved helsesenteret i Karasjok,
men legger til rette for to rom hvor pasienter som utredes og
diagnostiseres kan overnatte.
Vi satser på ambulering ut til aktuelle samiske kommuner
hvor vi samarbeider tett med kommunens leger. I lule- og
sørsamisk område vil et system av pasientvenner med
sørsamisk språk- og kulturkompetanse kunne utgjøre en
betydelig ekstra ressurs.
Vi vil legge til rette for forskning også innenfor somatikk i
Samisk helsepark.

Nye Hammerfest sykehus og Samisk helsepark i Karasjok
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Vi bygger Nye Kirkenes sykehus, planlegger Alta nærsykehus og vil realisere

Rusbehandling

Illustrasjon: Ratio arkitekter | Mulighetsstudie for utbygging på egen tomt

Som

Samlet skal det bygges og renoveres cirka 5 000 m2 i prosjekt
Alta nærsykehus. Alta nærsykehus skal dimensjoneres
for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialist
helsetjenester for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark.
Tilbudet skal også ivareta samhandlingsreformens intensjoner om nært samarbeid med omkringliggende kommuner og
dessuten regionale helsepolitiske føringer om å få spesialisthelsetjenester der man bor.

Nye Hammerfest sykehus
Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i
Vest-Finnmark. Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, ØNH, øye, pediatri og

Utredningen av Samisk helsepark ble foretatt i 2013 som del
av det samlede arbeidet med nyorganiseringen av tjenestetilbudene i Finnmarkssykehuset. Målsettingen med utredningen har vært å sikre at den samiske befolkningen får
likeverdige og tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god
kvalitet, tilpasset pasientenes behov. Videre har det nasjonale
perspektivet og urfolksperspektivet stått sentralt. Med sin
flerspråklige og flerkulturelle kompetanse i tillegg til den
faglige, vil Samisk helsepark komme alle innbyggere til gode,
uavhengig av etnisk bakgrunn.

Den foreslåtte aktivitetsøkningen i Alta skal komme fra hjemtaking av pasienter som i dag får sin behandling ved UNN,
privatpraktiserende avtalespesialister og pasienter som i dag
behandles i Hammerfest. Den delen av økningen som skal
komme fra Hammerfest sykehus tilsvarer omkring 8 % av
den nåværende aktiviteten ved sykehuset.

Sykehuset skal sikre et dekkende tilbud av spesialisthelse
tjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten,
Hammerfest sykehus og UNN. Nye Kirkenes sykehus er
dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, barentssamarbeidet og beredskap,
samt å styrke samhandlingen mellom helseforetaket og
kommunehelsetjenesten.

Samisk helsepark
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Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i
Øst-Finnmark. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fag
områder: Akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye,
indremedisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde,
rehabilitering og voksenhabilitering. Tilbudet innen rehabilitering og voksenhabilitering er fylkesdekkende. Sykehuset
har 48 senger og 6 hotellsenger.

Utbyggingen av Alta nærsykehus, den generelle tendensen
med overgang fra døgn- til dagbehandling samt mer behandling i kommunene, gjør at det blir behov for færre senger
fremover. Ved omstilling fra dagens praksis fram mot 2030
har man beregnet at det vil være behov for 90 senger. Nye
Hammerfest sykehus er planlagt for 90 senger, 42 poliklinikk
rom og spesialrom og 9 rom for bildediagnostikk.

Alta nærsykehus
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Illustrasjon: Momentum arkitekter

barnehabilitering. Pediatri og barnehabilitering er fylkes
dekkende. Fødeavdelingen tar imot risikofødsler fra uke 32
fra hele fylket. Den ortopediske avdelingen er det ortopediske
senteret i Finnmark og har fagansvar for ortopedivirksom
heten i foretaket. Sykehuset har 95 senger og 14 hotellsenger.
Hammerfest sykehus er i dag et godt fungerende sykehus
som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode.
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Nye Kirkenes sykehus
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Mulighetsstudie og grunnlag for idéfase Nye Hammerfest sykehus
1.1

Mulighetsstudie Hammerfest sykehus

Ratio Arkitekter AS er underleverandør for Hospitalitet AS og skal illustrere alternative utbyggingsmuligheter med en tidshorisont på om lag 15 år, det vil si en situasjon i 2030. Til grunn ligger blant
annet Mulighetsstudie – Lokalisering av Hammerfest sykehus datert 15.01. 2013 utarbeidet av
Hammerfest Kommune og program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet på grunnlag av
fremskrevne tall for pasientbehandling og virksomhetsplaner utarbeidet i samarbeid med
Finnmarkssykehuset.
Hammerfest kommunes mulighetsstudie av 15.01.13 analyserer to mulige lokaliseringer, Fuglenes og
Jansvannet. Fuglenes er dagens sykehustomt og Jansvannet ligger om lag 2 km sør for Hammerfest
sentrum. Studiet konkluderer med at både dagens sykehustomt på Fuglenes og ny tomt ved
Jansvannet er velegnede områder for lokalisering av et nytt sykehus i Hammerfest.
Dette mulighetsstudiet skal redegjøre for følgende hovedalternativer:
Alternativ 0 Teknisk oppgradering/ombygging (Fuglenes)
Alternativ 1 A teknisk oppgradering og avlastningsbygg for kontorfunksjoner (Fuglenes)
Alternativ 1 B Gradvis ombygging og nybygg på eksisterende tomt (Fuglenes)
Alternativ 2 A Utbygging på ny tomt (Jansvannet)
Alternativ 2 B Utbygging på ny tomt optimert for 50 % utvidelse(Jansvannet)
Alternativ 3 Annen tomt
Alternativ 0 (”nullalternativet”):
Dagens situasjon med nødvendig teknisk oppgradering
Alternativ 1A:
Dagens situasjon. Rehabiliteringsalternativ med kombinasjon av eksisterende bygg og nybygg.
Levetid til 2030 – 2040. Ombygging/utbygging kreves. Ikke riving av Søsterhjemmet, utbygging på
tilliggende tomt.
Forhold knyttet til strategisk utvikling med hensyn til økonomi, somatikk, psykiatri, fordeling av
oppgaver mellom helseforetaket og kommunene, geografi og medisinske spesialiteter og prioriteringer
mellom disse, kan føre til utsetting av beslutning om bygging/ombygging av sykehus i 5-10 år. 0alternativet vurderer hva dette vil kreve av minimale vedlikehold/bygningsmessige utbedringer. Hvor
lite kan man gjøre frem til ca. 2020, og hva må man da gjøre fra rundt 2025?
Alternativ 1B:
Trinnvis utbygging på dagens tomt med oppgradering av trafikksystem til dagens standard.
Underalternativer viser trinnvis utbygging og fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50 %).
Analysen viser nødvendige tiltak med hensyn til trafikkbilde, innkjøring, rundkjøring, busstopp m.m.
Alternativet vises som trinnvis utbygging, bruk av eksisterende lokaler samt mulige
utviklingsmuligheter på lang sikt (etter 2030).
Alternativ 2A:
Utbygging på ny tomt Jansvannet utenfor sentrum.

Tomtens muligheter illustreres med avkjøring fra riksvei 94. Tomten analyseres med hensyn til
parkering, logistikk og mulige fremtidige utviklingspotensial. Forhold knyttet til klima drøftes ikke
spesielt, men dette anbefales at dette studeres nærmere hvis alternativ 2 velges.
Alternativ 2B:
Underalternativ med trinnvis utbygging og optimert fremtidig utbyggingspotensiale (dagens behov + 50
%).
Alternativ 3:
Studie av alternativ 2A og 2B tilsier at det kan være aktuelt å se etter ny alternativ tomt som egner seg
bedre til et fremtidsrettet sykehus, ikke minst med hensyn til topografi.
Disse alternativene illustreres med underalternativer der det er relevant, samt utbyggingstrinn, der
trinnvis utbygging er avgjørende for utbyggings realisme.
1.1.1

Eksisterende situasjon

Hammerfest sykehus består av en bygningsmasse på om lag 23.000 m². Bygningsmassen er delt i
flere avsnitt med forskjellig alder og kvalitet. Det henvises for øvrig til Multimap tilstandsrapport og
illustrasjoner av Multimap på planer.
Eksisterende tomt for Hammerfest sykehus kjennetegnes med til dels fantastisk utsikt mot
Hammerfest sentrum i syd og mot Sørøya i vest. Tomten ved Jansvannet ligger i et for hammerfest
særegent område med utsikt til Hammerfests største skogområde og et landskap som er verdifullt for
friluftsliv. Området er også kjent for å være værhardt med vind og snøfokk. Ved en eventuell utbygging
vil dette kunne være et vesentlig moment for valg av løsning. Det ligger utenfor dette studiets rammer
å ta stilling til disse kvalitetene utover det overordnede, dvs. plassering på tomt, hensyn til dagslys,
nærhet til eksisterende bygninger, inngangsforhold og overordnet logistikk.
Den eldre bygningsmassen har varierende høyder, fra en til fem etasjer pluss underetasjer. Studiet
alternativ 0 og 1 har valgt å illustrere utbyggingen med totalhøyder uavhengig av det eksisterende
sykehuset. Det anbefales likevel å ta hensyn til målestokken i det eksisterende sykehuset ved valg av
utbyggingstakt og størrelser. Nybygg er illustrert med etasjehøyder om lag 4,3 meter, som er om lag
én meter mer enn de gamle bygningene. Det innebærer at volumene på nybygg blir adskillig større
enn på de gamle byggene med samme bruksareal. Inngangsetasjer er illustrert 5 meter høye. Ved
valg av høyere bygg, dvs flere etasjer, kan utnyttelse og potensial økes vesentlig. Det ligger utenfor
dette studiet å illustrere alle tenkelige alternativer. Vi har derfor valgt å legge oss på en konservativ
utnyttelsesgrad. Ved eventuell utbygging vil tiltaket kreve ny bebyggelsesplan. Disse forholdene vil
derfor naturlig drøftes i en senere fase.
Integrasjonene med eksisterende bygninger er avhengig av mange faktorer. Hvis man på lengre sikt
ønsker å fornye hele bygningsmassen til tidsmessig standard med hensyn til etasjehøyder, tekniske
anlegg, energibruk og hensynet til generalitet og fleksibilitet, vil det være lite hensiktsmessig å tilpasse
etasjer til det gamle sykehuset. Det er derfor illustrert forbindelse mellom gammel og ny
bygningsmasse på plan 1, inngangsplanet, og underetasje, varemottak. Hvis det på lengre sikt
planlegges å bruke den eldre bygningsmassen til lettere funksjoner, som kontorer og leiligheter, vil det
derimot kunne være riktig å integrere gamle og nye etasjehøyder tettere. Detaljene rundt dette og alle
alternativene er ikke med i dette studiet.

Plan K eksisterende funksjoner

Plan 1 eksisterende funksjoner

Plan 2 eksisterende funksjoner

Plan 3 eksisterende funksjoner

Plan 4 eksisterende funksjoner

Plan 5 eksisterende funksjoner

Figur 1 Eksiterende funksjoner i alle plan

Figur 2 Funksjonsdiagram eksisterende arealer

Figur 3 Oversikt eksisterende arealer

Figur 4 Eksisterende tilstand multimap plan 1 og K

Figur 5 Eksisterende tilstand multimap plan 2 og 3

Figur 6 Eksisterende tilstand multimap plan 4 og 5

Metode for nybygg
Studiet tar utgangspunkt i program for Hammerfest sykehus utarbeidet av Hospitalitet i samarbeid
med Finnmarksykehuset. De forskjellige funksjoner er plassert i bygningskropper med en antatt
gunstig bredde. Dvs at sengeavdelinger, sykehotell og kontorer antas å passe i bygningskropper med
om lag 17 meters bredde pga tilgangen til dagslys. Behandlingsavdelinger, herunder poliklinikk,
radiologi og operasjon, har behov for større sammenhengende arealer og har mange støttefunksjoner
uten behov for dagslys og er derfor lagt i bygningskropper på 22 meters bredde. Mange funksjoner
kan plasseres i mørke arealer, eller i utkanten av ovennevnte arealer. Det er ikke illustrert i detalj
hvordan disse arealene kan fordeles, men vist en fordeling mellom overordnete arealtyper. Tekniske
arealer er vist som en prosent av bruttoarealet.
Arealer beregnes i henholdsvis netto- og bruttoarealer. Nettoarealer er programmert areal nødvendig
for å utføre bestemte oppgaver, f.eks. arealstandard for sykerom eller operasjonssal. Nettoarealet
ganges med en faktor for å dekke ikke-programmert areal, dvs nødvendig areal for korridorer, trapper
og heiser, tekniske arealer samt inner- og yttervegger. For sykehus er det nødvendig med en
brutto/nettofaktor (B/N) lik 2,0, dvs at 5.000 m2 programmert areal gir et ferdig bygg på 10.000 m2.
1.1.2

Utbygging av sykehus i drift

For at Finnmarksykehuset skal kunne levere helsetjenester til befolkningen er det en forutsetning at
utbygging ikke vanskeliggjør kontinuerlig drift i vesentlig grad. Enhver ombygging og flytteprosess er
en utfordring for en arbeidsplass, og det må søkes å minimere belastningen for virksomheten mens
utbygging og omstilling pågår. Det enkleste er å bygge et nytt sykehus på en annen tomt der lastebiler
og byggekraner kan jobbe uforstyrret og lokalene står ferdig før hele virksomheten flytter. Imidlertid
kan det være grunner til å velge en annen modell, med gradvis fornyelse. Årsakene kan være alt fra
geografi og lokalisering til investeringstakt og mulighet til endring av planer underveis.
På Fuglenes kan en gradvis utbygging starte på tomten i vest uten å gripe direkte inn i sykehusets
drift. Det må imidlertid påregnes ulemper over flere år knyttet til støy, støv, omlegging av veier,
provisorier, begrensninger på adkomst og lignende. Dessuten vil en lavere grad av fornyelse som
følge av begrensede investeringsrammer, tilsi større grad av nødvendig ombygging internt, og med
tilhørende midlertidighet, flytting og riving av eksisterende lokaler. Jo færre ganger virksomheten må
flytte, jo mindre vil belastningen bli.

Alternativ 0 gir stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet.
Alternativ 1 kan løse fornyelsen med én overflytting pr avdeling, men med perioder med omfattende
ombygging i nabolokaler.
Alternativ 2 kan stå ferdig før flytting og vil ikke påføre virksomheten noen ytterligere belastning i
forbindelse med fornyelsen.
1.1.3

Alternativ 0/1A,

Figur 7 Eksisterende situasjonsplan- Fuglenes

Generelt
Det kan vise seg å være vanskelig å få frem de nødvendige beslutninger for en fornyelse av
Hammerfest sykehus. Dette kan skyldes interne forhold på sykehuset, knyttet til usikkerhet rundt
fremtidige behov, eksterne forhold knyttet til overordnet strategi for behandling av pasienter i Helse
Finnmarks ansvarsområde, eller forhold knyttet til økonomi og bevillinger. Nullalternativet viser hvilke
grep som må gjøres for å opprettholde drift på et forsvarlig nivå, selv om overordnede strategiske
beslutninger blir utsatt.
Hammerfest sykehus holder til i lokaler som i hovedsak er bygget på 50- og 70-tallet. Multimapanalysen viser at lokalene for det meste er vurdert som egnede, med unntak av
ventilasjonsanleggene. For å fornye ventilasjonen til dagens standard, vil det kreves større rom over
himling enn det er plass til. Fornyelse må derfor begrenses til lokaler som kan suppleres med luft fra
aggregater og fordelingskanaler utenfor selve lokalene, f.eks. på tak, eller i nye tekniske rom som
tilbygg, med begrensning av dagslys på aktuelle steder. Alternativt vil man måtte konvertere
bruksarealer til tekniske arealer. Det er derfor svært begrenset hvilke tiltak som kan gjøres dersom
man mangler en overordnet strategi for utbygging.
Intern oppgradering innenfor dagens bygningsmasse vil ikke utløse krav om oppgradering av
uteområdene til dagens standard med hensyn til universell utforming, tilgjengelighet osv. Det må
imidlertid påpekes at selv om dagens sykehus har fungert innenfor sine forutsetninger i mange år, vil

man kunne oppleve et tiltagende misforhold mellom ansattes, pårørendes og pasienters forventninger
og behov, og Hammerfest sykehus evne til å møte disse behovene. Forhold som kan nevnes er:
• Innemiljø, spesielt luftkvalitet og temperatur
• Universell utforming ute og inne
• Pasientmiljø, behov for privatliv, mulighet for pårørende til overnatting på samme rom
• Tilknytning til kollektivnettet via buss
• Parkering for ansatte og besøkende

Figur 8 Perspektiv alternativ 0/ eksisterende situasjon - Fuglenes

Adkomst
Adkomsten til eksisterende sykehus er fra Forsølveien i sørvest. Det finnes en ekstra adkomst i
nordvest, men denne er begrenset til innkjøring fra nord, og det er stengt for utkjøring fra
sykehusområdet ut i veien. Innkjøringen fra sydvest er bratt, og tilfredsstiller ikke dagens krav til
stigning og kjørekurver i kryss. Det er derfor ikke mulig å få busser til å kjøre inn til sykehuset, noe
som fører til lange gangstrekninger fra kollektivtilbud til
hovedinngang. Ved glatt føre er det også uheldig å stoppe i bakken ved sykehuset, noe som hindrer
etablering av busstopp i sykehusets umiddelbare nærhet.
Sykehusveien internt på sykehusområdet har en stigning på om lag 1:8, dvs brattere enn tillatt for
universell utforming. Status quo er kun akseptabelt så lenge det ikke gjøres endringer på
trafikksystemet. Ethvert tiltak som endrer trafikkforholdene utløser krav om universelt utformet utemiljø
i tillegg til tilkomst til bygningene.
Hvis man som følge av utsettelse av overordnet utbyggingsvedtak ser seg nødt til å bygge
reservearealer på eksisterende tomt, finnes det et potensiale mot vest ved riving av tre boliger. Et
begrenset nybygg på denne tomten kan avhjelpe vekst i arealbehov samt fornyelse av tekniske anlegg
i eksisterende bygg uavhengig av resten av anlegget, og forutsetter for eksempel ikke at
Søsterhjemmet rives. Utbyggingen tilsvarer trinn 1 i
alternativ 1.

Figur 9 Situasjonsplan Alternativ 0/1A / byggetrinn 1 1B- Fuglenes

Fordelen med et nybygg er at man blant annet kan etablere en ny inngang med adkomst fra
Forsølveien i sørvest. Et nybygg kan gis rasjonelle og fremtidsrettede etasjehøyder og tekniske anlegg
som sikrer generalitet og fleksibilitet for en naturlig utvikling av behandlingstilbudet på sykehuset. Det
vil være naturlig å ha hovedinngangen til sykehuset på nedre plan, og korte avstander og effektiv
heistransport til nybyggets avdelinger. Det vil imidlertid være dårlig integrasjon mellom nybygget og
eksisterende bygg, noe som vanskeliggjør internkommunikasjon og valg av avdelingsplassering i
henholdsvis nye og gamle bygg.
Et nybygg vil lettere kunne tilpasses tung behandling, dvs blant annet røntgen og operasjon, samt for
eksempel laboratorier. Det vil være rasjonelt rent teknisk å bruke nybygget til disse funksjonene, og
sannsynligvis gi den laveste investeringskostnaden. Det vil også kunne gi lavere
ombyggingskostnader i den gamle bygningsmassen når arealer frigjøres etter overflytting til nybygg.
Det er imidlertid ikke sikkert at det er rasjonelt for driften av sykehuset. Man kan risikere at logistikken
blir lidende under lange interne avstander og i verste fall to heisbevegelser for å komme fra operasjon
til sengeposter eller fra kontorområder til behandling.
Parkering
Eksisterende parkering er spredt på flere parkeringsplasser rundt sykehuset i tillegg til parkering langs
de interne sykehusveiene. Ved opptelling antas det en kapasitet på om lag 150 biler, tilsvarende om
lag halvparten av beregnet behov. 0-alternativet gir ingen økning i antall parkeringsplasser.
Hovedinngang
Dagens hovedinngang ligger i hjørnet mellom bygg fra 50-tallet og 1978 vendt mot nordøst på kote
29.7. Hovedatkomsten fungerer tilfredsstillende hvis man ser bort fra at den ligger i skyggen selv på
solrike dager i arbeidstiden. Inngangen inviterer ikke til opphold utendørs selv i godt vær og ligger
skjult i forhold til omgivelsene.
Hvis 0-alternativet tvinger frem et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være naturlig å flytte
hovedinngangen dit. En delt løsning er uhensiktsmessig og fordyrende i drift. Dagens hovedinngang
kan eventuelt fungere som personalinngang til avdelinger som blir liggende i de gamle byggene.

Figur 10 Perspektiv alternativ 0/1A- Fuglenes

Akuttmottak
Dagens akuttmottak ligger mot sørøst og har tilgjengelighet fra ”ringveien” som kommer fra begge
adkomster til sykehuset. Så lenge dagens situasjon opprettholdes fungerer dagens akuttmottak
tilfredsstillende.
Hvis 0-alternativet utvides med et nybygg i vest, alternativ 1A, vil det være hensiktsmessig å flytte
også akuttmottaket dit.
Varelevering
Dagens varelevering ligger til lasteramper på underetasjenivå. Vareleveringen gir adkomst i dagen til
kulvertsystemet og kjellernivå i hele sykehuset.
Et nybygg i vest (alternativ 1A) krevet eget varemottak så lenge det ikke benyttes sammen med
eksisterende bygg på underetasjenivå.
Hoveddisponering logistikk
Hvis det ikke tas beslutning om utvidelse på tomt i vest, er eneste alternativet for en fremtidig
tilfredsstillende teknisk forsyning av sykehusets tyngre avdelinger å konvertere bruksareal til teknisk
areal, eller å bygge tekniske rom utenfor byggets yttervegger i form av kontainere eller lignende.
Begge muligheter vil fremstå som en vesentlig degradering av bygget, både med hensyn til areal,
funksjonalitet og miljø. Et nybygg vil gi et sykehus delt i to, en del tidsmessig og effektivt, og en del
begrenset av gammel bygningsstruktur. Internlogistikk vil lide under todelinger og lange
internavstander. Det vil også bli en uoversiktlig situasjon for pasienter og besøkende.
Behandling
Behandlingsfunksjonene i eksisterende sykehus er fordelt i hele sykehuset. Behandlingen tilfredsstiller
minimumskrav til behandling og sikkerhet, men lider under tekniske anlegg som ikke kan oppgraderes
til tidsmessig standard grunnet begrensninger i etasjehøyde.
Ved oppbygging av behandlingsavdelinger i et nybygg mot vest, vil avdelingenes interne utfordringer
løses. Kommunikasjon med resten av sykehuset vil imidlertid lide. Dette kan gå utover både
driftsøkonomi og trivsel på lengre sikt.
Sengeposter
Sengerom er fordelt i den eldre delen av sykehuset og representerer arealer som relativt lett kan
tilpasses en eldre bygningsstruktur.
Ulempen med å beholde sengeposter i ombygget gammelt areal ved flytting av tung behandling til
nybygg i vest er først og fremst lange interne avstander.

Administrasjon
Kontorer til administrasjon representerer de arealene som lettest kan tilpasses den eldre
bygningsmassen. Arealene er også de som lettest kan flyttes midlertidig til andre lokaler, eller
plasseres i nye byggetrinn ved riving og nybygg.
Areal
Eksisterende bygningsmasse har totalt areal om lag 23.400 m². Beregnet behov i utviklingsplanen
tilsier 30.300 m² i 2030. Et nybygg i vest er illustrert med to underetasjer og 4 etasjer over bakken à
1.000-1.100 m², dvs til sammen 6-7.000 m².
Dagens tomt har dermed potensial til å romme Hammerfest sykehus` arealbehov i overskuelig fremtid.

1.1.4

Alternativ 1B – Endring av trafikksystem på tomten, trinnvis utbygging mot et nytt sykehus

Figur 11 Situasjonsplan 1B- Fuglenes

Alternativ 1B forutsetter en omlegging av trafikksystemet internt på sykehusets område for å oppfylle
dagens krav til avkjøring, snuplasser, sikkerhet, tilgjengelighet, siktlinjer og stigningsforhold.
Omleggingen av veien sammen med riving av Søsterhjemmet fører til et stort utbyggingspotensiale for
et annet byggetrinn.
Utbygging på dagens tomt vil kunne foregå i én eller to etapper. Hvis utbyggingen gjøres i to etapper,
vil første byggetrinn kunne være avlastning for funksjoner som i dag holder til i Søsterhjemmet slik at
leie i eksterne lokaler blir overflødig. Utbyggingen kan tilsvare alternativ 0, men uten de samme
kravene til integrering med eksisterende bygningsmasse før hele utbyggingen står ferdig.

Figur 12 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 1- Fuglenes

For den endelige løsningen vil hele sykehuset bli endret for å kunne fungere som en funksjonell
helhet. Alle tunge medisinske funksjoner kan legges i nybygget. I denne delen kan man legge lettere
funksjoner som kontorer og undervisning, eller det kan vurderes om hele den eldre bygningsmassen
på lengre sikt skal erstattes med nybygg med hensiktsmessige etasjehøyder og tekniske
installasjoner. Dette vil også gi fullintegrasjon med nybygg på alle plan.

Figur 13 Perspektiv alternativ 1B -byggetrinn 2 - Fuglenes

Adkomst
Adkomst til sykehuset flyttes høyere opp i Forsølveien slik at innkjøring til ny adkomstplass og ny
hovedinngang på kote +20,0 blir nesten horisontal. Løsningen åpner for at buss kan kjøre innom
forplassen både på vei opp og ned Forsølveien.
Parkering
Alternativet gir mulighet for parkering under tak i underetasje. Parkeringshuset kan gi plass til om lag
80 biler under tak, noe som samlet gir kapasitet på over 200 biler. Ved å grave en etasje til kan
kapasiteten økes ytterligere.
Hovedinngang
Det etableres ny hovedinngang mot sydvest uavhengig av eksisterende sykehus. Hovedinngangen
henvender seg mot Hammerfest by, adkomstveien, utsikten og solen, noe som øker dens attraktivitet
på solrike dager.

Akuttmottak
Akuttmottaket skilles fra de øvrige inngangene med egen avkjøring nordvest i Forsølveien på plan
med eksisterende inngangsetasje.
Varelevering
Varelevering foreslås beholdt på eksisterende underetasje. Eksisterende vei rundt det gamle
sykehuset beholdes slik at det alltid er fri vei til varemottaket enten fra nord eller sør. Vareleveringen
vil kunne betjene både ny og eksisterende bygningsmasse.
Hoveddisponering logistikk
Fra hovedinngangen går personaltrafikk til sykehusets avdelinger via godt synlig hovedheis og trapp til
de forskjellige plan. Horisontal forsyning fra varemottak kan etableres i nybygg i transportkulvert.
Behandling
Alternativ 1 viser potensial for en fullstendig fornyelse av sykehuset og gir mulighet for optimal
fordeling av de enkelte avdelinger. Nybygget vil i alle tilfeller danne en generell og fleksibel ramme
rundt den fremtidige utviklingen av sykehusfunksjoner.
Sengeposter
Sengeposter kan legges på plan med tilhørende behandlingsdisipliner eller samles i egne
sengeetasjer, fortrinnsvis høyt oppe i bygget. Ved en plassering høyt oppe sikres en fantastisk utsikt
og kontakt med landskapet utenfor.
Administrasjon
Kontorer til administrasjon har mange mulige plasseringer i alternativ 1. Kontorer kan både plasseres i
nybygg og i deler av eksisterende sykehus hvis det ikke blir revet. Dagens bygningsstruktur hindrer
ikke disse arealene å romme funksjonelle og gode kontorarbeidsplasser med tidsmessig teknisk
infrastruktur.
Byggetrinn
Alternativ 1 bygges ut i to trinn. I første byggetrinn etableres nybygg i vest og midlertidige kontorer
etableres der før riving av Søsterhjemmet. Etter at Søsterhjemmet er revet, stenges Sykehusveien og
gammelt og nytt bygg knyttes sammen. Hovedinngangen flyttes til nybygg. Tomme lokaler i
eksisterende sykehus blir midlertidige kontorer til hele nybygget er etablert. I siste fase representerer
eksisterende sykehus enten lokaler for utvidelse eller, ved riving, tomt for utvidelse av 50 % eller mer
av sykehusarealet.

Figur 14 Perspektiv alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes

Figur 15 Situasjonsplan alternativ 1B – fremtidig utvidelse - Fuglenes

1.1.5

Alternativ 2A og B – Utbygging på tomt ved Jansvannet

Figur 16 Situasjonsplan alternativ 2A – Jansvannet

Jansvannet er i ”Mulighetsstudie Lokalisering av Hammerfest sykehus, 15.01.2013” utpekt som et
velegnet område for lokalisering av nytt sykehus i Hammerfest.
Tomten er bratt skrånende opp mot nordøst og er utsatt for drivsnø og skavler, i tillegg til sterk vind,
noe som krever ekstra oppmerksomhet i en eventuell detaljplanlegging av bygningsutformingen og
lokalisering av hovedinngang, akuttinngang og økonomigård. Adkomst er forutsatt fra nordøst fra
fremtidig rundkjøring på Rv94. Plasseringen forutsetter at de fleste, både ansatte, pasienter og
pårørende vil bruke privatbil for å komme til sykehuset. Parkeringsløsningen legger sterke føringer på
hvordan sykehuset bygges ut.

Figur 17 Perspektiv alternativ 2A – Jansvannet

Adkomst
På riksvei 94 forbi Jansvannet er det planlagt ny rundkjøring som forutsettes brukt til avkjøring også til
eventuelt nytt sykehus. Alle trafikktyper, kollektiv, privatbiler, taxi, varebiler samt ambulanser må bruke
samme adkomst. Trafikken ledes derfor inn på sykehustomten før den spres i intern rundkjøring til
henholdsvis varemottak, parkeringshus, hovedinngang og akuttmottak. Varemottaket etableres mot
øst og riksveien i underetasjen.
Parkering
Parkeringen er foreslått lagt i et parkeringshus i to plan som utnytter fallet på tomten. Markparkering
for nødvendig antall bilder vil legge beslag på så stor del av tomten at det anses som helt uaktuelt.
Parkeringshuset ligger i dagen mot nord med god adkomst på begge plan. Parkeringshuset vil ha
kapasitet på oppimot 300 biler.

Figur 18 Parkeringsbehov

Hovedinngang
Hovedinngangen vender mot vest, og fanger ettermiddagssolen mesteparten av året i godt vær,
samtidig som plassen skjermes fra trafikk på riksvei, varemottak og parkeringshus.
Akuttmottak
Akuttmottaket legges i søndre bygningskropp i enden av inngangsplassen. På taket kan en akuttheis
knyttes til helikopterlandingsplass direkte fra akuttmottak.
Varelevering
Varelevering er lagt på underetasjenivå. Økonomigården danner på utsiden en buffer i den mest
belastede sonen av tomten mot riksveien.
Behandling
Behandlingsavdelinger kan organiseres etter grundigere analyser vertikalt eller horisontalt etter behov
for gjensidig nærhet og skjerming. Studiet av dette tilhører neste fase av prosjektet.
Sengeposter
Et sykehus ved Jansvannet vil ligge i et naturskjønt område der utsikt til omgivelsene er en vesentlig
kvalitet. Disse kvalitetene vil styrke muligheten til å utvikle fremtidsrettede, trivelige og effektive
sengeområder for fremtidens sykehus. Lokaliseringen vil også bedre situasjonen med tanke på
utendørs rekreasjonsmuligheter. Studiet av dette tilhører neste fase av prosjektet.
Administrasjon
Plassering av de enkelte kontorområder avhenger av nærmere spesifisering av programmet.

Byggetrinn
En utbygging på Jansvannet forutsetter utbygging i trinn. Mot vest ligger et område mot fjellet som
representerer om lag 50 % utvidelse på lang sikt. Høydeforskjellen begrenser en naturlig utvidelse mot
vest på hele tomtens areal, ved at helningen gir større andel mørke arealer i utvidelsen, eller tvinger
nye byggetrinn opp i høyden.

Figur 19 Situasjonsplan utvidelse - Jansvannet

Figur 20 Perspektiv utvidelse - Jansvannet

Alternativ 2B viser utbygging med et større etasjeantall fra begynnelsen, slik at det kan bygges på
opptil 50 %, uten å gå utover bygningens opprinnelige fotavtrykk, og dermed unngå konflikten med
bratt stigende terreng mot vest.

Figur 21 Perspektiv alternativ utnyttelse - Jansvannet

Figur 22 Perspektiv alternativ utnyttelse med utvidelse - Jansvannet

1.1.6

Alternativ 3 – Utbygging på annen, ikke definert tomt

På tross av konklusjonen i mulighetsstudiet av 15.01.12, utarbeidet av Hammerfest kommune, der
Jansvannet utpekes til et egnet sted for et nytt sykehus, viser våre studier at tomten er krevende,
spesielt med hensyn til topografi. Vi vil derfor anbefale å be kommunen vurdere om det finnes andre
bedre egnede tomter i Hammerfest som kunne vurderes. Suksesskriteriene for en sykehustomt bør
blant annet være: Tilgjengelighet både for privatbiler og kollektivtrafikk; topografi og størrelse, dvs. at
tomten er flatere enn ved Jansvannet; klima, at tomten egner seg for utbygging og opphold uten
ekstreme belastninger i form av vind eller snømengder.

1.2

Hammerfest sykehus – stipulerte investeringskostnader

Tabellene som følger bygger på erfaringstall fra tilsvarende byggeoppgaver, og inkluderer ombygging i
eksisterende lokaler. Kostnadene er fordelt på alternativ 0, 1A, 1B og alternativ 2 A og B, som
beskrevet ellers i rapporten.
Størrelsen bygger på arealbehov som fremkommer i strategisk utviklingsplan, i samarbeid mellom
Hospitalitet og Hammerfest sykehus.

Alternativ 0, teknisk oppgradering av eksisterende sykehus, gir det laveste totale investeringsbehovet.
Ved alternativ 0 og 1A er det satt opp en fordeling på benyttelse av eksisterende sykehus der 19.000
m2 er satt som ombygging, mens 3.500 m2 er satt til teknisk oppgradering.
Begrunnelsen for denne fordeling er at stort sett alle de tekniske installasjonene er klare for utskifting.
Med tanke på byggets utforming med lave dekkehøyder innebærer en utskifting av de tekniske
anleggene også en ombygging av lokalene for å få dette til.
I noen deler av bygget er det mulig å kun gjøre en teknisk oppgradering av tekniske anlegg, under
forutsetning av at lokalene vil ha enklere funksjoner, som ikke trenger store luftmengder eller nye
tekniske anlegg. Det er gjort en estimering på at ca. 15 % av lokalene kan oppgraderes vedrørende
tekniske anlegg, uten alt for store ombygginger forøvrig. Ombygginger utover dette vil innebære store
inngrep og belastninger for driften, samtidig som bygningsmessig kvalitet forringes vesentlig over tid.
Dette vil også medføre stor grad av intern flytting, ombygging og midlertidighet.
Fornyelse strukket ut i tid, kan tvinge frem et mindre nybygg (alternativ 1A), som må tas i bruk før
videre ombygging gjøres i den gamle bygningsmassen. Forringelse over tid, og belastning og
reduksjon på drift, vil på sikt overstige innvestering for nybygg. Alternativ 0 er derfor uakseptabelt som
langsiktig strategi.
Alternativ 1B gir en høyere investeringskostnad pr år, men resultatet er et integrert og velfungerende
sykehus med fleksibilitet og robusthet til å møte fremtidens behov.
For alternativ 0, 1A og 1B er det utelatt 1000m2 programmert til psykiatri, som forutsettes beholdt i
eksisterende lokaler.
Alternativ 2A og 2B har den høyeste investeringstakten, men den korteste totale byggetiden og minst
ulemper for sykehus i drift.
Alternativ 3 – annen tomt.
Tabell 1 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser.
0 - Alternativ
Kategori

Kvm

Nybygg
Ombygging
Teknisk oppgradering
P-hus
Delsum *)
Rivning
Leiebygg
Totalkostnad

0
19 000
3 500
0
22 500
0
0

Kostnad
(mill kr)
0
656
32
0
687
0
0
687

*) P-hus areal er ikke tatt med i delsum

Alternativ 1A
Kvm
6 600
19 000
3 500
0
29 100
0
0

Kostnad
(mill kr)
243
656
32
0
930
0
0
930

Alternativ 1B
Kvm
24 516
5 800
0
3 500
30 316
5 000
0

Kostnad
(mill kr)
1 692
200
0
53
1 945
13
0
1 958

Alternativ 2A, 2B, 3
Kvm
30 316
0
0
7 000
30 316
0
0

Kostnad
(mill kr)
2 092
0
0
70
2 162
0
0
2 162

Tabell 2 Investeringskostnader Nye Hammerfest sykehus inndelt i faser.
Alternativ/fase
2017 2018 2019
0 - alternativ
Fase 1
3
24 137
Sum 0 - alt
3
24 137
Alternativ 1A
Fase 1
0
5
12
Fase 2
0
0
0
Sum Alt 1A
0
5
12
Alternativ 1B
Fase 1
0
3
22
Fase 2
0
0
0
Fase 3
0
0
0
Sum Alt 1B
0
3
22
Alternativ 2A, 2B, 3
Fase 1
13
57 126
Sum Alt 2A, 2B, 3
13
57 126

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum
261 261
261 261

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

687
687

113 113
0
0
0
3
24 137 261 261
117 137 137 261 261

0
0
0

0
0
0

0
0
0

243
687
930

124 236 236
0
0
0
5
18
62 366 335 336
0
0
0
0
0
6
130 254 299 366 335 342
492 492 492 492
492 492 492 492

0
0

0
0

0
0
622
0
0 1 122
74 120
200
74 120 1 944
0
0

0 2 162
0 2 162
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Figur 23 0- alternativet kostnadspådrag
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Figur 24 alt 1A kostnadspådrag

Figur 25 Alt 1B kostnadspådrag

Figur 26 Alt 2A, 2B og 3 kostnadspådrag

Finnmarkssykehusets styre har i Sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett
2015 – 2022» vedtatt avsatt 1,2 milliarder kroner i perioden 2019 – 2022/rest periode til Hammerfest
sykehus, jf. tabell 2. Alternativ 1A og alternativ 1B, fase 1 og deler av fase 2 ligger innenfor denne
investeringsramme, jf. tabell 66.
Med en videre bearbeiding av mulighetene i en idéfaseutredning vil man kunne gjennomføre flere
idésøk for å identifisere flere prinsipielle alternative løsninger (konsepter). Dette omfatter både
virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger for å se hva man kan få inn under den
foreløpige vedtatte investeringsrammen.

2

Grunnlag for idéfase

2.1

Nye Hammerfest sykehus

I utviklingsplanen er det utarbeidet et grunnlag for idéfase av Nye Hammerfest sykehus.
Målet for idéfasen er, på grunnlag av vedtatt utviklingsplan for Finnmarkssykehuset, å identifisere
mulige, prinsipielle løsninger på et behov for Hammerfest sykehus, jf. «Veileder Tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter».
På grunnlag av utviklingsplanen, og forutsatt at det finnes et finansielt handlingsrom, jf.
Finnmarkssykehusets styrevedtak sak 98/2014 «Budsjett 2015 -2018, inkludert investeringsbudsjett
2015 – 2022» med vedtak om avsetting av 1,2 milliarder kroner i perioden 2019 – 2022/rest periode til
Hammerfest sykehus, jf. tabell 2, vil Finnmarkssykehuset kunne beslutte (B1) at det skal igangsettes
en idéfase for Nye Hammerfest sykehus.
Beslutning om oppstart idéfase skal inneholde et mandat for oppgaven som omfatter:

•
•
•
•
•

mål for idéfasen
mål, forutsetninger og rammer for prosjektet
idésøk, identifisering av prinsipielle alternative løsninger (konsepter)
ressurser for gjennomføring av idéfasen
plan for gjennomføringen av idéfasen

I figuren nedenfor illustreres en tidsplan for Nye Hammerfest sykehus. I tidsplanen for Nye
Hammerfest sykehus vil prosjektet med en start i mars 2015 kunne være gjennomført til september
2022.
Utarbeidelse av mandat/styringsdokument kan utarbeides etter at det er gitt et klarsignal i styremøte i
Finnmarsksykehuset mars 2015. Styringsdokumentet kan deretter legges frem til godkjenning for
styret i juni måned.
I tidsplanen er det forutsatt anskaffelse av prosjektledelse og bistand til programarbeid. Dette er
tjenester som Finnmarkssykehuset kan dekke selv eller kjøpe. I tillegg må det anskaffes
prosjekteringstjenester.
Valg av entrepriseform vil også kunne påvirke byggefasen i tid.

Notat ang Multimap-oppdatering Finnmarkssykehuset HF 2015
Saksbehandler:
Dato:

Øyvin S Grongstad
14.10.2015

1. Sammendrag
Finnmarkssykehuset, ved SDE, har sammen med Multiconsult oppdatert
oppgraderingsbehovet ved Hammerfest sykehus. Dette er vesentlig økt fra januar 2012,
men dette har opphav i at analysen i 2012 var for «snilt» vurdert. Oppdateringen som er
blitt gjort i år er riktig nivå, men også her må man se på usikkerheten i denne metodikk,
samt at det her ikke er tatt med følgekostnader ift nye forskriftskrav. En
totalrehabilitering vil gi vesentlig høyere kostnader enn det som foreligger ved en generell
teknisk oppgradering, på bakgrunn av at mange nye forskrifter vil bli gjeldende.
Finnmarkssykehuset kommer til å ha en totalt oppdatert analyse for alle foretakets
bygninger innen utgangen av 2015.

2. Bakgrunn
Finnmarkssykehuset HF, ved SDE, har utarbeidet en total kartlegging av bygningsmassen i januar
2012, i samarbeid med Multiconsult. Det var enighet i Eiendomsforum i Helse Nord RHF at alle
foretak skulle gjøre dette og at metodikken Multimap skulle benyttes, som besvarelse på det krav
som var satt til dette i Oppdragsdokumentet knyttet til vedliheholdsstrategi.
Multimap som metode som er basert på prinsippene i Norsk Standard 3424 – Tilstandsanalyse av
byggverk. Dette innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, der 0 er best og 3 er dårligst.
Formålet med denne kartleggingen er å framskaffe et overordnet bilde av hele
bygningsporteføljens tekniske tilstand. Poenget er ikke å avdekke alle enkeltskader og
utbedringstiltak, men å etablere et grunnlag for å vurdere alle bygningene i sammenheng
(porteføljevurdering), synliggjøre interne forskjeller og å danne grunnlag for å gi et samlet
kostnadsestimat for oppgradering.
Så har Eiendomsforum i inneværende år anbefalt at disse analysene skal oppdateres innen
årsskiftet 2015/16 og at dette skal gjennomføres ca hvert 3. år framover. I tillegg til dette har
Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF ønsket å oppdatere analysen for Hammerfest sykehus
raskt, som grunnlag til vedtak om oppstart av Idefase nye Hammerfest sykehus.

3. Saksvurdering/analyse
SDE har i sammen med Multiconsult utarbeidet et oppdatert estimert oppgraderingsbehov for
Hammerfest sykehus, på bakgrunn av de overstående to prosesser. Denne oppdateringen
omhandler alle bygg på området Hammerfest sykehus og ser på det som kalles «teknisk
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oppgraderingsbehov». «Teknisk oppgraderingsbehov» tilsvarer kostnadsestimatet for å heve
tilstanden på bygningsmassen til et definert ambisjonsnivå. I dette tilfellet er ambisjonsnivået
definert å tilsvare tilstandsgrad 1 (TG1) iht. Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”.
Det vil si at lover og forskrifter er oppfylt, og at bygningsmassen fremstår med
god/tilfredsstillende teknisk tilstand. Bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 eller 3
representerer per definisjon dermed en kostnad for oppgradering. Teknisk oppgraderingsbehov er
altså ikke å forstå som kostnad for totalrehabilitering. Vurdering av behov for totalrehabilitering
bør være en del av arbeidet med en utviklingsplan og må også tas videre ifm
«Tidligfaseplanlegging».
Resultatene som er presentert i dette oppdaterte oppgraderingsbehovet er:

Estimert teknisk oppgraderingsbehov er å oppfatte som totale prosjektkostnader iht. NS 3453
«Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA. Kostnadene
presentert i tabellen er estimerte prosjektkostnader, inkl. mva. Prisnivå fra august 2015 er lagt til
grunn.
Sammenligner man dette med det resultatet som forelå i januar 2012, er det grovt sett en dobling
av kostander for oppgradering. Bakgrunnen for denne dobling er sammensatt, men hovedbildet
er at SDE i 2012 var for «snille» i vurderingene og ikke hadde nok erfaring fra slikt arbeid.
Kompetansen på dette har blitt vesentlig styrket siden den gang, samt at erfaringsgrunnlaget i
Helse Nord er vesentlig større. I tillegg har også Multiconsult blitt enda bedre til å yte bistand. Et
eksempel på hva som ble for snilt vurdert i 2012 kan være vinduer. I 2012 ble det sett på teknisk
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tilstand og alder ble ikke nok vektlagt. Et vindu, som fungerer helt greit og ser ok ut, men som er
40 år gammelt ble i 2012 vurdert som «bra nok», mens det i 2015 er vurdert til å være «utdatert».
Dette har igjen resultert i at flere elementer som i 2012 ble gitt karakter 1 (Normalt) og som da
ikke genererte kostnader til oppgradering, nå har fått karakter 2/3 som gir kostnader til
oppgradering. Totalt sett oppsummerer slike forskjeller seg til store kronesummer, siden veldig
mye av byggene våre er funksjonelle, men teknisk utdaterte.
Videre må alle kronesummene i denne vurdering sees på i en sammenheng. Det er ikke slik at
man ved å investere 361 MNOK i Hammerfest får et oppgradert bygg. Bakgrunnen for dette er at
overnevnte analyser har vesentlig usikkerhet knyttet til seg, samt at dette ikke inkluderer
følgekostnader. Det er her snakk om en teknisk oppgradering av det som er der i dag. Dersom
man tar utgangspunkt i Søsterhjemmet som over er estimert til å ha et vedlikeholdsetterslep på
41 MNOK, gir dette ikke et komplett bilde. Hvis et totaloppgradering skulle utføres ville man bli
pålagt å følge TEK10. Dette ville resultert i krav om universell utforming og ventilasjon. Disse krav
ligger ikke inne i de 41 MNOK og sluttsummen ville bli mye høyere når også dette skal løses.
Herunder kommer også tilgang til toaletter, heiser osv.
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