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Orientering om energikonsept Finnmarkssykehuset HF 
Ingress: Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet et energikonsept. Målet er at god 
driftsøkonomi og energieffektivisering skal danne grunnlaget for driftssikre og gode bygg, 
både i dag og i framtiden. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om energikonsept til orientering.  

 
 
 
 
Vivi Brenden Bech 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Energiledelse – Energikonsept Finnmarkssykehuset HF 2022 
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Orientering om vurdering oppstart bemanningssenter 

  
Saksbehandler:  Frode Larsen  
Møtedato:  23. august 2022 

1. Bakgrunn 
Energikonseptet er et plandokument underlagt foretakets eiendomsstrategi.  Formålet 
med energikonseptet er at god driftsøkonomi og energieffektivisering skal danne 
grunnlaget for driftssikre og gode bygg, både i dag og i framtiden. Konseptet skal skape 
en sunn og fornuftig energiledelse som forankres i hele organisasjonen, det skal 
redusere energiforbruket for en mer klimavennlig drift, samt at økt fokus på 
optimalisert drift vil gi bedre inneklima for pasienter og ansatte.  

2. Sakvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset HF skal ha tidsriktige, funksjonelle, energiøkonomiske/ 
miljøvennlige energikilder og systemer som er tilpasset primærvirksomheten.  
 
Det er gjennomført en kartlegging av dagens energiforbruk i bygningsmassen for å finne 
et realistisk mål for reduksjon i energibruket. Tall for hvert enkel bygg kommer frem av 
vedlagte analyser. Disse analysene belyser blant annet:  

• Dagens energikonsept  
• Synliggjør dagens energibruk og energikostnader  
• Foreslår ENØK tiltak for bedre driftsøkonomi og oppfølging av driften  
• Synliggjør forprosjektkostnader for investeringstiltak  
• Lønnsomhetsberegning av de mulig investeringstiltak, inkludert inntjeningstid  
• Synliggjør mulig reduksjon i årlige energikostnader 
• Energiforbruk skal også vektes i anskaffelser av nytt brukerutstyr. 

  
Totalt målt energiforbruk i 2020 for bygningsmassen var: 25 780 639 kWh pr år. Målet 
for energireduksjon er på 3 074 338 kWh pr år med fullt innslag i hele 2025. Dette 
tilsvarer 12 %. For å oppnå dette målet er det flere tiltak som skal gjennomføres:  
  
Fremtidige nybygg skal prosjekteres og bygges slik at disse tilfredsstiller energimerke A. 
Ved kjøp av eksisterende bygg skal man gjennom renovering og oppgraderinger sikre at 
byggene kan oppnå energimerke B. Det stilles tilsvarende energikrav ved langtidsleie av 
bygg.  
 
Godt informasjonsarbeid er viktig, både internt og ekstern. Det skal skapes gode rammer 
og arenaer slik at alle sider av organisasjonen er kjent med planene og kan bidra følge 
med i prosessen med å oppnå de definerte målene.   
 
Finnmarkssykehuset HF skal kontinuerlig jobbe med å skape entusiasme og forståelse 
for målsettingen om å redusere dagens energiforbruk. Verneombud og avdelingsledere 
involveres i valg av hva som skal være målbare parametere for godt inneklima. Her 
legges Arbeidstilsynets anbefalinger til grunn.  
 

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
http://www.finnmarkssykehuset.no/


Side 3 av 3 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 880 

 

Det skal satses på god og riktig kompetanseutvikling på drift og vedlikehold av egne 
bygg og anlegg. Dette gjelder både for eksisterende driftspersonell, men skal også vektes 
ved nyansettelser. Årlig samling for driftsteknikere skal innføres for å sikre god 
kunnskapsutveksling og ytterligere kompetanseheving.  
 
Etablering av et egnet og felles energioppfølgingssystem (EOS-system) er en 
grunnleggende forutsetning for planen. Dette verktøyet brukes til registrering, 
overvåking, analyser, fortløpende korrigering av driften og rapportering av status. 

3. Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud 
Ikke aktuelt for denne saken 

4. Risikovurdering 
Ikke aktuelt for denne saken 

5. Budsjett/finansiering 
Gjennomføring av tiltak utføres fortløpende i vedtatt budsjett for vedlikeholdsetterslep. 
Tiltak som er å anse som investering utføres i henhold til vedtatte investerings-
budsjetter i foretaket. Tiltakene er vurdert med en inntjeningstid på 15 år.  

6. Medbestemmelse 
Saken ble orientert om i informasjons- og drøftingsmøtet 18. august.  
 
Saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 18. august 2022. I og med at saken 
ble drøftet etter at saken ble sendt til styret, har ikke styresaken blitt endret etter 
drøftingsmøtet.   

7. Direktørens vurdering 
FNs klimamål er forankret i nasjonale føringer for helseforetakene og skal blant annet 
bidra til 20% reduksjon i helseforetakenes energiforbruk. Finnmarkssykehuset HF 
jobber strategisk og målrettet i forhold til denne målsetningen. Foretaksledelsen har 
vedtatt et energikonsept for foretaket som definerer målsetninger, strategier og tiltak 
for å nå nasjonale målsetninger.  
 
Energikonseptet er et plandokument underlagt foretakets eiendomsstrategi som ble 
vedtatt i styret tidligere i år. Gjennom denne informasjonssaken gis styret en overordnet 
oversikt over foretakets arbeid på energiledelse og energioppfølging. Dette arbeidet vil 
det rapporteres på til styret som del av den årlige rapporteringen på den vedtatte 
eiendomsstrategien. 
 

Vedlegg: 
1. Energiledelse – Energikonsept Finnmarkssykehuset HF 2022 
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 Sammendrag 

Finnmarkssykehuset HF (FIN) har utarbeidet et energikonsept. Målet er at god driftsøkonomi og 

energieffektivisering skal danne grunnlaget for driftssikre og gode bygg. Både i dag og i framtiden.  

FIN skal ha tidsriktige, funksjonelle, energiøkonomiske/miljøvennlige energikilder og systemer som er 

tilpasset primærvirksomheten. Energiforbruk skal også vektes i anskaffelser av nytt brukerutstyr  

Totalt målt energiforbruk i 2020 for bygningsmassen var: 25 780 639 kWh pr år. Målet for energireduksjon er 

på 3 074 338 kWh pr år med fullt innslag i hele 2025. Dette tilsvarer 12 %. Dette utløser en investering på 

25,9 MNOK eks mva. 

Fremtidige nybygg skal prosjekteres og bygges slik at disse tilfredsstiller energimerke A. Ved kjøp av 

eksisterende bygg skal man gjennom renovering og oppgraderinger sikre at byggene kan oppnå 

energimerke B. ved langtidsleie av bygg skal det så langt det er mulig kreve energimerke B.  

Det er gjennomført en kartlegging av dagens energiforbruk i bygningsmassen for å finne et realistisk mål for 

reduksjon i energibruket. Tall for hvert enkel bygg kommer frem av vedlagte analyser. Disse analysene 

belyser blant annet: 

• Dagens energikonsept  

• Synliggjør dagens energibruk og energikostnader 

• Foreslår ENØK tiltak for bedre driftsøkonomi og oppfølging av driften 

• Synliggjør forprosjektkostnader for investeringstiltak 

• Lønnsomhetsberegning av de mulig investeringstiltak, inkludert inntjeningstid 

• Synliggjør mulig reduksjon i årlige energikostnader 

Godt informasjonsarbeid er viktig, både internt og ekstern. Det skal skapes gode rammer og arenaer slik at 

alle sider av organisasjonen er kjent med planene og kan bidra følge med i prosessen med å oppnå de 

definerte målene. 

FIN skal kontinuerlig jobbe med å skape entusiasme og forståelse for målsettingen om å redusere dagens 

energiforbruk. Verneombud og avdelingsledere involveres i valg av hva som skal være målbare parametere 

for godt inneklima. Her legges Arbeidstilsynets anbefalinger til grunn.   

Det skal satses på god og riktig kompetanseutvikling på drift og vedlikehold av egne bygg og anlegg. Dette 

gjelder både for eksisterende driftspersonell, men skal også vektes ved nyansettelser. Årlig samling for 

driftsteknikere skal innføres for å sikre god kunnskapsutveksling og ytterligere kompetanseheving.   

Etablering av et egnet og felles energioppfølgingssystem (EOS-system) er en grunnleggende forutsetning for 

planen. Dette verktøyet brukes til registrering, overvåking, analyser, fortløpende korrigering av driften og 

rapportering av status. 
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1 Formålet med innføring av energiledelse 

1.1 Om Finnmarkssykehuset HF 

Finnmarkssykehuset HF (FIN) har ansvaret 

for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark, 

og er ett av fem helseforetak i Helse Nord. De 

har faste behandlingstilbud lokalisert i syv 

forskjellige kommuner i fylket.  

Den administrative hovedbasen er i 

Hammerfest, hvor også det ene av foretakets 

to lokalsykehus befinner seg. Det andre 

sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern 

og rusbehandling har tilbud på alle 

behandlingsstedene våre. 

 

Samfunnsmålet til Finnmarkssykehuset HF er å sikre et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til 

befolkningen i Finnmark. Helseforetaket har tatt mål av seg til å være førstevalget for pasienter og helse-

personell i Finnmark. 

1.2 Bakgrunn  

FIN ønsker å etablere prosjektet «Energikonsept Finnmarkssyke HF». Målet er at god driftsøkonomi og 

energieffektivisering skal danne grunnlaget for driftssikre og gode bygg. Både i dag og i framtiden.  

Som en del av dette prosjektet skal man etablere god energiledelse som blir forankret i hele organisasjonen. 

Det er et ønske at arbeidet med energiledelse skal følge hovedprinsippene i NS-EN ISO 50001-2018. 

Redusert energibruk vil kunne bidra til en mer klimavennlig drift. De planlagte tiltakene skal imidlertid ikke gå 

på bekostning av et godt og forsvarlig inneklima for de ansatte og pasientene. Økt fokus på optimalisert drift 

vil også bidra til økt fokus på riktig inneklima for ansatte.   

Energiansvarlig FIN vil ha ansvar for å følge opp energibruken, rapportere og fremme revisjonsforslag av 

denne planen hvert år.  

1.3 Fremtidig energimål 

Styret i FIN har det overordnede ansvaret for at det defineres konkrete og målbare mål for den 

energireduksjonen man ønsker å oppnå. For perioden 2022 – 2026 settes dette målet til en energireduksjon 

på: 3 074 338 kWh pr år med fullt innslag i 2026.  

Med en energipriser fra 2020 vil dette gi en besparelse på ca kr 2 000 000 pr år.   

Fremtidige nybygg skal bygges slik at disse tilfredsstiller energimerke A. Ved kjøp av brukte bygg skal man 

gjennom renovering og oppgraderinger sikre at byggene kan oppnå energimerke B. Det stiller tilsvarende 

energikrav om B ved langtidsleie av bygg.  

Konseptet er konkretisert gjennom et utvalg av en forhåndsdefinert bygg portefølje. Dette gjør planen har en 

veldig konkret og målbar plan rundt ønsket energibesparelsen.  

Tana VPP og Klinikk Alta er lokaliser i bygningsmasse som FIN eier og drifter sammen med de respektive 

kommunene. Dette skaper noen uklare skiller knyttet til energimål, da fellesanlegg ikke kan skilles ut fra 



Energikonsept Finnmarkssyke HF 
 

 

  

  |  Side 5 av 16  

systemer eiet av andre enn FIN. Her vil FIN føre dialog med de andre eierne. Målet er å kunne involvere 

deres planer slik at disse er tilpasset Energiledelse i FIN.  

 

1.4 En bærekraftig fremtid 

FN sine bærekrafts mål er en nasjonal satsning som har som 

mål om at vi sammen skal skape en mer bærekraftig fremtid. I 

kommende planperiode skal det jobbes frem en samlet plan for 

hvordan dette skal løses i Finnmarkssykehuset. Energibruk er 

en viktig del av denne jobben. 

I perioden skal det vurderes hvilke indikatorer som skal 

benyttes og hva forventet resultat av disse skal være.  

Det råder generell usikkerhet rundt hvordan fremtidens metoder 

skal være innenfor for eksempel i byggenæringen. En mulig 

metode er BREEAM NOR med tilhørende tilnærming i form av 

Bespoke. Denne metoden gir en karakter på byggene basert på 

mange sider av byggenes påvirkning på klima. Noen av 

temaene som berøres er avfall, vann, energi, ledelse, 

materialbruk, forurensning, helse og inneklima.    

BREEAM er en ordning som styres av Grønn bygg allianse og 

berører både nybygg og eksisterende bygg.   

Eventuelt andre metoder og indikatorer kan utredes med tanke 

på å få på plass en felles bærekrafts satsning enten det gjelder 

drift eller nybygg.  
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2 Organiseringen av arbeidet  

2.1 Planens syklus 

Gjennomføringen av arbeidet med planen vil bli organisert etter en definert syklus. Målet er å etablere en 

kontinuerlig prosess hvor aktivitetene i denne planen evalueres årlig.  

Hovedmålsettingen med planen er å identifisere og planlegge tiltak som tilfredsstiller målene og deretter 

iverksette gjennomføringen av disse. Når de er besluttet gjennomført, er det nødvendig å kontinuerlig 

kontrollere resultatene for å verifisere at gir de forventede resultater.  Gjennom overvåking og analyse av 

energiresultatene dannes grunnlag for mulig korrigeringer. Dette gjelder både tekniske systemer, men også 

organisatoriske utfordringer som man oppdager underveis. Modellen under illustrerer prosessen som er 

kontinuerlig (med klokken). 
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2.2 Organisasjonskart 

Organisering og ansvarsfordeling vil være en sentral del for å lykkes med etableringen av god 

energiledelse for hele organisasjonen.  

Styret vil ha det overordnede ansvaret for at at Energiledelse blir iverksatt på alle nivåer i 

Finnmarkssykehuset HF.   

For å oppnå den ønskede målsetningen vil det gjennomføres investeringer i både bygningsmassen, 

måle-/styringsverktøy og intern kompetanse.  

Styret vil årlig motta rapport fra 

administrerende direktør om status. Målet er 

å kunne foreta forløpende justeringer.  

Samtidig forplikter styret seg til at de 

aktuelle tiltakene finansieres slik at 

målsettingen om årlig energireduksjon kan 

oppnås i 2026.  

Administrerende direktør vil ha det 

overordnede ansvaret for gjennomføringen 

av prosjektet mens Energiansvarlig vil ha 

det administrative/operative ansvaret for at 

oppdraget gjennomføres i tråd med planen. 

Dette inkluderer også nødvendige 

rapporteringer.  

Det er behov for at en person får en klart 

definert rolle som Energiansvarlig for 

gjennomføring og oppfølgingen av planen. 

Målet er å etablere en intern resurs med 

ansvar på tvers av lokasjoner. 

Vedkommende må både ha god og riktig 

kompetanse.  

Med utgangspunktet i dagens skille mellom 

øst og vest, er det utpekt personer som har 

førstelinjeansvar overfor driftsteknikerne på 

bygg lokasjonene. 

Brukerne av byggene er en viktig part for å 

kunne oppnå energireduksjon. Deres 

holdninger og kunnskap påvirker energibruken i byggene. Målsettingen for prosjektet er å oppnå en varig 

reduksjon i energiforbruket, uten at dette skjer på bekostning av et godt og riktig inneklima.  

Verneombud og avdelingsledere involveres i parametervalg som skal være målbare indikatorer for godt 

inneklima med bakgrunn i Arbeidstilsynets anbefalinger.   

Energiansvarlig skaffer egnet verktøy for best mulig styring av både fremtidig organisering og oppfølging 

av energibruk.    
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2.3 Oppgavefordeling 

 

Tabell 2-1 Utkast til oppgavefordeling  

 

 

Tabellen er en start på forslag til ansvarsfordeling og intervall.   

Energiansvarlig og energiansvarlig vil holde tabellen over oppdatert. I oppstarten vil det kreves godt fokus for 

å finne den best frekvensen for de nevnte aktiviteter. Nye punkter kan tilkomme når planen blir bearbeidet av 

organisasjonen.  
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3 Kartlegge dagens energibruk 

3.1 Mål for den utført kartleggingen 

Det er gjennomført kartlegging av dagens energibruk for å finne et realistisk mål for reduksjon i energibruk. 

Tall for hvert enkel bygg kommer frem av de utførte analysene for hvert enkelt bygg, se vedlegg. Disse 

analysene viser blant annet: 

• Dagens energikonsept  

• Synliggjør dagens energibruk og energikostnader 

• Foreslår ENØK tiltak for bedre driftsøkonomi og oppfølging av driften 

• Synliggjør forprosjektkostnader for investeringstiltak 

• Lønnsomhetsberegning av de mulig investeringstiltak, inkludert inntjeningstid 

• Synliggjør mulig reduksjon i årlige energikostnader 

 

3.2 Resultat av kartleggingen 

Totalt målt forbruk i 2020 for bygningsmassen er: 25 780 638 kWh pr år.  

Tabell 3-1 Dagens energistatus. 

Tall for 2020 
SUM 
[kWh] 

Før Enøk 25 780 639 

Etter Enøk 22 706 301 

Reduksjon 3 074 338 

% Reduksjon 12 % 

 

De totale investeringsbehovet er på ca 25,9 MNOK eks mva.   

Analysedelen har hatt søkelys på besparelse pr kWh. Man vil i tillegg oppnå økonomisk gevinst i reduksjon 

av effektuttaket. Dette er i midlertidig noe utfordrende å tallfeste med noenlunde sikkerhet.  
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4 Handlingsplan 

4.1 Energi policy 

FIN skal ha tidsriktige, funksjonelle, energiøkonomiske / miljøvennlige energikilder og systemer som er 

tilpasset primærvirksomheten. Energibruk skal vektes i anskaffelser av nytt brukerutstyr.  

FIN skal kontinuerlig jobbe med å skape entusiasme og forståelse for ønsket og behovet for å redusere 

dagens energibruk. Dette arbeidet berører både teknisk personell, brukerne av bygget og øvrige ledelse. Alle 

personer skal være informert om energiledelsessystemet og sitt ansvar for å oppfylle kravene i 

energiledelsessystemet. Det er viktig å vite hvordan den enkeltes aktiviteter påvirker energibruken. 

Målet er permanent og varig årlig energigevinst som motiverer til ytterligere satsing gjennom økt 

engasjement på alle nivå.  

Godt informasjonsarbeid er viktig, både internt og ekstern. Det skal skapes gode rammer og arenaer slik at 

alle sider av organisasjonen er kjent med planene slik at alle kan bidra og kan følge med i prosessen med å 

nå de definerte målene. Egen webside om energibruk etableres godt synlig på intranett. Energiansvarlig vil 

utforme et system for dette. Det skal kontinuerlig forbedres. 

Energiansvarlig skal involveres i alle saker som påvirker endret bruksområde, endret personellmengder i rom 

eller utvidelse/ombygginger. Dette for å sikre at slike endringer også oppnår ønsket tiltak knyttet til 

energibruk. Også her skal det være en kontinuerlig prosess. 

God og riktig kompetanseutvikling på egne anlegg blant både nytt og eksisterende driftspersonell skal være 

en naturlig del av satsningsområde.   

Det skal utarbeides egne rutiner for energioppfølging. Energiledelsesprosjektet skal utarbeide tilpassede 

rutiner som benyttes i dagens FDV-system som fundament. Her legges inn både periodisk og mer akutte 

tiltak. Utbedringer av feil som påvirker energibruken skal prioriteres. 

Nødvendige service skal prioriteres slik at anlegg fungerer som forutsatt.   

Ved all utbygging skal det stilles krav om ITB-kompetanse på byggherres side (Integrerte Tekniske 

Bygningsinstallasjonen). Sammen med Energiansvarlig skal vedkommende sikre at tekniske installasjoner 

fungerer som forventet FØR byggherre fortar den formelle overtakelsen.  

 

4.2 Handlingsplanen 

Handlingsplanen er konkretisert gjennom et utvalg av en forhåndsdefinert bygg portefølje. Målet for 

analysefasen har vært tiltak som i hovedsak er lønnsomme i et 15 år perspektiv  

Dagens energisituasjon er analysert pr bygg. Basert på fysiske funn er det foreslått konkrete 

investeringstiltak som vil gi en gitt besparelse. Denne besparelsen er sammenholdt med FIN sine 

energipriser for å finne ut hvor lang tid det tar før tiltakene er lønnsomme. Analysene for byggene ligger 

vedlagt.  
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Tabell 4-1 Anbefalte INVESTERINGSTILTAK (kostnadsstall pr 2020) 

Lokasjon 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 
investering 

Enøk-   Inntj. 

[kWh/år]    tilskudd Nåverdi1 tid1 

  [kr] [kr] [kr] [år] 

Hammerfest sykehus 656 268 581 257 5 230 000 837 000 4 530 607 8,7 

Kirkenes sykehus 628 000 423 200 2 000 000 0 3 334 918 5,2 

Alta Helsesenter 210 872 155 301 1 908 035 496 556 533 862 10,8 

Lakselv DPS 245 910 184 842 1 274 000 264 100 1 567 402 6,1 

Karasjok SANKS 294 622 214 715 4 473 315 425 300 -533 365 28,2 

Karasjok Samisk Helsepark 90 286 58 495 348 631 67 150 528 482 5,3 

Tana DPS 793 089 588 541 10 086 500 530 591 -527 269 22,6 

Seidajok VPP (Tana) 87 632 97 624 1 223 300 171 000 380 121 13,2 

SUM 3 006 679 2 303 974 26 543 781 2 791 697 9 814 758 12,5 

 

De gjennomførte analysene viser at de fleste tiltakene ikke vil oppnå lønnsomhet uten ekstern 

finansieringsstøtte. Samtidig oppnås utbedring av nødvendig vedlikehold gjennom de nye tiltak. 

Underveis i planarbeidet ble det søkt støtte hos Enova for de tiltakene som kommer frem under kolonnen 

Enøk tilskudd. I samme periode vedtok Enova å avvikle støtteordningene. Planarbeidet rakk siste søknads 

frist, men på grunn av en enorm søknadsmengde, rakk ikke vårt prosjekt opp i konkurransen om midlene 

som var tilgjengelig for den aktuelle søknadsrunden.  

 

4.3 Spesielle betraktninger i Hammerfest og Kirkenes  

FIN driver blant annet klinikk Kirkenes og klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes er et nybygg som er oppført 

som et lavenergisykehus med støtte fra Enova. Her vil det foregå fremtidig energirapportering til Enova. 

Fysiske tiltak er derfor ikke analysert ved dette bygget. Noen styretekniske arbeider gjenstår i det 

opprinnelige prosjektet. Fremtidig energiledelse vil i hovedsak knytte seg til optimalisering av det utstyret 

man har i dag, opplæring, energioppfølging og innføring av energiledelse.  

Nye Hammerfest sykehus vil tas i bruk medio 2025. Fysiske tiltak i eksisterende sykehus er valgt med tanke 

på hva som kan oppnås av energibesparelse i løpet av kort tid. Når nytt sykehus er bygget i Hammerfest, vil 

bygget bli en del av denne planen gjennom en planrevisjon. I den pågående planleggingen av Hammerfest 

sykehus skal dette tilpasses målsetningene i denne planen med tanke på styrings og overvåkingsverktøy. 
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5 Andre forhold 

5.1 Forbedring/revisjon 

Revisjon av denne planen med tilhørende forhold skal gjennomføres årlig. Energiansvarlig utarbeider og 

fremmer forslag til revisjon.   

5.2 Rutiner 

Med bakgrunn i denne planen vil Energiansvarlig ha ansvaret for å utarbeide alle rapporter og rutiner for 

oppfølging av de målene som er definert i planen.   

5.3 Evaluering 

Etablering av et egnet og felles energioppfølgingssystem er en grunnleggende forutsetning for planen. Dette 

brukes til revisjon, overvåking, analyser, fortløpende korrigering av driften og rapportering av status. 

Anskaffelse og opplæring gjøres som fellesprosjekt på tvers av lokasjoner.  

Felles EOS-systemet må etableres før tiltakene gjennomføres for å kunne synliggjøre og dokumentere 

energispareresultatet. Omfang av målepunkter tilpasses det enkelte bygget. I eksisterende bygg er dette noe 

begrenset, men i fremtidige nybygg skal omfanget følge Energiansvarlig sine forhåndsdefinerte anbefalinger.  

5.4 Status energimerking 

Alle næringsbygg over 1 000 m2 skal energimerkes jf nasjonalt regelverk.  

www.energimerking.no beskriver nærmere disse kravene. Det er nå kjørt en prosessen som har fremskaffet 

energiattest i tråd med regelverket ved følgende bygg:  

• Klinikk Hammerfest (se fig til høyre) 

• Klinikk Alta 

• Lakselv DPS 

• Karasjok SANS 

• Karasjok Samisk Helsepark 

• Tana DPS 

• Seidajok VPP (Tana) 

Energiansvarlig har ansvaret for å følge opp, føre oversikt over disse 

samt påse at disse holdes oppdatert. Dette gjelder også ved 

overtakelse av nye bygg.  

Ved alle bygg skal denne energiattesten henges synlig for besøkende.  

 

5.5 Opplæring 

Finnmarkssykehuset utfører i dag opplæring av driftspersonellet inne blant annet optimalisering av drift.. 

Dette arbeidet skal utføres kontinuerlig og sikre at man oppnår en enhetlig drift på tvers av lokasjoner. I dette 

arbeidet skal det være søkelys på energibruk. En felles samarbeidsarena på tvers av lokasjoner skal 

optimaliseres.  

 

http://www.energimerking.no/
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5.6 FDV 

God drift krever godt FDV underlag. I den utførte utredningsprosessen rundt planen er det blitt tydelig at 

eksisterende dokumentasjon for oppbygging, driftsforutsetninger og anbefalte driftsrutiner ikke er tilgjengelig 

som dokumenter. Dette har gjort analysene krevende. 

Det er nødvendig å kjøre et eget prosjekt på FDV. Målet må være å kartlegge, produsere tegninger, merke 

på komponentnivå og utarbeide nødvendige prosedyrer og instrukser. Dette vil kreve bruk av både interne 

og eksterne ressurser. Riktig FDV sikrer riktig drift og riktig inneklima.  

Kostnader for å løfte FDV nivået til et minimumsnivå, er ikke kostnadsberegnet i arbeidet med planen. Det er 

imidlertid tidligere foretatt et overordnet kostnadsoverslag. Der nye tiltak er foreslått, er FDV kostnader 

inkludert i de foreslåtte tiltakene. 

 

5.7 Optimalisering av styring for tekniske anlegg 

Gode og egnede styringssystem på tekniske 

anlegg er en viktig forutsetning for å kunne ha en 

mest mulig optimal og kostnadseffektiv drift av 

bygningsmassen.  

Ved de nye sykehusene er det eller blir etablerte 

styringssystemer. Her etableres også 

kommandorom hvor driftssystemet presenteres på 

tre store skjermer. Sentral driftskontroll (SD) er en 

viktig del i dette systemet.  

Denne modellen skal utvides til også øvrige 

bygninger som belyses i denne planen.  

I planperioden skal det utarbeides noe felles krav og forventninger til fremtidige systemer. Dette for å sikre 

god forutsigbarhet og identifiserbare. Dette er spesielt viktig med tanke SD-anlegg har en forventet levetid på 

bare 10-15 år. Design av bilder og tekniske krav i kombinasjon med anskaffelse forskrifter, gjør det 

nødvendig å definere noe fellestrekk.    

Det skal vurderes system på to nivåer. Administrasjonssystem for SD-anleggene samt krav til 

automasjons/felt nivå. Målet er å tilpasse fremtidige systemer til den felles plattformen som benyttes ved 

sykehuset i Kirkenes og det nye sykehuset i Hammerfest.  

Web-basert løsning for mulig bistand med drift på tvers av lokasjoner, er også et satsningsområde.  
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6 Vedlegg 

6.1 Sammenstilling av tiltak og nøkkel 

Bygg: DPS Lakselv    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

56.9 Energimåling og energiledelse 29 000 18 850 114 000 

36.1 Fremskyndet aggregatbytte 165 000 107 250 480 000 

56.1 Nytt SD-anlegg og romkontroll 43 790 43 464 450 000 

44.1 LED belysning med lysstyring 8 120 15 278 230 000 

  SUM  245 910 184 842 1 274 000 

     

     

Bygg: SANKS Karasjok     

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

32.2 
Isolere rørkomponenter i 
fyrrommet 

29 750 19 274 48 780 

56.9 Energimålere og data til EOS 39 200 25 397 150 000 

32.2 Isolere rør til VVB i familieenhet 5 971 3 868 16 000 

36.3 Sonespjeld i UPA 7 464 4 836 51 000 

32.1 Bergvarmepumpe  212 238 117 505 3 589 491 

  SUM  294 622 170 880 3 755 270 

     

     

Bygg: Samisk helsepark Karasjok    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

32.2 Isolere rør og rørdeler 29 750 19 274 48 780 

56.9 Varmemålere og oppfølging i EOS 41 535 26 910 192 000 

36.3 Sonespjeld i møterom 19 001 12 311 107 851 

  SUM 90 286 58 495 348 631 
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Bygg: Alta helsesenter    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

32.2 Isolere rørdeler i fyrrommet 32 019 22 276 78 035 

32.5 Mengderegulert varmedistribusjon  18 272 12 645 340 000 

56.9 Energimålere og data til EOS 17 805 12 388 180 000 

36.3 Behovsstyring ventilasjon 59 267 40 894 380 000 

35.1 
Økt varmegjenvinning fra 
avkastluft 

50 095 34 852 440 000 

44.1 
Skifte til LED belysning med 
lysstyring 

33 414 23 247 490 000 

  SUM investeringstiltak 210 872 155 301 1 908 035 

          

     

Bygg: Hammerfest sykehus     

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

36.3 Behovsstyring ventilasjon 25 060 17 721 70 000 

35.1 Varmegjenvinning fra avkastluft  358 252 250 776 1 570 000 

56.9 Energimålere og data til EOS 39 415 65 035 380 000 

32.5 Mengderegulert varmedistribusjon  89 427 59 627 660 000 

56.1 Maks.vokter for begrenset effekt 0 65 600 490 000 

44.1 Ny LED belysning + lysstyring 48 194 34 080 490 000 

20.1 Utskifting av vinduer 95 920 70 417 1 570 000 

  SUM investeringstiltak 656 268 581 257 5 230 000 
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Bygg: Tana Helsesenter    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

32.6 Vannbehandling 28 800 23 082 85 000 

20.1 Etterisolere kaldloft 27 300 19 984 390 000 

45.1 Styring av elvarme  6 800 4 978 45 000 

32.2 Isolering rør/ventiler fyrrom 6 245 4 571 52 000 

32.1 Luft/vann VP  520 000 382 640 5 016 000 

36.3 Urstyring av ventilasjon 1 000 732 10 000 

56.1 SD-anlegg utvides 72 000 52 704 750 000 

44.1 LED belysning med styring 6 176 8 521 150 000 

32.5 Mengderegulert varme 17 850 13 066 330 500 

56.9 Energimålere og EOS  19 250 14 091 288 000 

20.2 Utskifting vinduer/ dører  87 668 64 173 2 970 000 

SUM Alle tiltak 793 089 588 541 10 086 500 

     

Bygg: Seidajok Tana    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp./ 
konvertert Kostnads-

besparelse 
[kr/år] 

Total 

[kWh/år] investering 

  [kr] 

36.1 Fremskyndet aggregatbytte  32 000 33 424 213 300 

56.9 Energimåling og EOS 7 080 5 660 90 000 

56.1 SD-anlegg  17 250 35 627 470 000 

32.1 Varmepumpe luft/vann  31 302 22 913 450 000 

  SUM  87 632 97 624 1 223 300 

     

Bygg: Kirkenes sykehus    

Nr. Tiltaksbeskrivelse 

Energibesp. 

Kostnads-
besparelse 

[kr/år] 

Total 

/ konvertert investering 

[kWh/år] [kr] 

56.9 Energimåling og EOS 148 000 96 200 250 000 

56.1 SD-anlegg  480 000 327 000 1 750 000 

  SUM  628 000 423 200 2 000 000 
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