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Varmepumpe Hammerfest Sykehus 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad  
Møtedato:   11. februar 2016. 

1. Sammendrag og anbefaling 
FIN HF har siden 2011 planlagt en varmepumpeløsning for sykehuset i Hammerfest. Det 
har det siste år blitt foretatt en del alternativvurderinger med hensyn til løsning og 
Senter for drift og eiendom (SDE) foreslår nå å legge opp til et varmepumpeanlegg med 
brønner på sykehustomten.  
 
For å oppnå ønsket kapasitet og besparing på varmepumpeanlegget så kreves det enten 
et anlegg på 50 brønner med frikjøling og tørrkjøling, eller et anlegg med 125 brønner. 
125 brønner krever mye areal og det ble derfor valgt å se videre på 50 brønner. Dette vil 
gi ca. 95% dekning av varmebehovet. Anskaffelseskostnaden, på selve varmepumpen, vil 
bli på ca. 9,5 MNOK inkl mva med en innsparing på ca. 1,6 MNOK per år og 
tilbakebetalingstid på 5,9 år.  
 
Videre er det behov for noen ytterlige investeringer for å oppnå ønsket effekt og 
stabilitet i dette systemet. Dette omhandler gjenvinner, oppsett av energimåling, bytte 
av radiatorer, isolering av rør og utfasing av steamkjele. Dette er kostnadsberegnet til 
2,9 MNOK og vil sammen med selve varmepumpen, gi en meget god og økonomisk 
fordelaktig løsning. Total investering blir da 12,4 MNOK. Effekten på dette tiltaket blir da 
2,1 MNOK årlig, med mulighet for ytterligere totaleffekt knyttet til ekstratiltakene. 
 
SDE anbefaler dermed at det etableres en brønnpark for varmepumpeanlegget ved 
Hammerfest sykehus, med et anlegg på 50 brønner med frikjøling og tørrkjøling.  
 
Prosjektet skal gjennomføres med styringsmål på 12,4 MNOK og innenfor 
kostnadsrammen på 15 MNOK. Siden dette er energitiltak som er godkjent av ENOVA vil 
foretaket kunne søke (og få godkjent) om refusjon av 15% av investeringskostnaden.  

2. Bakgrunn 
FIN HF har gjennom ENØK-prosjektet fått utredet en varmepumpe for å erstatte dagens 
el-kassetter for oppvarming ved Hammerfest sykehus. Varme til oppvarming av 
sykehuset og tappevann besørges i dag i hovedsak av elkjeler, som understøttes av 
oljekjeler ved sterk kulde. Dette medfører unødvendig store kostnader for FIN HF, samt 
unødvendig bruk av fossilt brensel. Innen 2018 skal alle statlige/offentlige bygg ha faset 
ut fossil oljefyring som hovedkilde til oppvarming.  Opprettelse av varmepumpe var et 
av flere tiltak som ble utredet i dette prosjektet og estimert til 10 MNOK i første fase. Det 
var da lagt opp til en varmepumpe som hentet varme fra sjøen nedenfor sykehuset.  
Foretaket har lagt inn denne investeringen i 2016 og dette er det siste, og desidert 
største, av tiltakene som ligger i ENØK-prosjektet. 
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3. Saksvurdering/analyse 
I prosjekteringen av varmepumpen i Hammerfest har Senter for drift og eiendom (SDE) 
fått bistand fra Rambøll. Utgangspunktet for prosjektet var å installere en varmepumpe 
for å redusere energikostnadene. En varmepumpe henter ut lavtemperatur energi fra en 
varmekilde, f.eks. energibrønner eller sjøvann, for så å heve temperaturen til et nivå som 
gjør det mulig å utnytte energien til romoppvarming og evt. forvarming av tappevann. 
For Hammerfest sykehus ligger det godt til rette for a benytte begge varmekildene. 
 
Med bakgrunn i dette er det vurdert 3 aktuelle løsninger for varmepumpeanlegget ved 
Hammerfest sykehus. 
 
Alt.1 Sjøvannsinntak via yrkesskolen 
Det ble i utgangspunktet vurdert muligheten for å benytte samme inntaksanlegg for 
sjøvann, som Yrkesskolen i dag har etablert. Med anleggets oppbygging var dette ikke 
mulig. Videre har en vurdert en mulig tilknytning til eksisterende sjøvannsveksler i 
Yrkesskolen. Varmepumpestørrelsen var redusert etter havari, slik at det kunne være 
ledig kapasitet i veksleren. 
Det ble vurdert til at anlegget var sårbart på inntakssiden. Det synes derfor så være stor 
risiko for driftsproblemer, med påvirkning av sykehusets utnyttelse av egen 
varmepumpe. 
 
Det anbefales derfor å se bort fra dette alternativet. 
 
Alt. 2 Eget sjøvannsinntak 
Videre er det vurdert etableringen av et eget sjøvannsinntak, med inntakskum, 
inntaksledning uten tilknytning til pumpene, og tørroppstilte sjøvannspumper med 
sugeledning ned i inntakskummen. 
For å redusere algevekst i inntaksledningen er denne beregnet til en dybde på 40m. 
Beregningene er basert på innhentede kostnader for rør, sveising, pumper og diverse 
utstyr. 
Beregnet investeringskostnad for sjøvannsinntaket med sjøvannsveksler i 
varmesentralen på sykehuset, inkl grøft opp til sykehuset: 8,0 MNOK inkl mva. 
 
Fordeler sjøvannsanlegget: 

• Har lavest investeringskostnad. 
 
Ulempe med sjøvannsanlegget: 

• Vil gi driftsstopp ved vedlikehold. Kan utføres om sommeren. 
• Noe dårligere for kjøling enn kjøling fra brønnene. Vil kreve kostbar drift av 

sjøvannspumpen også om sommeren. Vanskelig å justere kostnadene underveis i 
prosjektet. 

• Har den høyeste årskostnaden pga driftsutgiftene. 
• Levetid vesentlig kortere for selve sjøvannspumpen enn for brønnanlegget. 
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Alt. 3 Brønnpark av fjellbrønnanlegg ved sykehuset 
Det er foretatt en kostnadsberegning av en brønnpark på 50 brønner, med 6 
samlekummer, kollektorrør til samlekummene og rørledninger fra kummene inn i 
varmesentralen. Kostnadene er basert på innhentede priser fra 2 borefirmaer, samt 
anbudspriser fra tilsvarende anlegg. 
 
Kostnadene til selve varmepumpen og brønnparken, inklusive testbrønnen, er beregnet 
til 9,5 MNOK inkl mva. 
 
Fordeler ved brønnparken: 

• Vil fungere godt driftsmessig uten nødvendige tiltak. 
• Kan gi gratis kjøling fra brønnene som kan benyttes til nedkjøling på sommeren. 

Dette øker anleggets økonomigevinst. 
• Hele anlegget ligger på sykehusets grunn og kontrolleres av sykehuset. 
• Investeringskostnadene kan justeres noe under anbudsprosessen, tilpasset 

budsjettet. 
 

Ulemper ved brønnparken: 
• Høyest investeringskostnader. 

 
Årskostnadsberegninger 
For å sammenligne de Alt. 2 og 3, er det foretatt årskostnadsberegninger for begge. 
Levetiden for både brønnparken og sjøvannsinntaket med pumpeledning er satt til 40 
år. For sjøvannspumpene er levetiden satt til 15, som er bakgrunnen for å anbefale 
brønnpark. 
Vedrørende årlige driftsutgifter vil sjøvannsanlegget har en betydelig el-kostnad til drift 
av sjøvannspumpene. I tillegg kommer en årlig kostnad for rengjøring av 
sjøvannsveksleren, utskifting av inntakssilen og rengjøring av inntaksledningene. 
 
For å sammenligne de Alt. 2 og 3, er det foretatt årskostnadsberegninger for begge. 
Levetiden for både brønnparken og sjøvannsinntaket med pumpeledning er satt til 40 
år. For sjøvannspumpene er levetiden satt til 15. 
Vedrørende årlige driftsutgifter vil sjøvannsanlegget har en betydelig el-kostnad til drift 
av sjøvannspumpene. I tillegg kommer en årlig kostnad for rengjøring av 
sjøvannsveksleren, utskifting av inntakssilen og rengjøring av inntaksledningene. 
 
Alt. 2 Sjøvannsanlegget.  Årskostnaden: kr 461 826  
Alt. 3 Brønnparken.   Årskostnaden: kr 375 517  
 
Videre er det behov for noen ytterlige investeringer for å oppnå ønsket effekt og 
stabilitet i dette systemet. Dette omhandler gjenvinner, oppsett av energimåling, bytte 
av radiatorer, isolering av rør og utfasing av steamkjele. Dette er kostnadsberegnet til 
2,9 MNOK og vil sammen med selve varmepumpen, gi en meget god og økonomisk 
fordelaktig løsning. Total investering blir da 12,4 MNOK. Effekten på dette tiltaket blir da 
2,1 MNOK årlig, med potensiale for ytterligere totaleffekt knyttet til ekstratiltakene. 
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FIN HF har sammen med Helse Nord RHF (Eiendomsforum) søkt ENOVA om støtte til 
våre enøktiltak. Dette gir oss muligheten til å søke om refusjon av 15% av 
investeringskostnaden til dette tiltak. Tiltaket er godkjent av ENOVA og vi vil få refusjon, 
dersom vi gjennomfører tiltaket som planlagt. 
 
I tillegg krever begge disse løsningene (sjø/brønner) oppgradering av fyrrom, fjerning 
av selve dampanlegg og utbytting av søppelautoklav. Disse kostnadene er ikke tatt med i 
oppsettet i denne investeringen, men er håndtert gjennom SDE`s ordinære 
investeringsplan, siden disse anleggene uansett må oppdrageres/erstattes. Totalt utgjør 
disse investeringene 5,6 MNOK og har stått på investeringsoppsettet siden 2014. 

4. Økonomisk konsekvens 
Beregningen av kostnad og inntjeningstid på denne investeringen er utført av vår 
rådgiver og ser slik ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tabellen 

viser er 
investeringen for selve varmepumpen og brønnbarken kalkulert til 9,5 MNOK. Videre er 
det behov for noen ytterlige investeringer for å oppnå ønsket effekt og stabilitet i dette 
systemet. Dette omhandler gjenvinner, oppsett av energimåling, bytte av radiatorer, 
isolering av rør og utfasing av steamkjele. Dette er kostnadsberegnet til 2,9 MNOK, hvor 
1,2 MNOK er beskrevet i tabellen og de resterende 1,7 MNOK er radiatorer, isolering av 
rør og utfasing av steamkjele. Tiltakene vil sammen med selve varmepumpen, gi en 
meget god og økonomisk fordelaktig løsning. Total investering blir da 12,4 MNOK. 
Effekten på dette tiltaket er da kalkulert til 2,1 MNOK årlig, med potensiale for 
ytterligere effekt på bakgrunn av rørisolering og radiatorbytte. 
 
Totalinvesteringen blir da 12,4 MNOK og effekten av tiltaket blir 2,1 MNOK årlig. Dette 
gir en nedbetalingstid på 5,9 år, når man ikke hensyntar finanskostnaden.  
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