
Miljøvirkninger fra spesialisthelsetjenesten. Fornyelse av 
sykehusene i Nord-Norge. Virkninger for energibruk og
miljøutslipp. 

Nytt PET-senter, pasienthotell og A-fløy i Tromsø, planer for 
Nye Narvik sykehus v/utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, 
Universitetssykehuset Nord-Norge



Befolknings-
grunnlag

 Universitets- og 
regionsykehus for Nordland, 
Troms, Finnmark og Svalbard 
(477 000 mennesker)

 Lokalsykehus for 
Troms og nordre Nordland
(187 000 mennesker)



UNN HF i 2018

 Budsjett 7,7 milliarder

 6580 månedsverk

 5 sykehus

 5 distriktspsykiatriske sentre (DPS)

 2 distriktsmedisinske sentre (DMS)

 Prehopitale ressurser: 
1 AMK, nasjonal flykoordinering, 
31 ambulansestasjoner, 
46 ambulanser, 4 båter, 
2 helikopter, 2 fly



Vi bygger nytt, 
og tilrettelegger for dere som bruker byggene



Ny A-fløy i Tromsø

Vi planlegger og bygger etter 
klasse A.

• 22.000 m2 nytt areal

• Styrker regionale 
funksjoner, øker 
intensivkapasitet, øker 
kapasitet for kreft-
diagnostikk og avansert 
kreftkirurgi samt 
spesialisert rehabilitering

• Innflytting fra mai 2018



• Trimmet etter forprosjekt til klasse A, eks LED lys

Lavenergibygg



River og bygger nytt



Nytt PET-senter  

Vi planlegger bygget etter 
klasse A:

• 4212 m2 nytt areal

• Innflytting fra april 2018

Kontoretasjer

• 3 kontoretasjer utgjør 3900 
m2 areal

• Finansiert via OPS 
(offentlig/privat samarbeid) 



Senteret domineres av prosessteknologi og ventilasjon



¾ deler av energi går til ventilasjon og teknisk utstyr





• 110 kWh/m 

Kontorbygg

Sparedyser på vann

Bevegelses sensorer på lys

Varmepumper



Nytt bygg til psykisk helse og rus i Tromsø

• Det planlegges nytt bygg til psykisk helse og rus i 
Tromsø.

• Konseptfase med beslutning om lokalisering er 
beregnet avsluttet i 2020.

• Nytt bygg er planlagt inn i investeringsplanen fra 2023.  
Oppstart av forprosjekt 2023.

Bygningene ved UNN Åsgård i Tromsø er gammel og nedslitt.



Nye UNN Narvik

• UNN og Helse Nord RHF har i november 2017 sendt 
lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

• Kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner
• Forprosjekt 2018 og 2019
• Planlagt byggestart i 2019 – med ferdigstillelse i 2022



Tomt ervervet 2017



Vei og tunnel

• Bygges i 2018 og 2019



Logistikk og flyt betyr noe for miljøet





Logistikk og flyt betyr noe for miljøet



Miljø-utfordringer Nye UNN Narvik

• Omfattende ambisjoner

• Definere riktig pasientgrunnlag (og størrelse)

• Brukermedvirkning

• Samarbeid med sykehusbygg

• Veileder for tidligfaseplanlegging

• Energiklasse A1, Enova, Passivhus, etc,



Energiforbruk i eksisterende bygningsmasse skal 

reduseres med 3 % årlig



Pasientreiser skal reduseres med 3 % årlig 

Ansattereiser skal reduseres med 3 % årlig 



Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 3,5 % (prevalensdata).

Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 20 % sammenliknet med 2012



Gule og røde bokser avfallsvogn – teknisk 

Sorteringsgraden på avfall skal øke med 3 % årlig



UNN skal redusere vare og matsvinn med 3 % årlig



Lykke til med miljøarbeidet!

Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling


