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01.07.2009 U HELSE FINNMARK 
HF


SAK 09/1230 - TILBAKEMELDING ANG 
TOMTEVALG FOR NYTT SYKEHUS


26.10.2009 I HELSE FINNMARK 
HF


NYE KIRKENES SYKEHUS - TOMT


04.11.2009 U HELSE FINNMARK 
HF


SVAR PÅ HENVENDELSE OM TOMT TIL  
NYE KIRKENES SYKEHUS


06.11.2009 I Hospitalitet LOKALISERING - UTKAST TIL 
TOMTEEVALUERING


09.11.2009 U Hospitalitet INFORMASJON OM REGULERINGSSTATUS 
FOR TOMTEALTERNATIVENE A-G


Kort sammendrag:
Helse Finnmark har satt i gang en utredning om lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes. 
Flere lokaliseringer analyseres. Vurderingene er gjort for å finne frem til hva som er best 
egnet sykehustomt sett fra sykehusets side, inklusive sykehusets brukere og ansatte. Man 
ønsker også å ta hensyn til allmennhetens oppfatning, slik at sykehuset kan inngå i en god 
helhet for stedets utvikling og framtid.


I denne sammenheng har Helse Finnmark bedt om en vurdering fra Sør-Varanger kommune 
i forhold til de lokaliteringsalternativene man nå anser som mest aktuelle: 


o Prestøya, ved eksisterende sykehus
o Område ved Lokkstallen
o Tredjevannslia


I et samfunnsmessig perspektiv, basert på de politiske føringer og signaler administrasjonen 
per i dag arbeider ut i fra, synes fortsatt lokalisering på Prestøya å være det mest gunstige 
alternativet. Dette er både sett ut i fra hensyn til byutviklingen og til infrastrukturen. Kort 
sammenfattet som følger:


Byutvikling, utvikling av Sør-Varangersamfunnet 
Tiltaket medfører automatisk krav til KU. Hvilke momenter/aspekt som skal belyses i 
konsekvensutredningen vil variere noe avhengig av hvilken lokalisering man velger. 


Tomt på Prestøya vurderes som den mest positive lokaliseringen ifht byens- og 
bebyggelsens struktur, mens tomt i Tredjevannslia vurderes som den mest positive 
lokaliseringen ifht rekonvalesens- og rekreasjonsmuligheter. Både tomt på Prestøya og tomt 
i Tredjevannslia ligger til rette for å kunne få til et arkitektonisk uttrykk som inngår som et 
positivt element i et helhetlig landskapsbilde. Lokalisering ved Lokstallen vurderes som den 
minst gunstige bla pga lokaltopografiske og -klimatiske forhold, samt utfordringer med å få et 
godt samspill med bebyggelse og terreng. 


Næringsliv og offentlig tjenesteyting 
Ut i fra en helhetlig vurdering for næringsliv og offentlige tjenester synes Prestøya å være 
det beste alternativet. 


Infrastruktur
Trafikkforhold
De trafikale forholdene er influert både av trafikk mht ansatte, pasienter og besøkende, samt 
ambulansetrafikk. Sammenhengene er komplekse og sammensatte. De trafikale forholdene 


Clic
k t


o b
uy N


OW
!PD


F-XChange Viewer


w
w


w.docu-track.c
om Clic


k t
o b


uy N
OW


!PD


F-XChange Viewer


w
w


w.docu-track.c


om



http://www.pdfxviewer.com/

http://www.pdfxviewer.com/





må gis tilstrekkelig oppmerksomhet i utarbeidelsen av KU for tiltaket. Dette gjør også at det 
trolig vil være fordelaktig å holde en åpen dialog med Statens Vegvesen. Alt avhengig av 
hvilke endringer trafikken ved et nytt sykehus vil få ifht dagens trafikkbilde, kan det bli aktuelt 
med avbøtende tiltak ifht de ulike situasjonene. Dette vil trolig være minst gjeldende for 
alternativet ved Presøya og mest for alternativet ved Tredjevatn.  


Kommunalteknikk
Alternativet på Prestøya vil trolig være det enkleste og mest kostnadseffektive alternativet. 


Faktiske opplysninger:
Helse Finnmark har satt i gang en utredning om lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes. 
Flere lokaliseringer analyseres. Vurderingene er gjort for å finne frem til hva som er best 
egnet sykehustomt sett fra sykehusets side, inklusive sykehusets brukere og ansatte. Det er 
imidlertid også tatt hensyn til noen nærliggende kriterier for hva, sitat ”… som av 
allmennheten ellers vil oppfatte som en god lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes, slik at 
sykehuset kan inngå i en god helhet for stedets utvikling og framtid.”  


I denne sammenheng har Helse Finnmark bedt om en vurdering fra Sør-Varanger kommune 
i forhold til de lokaliteringsalternativene man nå anser som mest aktuelle: 


o Prestøya, ved eksisterende sykehus
o Område ved Lokkstallen
o Tredjevannslia


Det gjøres oppmerksom på at ønsket tomteavgrensning for de ulike lokalitetene foreløpig 
ikke er angitt. 


Administrasjonen har, ut i fra den kunnskap vi har per i dag, vurdert disse tre alternativene 
på et overordnet nivå. De betraktingene som er gjort, er også på et overordnet nivå og er 
langt fra utført med samme grundige gjennomgang som ved utarbeidelse av en 
konsekvensutredning (KU), og kan derfor ikke tillegges samme vekt som grunnlag for 
beslutninger. 


Da tiltaket innebærer en endring i forhold til overordnede planer med et areal på mer enn 
15.000 kvm og en kostnad er på mer enn 500 mill kr, medfører dette automatisk krav til KU. I 
en KU klarlegges ulike aspekter som bør tas i betraktning ved planlegging av tiltak som har 
vesentlige konsekvenser/virkninger for miljø og samfunn. 


Hvilke momenter/aspekt som skal belyses i konsekvensutredningen for nytt sykehus skal 
klargjøres i planprogram for reguleringsplan. Hvilke momenter/aspekter som er relevant vil 
variere noe avhengig av hvilken lokalisering man velger. 


Vi har i det følgende satt opp de momenter vi ut i fra vedtatte planer og politiske signaler 
anser som de viktigste ut i fra en samfunnsmessig betrakting.


1. Byutvikling, og utvikling av Sør-Varanger-samfunnet, med fokus på 
o Planstatus
o Folkeliv Mulighet for interaksjon mellom sykehuset og bystrukturen/ 


bebyggelsesstrukturen og et helhetlig landskapsbilde. Rekreasjonsmuligheter samt 
mulighet for uformelle møter mellom befolkningen og brukere av sykehuset.


o Næringsliv og offentlig tjenesteyting Mulighet for nærhet til leverandører av varer og 
tjenester og egnethet for samlokalisering med off helsetjenester.


2. Infrastruktur, med fokus på 
o Trafikale forhold Antatte krav i forhold til veistruktur sett i forhold til syketransport, 


arbeidsreiser for personale og tilgjengelighet for befolkningen. 
o Kommunalteknikk Vann og kloakk
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Prestøya, ved dagens sykehus


Byutvikling, utvikling av Sør-Varanger-samfunnet


Planstatus
Lokaliteten er omfattet av følgende planer: 


1. Kommuneplanens arealdel: I kommuneplanens arealdel ligger antydet 
sykehusområde hovedsakelig innenfor OB13 som er satt av til Offentlig bebyggelse, 
resten innenfor området B30 som satt av til Boligområder, jf vedlegg A1.  


2. Reguleringsplaner: Området er ikke regulert. 


Folkeliv
Det ligger til rette for å skape et arkitektonisk uttrykk som både underordner seg toppen av 
Prestøya og skaper en god overgang til den skogkledde sydlige delen av øya, hvor 
boligbebyggelsen ligger. Gitt en god utforming, ansees tomta å gi mulighet til en berikende 
tolkning av situasjonen og slik kunne bidra positivt i utviklingen av bybildet. 


Området ligger ca 2 km fra Kirkenes sentrum. Det ligger godt til rette for å kunne skape lune 
og sydvendte og uterom i samspill med friluftsområdet rundt Prestøya. Dette gir også gode 
muligheter for interaksjon mellom befolkning og sykehusets pasienter og besøkende.


Næringsliv og offentlig tjenesteyting 
Ved gjenbruk/riving av eksisterende bygningsmasse kan det være mulighet for å etablere 
tilknyttede funksjoner som vaskeri, pasienthotell mv i tilknytning til nytt sykehus. 
Avhengig av hvilke typer næringsvirksomhet som er aktuelt å knytte opp mot et nytt sykehus, 
vil det kunne være mulig å etablere dette på næringsområder ved Prestøya. 
Avstanden til Kirkenes er kort nok til at det vil kunne vurderes å samlokalisere kommunale 
helsetjenester med et sykehus på Prestøya.  


Infrastruktur


Trafikale forhold
Bygging av nytt sykehus på Prestøya ventes ikke å endre trafikkbildet i nevneverdig grad. 
I forbindelse med bygging av nye skoler vil det trolig gjøres grep som bedrer 
trafikksikkerheten i forhold til av- og påstigning. I forbindelse med planprogram for 
Slambanken, vil trafikkavvikling være et av flere tema. Dersom tungtrafikken får mulighet til å 
kjøre inn/ut av byen via Slambanken, vil dette kunne være fordelaktig for trafikkavviklingen til 
sykehuset. Det vil være nærliggende å ta dette med som et eget punkt i en KU for 
alternativet.


Kommunalteknikk
Det vil være kurant å knytte seg til eksisterende kommunalteknisk infrastruktur, vann og 
avløp. Dersom vannbassenget (til slukkevann og nødforsyning) til eksisterende sykehuset 
kan brukes til det nye, vil det ikke være nødvendig å etablere et nytt vannbasseng. 


Ved et varmegjenvinningsanlegg på Slambanken, vil det være forholdsvis enkelt å lage 
tilknytning til et sykehus med denne plasseringen. 


Område ved Lokstallen


Byutvikling, utvikling av Sør-Varanger-samfunnet


Planstatus
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Lokaliteten er omfattet av følgende planer: 
1. Kommuneplanens arealdel: I kommuneplanens arealdel ligger antydet 


sykehusområde innenfor BB 2 (Bybebyggelse) og BN 16 (Næringsområde), jf 
vedlegg B1.  


2. Reguleringsplaner: Området er per i dag regulert i reguleringsplanen ”Sydvaranger 
Park AS, Sentrumsnære områder, Kirkenes” av 25/6-08. Området er i hovedsak 
avsatt til byggeområdene ”Forretning/Kontor/ Bensinstasjon” og ”Område for bolig m. 
tilhørende anlegg”, ”Offentlige trafikkområder”, ”Offentlige friområder” og 
”Spesialområde for bevaring/Forretning/kontor” jf vedlegg B2-B3. 


Det gjøres oppmerksom på at rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanens § 1.6 vil 
bli stående selv ved reguleringsendring til sykehus. Bestemmelsen setter krav til at 
det skal gjennomføres tiltak for å forbedre siktforholdene ved eksisterende avkjørsel 
til planområdet fra E6 ved Førstevatn før utbygging innenfor planområdet igangsettes. 
Videre settes det krav til at ny rundkjøring ved førstevatn, atkomstvei inn til 
planområdet, gang- og sykkelbro over E6 og ledegjerder skal være ferdig til bruk før 
det gis brukstillatelse til nybygg innenfor planområdet. 


3. Spesielt: Det gjøres oppmerksom på at ”Lokstallen” ble midlertidig fredet av Finnmark 
Fylkeskommune den 12/5-09. 


Folkeliv
Lokaliteten ligger nært opp til ”Porten til Kirkenes”, skapt av endemorenen nord for 
Førstevann og fjellsidene opp mot Prestefjellet og Toppenfjellan. En av utfordringene med 
denne plasseringen vil trolig være å gi de store bygningsvolumene et arkitektonisk uttrykk 
som underordner seg ”Porten til Kirkenes”. En annen vil være å skape et arkitektonisk uttrykk 
som har et godt samspill både med den historiske bebyggelsen på Sydvarangerområdet og 
den øvrige bybebyggelsen. 


Området ligger ca 1,0 Km fra Kirkenes sentrum. Det antas å være krevende å skape lune og 
solvente uterom som er tilstrekkelig stille og støvfri. Dette både på grunn av lokalklimatiske 
forhold, (delvis vindutsatt og nordvendt), nærheten til industriaktiviteten til Sydvaranger 
Gruver AS og potensielt forurenset grunn. Samlet sett forventes dette å gi begrenset 
attraktivitet til uterommene. Lokaliteten gir dermed ikke de beste forutsetninger for 
interaksjon mellom befolkningen og sykehusets pasienter og besøkende. Dersom 
aktivitetsnivået og driftsformen til Sydvaranger Gruver AS endres vil dette innvirke på 
attraktiviteten til uterom i området. 


Næringsliv og offentlig tjenesteyting 
mulighet for å etablere tilknyttede funksjoner som vaskeri, pasienthotell mv i tilknytning til nytt 
sykehus ved Lokstallen vil avhengig av aktivitetsnivået og driftsformen til Sydvaranger 
Gruver AS. Også muligheten til å etablere andre typer tilknyttet næringsvirksomhet innen 
reguleringsplanområdet vil avhenge av aktivitetsnivået og driftsformen til Sydvaranger 
Gruver AS. Det vil være nærliggende å ta dette med som et eget punkt i en KU for 
alternativet.


Avstanden til Kirkenes er kort nok til at det vil kunne vurderes å samlokalisere kommunale 
helsetjenester med et sykehus ved Lokstallen.  


Infrastruktur, med fokus på 


Trafikale forhold. 
Trafikkbildet vil endres. Det vil være nærliggende å ta dette med som et eget punkt i en KU 
for alternativet. Det foreligger krav om utbygging av rundkjøring mv ved utbygging innen 
reguleringsplanområdet, jf pkt 2 over og vedlegg B3.
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Kommunalteknikk
Det vil være kurant å knytte seg til eksisterende kommunalteknisk infrastruktur, vann og 
avløp. Det vil trolig være noe mer kostbart å etablere dette her enn på Prestøya. Det vil være 
nødvendig å etablere eget vannbasseng til slukkevann og nødforsyning. 


Ved et varmegjenvinningsanlegg på Slambanken, vil det være nødvendig med større 
pumpekapasitet enn ved etablering på Prestøya pga større høydeforskjell. Dette vil trolig 
være prisdrivende. 


Tredjevannslia


Byutvikling, utvikling av Sør-Varanger-samfunnet, med fokus på 


Planstatus
1. Kommuneplanens arealdel: I kommuneplanens arealdel ligger antydet 


sykehusområde innenfor LNF-område, jf vedlegg C1.  
2. Reguleringsplaner: Området er per i dag ikke regulert.


Folkeliv
Foreslått plassering ligger i et område ca 4,5 km fra Kirkenes sentrum. Lia sør for Tredjevann 
heller svakt mot nord, og ligger forholdsvis nær et mye brukt friluftsområde. Det vil ved denne 
lokaliseringen være viktig å bevare en god del av den eksisterende naturen, spesielt en sone 
langs Tredjevann, bla pga rekreasjonsverdien i området.


Det ligger til rette for å skape et arkitektonisk uttrykk som både underordner seg det store 
landskapsrommet ved Andre- og Tredjevann, har et positivt samspill med høydedragene i 
sør. Det vil trolig ligge en utfordring i å skape et sykehus som både fysisk og estetisk har god 
sammenheng med den øvrige bebyggelsen på Hesseng. 


Det ligger godt til rette for å kunne skape lune og sydvendte og uterom i samspill med 
friluftsområdet rundt Tredjevann. Dette gir også gode muligheter for interaksjon mellom 
befolkning og sykehusets pasienter og besøkende. Området har stort potensial både ifht 
rekonvalesens og daglig trim. Dette vil imidlertid forutsette at det kun er sykehuset, eventuelt 
med vaskeri og pasienthotel som plasseres i området, og at resten av området utnyttes som 
en stor naturpark. Det vil derfor være viktig at omkringliggende områder reguleres til 
Friområder og Friluftsområde, at E105 legges i trase på den andre siden av Ekhaugen. 


Gitt en god utforming, ansees tomta å gi mulighet til en berikende tolkning av situasjonen og 
slik kunne bidra positivt i utviklingen av landskapsområdet ved Tredjevann og av 
bebyggelsen på Hesseng. 


Det gjøres oppmerksom på at etablering av en så sentral virksomhet i denne avstanden fra 
Kirkenes sentrum ikke ansees å være i tråd med satsningen på å styrke Kirkens sentrum i 
kommuneplanen 2004-2016. 


Næringsliv og offentlig tjenesteyting 
Det ligger til rette for samlokalisering med direkte tilknyttede funksjoner som pasienthotell, 
vaskeri. Det vil ikke ligge til rette for /det er frarådelig å åpne for virksomhet som ikke er 
dirkete tilknyttet sykehusets virksomhet. Det er signalisert at det ikke ligger til rette for 
samlokalisering med kommunale helsetjenester.


Infrastruktur, med fokus på 


Trafikale forhold
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Lokaliseringen vil trolig endre trafikkbildet. Plasseringen vil kunne utløse krav om bygging 
kryssløsning for avkjøring fra E6 og gang- og sykkelveiforbindelse langs E6 fra 
fotgjengerfeltet ved overgangen Andrevann-Tredjevatn frem til Sykehuset. 


Det er ikke klarlagt hvor traséen for ny E105 vil bli lagt ved tilkobling på Hesseng. Det kan 
være at denne blir lagt i landskapsrommet mot Tredjevannslia, i samme område som det 
foreslås nytt sykehus. 


Det vil være nærliggende å ta dette med som egne punkt i en KU for alternativet.


Kommunalteknikk,
Det vil være kurant å knytte seg til eksisterende kommunalteknisk infrastruktur, selv om den 
ligger et stykke unna.


Hovedvannledningen ligger ca 700 meter fra vist plassering, dersom man kan legge 
vannledning langs Portvinsbekken. Det er ikke kapasitet på avløpsanlegget på Sandnes til å 
ta den ekstra lasten fra sykehuset. Det vil derfor være nødvendig å knytte avløpet til 
avløpsanlegget i Kirkenes. Dette er nytt og har god kapasitet til å ta den økte lasten. De 
lange tilknytningsledningene vil være prisdrivende. Dette lokaliseringsalternativet vil derfor 
være det mest kostbare av de tre alternativene. 


Det vil være nødvendig å etablere eget vannbasseng til slukkevann og nødforsyning. 


Ved et varmegjenvinningsanlegg på Slambanken, vil tilknytningskostnaden være høy, både 
pga avstand og høydeforskjell. Dette vil trolig gjøre en tilknytning uaktuell.


Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.


Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:


Næringsutvikling:
Plassering på Prestøya ser ut til å være det mest gunstige alternativet. 


Infrastruktur:
Plassering på Prestøya ser ut til å være det mest gunstige alternativet.


Barn og ungdom:


Kompetansebygging:


Økonomi:
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Alternative løsninger:


Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til byutvikling 
og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil kunne bidra til en 
vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. Økt bolyst med tilhørende 
stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil også kunne gi større attraktivitet for 
Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de positive effekter dette kan gi. 


Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram for 
reguleringsplan for tiltaket. 


Bente Larssen
rådmann


- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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NOTAT – skrevet av Gunnar Stumo Hospitalitet 
 
Tomtevalg Nye Kirkenes Sykehus – vurderinger og saksgang. 
 
Sykehusets eksisterende bygningsmasse er lokalisert på Prestøya, like utenfor og 
nordøst for Kirkenes sentrum. Denne lokaliseringen har sykehuset hatt siden utbyggingen 
på 50-tallet. Tidligere var sykehuset lokalisert nærmere Kirkenes sentrum. 
 
I idéfaserapporten er det utredet tre alternativer for sykehusets utbygging: a) en teknisk 
opprusting av eksisterende bygninger (0-alternativet), b) en kombinert opprusting og noe 
nybygg samt c) et nybygg for hele arealbehovet. 
 
I idéfasens alternativer a) og b) er det, naturligvis, forutsatt lokalisering på det nåværende 
sykehusområdet. For alternativ c) – et nytt sykehusbygg – er lokalisering av sykehuset 
ikke utredet, og dette er derfor et tema for arbeidet i konseptfasen. I konseptfasen ble 
spørsmålet om lokalisering og tomtevalg tatt opp til utredning tidlig i fasen, med sikte på å 
ha dette avklart som grunnlag for skisseprosjekt og konseptrapport for øvrig. 
 
Ulike innspill har tatt til orde for en diskusjon om lokalisering av sykehuset på mer 
overordnet nivå, det vil si en diskusjon om hvor sykehuset bør ligge hen i Øst-Finnmark. I 
konseptarbeidet har prosjektet imidlertid tatt som utgangspunkt at sykehuset skal ligge 
sentralt i Sør-Varanger, og at diskusjonen skal dreie seg som et tomtevalg i Kirkenes. For 
å finne en hensiktsmessig og langsiktig god tomt, har en sett seg om i et område så langt 
sør som til Hesseng. 
 
Utredningsarbeidet ble lagt opp slik at prosjektledelsen definerte noen aktuelle 
tomtealternativer. Med dette som utgangspunkt fikk prosjektets rådgivere, i oppdrag å 
foreta en første evaluering av tomtealternativene, der disse rådgivernes spesielle 
kompetanse på sykehusutbygging ville være et vesentlig element. I den første fasen av 
tomteevalueringen ble det lagt vekt både på sykehusets behov for en egnet tomt og en 
egnet tomt ut fra lokalsamfunnets interesser. I tillegg ble hensyn til sykehusprosjektets 
realiseringsmuligheter hensyntatt. 
 
De vurderingskriterier som ble lagt til grunn i denne innledende vurderingen var: 
 
1. Tomtens funksjonelle egnethet 


- størrelse, form, utvidelsesmuligheter, topografi, sol og utsikt 
 
2. Tomtens tilgjengelighet 


- overordnet nærhetsbehov 
- tilgjengelighet for ambulanse 
- tilgjengelighet for bruker/publikum, ansatte 
- nærhet til personalboliger 
- nærhet til andre tjenester og samarbeidspartnere 


 
3. Tomtens miljømessige og tekniske egnethet  


- grunnforhold 
- teknisk infrastruktur og forsyning 
- mulighet for tilknytning til fjernvarme, evt. varmepumpe 
- veitilknytning 
- lokalt klima 
- støy og støv 







 
4. Eierforhold og alternativ bruk 


- eierforhold 
- alternativ bruk, andre interessenter 


 
5. Planstatus 


- status i forhold til Plan- og bygningsloven 
 
6. Økonomi og tidsaspekter 


- prosjektkostnader selve bygget 
- kjøp av tomt 
- tomtekostnader tilrettelegging 
- personalboliger 
- tidsaspekter 
- risikovurdering, usikkerhet i kostnadsbildet 


 
7. Landskap 


- utbyggingens betydning for landskapet (omgivelsene) 
- landskapskvaliteter for sykehuset (for medarbeidere, pasienter og besøkende) 


 
8. Stedsutvikling 


- Hvilken betydning plassering av sykehuset har for utvikling av Kirkenes 
sentrum. Utgangspunktet er at en god plassering for byen, også vil være 
hensiktsmessig for sykehuset og gi god tilgjengelighet for byens befolkning. 


- Det er et nasjonalt mål at transportbehov begrenses. 
 
I de eksterne rådgivernes første evaluering ble disse kriteriene tillagt samme vekt, 
samtidig som det ble presisert at et endelig valg måtte ta stilling til vektlegging av de ulike 
kriteriene, og at en slik vektlegging ville være en oppgave for prosjekteier. 
 
Evalueringskriteriene over ble anvendt på følgende tomtealternativer: 
 
A. Ved nåværende sykehus på Prestøya 
B. Ved oppfylling i Prestøybukt 
C. Førstevannslia 
D. Tredjevannslia 
E. Ved Hesseng 
F. I sentrum 
G. Ved Lokstallen 
H. Andrevann 
 
I vurderingen av tomtealternativene kom de eksterne rådgiverne til at alternativ C 
Førstevannslia, alternativ E ved Hesseng og alternativ F i sentrum, var lite egnet for 
sykehusutbygging. Det skyldtes dels manglende arealkapasitet, uegnet topografi samt 
konflikterende bruksinteresser og eierforhold. I prosjektets videre arbeid med 
tomteevalueringen ble det etter hvert avklart at også alternativ H Andrevann var lite egnet 
på grunn av eierforhold og alternativ bruk. 
 
De eksterne rådgiverne foretok en nærmere sammenligning mellom de gjenværende fem 
alternativer og kom til at alternativ A Prestøya og alternativ D Tredjevannslia ble vurdert 
som best i tre av åtte kriterier og derfor var de beste alternativene når hovedkriteriene ble 
vektet likt. 
 
Etter hvert som prosjekteringsgruppe var blitt engasjert, fikk en også en grundigere 
vurdering av funksjonell egnethet og nødvendig arealbehov. Denne vurderingen viste at 
også alternativ A Prestøya var problematisk på grunn av for lite tilgjengelig tomteareal. 
Bakgrunnen for dette er hovedfunksjonsprogrammets klare føringer for nærhetsbehov 
mellom funksjoner, noe som best løses med et bygg i to plan. Også erfaringer fra 







prosjekteringen av nytt sykehus for Vesterålen ble lagt til grunn for denne vurderingen av 
Prestøya. 
 
Dersom en skulle få til gode løsninger på Prestøya, ville det bli nødvendig å rive 
eksisterende sykehus, i tillegg til riving av en del nærliggende boliger. Alternativ A 
Prestøya ville etter dette få en vesentlig dårligere totaløkonomi enn hva som først ble 
antatt i de eksterne rådgivernes vurdering. I stedet for at eksisterende sykehusanlegg 
kunne avhendes og være med å finansiere utbyggingsprosjektet, så ville det bli 
nødvendig å rive eksisterende bygninger og innlemme arealet i sykehusets framtidige 
tomt. Rivekostnaden vil alene utgjøre i størrelsesorden 20 – 30 mill. kroner (20.000 kvm á 
1.000 – 1.500 kroner). 
 
På grunn av den trange tomtesituasjonen, ville en utbygging på Prestøya også bli 
problematisk i forhold til et eksisterende sykehus i full drift. Dette ville føre til økte rigg- og 
driftomkostninger og en rekke utfordringer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
byggeplass og i sykehuset og dets omgivelser. 
 
Tomteevalueringen, sett fra sykehusets side, kan etter dette oppsummeres slik: 
 
• Det er etablert kriterier for et tomtevalg som både ivaretar sykehusets behov for en 


egnet tomt, for en hensiktsmessig lokalisering ut fra stedets behov og ut fra 
prosjektets realiseringsmuligheter. 


 
• Det er identifisert tomtealternativer med en betydelig bredde i alternativenes 


egenskaper, slik at prosjektet har fått muligheter til å velge mellom ulike kvaliteter. 
 
• Blant de åtte vurderte alternativene, er følgende blitt ansett som lite aktuelle: 
 


- Prestøybukt: betydelig usikkerhet teknisk og økonomisk 
- Førstevannslia: uegnet topografi og konflikterende bruksinteresser 
- Hesseng: arealknapphet og konflikterende bruksinteresser 
- Sentrum: alt for trangt og konflikterende bruksinteresser 
- Lokstallen: støyprobemer, arealknapphet og konflikterende bruksinteresser 
- Andrevann: konflikterende bruksinteresser 


 
• Etter dette gjenstår følgende alternativ som realistiske og aktuelle: 
 


- Prestøya, ved eksisterende sykehus 
- Tredjevannslia 


 
• Sammenligning mellom disse to alternativene kan oppsummeres slik: 
 


Det er teknisk mulig å bygge ut på Prestøya fordi nødvendig infrastruktur er 
etablert og fordi sykehuset selv er grunneier for det mest aktuelle arealbehovet. En 
slik løsning vil være realiserbar med hensyn til reguleringsplan og øvrig kommunal 
tilrettelegging. 
 
Området tilgjengelighet er noe problematisk på grunn av tilkomst gjennom skole- 
og boligområder. 
 
Imidlertid innebærer dette tomtealternativet at eksisterende sykehusbygg må rives 
for at nybygg skal få tilstrekkelig plass og tilstrekkelig arealkapasitet for framtida. 
Dette medfører rivekostnader i størrelsesorden 20 - 30 mill. kroner, samt at 
muligheten for å avhende eiendommen til andre formål forsvinner. Totaløkonomisk 
kan derfor bygging på Prestøya bli en kostbar løsning, og en vil ha betydelige 
driftsulemper for sykehuset i en byggefase. 
 







Det ligger godt til rette for utbygging ved Tredjevann. Området har en 
hensiktsmessig topografi og gunstige naturforhold ellers, og det er rikelig 
arealkapasitet både for sykehusets egne behov og for eventuell utvikling av 
tilgrensende og samarbeidende funksjoner. Dette alternativet anses om funksjonelt 
det beste, både på lang og kort sikt. 
 
Områdets tilgjengelighet er gunstig både for befolkningen i Kirkenes og sørover til 
Hesseng, og det ligger gunstig til for tilreisende som kommer med bil eller fly fra 
Øst-Finnmark for øvrig. 
 
Området må tilrettelegges med reguleringsplan, kommunalteknisk infrastruktur og 
avkjøring fra riksveg. Dette innebærer kostnader i størrelsesorden 30 mill. kroner. 
Prosjekt- og kostnadsansvar for dette er under utredning, men totaløkonomisk 
anses Tredjevannsalternativet som gunstigere enn Prestøya, etter som avhendig 
av eksisterende eiendom kan inngå i prosjektets totaløkonomi. 


 
Sør-Varanger kommune har medvirket i tomteevalueringen med å skaffe tilveie 
nødvendig informasjon, kartgrunnlag mv. I løpet av evalueringen er det ikke gitt noen 
konkrete føringer for valg av alternativ, men det ble den 27.01.10 fattet følgende vedtak i 
formannskapet/utvalg for strategi og utvikling (sak fusu-005/10): 
 


Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til 
byutvikling og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil 
kunne bidra til en vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. 
Økt bolyst med tilhørende stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil 
også kunne gi større attraktivitet for Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de 
positive effekter dette kan gi. 
 
Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram 
for reguleringsplan for tiltaket. 
 
Reguleringsplan som legger til rette for utbygging skal utarbeides når tomtevalget 
er klarlagt. 


 
Helse Finnmark HF har på denne bakgrunn i styremøte 10.02.10 konkludert med at 
utbygging ved Tredjevann er det aller beste og det eneste realistiske alternativ for en 
langsiktig og god løsning av sykehusets behov, og styret fattet slikt vedtak: 
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                     Administrasjonen 
 
 
 
PROTOKOLL FRA TELEFONSTYREMØTE AV 9. NOVEBER 2009  
 
 
 
Til stede:  Styreleder Ketil Holmgren 


Nestleder Irene Skiri 
Jostein Tørstad 
Ragnhild L. Nystad 
Ole I. Hansen 
Ulf Syversen 
Staal Nilsen 
Hilde Søraa 
Ally Nyheim 
 


Meldt forfall: Werner Johansen 
  Ane Kokkvoll 


Øyvin Grongstad 
 


 
Fra administrasjonen møtte:  


Adm. dir. Eva Håheim Pedersen  
Ass direktør Jan – Erik Hansen 
Prosjektleder ”Nye Kirkenes sykehus” Øyvin Grongstad 
 


    
Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: 
  Nina Danielsen 
 
 
Sak 65/2009 Innkalling og saksliste 
 
Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 
Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 


Enstemmig vedtatt. 
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Sak 66/2009  Tomteutredning ”Nye Kirkenes Sykehus 
 
Direktørens endrede tilrådning:   


1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, 
alternativ A, D og G. 


2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til 
grunn for det videre arbeid i Skisseprosjektet.  


3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 
tomte-alternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi 
av tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere 
avklaring av de forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  


4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet 
endres. Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak.  


 
Vedtak:   


1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, 
alternativ A, D og G. 


2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til 
grunn for det videre arbeid i Skisseprosjektet.  


3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 
tomte-alternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi 
av tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere 
avklaring av de forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  


4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet 
endres. Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak.  


 
Enstemmig vedtatt. 
 


   
 
Møtet ble avsluttet klokken 12.45 
 
Neste styremøte avholdes den 14 og 15. desember 2009. 
 
Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Referent  
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STYRESAK 20-2010  HELSE FINNMARK KIRKENES –  
 FØRINGER FOR PLANLEGGING AV  
 EVENTUELT NYBYGG 
 
Møtedato: 24. februar 2010 


 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Finnmark HF har i sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehus i møte den 
10.februar 2010 valgt en tomt for planlegging av eventuelt nybygg i Kirkenes.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å gi noen føringer for konseptfasen basert på dette valget 
av tomt. Tilsvarende prosess for tomtevalg er gjennomført for utredningen av eventuelt nytt 
sykehus i Narvik som ble behandlet i parallell sak i UNN HF. For UNN Narvik har styret i Helse 
Nord RHF tidligere besluttet at valg av tomt for eventuelt nybygg skulle forelegges styret for 
godkjenning. Det har styret ikke gjort for Kirkenes, men adm. direktør anbefaler likevel at styret 
gir noen ytterligere føringer for konseptfaseutredningen for Helse Finnmark, Kirkenes. 
 
Arbeidet med konseptfasen er en del av planprosessen for store investeringsprosjekter. Slik 
planlegging kan således pågå selv om styret ikke har tatt stilling til om og når disse prosjektene lar 
seg realisere. Når det nå skal tegnes ut alternative arkitektoniske løsninger for sykehusene i 
Narvik og Kirkenes, er det avgjørende at vi har klart for oss et tomtevalg, eller i det minste 
hvordan alternative tomter er utformet og plassert i forhold til øvrig bebyggelse.  
 
Helse Finnmark HF har behandlet saken i to omganger, først i styresak 66/2009 Tomteutredning 
Nye Kirkenes Sykehus i ekstraordinært styremøte den 9.november 2009. Følgende vedtak ble 
fattet: 
  
1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, alternativ A, 


D og G. 
2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til grunn for 


det videre arbeid i Skisseprosjektet.  
3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 


tomtealternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi av 
tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere avklaring av de 
forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  


4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet endres. 
Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak.  


 
Helse Finnmark HF gjorde således en foreløpig prioritering, der foretaket gikk inn for å utrede 
nybyggalternativet på nåværende tomt, men at man samtidig avklarer nærmere to andre 
alternativer.  
 
Helse Finnmark HF har siden styremøte, den 9.november 2009 behandlet tomtesaken på nytt, 
først i styringsgruppen den 7.desember 2009, der man anbefalte å utrede to alternativer nærmere: 
Andrevannslia og Tredjevannslia. Disse alternativene har vært gjenstand for drøftelser med Sør-
Varanger kommune. Sør-Varanger kommune behandlet saken i formannskapet/utvalg for strategi 
og utvikling den 27.januar 2010 som fattet følgende vedtak: 







 
 
Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til byutvikling 
og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil kunne bidra til en 
vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. Økt bolyst med tilhørende 
stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil også kunne gi større attraktivitet for 
Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de positive effekter dette kan gi. 
 
Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram for 
reguleringsplan for tiltaket. 
 
Reguleringsplan som legger til rette for utbygging skal utarbeides når tomtevalget er klarlagt. 
 
Gjennom dette vedtaket har Sør-Varanger kommune gitt Helse Finnmark HF et nokså fritt 
spillerom i forhold til valg av tomt og at kommunene skal lage reguleringsplan som legger til rette 
for utbygging.  
 
Det må da føyes til at dette vil gjelde dersom nybygg blir det alternativet som blir videreført etter 
konseptfasen. 
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet saken på nytt i sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes 
Sykehus i møte den 10.februar 2010. Følgende ble vedtatt: 
 
1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 66/2009. Etter nærmere vurdering og basert 


på informasjon gitt på styremøtet har styret besluttet at tomtealternativ D, tredjevann, velges 
som tomt for bygging av nytt sykehusbygg i Kirkenes. 


 
2. Styret ber adm. direktør oversende saken inkl. all dokumentasjon til Helse Nord RHF for å 


orientere styret i Helse Nord RHF om valgt tomtealternativ til planlegging av nytt 
sykehusbygg i Kirkenes. 


 
I etterkant har prosjekterende rådgiver for Helse Finnmark oppdatert sin rapport til styret fra 
høsten 2009. Notatet (utrykket vedlegg 3b) støtter opp under det vedtaket som ble fattet av Helse 
Finnmark og mener at vedtaket i Helse Finnmark er riktig, basert på de sist oppdaterte 
forutsetningene for de enkelte tomtealternativene. 
 
Adm.  direktør mener allikevel det er behov for at styret i Helse Nord RHF gir noen føringer til 
arbeidet med konseptrapporten, før Helse Finnmark HF behandler saken i sitt styre og før styret i 
Helse Nord får saken til behandling i juni. 
 
I utredningen til styresak 7/2010 i Helse Finnmark HF heter det: 
Skisseprosjektet gjøres ferdig i april, og styrene i Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF vil på 
grunnlag av dette fatte beslutning om prosjektet skal gå videre. Den videre prosessen med 
konsekvensutredning, et eventuelt kjøp av tomt og omregulering av området, vil starte i etterkant 
av et endelig vedtak om videreføring av prosjektet. Denne prosessen er mye mer 
omfattende, både tidsmessig og detaljmessig, og estimater fra kommunen tilsier at det trengs i 
underkant av et år til gjennomføringen. 
 
Adm. direktør tilrår at alle vesentlige forhold ved tomtevalget for Kirkenes fremlegges som en del 
av konseptfaserapporten. En tomteutredning må omfatte: 







 
 
o Plan/eierforhold 
o By/tettstedsutvikling 
o Tomteforhold/infrastruktur – teknisk 
o Tomteforhold/infrastruktur – økonomisk 
o Anleggsfasen – konsekvenser for omgivelsene 
o Transportkostnader 
o Sykehusfaglige forhold 
 
Det må herunder foreligge en avtale med Sør-Varanger kommune om at valgt tomt vil bli gjort 
tilgjengelig for Helse Finnmark, dersom nybygg blir et alternativ som skal videreføres. Avtale 
med Sør-Varanger kommune må også innholde noe om hvordan kostnader skal fordeles mellom 
Helse Finnmark og kommunen dersom dette alternativet blir aktuelt å gå videre med. Videre må 
alternative anvendelser av eksisterende anlegg, herunder alternativt salg, riving, eller utleie 
utredes, slik at det gis en samlet oversikt over praktiske og økonomiske konsekvenser av valgt 
tomt. I konseptfaserapporten er det ikke nødvendig med detaljerte kostnader eller reguleringsplan, 
men kostnadsanslag og konsekvenser må kunne estimeres med en sikkerhet på 80-100 %.  
 
Adm. direktør vil understreke at selv om det er foretatt valg av tomt for utredning av nybygg, vil 
det ikke være bindende for om nybygg skal gjennomføres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar til etterretning det valg av tomt som styret i Helse Finnmark HF 


gjennom sitt styrevedtak har gjort. 
 
2. Styret ber om at konseptfaserapporten behandler tomtesaken i tråd med de krav som er 


gjengitt i saksutredningen til denne saken. 
 
3. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Kirkenes 


sammen med tilsvarende sak for UNN HF Narvik før sommeren 2010. Styret vil understreke 
at selv om det foretas valg av tomt for utredning, vil det ikke være bindende for beslutning om 
nybygg skal gjennomføres. 


 
 
Bodø, den 12.februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Styresak Helse Finnmark HF 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehu 
 
Utrykte vedlegg:  Styresak Helse Finnmark HF 66/2009 Tomteutredning   


– ”Nye Kirkenes Sykehus”  
Styresak Helse Finnmark HF 66/2009 Tomteutredning  
– ”Nye Kirkenes Sykehus” – Endelig vedtak 
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1 Bakgrunn og arbeidsopplegg 


1.1 Bakgrunn for utredningen 
Helse Finnmark HF har under planlegging opprusting eller nybygging av sykehuset i Kir-
kenes. Det er gjennomført idéfase i henhold til retningslinjene for sykehusplanlegging. I 
den forbindelse er det besluttet å legge vekt på å bygge et nytt sykehus, samtidig som en 
kvalitetssikrer tidligere utredninger om opprusting av det eksisterende sykehuset. 
 
Helse Finnmark HF har på dette grunnlag igangsatt konseptfase. I denne fasen må 
spørsmålet om nybygg bearbeides videre og planleggingen av dette igangsettes. 
 
Det er ikke åpenbart at et nytt sykehus mest hensiktsmessig kan plasseres der eksiste-
rende sykehus ligger i dag. Tvert om er det mange forhold som taler for lokalisering av 
nybygg et annet sted. Særlig er den eksisterende tomtens begrensninger og sykehusets 
beliggenhet i forhold til trafikk og tilgjengelighet, temaer som gjør det aktuelt å vurdere en 
ny lokalisering. 
 
På denne bakgrunn har Helse Finnmark HF satt i gang en utredning om tomtevalg for et 
nytt sykehus i Kirkenes, og denne rapporten er et ledd i utredning og beslutning om dette 
spørsmålet. 
 
Det presiseres at spørsmålet gjelder tomt i eller ved Kirkenes, altså i Sør-Varanger kom-
mune. Spørsmålet om lokalisering til en annen kommune har ikke vært et tema. 


1.2 Arbeidsopplegg og metode 
Helse Finnmark HF har gjennom åpen konkurranse engasjert firmaet Hospitalitet as som 
rådgiver i konseptfasen. Firmaet er spesialisert på sykehusplanlegging og har fått i opp-
drag, sammen med sykehuset selv, å vurdere noen foreliggende tomtealternativer. 
 
Dette er gjort ved at prosjektledelsen og rådgiver i fellesskap har identifisert de mest ak-
tuelle alternativer. Dette er gjort i samråd med saksbehandlere ved kommunens plan- og 
bygningsmyndighet. 
 
Deretter har rådgiver undersøkt og vurdert hver enkelt tomt ut fra de kriterier en har satt 
opp for sammenligning mellom alternativene. Rådgiver har i dette arbeidet benyttet en 
virtuell modell av et sykehusbygg, der modellen er best mulig tilpasset den størrelse og 
de funksjoner som er tenkt for et nytt sykehus i Kirkenes. Til hjelp for seg har Hospitalitet 
as fått støtte fra Arstad arkitekter as. 
 
Etter at prosjekteringsgruppen for nytt sykehus ble engasjert, har gruppen foretatt befa-
ring til de alternative tomtene med representanter fra BOARCH Arkitekter AS, Momentum 
Arkitekter AS, Norconsult as samt Aurora Landskapsarkitekter. Innspillene fra disse er 
innarbeidet i notatet og supplerer tidligere vurderinger. 
 
Gjennom arbeidet til nå er det identifisert hvilke alternativ som peker seg ut som de mest 
aktuelle. Deretter må en ta stilling til om det er nødvendig med mer grundige studier av 
noen alternativ, før det tas endelig beslutning om lokalisering. 
 
Arbeidets metodikk er basert på at vurderingene skal finne fram til hva som er en best 
egnet sykehustomt, sett fra sykehusets side, inklusive sykehusets brukere og ansatte. 
Imidlertid tas det også hensyn til noen nærliggende kriterier for hva som av allmennheten 
ellers vil oppfattes som en god lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes, slik at sykehuset 
kan inngå i en god helhet for stedets utvikling og framtid. 
 
I styremøte 09.11.09 i Helse Finnmark HF drøftet styret et første utkast til evaluering av 
tomtealternativer. På grunnlag av konklusjonene i styret, er det i denne rapporten lagt 
vekt på alternativene A ved nåværende sykehus, D ved Tredjevannslia og G Lokstallen. I 
ettertid er det tilkommet ytterligere et alternativ: H ved Andrevann, som derfor er tatt inn i 
rapporten. For helhetens skyld er imidlertid de øvrige alternativene fortsatt omtalt i rap-
porten, selv om styret altså har foretatt en foreløpig prioritering av løsning. 
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1.3 De aktuelle alternativene 
De alternativene som har vært vurdert, er altså følgende, se luftfoto nedenfor: 
 
A. Ved nåværende sykehus på Prestøya 
B. Ved oppfylling i Prestøybukt 
C. Førstevannslia 
D. Tredjevannslia 
E. Ved Hesseng 
F. I sentrum 
G. Ved Lokstallen 
H. Andrevann 
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1.4 Kriterier for vurdering av alternativ 
Som første ledd i arbeidet med vurdering av alternative sykehustomter, har en drøftet og 
avklart hva som er de viktigste kjennetegn – kriterier – på en god sykehustomt. Hensikten 
med dette er å fastlegge hva som det skal legges vekt på ved vurderingene, slik at ikke 
vurderingene styres av hva en ønsker uten å få ønskene nærmere belyst og begrunnet. 
 
Rådgivernes erfaring med slike evalueringer er at kriterier og vektlegging av dem ofte 
domineres av hva man på forhånd tror og mener er det beste alternativ. Med slike for-
håndsdefinerte konklusjoner hindres mer objektive diskusjoner om hva som er mulig og 
ikke mulig, og hva som er fordelaktig og hva som er ufordelaktig. 
 
Følgende åtte hovedkriterier er lagt til grunn for vurderingene, med noen underkriterier 
forklaring av innholdet: 
 
1. Tomtens funksjonelle egnethet 


- størrelse, form, utvidelsesmuligheter, topografi, sol og utsikt 
 


2. Tomtens tilgjengelighet 
- overordnet nærhetsbehov 
- tilgjengelighet for ambulanse 
- tilgjengelighet for bruker/publikum, ansatte 
- nærhet til personalboliger 
- nærhet til andre tjenester og samarbeidspartnere 


 
3. Tomtens miljømessige og tekniske egnethet  


- grunnforhold 
- teknisk infrastruktur og forsyning 
- mulighet for tilknytning til fjernvarme, evt. varmepumpe 
- veitilknytning 
- lokalt klima 
- støy og støv 


 
4. Eierforhold og alternativ bruk 


- eierforhold 
- alternativ bruk, andre interessenter 


 
5. Planstatus 


- status i forhold til Plan- og bygningsloven 
 


6. Økonomi og tidsaspekter 
- prosjektkostnader selve bygget 
- kjøp av tomt 
- tomtekostnader tilrettelegging 
- personalboliger 
- tidsaspekter 
- risikovurdering, usikkerhet i kostnadsbildet 


 
7. Landskap 


- utbyggingens betydning for landskapet (omgivelsene) 
- landskapskvaliteter for sykehuset (for medarbeidere, pasienter og besøkende) 


 
8. Stedsutvikling 


- Hvilken betydning plassering av sykehuset har for utvikling av Kirkenes sent-
rum. Utgangspunktet er at en god plassering for byen, også vil være hensikts-
messig for sykehuset og gi god tilgjengelighet for byens befolkning. 


- Det er et nasjonalt mål at transportbehov begrenses. 


1.5 Vekting av alternativ 
I en evalueringsmodell der en benytter mest mulig objektive kriterier for tomtealternative-
nes egnethet, vil det være aktuelt å avklare hvilken vekt hvert enkelt kriterium skal ha i 
evalueringen. Slik vektlegging vil ofte være preget av ståsted for den som deltar i evalue-
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ringen. For eksempel kan tilgjengelighet vurderes ulikt hos ansatte i forhold til hos bruke-
re, mens økonomi er viktigere for eiere enn for flere andre interessenter. 
 
De hovedkriterier som i dette tilfellet er valgt, baserer seg på at kriteriene er noenlunde 
likeverdige sett fra sykehusets side. Det presiseres imidlertid nok en gang, at sykehuset i 
denne forbindelse hensyntar sine brukere, sine ansatte og sine omgivelser forøvrig. 
 
Som det vil framgå av vedlegg, er det også vist en evaluering der hovedkriteriene vekt-
legges ulikt. De kriterier som anses å ha mest langvarig effekt, er tillagt større vekt enn de 
med mer tidsbegrenset betydning. De langsiktige hovedkriteriene anses særlig å være: 
funksjonell egnethet, tilgjengelighet og stedsutvikling. Som en vil se, kan slik langsiktig 
vurdering gi et annet utfall enn om en legger samme vekt på alle kriterier. 


1.6 Score og poeng 
Hvert av de delkriterier som vurderes, blir gitt en skjønnsmessig score. Score multiplisert 
med vekt for delkriteriet, gir hvert delkriterium en poengsum. Denne poengsummen er 
grunnlaget for en skjønnsmessig tideling av score for hovedkriteriet. Hovedkriteriets vekt 
multiplisert med hovedkriteriets score, gir hovedkriteriets poengsum. 
 
Summen av hovedkriterienes poengsummer gir så grunnlaget for den samlede vurdering 
av hvert enkelt alternativ. Dette er vist i tabeller i kapittel 5. 


1.7 Følsomhetsanalyse 
Ved hjelp av et regneark kan det simuleres med ulike vurderinger og vektinger av delkri-
teriene, og det kan simuleres ulike vektinger av hovedkriteriene, for å se hva som skal til 
for å påvirke sluttresultatet. I denne rapporten er det vist to alternative evalueringer, en 
med lik vekting av hovedkriterier og en med tyngre vekting av langsiktige hovedkriterier. 


1.8 Illustrasjoner for utbygging 
Hvilken utbyggingsløsning som vil bli valgt for Nye Kirkenes sykehus er ikke klarlagt. Det 
gjøres i neste fase som er skisseprosjekt. Tomt for det nye sykehuset må legge til rette 
for et sykehuskonsept med prioritering av funksjonalitet, og en må unngå begrensninger i 
funksjonalitet pga. tomtens størrelse. 
 
I evaluering av tomtealternativer er det benyttet to illustrasjoner som viser mulige utbyg-
gingsmønstre: 
 
1) En kompakt versjon som har lagt til grunn stipulert areal fordelt på to etasjer. Det er 


lagt inn noen små atrier i volumet. Nødvendige utearealer er ikke medtatt. 
 


2) Forprosjekt for sykehuset i Stokmarknes i Vesterålen er vist, med skjematisk areal 
for adkomst og varemottak. Dette sykehuset har omtrent samme areal som forut-
satt for Nye Kirkenes sykehus. 


 
Prosjektet inneholder ca. 14.800 m2 brutto, fordelt hovedsakelig på to plan med 
hovedinngang og dagbehandling på nedre og akuttfunksjoner og døgnplasser på 
øvre plan. Dimensjonerende for utstrekning av anlegget er sengefløyene. Det plan-
lagte sengetallet i Kirkenes er omtrent tilsvarende. Lengdeutstrekningen for anleg-
get i Kirkenes kan derfor være sammenliknbart med prosjektet i Stokmarknes. 
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2 Alternativene. Beskrivelse og vurdering 
2.1 Alternativ A – utbygging ved eksisterende sykehus 
Alternativ A – utbygging ved eksisterende sykehus - innebærer en utbygging sør for eksi-
sterende bygningsmasse ved sykehuset. 
 
Tilgjengelig tomteareal, eksklusive den delen av tomten hvor eksisterende sykehus ligger, 
er ca. 15.100 m2 forutsatt at 3 boliger som tilhører sykehuset rives og at tomtene tilknyttet 
disse innlemmes i sykehustomten. 


Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus ved eksisterende. 
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Illustrasjon B: Modell Vesterålen, mulig utforming av nytt sykehus ved eksisterende (NB 
ulik målestokk) 


2.1.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca. 6 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for et nytt sykehusbygg. Med den forutsetning at hele utbyggingen skal utføres uten 
at de eksisterende sykehusbygningene berøres, er tomten relativt trang med en begren-
set fleksibilitet for alternative disposisjoner av tomten. 
 
Tomten vil, med et sykehus som vist, være trang. Illustrasjonen viser at det er plass til 
selve bygningen, mens utvendige tomtearealer som skal romme adkomst, parkering, va-
remottak mv., vil være små. Den trange tomtesituasjonen vil særlig være lite hensikts-
messig i byggefasen, da trafikk til eksisterende sykehus skal foregå samtidig som trafikk 
til byggeplass også krever plass. 
 
Sykehuset vil ikke ha utvidelsesmuligheter etter utbygging. Dette kan imidlertid bedres 
ved at hele eller deler av eksisterende sykehus rives etter ferdigstillelse, eller ved at det 
erverves mer tomt. Det må da erverves tomt fra boligområdet ved siden av. 


2.1.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten har god tilgjengelighet fra Kirkenes sentrum. Brukere fra områder utenfor Kirke-
nes ankommer via E6 gjennom Kirkenes og genererer således en del trafikk i sentrum. 
 
Ved dette tomtealternativet bør trafikken til sykehuset føres utenom skole- og boligområ-
dene. Den bør ledes i E6 ned Solheimsbakken og følge sjøkanten til Prestøya. Denne 
ferdselsåren antas å være permanent ved en fortsatt byutvikling i Kirkenes. Litt lengre 
kjørevei for ambulanse enn gjennom boligområdene ansees å være av liten betydning. 


2.1.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
En utbygging ved sykehuset anses ikke å ha noen negative, miljømessige konsekvenser 
ut over at gjennomgangstrafikken i sentrum opprettholdes. Tomten kan bebygges uten 
omfattende tiltak for teknisk infrastruktur. 


2.1.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten eies av sykehuset og det foreligger ingen alternative utnyttelsesplaner for tomten. 


2.1.5 Planstatus 
Eksisterende sykehustomt er avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel, mens 
naboområdene er avsatt til boligformål. Området er uregulert. 


2.1.6 Økonomi og tidsaspekter 
Det er ikke registrert forhold som tilsier spesielle utgifter for bygging av sykehus på tom-
ten. Noen driftsulemper for sykehusdriften under byggetiden må påregnes, likeledes kan 
riggkostnadene bli noe høyere. 


2.1.7 Landskap 
En utbygging på åsryggen vil gi sykehuset en dominant plassering i bybildet. Dette krever 
en god utforming av bygningenes volum og fasader. Lokale landskapskvaliteter og klima-
tiske forhold er gode. 







Nye Kirkenes sykehus Utredning om tomtevalg 


Hospitalitet as 29.11.09 side 11 


2.1.8 Stedsutvikling 
Plassering her er sentralt i Kirkenes, og ansees som positiv for byen og med god nærhet 
til denne for sykehuset. Det er en ulempe at det meste av transportene vil måtte gå gjen-
nom byens sentrum. 


2.2 Alternativ B – utbygging i Prestøybukt 
Alternativ B – utbygging på eller ved Prestøya - innebærer en utbygging basert på oppfyl-
ling av fjordarmen vest for eksisterende sykehus. Tomten vil være uten høydeforskjeller 
innenfor forventet fotavtrykk for et nytt sykehus. Tilgjengelig tomteareal etter oppfylling er 
ikke angitt, men anses å være svært tilfredsstillende. 
 


 
 
Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus i Prestøybukta. 
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Illustrasjon B: Modell Vesterålen, mulig utforming av nytt sykehus ved eksisterende syke-
hus (NB ulik målestokk). 


2.2.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er meget godt egnet til sykehus av forventet størrelse, og den vil ha gode utvidel-
sesmuligheter etter utbygging. 


2.2.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten har god tilgjengelighet fra Kirkenes sentrum. Brukere fra områder utenfor Kirke-
nes ankommer via E6 gjennom Kirkenes og genererer således en del trafikk i sentrum. 
 
Ved dette tomtealternativet, som ved utbygging ved eksisterende sykehus, bør trafikken 
til sykehuset føres utenom skole- og boligområdene. Den bør ledes i E6 ned Solheims-
bakken og følge sjøkanten til Prestøya. Denne ferdselsåren antas å være permanent ved 
en fortsatt byutvikling i Kirkenes. Litt lengre kjørevei for ambulanse enn gjennom boligom-
rådene ansees å være av liten betydning. 


2.2.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Miljømessige konsekvenser ved oppfylling er ikke utredet, men disse antas å ikke være 
problematiske. Området rundt tomten er opparbeidet på tilsvarende måte. Grunnforhol-
dene må utredes for å fastslå om det finnes miljøgifter på sjøbunnen og om spesielle fun-
damenteringskrav må stilles. Den relativt lave høyden over havet vil gjøre sykehuset ut-
satt i forhold til flom og uvær, og sikringstiltak må påregnes. Det må tas spesielle for-
holdsregler ved etablering av kjeller. 
 
Det er en miljømessig ulempe at det meste av transportene må gå gjennom sentrum. 


2.2.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten er i dag en del av fjorden. Det foreligger planer for utvikling av området tett inntil, 
med oppfylling på vestsiden av fjordarmen. 







Nye Kirkenes sykehus Utredning om tomtevalg 


Hospitalitet as 29.11.09 side 13 


2.2.5 Planstatus 
Området er udisponert i kommuneplanens arealdel. Det foreligger ikke reguleringsplan. 


2.2.6 Økonomi og tidsaspekter 
Oppfylling av tomten vil medføre en del ekstra kostnader. Planarbeid og oppfylling kan 
påvirke byggestart. På den annen side vil det etter oppfylling være etablert en god og 
hensiktsmessig tomt hvor det er enkelt å gjennomføre et byggeprosjekt. 


2.2.7 Landskap 
Tomten er egnet for større bygningsmasser, som vil ligge naturlig i landskapet. 
 
Området fremstår noe ugjestmildt og med kalde vinddrag over eidet mellom fjordarmene. 
Ved en utbygging av denne størrelsen kan bygget med utomhusanlegg gi en transforma-
sjon av området slik at det oppnås gode uteområder og god landskapstilpasning. 


2.2.8 Stedsutvikling 
Plassering her er sentralt i Kirkenes og ansees som positiv for byen, med god nærhet til 
denne for sykehuset. 


2.3 Alternativ C – utbygging ved Førstevannslia 
Alternativ C - utbygging ved Førstevannslia - innebærer en utbygging sør for Grensemu-
seet i Førstevannslia. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke beregnet, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt bratt, med en høydevariasjon på ca 15 meter innenfor et forventet fot-
avtrykk for et nytt sykehusbygg. 
 


 
 
Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus i Førstevannslia. 
 
Det er ikke utarbeidet illustrasjon for B: Modell Vesterålen for dette alternativet. 
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2.3.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomtens stigningsforhold gir relativt sterke begrensninger og føringer for utforming av 
sykehusanlegget. Den har gode utvidelsesmuligheter mot sør og nord, men dette vil med-
føre begrensninger for områdets kvaliteter som turområde. 


2.3.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger øst for Førstevann som ligger ved innkjøringen mot Kirkenes. Tomten er i 
dag kun tilgjengelig via gangvei fra Grenselandsmuseet, og denne må utbygges til hoved-
veistandard for å gi god adkomst til sykehuset. 
 
Stigningsforholdene vil sannsynligvis også begrense tilgjengeligheten for biler til tomtens 
øvre deler, med mindre det gjennomføres betydelig omlegging og nyetablering av veier. 


2.3.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten ligger i et populært turområde med etablerte langrennsløyper på vinteren. Det er 
gode solforhold. Tomten består av fjell og det er ikke grunn til å tro at det foreligger spe-
sielle fundamenteringsproblemer. 
 
Tomten ligger utenfor Kirkenes og kan ikke tilknyttes eksisterende teknisk infrastruktur. 


2.3.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Eier av tomt er ikke angitt. Det foreligger planer om utvikling av boliger i Førstevannslia. 
 
Tomen er et populært og mye brukt turområde hele året. 


2.3.5 Planstatus 
Området er regulert til boligformål. Tomten ligger i et område hvor det er planlagt videre 
boligutbygging i Kirkenes. Utbygging av sykehus vil være i konflikt med disse planene. 


2.3.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten spesielle ekstrakostnader ut over utvikling av teknisk infra-
struktur og etablering av nye veier. Disse forhold antas imidlertid ikke å påvirke tidspunkt 
for mulig byggestart. Alternative interesser med hensyn til bruk av området, kan innebære 
potensial for langvarige planprosesser for reguleringsplan og lignende. 


2.3.7 Landskap 
Tomtens skrånende terreng er lite egnet for større bygningsmasser. De vil fremstå domi-
nerende, og det kan være komplisert å skape god landskapstilpasning. 


2.3.8 Stedsutvikling 
Plassering her er noe utenfor Kirkenes sentrum. Plasseringen i eller nær et boligområde 
gir ikke grunnlag for etablering av annen og beslektet virksomhet i nærheten av sykehu-
set. Plasseringen er ikke spesielt hensiktsmessig i forhold til stedsutvikling. 


2.4 Alternativ D – utbygging ved Tredjevannslia 
Alternativ D - utbygging ved Tredjevannslia - innebærer en utbygging øst for E6 på veien 
inn mot Kirkenes. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke angitt, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca 5 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for et nytt sykehusbygg. 
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Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus i Tredjevannslia. 
 


 
 
Illustrasjon B: Modell Vesterålen, mulig utforming av nytt sykehus i Tredjevannslia. 


2.4.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, og den vil ha gode utvidelses-
muligheter etter utbygging. 
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2.4.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger relativt langt utenfor Kirkenes sentrum og vil således være mindre til-
gjengelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. For befolk-
ningen ved Hesseng er imidlertid tilgjengeligheten god. 
 
Det må etableres ny avkjøring fra E6 og ny vei til sykehustomten. 


2.4.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten består av fjell og det er ikke grunn til å tro at det foreligger spesielle fundamente-
ringsproblemer. 
 
Tomten ligger utenfor Kirkenes og kan ikke tilknyttes eksisterende teknisk infrastruktur. 


2.4.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomtens eier er ikke angitt. Det foreligger ingen kjente planer for utnyttelse av tomten. 


2.4.5 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til landskap, naturvern og friluftsliv. For 
øvrig er området uregulert. 


2.4.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten særlige ekstrakostnader ut over etablering av teknisk infra-
struktur og nye veier. Disse forhold antas imidlertid ikke å påvirke mulig byggestart. 


2.4.7 Landskap 
Dette er et landskap som er velegnet for en større utbygging. Sykehuset kan plasseres 
vakkert i landskapet og det kan etableres gode uteområder. De generelle landskapskvali-
tetene er meget gode. 


2.4.8 Stedsutvikling 
Plassering her er langt utenfor byen Kirkenes. Det vil oppstå transportbehov for alle 
transporter. Plasseringen anses som mindre heldig i forhold til stedsutvikling i kommunen. 
Sykehuset vil bli en isolert funksjon utenfor byen. 


2.5 Alternativ E – utbygging ved Hesseng 
Alternativ E - utbygging ved Hesseng - innebærer en utbygging vest for E6 ved Hesseng 
på veien inn mot Kirkenes. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke angitt, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca 5 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for et nytt sykehusbygg. 
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Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus ved Hesseng. 
 
Det er ikke utarbeidet illustrasjon for B: Modell Vesterålen for dette alternativet. 


2.5.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, men den vil kun ha utvidel-
sesmuligheter mot nord og sør etter utbygging. Tomtens bredde er begrenset av E6 og 
boligområde vest for tomten, og dette vil gi føringer for utforming av sykehuset. 


2.5.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger relativt langt utenfor Kirkenes sentrum og vil således være mindre tilgjen-
gelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. Tilgjengeligheten er 
meget god for befolkningen på Hesseng. Det er etablert god avkjøring fra E6 til tomten. 


2.5.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten er i dag benyttet til blant annet bilopphuggeri. Etablering av sykehus på tomten 
kan således oppfattes som en miljømessig forbedring. Grunnforholdene anses som noe 
usikre, og det bør foretas grunnundersøkelser for å avdekke eventuelle problemer. 


2.5.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Eierforhold er ikke undersøkt, men deler av området disponeres til privat næringsvirk-
somhet. Det foreligger ikke kjente planer for alternativ utnyttelse av tomten. 


2.5.5 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er tomten disponert delvis til friområde og til næringsområde. 
Tomten er uregulert. 


2.5.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten spesielle kostnader ut over utvikling av teknisk infrastruktur. 
Kostnader i forbindelse med eventuelt problematiske grunnforhold er ikke avklart. 
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2.5.7 Landskap 
Sykehuset kan plasseres fint i landskapet og det kan etableres gode uteområder i den 
grad tomten tillater en utbyggingsstruktur som kan tilpasses dette. 


2.5.8 Stedsutvikling 
Plassering her er langt utenfor byen Kirkenes, Den vil ligge langt fra sentrum og det vil 
oppstå transportbehov for alle transporter. Plasseringen er å anse som mindre heldig i 
forhold til stedsutvikling i kommunen. Det er noe annen aktivitet på Hesseng, men i ut-
gangspunktet vil sykehuset bli en isolert funksjon. 


2.6 Alternativ F – utbygging i Kirkenes sentrum 
Alternativ F - utbygging i Kirkenes sentrum - innebærer en utbygging på tomten for den 
gamle brannstasjonen i Kirkenes sentrum. 
 
Tilgjengelig tomteareal anslås til ca. 9.200 m2. Tomten omfatter arealer ned mot havnen 
med en relativt stor høydeforskjell. 


2.6.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomtens størrelse og høydeforskjeller gjør den relativt lite egnet til utbygging av et nytt 
sykehus. Et sykehus på denne tomten vil ha svært små, om noen, utvidelsesmuligheter.  


2.6.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger sentralt i Kirkenes og anses som svært tilgjengelig for byens befolkning. 
Den kan utmerket knyttes til andre sentrumsfunksjoner. Beliggenheten vil imidlertid gene-
rere mer trafikk i sentrum og skape behov for underjordisk parkering eller parkeringshus. 


2.6.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Det foreligger ingen kjente tekniske problemer i forhold til etablering av et nytt sykehus på 
tomten. Plasseringen midt i sentrum vil generere økt biltrafikk i bykjernen. 


2.6.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Det foreligger alternative planer for utnyttelse av tomten til næringsformål. 
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Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus i Kirkenes sentrum. 
 
Det er ikke utarbeidet illustrasjon for B: Modell Vesterålen for dette alternativet. 


2.6.5 Planstatus 
I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsfunksjoner. Det foreligger flere regule-
ringsplaner innenfor det viste tomteområdet. En omregulering vil være relativt komplekst. 


2.6.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomtens begrensede størrelse vil kunne påvirke byggekostnadene i form av merkostna-
der på grunn av uhensiktsmessig logistikk på byggeplassen. Terrengbehandling og 
grunnerverv kan også medføre merkostnader. Herunder må avklares behovet for erstat-
ning for bygninger som må rives. 


2.6.7 Landskap 
Dette er en plassering inne i byen. Utbyggingen må landskapsmessig ha en bymessig 
karakter. Det synes vanskelig å etablere gode uteområder og adkomstarealer. 


2.6.8 Stedsutvikling 
Sett fra sykehusets side kan det være uheldig å legge et sykehus midt i bysenteret i en 
tett bystruktur, med de hindringer dette legger på sykehusets utforming og eventuelt vide-
re utbygging. På den annen side kan dette gjøre sykehuset til en aktiv funksjon i byen, 
med gode muligheter for samvirke med andre byfunksjoner. 


2.7 Alternativ G – utbygging Lokstallen 
Alternativ G - utbygging ved Lokstallen - innebærer utbygging på tomten ved den gamle 
lokstallen for Sydvaranger Gruver. 
 
Tomten omfatter arealer øst for den gamle lokstallen og sør for Sydvarangers produk-
sjons-/verkstedhaller og har en høydevariasjon på ca 9 meter innenfor forventet fotav-
trykk for et nytt sykehus. Tilgjengelig tomteareal anslås til 34.000 m2. 
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Illustrasjon A: Kompakt versjon, mulig utforming av nytt sykehus ved lokstallen. 


 
Illustrasjon: versjon A, kompakt modell. Mulig utforming av nytt sykehus ved lokstallen. 
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Illustrasjon B: Modell Vesterålen, mulig utforming av nytt sykehus ved lokstallen. 


2.7.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er egnet for et nytt sykehus, men tomtens form er noe smal. Det er store høyde-
forskjeller mellom tomtens nordøstre og sydvestre del. Dette kan gi begrensninger på 
utformingen av sykehuset og på etablering av tilstrekkelige utvendige arealer for ad-
komst, varelevering og parkering. Høydeforskjellene og den smale tomten kan også gi 
begrensninger på utviklingsmulighetene. 


2.7.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger sør for og tett på Kirkenes sentrum ved innkjøringen til byen. Eksisterende 
veianlegg må utbedres og det må vurderes en ny avkjøring til tomten nærmere Første-
vann for å lette adkomsten utenfra. Generelt har tomten meget god tilgjengelighet. 


2.7.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Sydvaranger Gruver opplyser at det er foretatt undersøkelser av forurensede masser i 
grunnen. Det har vært lekkasjer fra en dieseltank ved Lokstallen. Dette er nå fjernet. 
 
Tomten ligger i direkte tilknytning til Kirkenes sentrum og kan sannsynligvis tilknyttes ek-
sisterende teknisk infrastruktur. 
 
Tomten ligger tett inn til jernbanelinjen for transport av jernmalm og ca 150 m fra huset 
hvor jernmalmen tippes ned til videre foredling. Tomten ligger inntil oppbremsningsstrek-
ningen for togene, og det er planlagt at det vil passere et malmtog hvert 50. minutt. Det 
skal foretas støy- og rystelsesmålinger for dette. Sydvaranger Gruver opplyser at dagens 
drift av anlegget vil gi mye mindre støv enn tidligere drift, men det er ikke undersøkt i hvil-
ket omfang det vil bli avgitt støv til omgivelsene. 
 
De miljømessige sidene av dette alternativet bør eventuelt undersøkes nærmere. 
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2.7.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten eies av Sydvaranger Gruver og inngår i et område som Sydvaranger ønsker å 
benytte til næringsutvikling. Sydvaranger uttaler at de ønsker sykehuset tilknyttet som en 
del av denne utviklingen. 
 
Det kan imidlertid oppstå konfliktsituasjoner når et sykehus lokaliseres helt inntil et anlegg 
for tungindustri. 


2.7.5 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bybebyggelse og næringsområde. Om-
rådet er regulert til forretning, kontor, bensinstasjon og bolig mv. Det er et verneområde 
rundt lokstallen som begrenser tilgjengdelig tomt. 


2.7.6 Økonomi og tidsaspekter 
Det foreligger ingen grunn til å anta at en utbygging på tomten innebærer ekstra kostna-
der eller forsinkelser. Et samarbeid med Sydvaranger Gruver om etablering av infrastruk-
tur, kan resultere i reduserte grunninvesteringer sammenlignet med andre alternativer. 


2.7.7 Landskap 
En utbygging av sykehuset på denne tomten vil understreke en dominerende beliggenhet 
i Kirkenes og prege byens bilde. Med den samfunnsmessige betydningen sykehuset har 
kan dette være en positiv faktor. I forhold til det skrånende terrenget kan det være en ut-
fordring å etablere gode uteområder. Sol- og utsiktskvalitetene er meget gode. 


2.7.8 Stedsutvikling 
Plassering er sentral og ved innkjøringen til byen. Den gir god tilgjengelighet både fra 
bysiden og for de som kommer utenfra. Plasseringen anses å være meget god for steds-
utvikling i kommunen. 


2.8 Alternativ H – Andrevann 
Det er identifisert et tomtealternativ i nordenden av Andrevann. Dette er et større areal 
som er tilgjengelig via ny rundkjøring på E6. Området benyttes i dag bl.a. til snøhotell. Det 
er også krigsminnesmerker lenger øst. Tilgjengelig tomteareal anslås til 63.000 m2. 


2.8.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten synes egnet for et nytt sykehus. Den har imidlertid en del stigning, som kan være 
en begrensning av utformingen. Tomtearealet er romslig. 
 
Tomten ligger sør for Kirkenes sentrum og Førstevann, i byens ytterområde. Generelt har 
tomten en god tilgjengelighet. 


2.8.2 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten ligger i et naturområde og det antas at det er tilfredsstillende grunnforhold og at 
grunnen består av morenemasser. Dette er ikke undersøkt. 
 
Avstanden til jernbanelinjen og E6 er stor slik at støy derfra neppe gir støyproblemer. 


2.8.3 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten er privat eiet. Det kan oppstå konflikt med et turveidrag i området. 
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2.8.4 Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er området øst for Førstevann og ved foten av Skytterhusfjel-
let avsatt til boligutbygging. 
 
Det aktuelle tomteområdet er avsatt til turistnæring og parkering. Nabotomtene er regulert 
til barnehage og butikk. Det er forutsatt at det etableres et grøntdrag/friområde mellom 
tomt for barnehage og det aktuelle sykehusarealet. Det kan være nødvendig å vurdere en 
omregulering av et større område dersom tomten skal benyttes. 
 


 
 
Illustrasjon B: Modell Vesterålen, mulig utforming av nytt sykehus ved Andrevann. Merk 
at kartet har 5 m coter. 


2.8.5 Landskap 
Det er et vakkert område med gode landskapskvaliteter. Sykehuset vil kunne innpasses 
på en fin måte dersom man kan håndtere høydeforskjellene. Det vil kunne skapes gode 
uteområder. Sol og utsiktskvalitetene er gode. 


2.8.6 Stedsutvikling 
Plassering er ved innkjøringen til byen. Etter en tid når det er bygget boliger på Skytter-
husfjellet og Andrevann utvikles videre, vil området oppleves som byens nærområde mot 
sør. Det er god tilgjengelighet fra bysiden via E6 og via turveien på østsiden av Første-
vann. Plasseringen er meget god for de som kommer utenfra via E6. 
 
Sykehusutbygging i dette området vil endre karakteren av et område for boliger og bolig-
nære funksjoner, og det har ikke vært anledning til å drøfte om dette er hensiktsmessig. 


3 Investeringskostnader 


3.1 Vei og infrastruktur og tomt 
Det er foretatt en overordnet vurdering av kostnader for vei og infrastrukturtiltak, utarbei-
det av Norconsult. Denne utredningen følger som eget vedlegg og er hensyntatt i evalue-
ringen under kriteriene teknisk egnethet og økonomi og tidsaspekter. 
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3.2 Erverv av tomt 
Det har ikke vært anledning til å drøfte kostnader for grunnerverv i de forskjellige alterna-
tivene, men de potensielle merkostnadene i et par av alternativene er hensyntatt ved eva-
luering av kriteriet økonomi og tidsaspekter. 


3.3 Boliger 
Personalboliger er en viktig del av infrastrukturen for sykehuset i Kirkenes. De aktuelle 
tomtealternativene vil ha ulike relasjoner til spørsmålet om løsning av boligbehovet. I 
denne evalueringen er det lagt til grunn følgende innspill fra prosjektledelsen: 


 
I tilknytning til Kirkenes sykehus finnes det i dag ca 130 boenheter, i tillegg til et 
hybelhus. Det generelle bildet på disse er at de er gamle og teknisk nedslitte. Det 
er et stort oppdateringsbehov og foretaket har pr. i dag ikke økonomi til og effektivt 
å forvalte denne boligmassen. Boligene vil uten vesentlige påkostninger fortløpen-
de bli ubrukelige. 


I forbindelse med Nye Kirkenes Sykehus og den pågående tomteutredningen leg-
ges det til grunn for alle de tre tomtealternativene at hovedmengden av personal-
boliger skal ligge på Prestøya. 


Når det gjelder alternativene D og G legges det til grunn at sykehuset trenger ca 
1000m2 personalbolig i nær tilknytning til det nye sykehuset. Dette antas å være 
10-20 boliger på 30 - 70m2. Disse vil det være nødvendig å kjøpe eller bygge. Det-
te er et anslag og kan vurderes fortløpende. 


Boligprisene i Kirkenes ligger erfaringsmessig på ca. 25000kr pr m2 for nye boliger. 


Disse nærliggende boligene tenkes brukt til personell som MÅ bo nært sykehuset 
pga vaktordninger. Helse Finnmark HF har en del personell om vanligvis har tilste-
devakt på andre sykehus, som hos oss har hjemmevakt. Disse har MEGET kort 
oppmøtetid. Eksempler på dette er anestesileger, gynekologer og operasjonsper-
sonale. I tillegg har vi en del vikarer i stillinger som har kort oppmøtetid som ikke 
har transportmidler til å bo langt unna sykehuset. 


 


Det vil da være følgende to alternativer: 


1. Alternativ A:  
Opprusting av gamle boliger, som vil måtte skje på Prestøya dersom syke-
huset blir der. Hvis man bare holder seg til 1000 kvm som vurderes spesi-
elt; blir alternativ på Prestøya slik:    
Renoveringskostnad:  7 000 kr pr kvm 
Får da 1000 kvm opprustet til god standard for nøkkelpersonell.  
Investeringskostnad 7 mill.kr.   


 
2. Alternativ D og G: 


Flytting av 1000 kvm bolig:  
Kjøp nytt:  25.000 pr kvm  
Salg gammelt:  9.000 pr kvm 
Netto kostnad: 16.000 pr kvm.  
Investeringskostnad 16 mill.kr.  
 
Forskjellen mellom alternativene er da 9 mill.kr. i investering.  
Dersom dette skal lånefinansieres vil merkostnad bli om lag 0,71 mill.kr. pr 
år (20 års avdragstid, 5 % rente) 
Dette vil kunne finansieres gjennom salg av eksisterende boliger i forbin-
delse med tilpassing av boligantallet og/eller rene investeringsmidler. 


 
Spørsmålet om personalboliger er ut fra ovenstående behandlet under hovedkriteriene 
tilgjengelighet og økonomi og tidsperspektiv. 
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4 Sammenligning mellom alternativ 


4.1 Funksjonell egnethet 
For tomtenes funksjonelle egnethet skiller alternativ B ved Prestøya og D Tredjevannslia 
seg ut som de beste. Alternativ H Andrevann synes også å ha god kvalitet. For H Andre-
vann kan det være noe store høydeforskjeller innenfor tomten. 
 
Alle disse tre alternativene gir god fleksibilitet og gode utvidelsesmuligheter. For alternativ 
B ved Prestøya vil det være vansker med å etablere kjeller, noe som dels kan kompense-
res ved tekniske tiltak. 
 
Eksisterende sykehustomt i alternativ A er relativt trang med en begrenset fleksibilitet for 
alternative disposisjoner av tomten. Alternativ G Lokstallen synes også å gi en noe trang 
tomtesituasjon. 
 
Alternativ C Førstevannslia er mindre egnet på grunn av tomtens bratte stigningsforhold. 
Alternativ E Hesseng vil ha begrenset fleksibilitet på grunn fordi tomtens bredde begren-
ses av E 6 og boligområdet vest for tomten. Alternativ F Sentrum er ikke egnet på grunn 
av begrenset areal og store høydeforskjeller. 


4.2 Tilgjengelighet 
Tomtealternativ G Lokstallen skiller seg ut som det best tilgjengelige alternativ, med god 
nærhet både til Kirkenes sentrum og hovedinnfartsåren inn til Kirkenes. 
 
Alternativ A ved eksisterende sykehus, B ved Prestøya og F Sentrum vil ha god tilgjenge-
lighet, men det genereres trafikk i Kirkenes sentrum for hovedtyngden av brukerne som 
ankommer via E6. Alternativ H Andrevann har god tilgjengelighet fra E6, men har noe 
større avstand til byens sentrale boligområder og bysentrum. 
 
Alternativ F Sentrum vil skape behov for underjordisk parkering eller parkeringshus. 
 
Tomtealternativ C Førstvannslia er kun tilgjengelig via gangvei fra Grenselandsmuseet og 
vil kreve relativt omfattende omlegging og nyetablering av veier. Tomtealternativ D Tred-
jevannslia og E Hesseng ligger lengre fra Kirkenes sentrum og vil være vesentlig mindre 
tilgjengelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. Tilgjengelig-
heten fra Hesseng er dog bedre enn for dagens sykehus. 


4.3 Miljømessig og teknisk egnethet 
Alternativ A ved eksisterende sykehus, B ved Prestøya og F Sentrum vil ha negative mil-
jømessige konsekvenser ved at gjennomgangstrafikken i sentrum opprettholdes. Alterna-
tiv B ved Prestøya vil kreve oppfylling og har en del usikkerheter vedrørende grunnforhold 
og eventuelle miljøgifter i grunnen. 
 
Alternativ C Førstevannslia vil medføre uønskede miljømessige begrensninger i et popu-
lært turområde og være i konflikt med kommunens planer om boligutbygging. Alternativ D 
Tredjevannslia ligger så langt utenfor sentrum at den ikke kan tilknyttes eksisterende in-
frastruktur. Det samme gjelder alternativ E Hesseng, men fjerning av eksisterende virk-
somhet på tomten kan være en miljømessig forbedring i nærmiljøet. 
 
Alternativ G Lokstallen har den mest gunstige beliggenhet når det gjelder nærhet til sent-
rum og infrastruktur uten å generere trafikk gjennom Kirkenes sentrum. Her er det imidler-
tid noe usikkerhet knyttet til støy og eventuelt støv fra gruvevirksomheten. 
 
Alternativ H Andrevann synes ikke å ha miljømessige konsekvenser og tomten synes 
teknisk egnet. 
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4.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomt A ved eksisterende sykehus eies av sykehuset og er best egnet for dette kriterium. 
Tomt B ved Prestøya er i dag en del av fjorden. Det foreligger planer for utvikling av om-
rådet med oppfylling på vestsiden av fjorden. Tomt H er privat eiet og er regulert til turist-
næring. Dette formålet må vike eller legges annet sted. En plassering her vil også kunne 
medføre endringer i forhold til planlegging av nærområdene. 
 
For tomtealternativ C Førstevannslia foreligger planer om utvikling av boliger. For alterna-
tiv D Tredjevannslia foreligger det ingen kjente planer for utnyttelse av tomten. For tomt F 
Sentrum foreligger det alternative planer for utnyttelse av tomten til næringsformål, og 
tomt E Hesseng er delvis i bruk til næringsvirksomhet. 
 
Tomtealternativ G Lokstallen eies av Sydvaranger Gruver og inngår i område som Sydva-
ranger ønsker å benytte til næringsutvikling. Sydvaranger uttaler at de ønsker sykehuset 
tilknyttet som en del av denne utviklingen. 


4.5 Planstatus 
Kommunen har i eget brev redegjort for planstatus for de ulike alternativene, disse er kort 
referert i beskrivelsen av de ulike tomtene. 
 
Alternativ D Tredjevannslia og til dels A ved eksisterende sykehus antas å være best eg-
net mht. gjennomføring av planer etter plan- og bygningsloven. 


4.6 Økonomi og tidsaspekter 
For tomt A ved eksisterende sykehus er det ikke registrert forhold som tilsier spesielle 
utgifter, men driftsulemper for eksisterende sykehus må påregnes i byggeperioden. For 
alternativ B ved Prestøya vil oppfylling av tomten medføre tilleggsutgifter og mulig for-
skyvning av fremdrift. Alternativ H Andrevann kan medføre noen kostnader infrastruktur 
og eventuelt for erverv av tomt. 
 
Alternativ C Førstevannslia vil gi ekstra kostnader for etablering av infrastruktur og nye 
veier. Tomtealternativ D Tredjevannslia innebærer en del ekstrakostnader for utvikling av 
teknisk infrastruktur og etablering av nye veier. For alternativ E Hesseng må det etableres 
teknisk infrastruktur og avklaring av usikre grunnforhold. For alternativ F Sentrum vil tom-
tens begrensede størrelse kunne påvirke byggekostnadene i form av merkostnader på 
grunn av uhensiktsmessig logistikk på byggeplassen. Alternativet vil også kreve kostbare 
underjordiske parkeringsanlegg samt grunnerverv. 
 
En utbygging på tomt G Lokstallen innebærer så langt en kan se i dag ikke ekstra kost-
nader eller forsinkelser, men kostnader forbundet med grunnerverv utgjør en betydelig 
usikkerhet. Et samarbeid med Sydvaranger Gruver om etablering av infrastruktur kan 
resultere i reduserte grunninvesteringer sammenlignet med andre alternativ. 


4.7 Landskap 
Alternativene har ulik egnethet i forhold til påvirkning i landskapsomgivelsene og hvilke 
kvaliteter som kan oppnås for sykehusets nære uteområder. Ingen av tomtealternativene 
vil påvirke landskapsrommene på en uheldig måte. 
 
Alternativene D og H anses å gi de beste uteområder da disse tomteområdene er størst 
og gir størst frihet til utforming av sykehusanlegget. Også opparbeiding av et uteanlegg i 
alternativ B i Prestøybukt vil kunne tilføre området fine landskapskvaliteter. 


4.8 Stedutvikling 
Alternativ G Lokstallen gir det klart beste bidraget til en god stedsutvikling. Deretter anses 
alternativ A og B på eller ved Prestøya som de nest beste. Alternativ H Andrevann kan 
også være godt egnet i dette kriterium. Alternativ G ved Tredjevann og til dels E Hesseng 
er mindre egnet i dette kriterium. 
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4.9 Investeringskostnader vei, infrastruktur og grunnerverv 
Se eget vedlegg fra Norconsult når det gjelder vei og infrastruktur for de alternativ som 
har vært ansett som mest aktuelle. I tabellen nedenfor er oppsummert de vurderinger 
Norconsult har gjort. Tabellen angir identifiserte merkostnader sammenlignet med ”ordi-
nære” tomtekostnader inne på selve tomta: 
 
Alternativ MNOK Merknad 
A Prestøya 3,0  
B Prestøybukta 1,5  
C    
D Tredjevannslia 29,0 + midlertidige tiltak ifm vegomlegging 
E Hesseng   
G Lokstallen 8,7 + midlertidige tiltak ifm vegomlegging og støydemping 
H Andrevann  Evt. utvide kapasitet ved anlegg som er under bygging 
 
Når det gjelder grunnerverv, peker alternativ G Lokstallen seg dårligst ut, men det er også 
et potensial for kostnader i alternativ F Sentrum og H Andrevann. 
 
Investeringskostnader til vei, infrastruktur og grunnerverv er hensyntatt under hovedkrite-
riet økonomi og tidsaspekter. 


4.10 Oppsummering av vurdering 
Denne rapportens vurderinger kan oppsummeres slik, når hovedkriteriene vektlegges likt: 
 
• Funksjonell egnethet: 


Alternativene B ved Prestøybukt og D Tredjevannslia anses som de best egnede. 
 
• Tilgjengelighet: 


Alternativ G ved Lokstallen anses som det best egnede. 
 
• Miljømessig og teknisk egnethet: 


Alternativ A Prestøya anses som det best egnede. 
 
• Eierforhold og alternativ bruk: 


Alternativ A Prestøya anses som det best egnede. 
 
• Planstatus: 


Alle alternativer anses å være noenlunde likeverdige, men med et lite fortrinn for D 
Tredjevannslia som ikke berører eksisterende bebyggelse eller alternativ bruk. 


 
• Økonomi og tidsaspekter: 


Alternativ A Prestøya anses som det best egnede. 
 


• Landskap: 
Alternativene D Tredjevannslia og H Andrevann anses som de best egnede. 
 


• Stedsutvikling: 
Alternativ G ved Lokstallen anses som det best egnede. 


 
Alternativ A Prestøya og alternativ D Tredjevannslia anses altså best i tre av åtte kriterier 
og er de beste alternativene når hovedkriteriene vektes likt. 
 
Dersom en imidlertid legger en sterkere vekting på de langsiktige hovedkriterier, så vil 
alternativ G Lokstallen anses som best og med alternativ A Prestøya og B Prestøybukt 
som de nest beste og nesten like gode. 
 
Disse resultatene er nærmere redegjort for i kapittel 5. 
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5 Evaluering ved bruk av vekting, score og poeng 
I tabellene nedenfor er evalueringen gjort ved hjelp av vekting score og poeng. 
 
Hvert av de delkriterier som vurderes, blir gitt en skjønnsmessig score. Score multiplisert 
med vekt for delkriteriet, gir hvert delkriterium en poengsum. Denne poengsummen er 
grunnlaget for en skjønnsmessig tideling av score for hovedkriteriet. Hovedkriteriets vekt 
multiplisert med hovedkriteriets score, gir hovedkriteriets poengsum. 


 


Vekt Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng


1. Tomtens funksjonelle egnethet 1 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4


Størrelse 3 3 9 5 15 5 15 3 9 5 15
Form 2 3 6 5 10 5 10 3 6 5 10
Utvidelsesmuligheter 2 1 2 5 10 5 10 2 4 5 10
Topografi 2 4 8 5 10 4 8 3 6 3 6
Sol, utsik t 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5


Sum delkriterier 29 49 48 30 46


2. Tomtens tilgjenglighet 1 3 3 3 3 2 2 5 5 3 3


Overordnet nærhetsbehov 1 3 3 3 3 2 2 5 5 2 2
Tilgjengelighet ambulanse 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4
Tilgjenglighet publikum, ansatte 2 4 8 4 8 2 4 5 10 3 6
Nærhet til personalboliger 1 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4
Nærhet andre tjenester og samarbeidspartnere 1 3 3 3 3 1 1 5 5 2 2


Sum delkriterier 22 22 14 28 18


3. Miljømessig og teknisk egnethet 1 5 5 4 4 2 2 3 3 3 3


Grunnforhold 1 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5
Teknisk  infrastruk tur og forsyning 2 5 10 5 10 1 2 4 8 3 6
Fjernvarme eller varmepumpe 2 5 10 5 10 1 2 4 8 3 6
Veitilknytning 2 5 10 5 10 2 4 4 8 4 8
Lokalt k lima 1 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4
Støy og støv 1 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5
Genererer trafikk 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4


Sum delkriterier 48 44 25 40 38


4. Eierforhold og alternativ bruk 1 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3


Eierforhold 1 5 5 3 3 4 4 2 2 4 4
Alternativ bruk 1 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3


Sum delkriterier 10 7 9 5 7


5. Planstatus 1 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3


ift Plan- og bygningsloven 1 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3
Sum delkriterier 4 3 5 3 3


6. Økonomi og tidsaspekter 1 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3


Prosjektkostnader selve bygget 2 5 10 3 6 5 10 3 6 5 10
Kjøp av tomt 1 5 5 4 4 4 4 2 2 3 3
Tomtekostnader tilrettelegging 1 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4
Personalboliger 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Tidsaspekter 1 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3
Risikovurdering 2 5 10 3 6 4 8 2 4 3 6


Sum delkriterier 39 29 32 21 29


7. Landskap 1 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5


Utbyggingens betydning for landskapet 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5
Landskapskvaliteter for sykehuset 1 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5


Sum delkriterier 8 8 10 8 10


8. Stedsutvikling 1 3 3 3 3 2 2 5 5 3 3


Utvik ling av Kirkenes sentrum 2 2 4 2 4 1 2 3 6 2 4
Begrensning av transportbehov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sum delkriterier 4 4 2 6 4


Sum vektede poeng 32 28 28 27 27


A Sykehustomta B Prestøybukta D Tredjevannslia G Lokstallen H Andrevann


 
 
I tabellen er hovedkriteriene gitt lik vekt. 
 
Alternativ A Prestøya er best med 32 poeng, mens alternativ B Prestøybukt og alternativ 
D Tredjevannslia er nest best med 28 poeng. Alternativene G og H er nesten likeverdige 
med de nest beste. 
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I tabellen på neste side er hovedkriteriene gitt ulik vekt, i det de med størst betydning på 
lang sikt har fått større vekt. Kriteriet planstatus er dessuten gitt null vekt, etter som dette 
kriteriet kun har interesse i prosjektarbeidets tidligste faser. 
Tabellen viser at med en vektlegging av langsiktige hovedkriterier, så vil alternativ G 
Lokstallen framstå som det beste, med alternativene A Prestøya og B Prestøyvann som 
de nest beste og nesten likeverdige. 


 


Vekt Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng


1. Tomtens funksjonelle egnethet 3 3 9 5 15 5 15 3 9 4 12


Størrelse 3 3 9 5 15 5 15 3 9 5 15
Form 2 3 6 5 10 5 10 3 6 5 10
Utvidelsesmuligheter 2 1 2 5 10 5 10 2 4 5 10
Topografi 2 4 8 5 10 4 8 3 6 3 6
Sol, utsik t 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5


Sum delkriterier 29 49 48 30 46


2. Tomtens tilgjenglighet 3 3 9 3 9 2 6 5 15 3 9


Overordnet nærhetsbehov 1 3 3 3 3 2 2 5 5 2 2
Tilgjengelighet ambulanse 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4
Tilgjenglighet publikum, ansatte 2 4 8 4 8 2 4 5 10 3 6
Nærhet til personalboliger 1 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4
Nærhet andre tjenester og samarbeidspartnere 1 3 3 3 3 1 1 5 5 2 2


Sum delkriterier 22 22 14 28 18


3. Miljømessig og teknisk egnethet 2 5 10 4 8 2 4 3 6 3 6


Grunnforhold 1 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5
Teknisk  infrastruk tur og forsyning 2 5 10 5 10 1 2 4 8 3 6
Fjernvarme eller varmepumpe 2 5 10 5 10 1 2 4 8 3 6
Veitilknytning 2 5 10 5 10 2 4 4 8 4 8
Lokalt k lima 1 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4
Støy og støv 1 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5
Genererer trafikk 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4


Sum delkriterier 48 44 25 40 38


4. Eierforhold og alternativ bruk 1 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3


Eierforhold 1 5 5 3 3 4 4 2 2 4 4
Alternativ bruk 1 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3


Sum delkriterier 10 7 9 5 7


5. Planstatus 0 4 0 3 0 5 0 3 0 3 0


ift Plan- og bygningsloven 1 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3
Sum delkriterier 4 3 5 3 3


6. Økonomi og tidsaspekter 1 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3


Prosjektkostnader selve bygget 2 5 10 3 6 5 10 3 6 5 10
Kjøp av tomt 1 5 5 4 4 4 4 2 2 3 3
Tomtekostnader tilrettelegging 1 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4
Personalboliger 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Tidsaspekter 1 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3
Risikovurdering 2 5 10 3 6 4 8 2 4 3 6


Sum delkriterier 39 29 32 21 29


7. Landskap 1 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5


Utbyggingens betydning for landskapet 1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5
Landskapskvaliteter for sykehuset 1 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5


Sum delkriterier 8 8 10 8 10


8. Stedsutvikling 3 3 9 3 9 2 6 5 15 3 9


Utvik ling av Kirkenes sentrum 2 2 4 2 4 1 2 3 6 2 4
Begrensning av transportbehov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sum delkriterier 4 4 2 6 4


Sum vektede poeng 51 51 43 53 47


A Sykehustomta B Prestøybukta D Tredjevannslia G Lokstallen H Andrevann


 
 


6 Vedlegg 
Notat vedrørende teknisk infrastruktur i forhold til fire alternative tomtelokasjoner for Nye 
Kirkenes sykehus, Norconsult 26.11.2009 







 


Referat fra møte i styringsgruppen – Nye Kirkenes Sykehus 
 
Møtet ble avholdt på telematikk mandag 07.12.09 kl. 1430 – 1530 
 


Tilstede:  
Eva Håheim Pedersen, leder (EHP), HF Tor Arne Haug (TAH), RHF 
Grete Birgithe Åsvang (GBÅ), HF Tone Bjerknes (TB), RHF VO 
Jan Erik Hansen (JEH), HF  
Øyvin Grongstad (ØG), HF ref/PL 


Mona Søndenå (MS), SVK  
Evy Adamsen (EA), HF TV 


  
 


Lill Gunn Kivijervi, Inger Lise Balandin og Jan Norum hadde meldt forfall til møtet 
 
 
Sak 1 Tomtevalg – styringsgruppens innstilling 


Dagens behandling av tomteutredningen var en oppfølging fra styringsgruppemøtet 
30.11.2009. Styringsgruppen hadde på forhånd til dette møtet fått siste versjon av 
utredningsdokumentet tilsendt. 


Prosjektledelsen, våre rådgivere i Hospitalitet, prosjekteringsgruppen, 
kommunelegegruppen i Sør-Varanger og Sør-Varanger kommune har alle gitt uttrykk 
for at tomtene ved Andre- og Tredjevann er gode sykehustomter. 


Styringsgruppemedlemmene var alle klare på at å velge mellom Andrevanns-
alternativet og Tredjevanns-alternativet ikke var lett. 


De to tomtene er like på mange områder og det ble særlig lagt vekt på økonomi, 
kommunens syn og mulighetene for fjernvarme i valget.   


 


Styringsgruppens enstemmige innstilling til valg av tomt, i prioritert rekkefølge: 


1. Andrevannsalternativet 


2. Tredjevannsalternativet 


 


Styringsgruppen legger som forutsetning at formannskapet i Sør-Varanger kommune 
og kommunens Plan- og utviklingsavdeling støtter opp om denne prioriteringen. 


 


Styringsgruppen gir PL i oppdrag å gå i dialog med dagens fester av Andrevanns-
tomten for å avklare det økonomiske aspektet, i tillegg til å ha en dialog med FeFo 
som grunneier. 


Det økonomiske aspekt og Sør-Varanger kommunes syn (Formannsskapsmøte) legges 
ved saken ifm. styrebehandling i Helse Finnmark HF, Januar 2010. 
 


Øyvin Grongstad 


Kirkenes 07.12.09 
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Styremøte i Helse Finnmark HF     Dato 4. februar 2010 
 
Møtedato: 10. februar 2010 
 
Saksbehandler: Prosjektleder ”Nye Kirkenes Sykehus” Øyvin Grongstad  
 
 
 
 
Sak nr:  7/2010 
 
Navn på sak: Valg av tomt ”Nye Kirkenes Sykehus” – unntatt offentlighet ihht. 


offl. §23, jfr. fvl. §13.   
  
 
Tilrådning: 


1.      Styret i Helse Finnmark HF ber om at tomtealternativ H, Andrevann legges til grunn 
for det videre arbeid i Skisseprosjektet, under forutsetning av at det foreligger en 
tilfredsstillende avtale om disponering av tomten.  


2.      Dersom alternativ H ikke er tilgjengelig, ber styret om at alternativ D Tredjevann 
legges til grunn for Skisseprosjektet.  


3.   Styret ber administrasjonen fortsette dialogen med Sør-Varanger kommune for å 
klargjøre konsekvensene av dette tomte-alternativet. Samtidig bør det i 
skisseprosjektet avklares nærmere rivingskostnadene for nåværende sykehus og 
eventuell alternativ verdi av sykehustomt. 


 
Vedlegg: 


1. Saksfremlegg. 
2. Utredning av tomtevalg, notat datert 29. november 2009. 
3. Referat fra møte i styringsgruppen ”Nye Kirkenes Sykehus 7. desember 2009. 


 
 
 
Eva Håheim Pedersen  
Adm. dir. 


 
 


 







  
 
 
Saksbehandler: Prosjektleder ”Nye Kirkenes Sykehus” Øyvin Grongstad 
    Ass. direktør Jan-Erik Hansen     03.02.10 
 
Unntatt offentlighet ihht. off.loven §23, jfr. fvl. § 13. 
 
STYRESAK 7/2010 VALG AV TOMT ”NYE KIRKENES SYKEHUS” 
 
Innledning 
Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus er i konseptfase for eventuelt nytt sykehus. Styret har hatt en 
første vurdering av tomtealternativer på sitt møte i november 2009.  I denne saken legges det 
opp til en endelig beslutning på hvilken tomt som skal ligge til grunn for Skisseprosjektet. 
Skisseprosjektet gjøres ferdig i april, og styrene i Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF vil 
på grunnlag av dette fatte beslutning om prosjektet skal gå videre. Den videre prosessen med 
konsekvensutredning, et eventuelt kjøp av tomt og omregulering av området, vil starte i 
etterkant av et endelig vedtak om videreføring av prosjektet.  Denne prosessen er mye mer 
omfattende, både tidsmessig og detaljmessig, og estimater fra kommunen tilsier at det trengs i 
underkant av et år til gjennomføringen. 
 
Bakgrunn 
Helse Finnmark HF har under planlegging en renovering eller nybygging av sykehuset i 
Kirkenes. Det er gjennomført en idéfase i henhold til retningslinjene for sykehusplanlegging. I 
den forbindelse er det besluttet å utrede å bygge et nytt sykehus, samtidig som en 
kvalitetssikrer tidligere utredninger om opprusting av det eksisterende sykehuset. Dette skal i 
konseptrapporten gi Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF grunnlag for å beslutte om man 
skal gå videre med forprosjekt for ett av alternativene, og hvilket alternativ dette er.  Det er 
utarbeidet en vurdering av tomtealternativer fra vår rådgiver Hospitalitet AS, som vedlegges 
saken.  For nærmere informasjon om arbeidsopplegg og metode for dette, henvises til styresak 
66/2009.  Der er også kriteriene for tomtevalg beskrevet.  
 
Styret i Helse Finnmark HF besluttet 9.11.09 i styresak 66/2009 følgende:   


1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at det er tre aktuelle tomtealternativer, 
alternativ A,(Prestøya) D (Tredjevann) og G (Lokstallen). 


2. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til 
grunn for det videre arbeid i Skisseprosjektet.  


3. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 
tomte-alternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi 
av tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere 
avklaring av de forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  


4. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet 
endres. Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak 


 
I etterkant av styremøtet har prosjekteringsgruppen for skisseprosjektet blitt engasjert for å 
vurdere alternativene. I tillegg har det kommet innspill om en annen aktuell tomt, Andrevann. 
(for nærmere informasjon om alternativet henvises til vedlegget om tomter).  Dette 
alternativet har mange av de samme kvalitetene som Tredjevann og ble straks tatt inn som et 
aktuelt alternativ, i tråd med den åpning som var gitt i styrevedtakets punkt 4. 
  







 
Usikkerhet om tilgjengelig tomt 
Det har imidlertid vært noe uklart om Andrevanns-alternativet er tilgjengelig. Området eies av 
Finnmarkseiendommen (FeFo) og festes av en reiselivsbedrift.  Det har kommet noen signaler 
på at de kan tenke seg å flytte. Vi innledet derfor en dialog med fester før jul, som de valgte å 
avslutte. I januar ble det via FeFo opprettet kontakt med fester for å avklare om de på 
bakgrunn av andre forhold var interessert i å flytte på seg. Dette initiativet har ført til en 
dialog mellom FeFo, fester og Helse Finnmark, der også Sør-Varanger kommune har vært 
informert. Siden dette kan være et interessant alternativ har prosjektet prioritert noe tid til å få 
avklart om og på hvilke vilkår tomt kan frigis til oss.  Det er utarbeidet forslag til 
opsjonsavtale med FeFo om kjøp av området Andrevann. Det er utarbeidet forslag til 
opsjonsavtale med privat fester som skal regulere tidspunkt og kostnadsdekning for flytting. 
Denne er ikke akseptert, og partene forhandler enda om vilkår for en slik avtale. Dersom det 
kan oppnås et avtaleforslag før styremøtet og til en fornuftig pris, vil administrasjonen 
fremme dette alternativet i tillegg. 
 
Forholdet til Sør-Varanger kommune 
Sør-Varanger kommune har behandlet valg av sykehustomt i formannskapsmøte 27.01.10.   
”Sør-Varanger kommune anmoder Helse Finnmark om å legge vekt på hensyn til byutvikling  
og infrastruktur i sitt endelige valg av tomt for nytt sykehus, da dette vil kunne bidra til en  
vinn-vinn situasjon for Helse Nord og Sør-Varanger kommune. Økt bolyst med tilhørende  
stabilitet i befolkningen og økning i antall innbyggere, vil også kunne gi større attraktivitet for  
Kirkenes sykehus som arbeidsplass, med de positive effekter dette kan gi.  
Det tas forbehold om tillegg til disse momentene ved innsending av planprogram for  
reguleringsplan for tiltaket.  
Reguleringsplan som legger til rette for utbygging utarbeides når tomtevalget er klarlagt.” 
 
Administrasjonen vurderer dette som et relativt åpent vedtak. Selvom det i saksutredningen 
var en vurdering i favør av Prestøya, valgte man i dette enstemmige vedtaket å gi foretaket 
store frihetsgrader. Det er avholdt møter og utvekslet informasjon slik at Sør-Varanger 
kommune er godt informert om våre prioriteringer og tilsvarende har fått formidle viktige 
hensyn for kommunen.  
 
Vurdering 
Valg av tomt for et sykehusbygg er en viktig sak for Helse Finnmark HF og befolkningen.  
I den avsluttende vurderingen av tomtene har to alternativ blitt kuttet ut, etter klar anbefaling 
fra de prosjekterende konsultene: 
Alternativ A, nåværende sykehustomt på Prestøya ikke gir god nok plass til et nytt sykehus 
med nødvendige utviklingsmuligheter.  
Alternativ G, Lokstallen gir ikke god nok plass til fremtidig utviling, samtidig som det ligger 
en potensiell støybelastning fra malmtransporten rett ved.  
 
Alternativ D Tredjevann og alternativ H Andrevann gjenstår da til vurdering.  
Prosjektledelsen, våre rådgivere i Hospitalitet, prosjekteringsgruppen, kommunelegegruppen i 
Sør-Varanger og Sør-Varanger kommune har alle gitt uttrykk for at tomtene ved Andre- og 
Tredjevann er gode sykehustomter.  Begge er store tomter, med mange utviklingsmuligheter 
og godt egnet til formålet.  Styringsgruppa for Nye Kirkenes sykehus behandlet saken på møte 
i desember. Styringsgruppen synes alternativene er tilnærmet jevngode, men dersom man 
vektlegger kommunens syn på byutvikling, mulighet for fjernvarme og utnyttelse av allerede 







eksisterende infrastruktur vil valget falle på Andrevann.  Vi kan sammenstille alternativene 
slik: 
Kriterium Andrevann Tredjevann 
Tomtepris 10 mill.kr ++ 3 mill.? 
Infrastruktur 1 mill. 30 mill.? 
Fjernvarme Ja Nei 
Areal  66 000 kvm Stort.. 
Egnethet Veldig bra Veldig bra 
Usikkerhet Mulighet for kjøp Infrastrukturkostnader 
Annet Sentralt, boliger nært Ingen begrensninger 
Kommunens prioritering 1 2 
 
Tomteprisen på Andrevann består av kjøpesum til FeFo og eventuell flytting av nåværende 
virksomhet. Det er ikke klart hva dette vil bli.  
Når det gjelder infrastruktur er det ikke automatikk i at sykehuset skal stå for denne. Normalt 
vil man betale for kommunal infrastruktur gjennom tilknytningsavgifter og årlige gebyrer. 
Samfunnsmessig er det allikevel verdt å merke seg at det er investert i infrastruktur ved 
Andrevann, mens det ikke er tatt slike investeringer på Tredjevann.  
 
Det er usikkert om privat fester til syvende og sist vil flytte. Dette er en vesentlig usikkerhet. 
Dersom dette spørsmålet ikke er løst innen styret skal behandle saken, anses dette alternativet 
som uaktuelt. Det kan tenkes en prosess med ekspropriasjon osv. men det er en 
framgangsmåte som prosjektet ikke vil anbefale.  
 
Selvom kommunen ikke har prioritert, er det nærliggende å tolke kriteriene i vedtaket slik 
tabellen viser, med et pluss for Andrevann.  
 
Et godt miljøprosjekt er viktig for oss. For fjernvarme er Tredjevann uaktuelt. Det er 
imidlertid høyst usikkert om det i det hele tatt realiseres et fjernvarmeverk i Kirkenes.  
Tomtevalget bør derfor ikke baseres på dette.  For andre klimavennlige løsninger vil 
Tredjevann og Andrevann stille på lik linje.  
 
Konklusjon 
Basert på den tomtevurderingene fra Hospitalitet, råd fra prosjekteringsgruppen for 
skisseprosjektet og innspill fra Sør-Varanger kommune, anbefaler direktør at alternativ H, 
Andrevann legges til grunn for skisseprosjektet under forutsetning av at det foreligger en 
avtale innen styremøtet 10.februar om at tomten kan disponeres.  I motsatt fall anbefales 
alternativ D, Tredjevann.  
 
I oppdraget ligger det allerede at renoveringsalternativet skal kvalitetssikres.  
Tomteutredningen rokker ikke ved dette.   
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Styremøte i Helse Finnmark HF     Dato. 4. november 2009 
 
Møtedato: 9. november 2009 
 
Saksbehandler: Øyvin Grongstad  
 
 
 
 
Sak nr:  66/2009 
 
Navn på sak:  Tomteutredning ”Nye Kirkenes Sykehus”   
 
Tilrådning:  


1. Styret ber om at tomtealternativ A, nåværende tomt på Prestøya, foreløpig legges til 
grunn for det videre arbeid i Skisseprosjektet.  


2. Styret ber administrasjonen iverksette et arbeid for å få utredet konsekvensene av dette 
tomte-alternativet grundigere (inkludert rivingskostnader og eventuell alternativ verdi 
av tomten). Samtidig brukes første etappe i skisseprosjektet til å få en nærmere 
avklaring av de forhold som pr i dag er uavklart for de to andre tomtealternativene.  


3. Dersom det viser seg at et annet alternativ er gunstigere, kan tomtevalget i prosjektet 
endres. Styret ber da om å få seg forelagt en ny sak.  
 


 
Vedlegg: 


1. Saksfremlegg 
2. Nye Kirkenes Sykehus Utredning om lokalisering utkast 6 02.11.09. 
3. Notat vedrørende teknisk infrastruktur i forhold til 7 alternative tomtelokasjoner fir 


Kirkenes nye sykehus. 
4. Notat – Foreløpig oversikt over priser. Unntatt offentlighet, ihht. offl. §23, jfr. fvl. §13 


 
 
 
Eva Håheim Pedersen  
Adm. dir. 
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Saksbehandler: Øyvin Grongstad/Jan-Erik Hansen     04.11.2009 
 
Styresak 66/2009 Tomteutredning Nye Kirkenes Sykehus 
 
Innledning 
Prosjekt Nye Kirkenes Sykehus har nå avsluttet den første utredningen av en eventuell ny 
sykehustomt, for å legge til rette for jobben som skal gjøres i Skisseprosjektet (heretter kalt 
SKP). Valget av tomt vil i denne fasen gi en føring på hvilken tomt som legges til grunn for 
arbeidet med SKP. Den videre prosessen med en dypere konsekvensutredning, et eventuelt 
kjøp av tomten og omregulering av området, vil starte i etterkant av et endelig vedtak i denne 
saken. Denne prosessen er mye mer omfattende, både tidsmessig og detaljmessig, og 
estimater fra kommunen tilsier at det trengs i underkant av et år til gjennomføringen. 
 
Bakgrunn 
Helse Finnmark HF har under planlegging en renovering eller nybygging av sykehuset i 
Kirkenes. Det er gjennomført en idéfase i henhold til retningslinjene for sykehusplanlegging. I 
den forbindelse er det besluttet å legge vekt på å bygge et nytt sykehus, samtidig som en 
kvalitetssikrer tidligere utredninger om opprusting av det eksisterende sykehuset. Dette skal i 
konseptrapporten gi Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF grunnlag for å beslutte om man 
skal gå videre med forprosjekt for ett av alternativene, og hvilket alternativ dette er. 
 
Helse Finnmark HF har på dette grunnlag igangsatt konseptfase. I denne fasen må spørsmålet 
om nybygg bearbeides videre og planleggingen av dette igangsettes. Det er ikke åpenbart at et 
nytt sykehus mest hensiktsmessig kan plasseres der eksisterende sykehus ligger i dag. Tvert 
om er det mange forhold som taler for lokalisering av nybygg et annet sted. Særlig er den 
eksisterende tomtens begrensninger og sykehusets beliggenhet i forhold til trafikk og 
tilgjengelighet, temaer som gjør det aktuelt å vurdere en ny lokalisering. Prosjektet skal nå i 
gang med SKP som skal gi skissen av et nytt sykehus, på grunnlag av beregninger og behov 
som er systematisert inn i et Hovedfunksjonsprogram (HFP). SKP skal innledes på et felles 
møte 9. November 2009. Prosjekteringsgruppen (arkitekter og rådgivende ingeniører) er 
avhengige av at tomtealternativet er avklart før skisseprosjektet starter for alvor med 
utformingen av nytt bygg.  
 
Arbeidsopplegg og metode 
Prosjektledelsen og rådgiverne i Hospitalitet AS har identifisert de mest aktuelle alternativer, i 
samråd med saksbehandlere ved kommunens plan- og bygningsmyndighet. 
 
Deretter har Hospitalitet AS undersøkt og vurdert hver enkelt tomt ut fra de kriterier en har 
satt opp for sammenligning mellom alternativene. Rådgiver har i dette arbeidet benyttet en 
virtuell modell av et sykehusbygg, der modellen er best mulig tilpasset den størrelse og de 
funksjoner som er tenkt for et nytt sykehus i Kirkenes. Til hjelp for seg har Hospitalitet AS 
fått støtte fra Arstad arkitekter AS, som er erfarne sykehusarkitekter. 
 
Gjennom arbeidet til nå er det identifisert hvilke alternativ som peker seg ut som de mest 
aktuelle. Deretter må en ta stilling til om det er nødvendig med mer grundige studier av noen 
alternativ, før det tas endelig beslutning om lokalisering. 
 







Arbeidets metodikk er basert på at vurderingene skal finne fram til hva som er en best egnet 
sykehustomt, sett fra sykehusets side, inklusive sykehusets brukere og ansatte. Imidlertid tas 
det også hensyn til noen nærliggende kriterier for hva som av allmennheten ellers vil oppfatte 
som en god lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes, slik at sykehuset kan inngå i en god 
helhet for stedets utvikling og framtid. 
 
Valgte kriterier for utredningen 
Som første ledd i arbeidet med vurdering av alternative sykehustomter, har prosjektledelsen, 
Hospitalitet AS og kommunens representanter avklart hva som er de viktigste kjennetegn – 
kriterier – på en god sykehustomt. Hensikten med dette er å fastlegge hva som det skal legges 
vekt på ved vurderingene, i forkant av de konkrete vurderingene.  
 
Valgte kriterier: 
1. Tomtens funksjonelle egnethet 
2. Tomtens tilgjengelighet 
3. Tomtens miljømessige og tekniske egnethet  
4. Eierforhold og alternativ bruk 
5. Planstatus 
6. Økonomi og tidsaspekter 
For nærmere beskrivelse av kriteriene, henvises til utredningen.  
 
Utredningens foreløpige konklusjoner 
Basert på den foreløpige utredningen anbefaler Hospitalitet at tomtealternativ G Lokstallen 
legges til grunn for den videre planlegging.   Det tas forbehold om hvordan kostnader ifm. 
erverv, respektive avhending, av grunn behandles i den totaløkonomiske vurdering.   
Utredningen påpeker imidlertid også at sykehuset har andre, gode tomtealternativer. Som nest 
best framstår en lokalisering ved eksisterende sykehus, altså alternativ A. Videre pekes det på 
at begge alternativene D og E, henholdsvis ved Tredjevann og ved Hesseng, scorer bra i  
vurderingen og derfor kan anses som aktuelle løsninger. Tomtealternativ E ,Hesseng, er en 
festetomt som disponeres av en privat aktør. Det er ikke noe som tyder på at nåværende fester 
ønsker å flytte fra området. Dersom disse alternativene skal komme nærmere i betraktning, vil 
vi anbefale en grundigere studie av disse, for eksempel i samarbeid med 
prosjekteringsgruppen. 
 
Det foreligger et tilleggsnotat fra Norconsult om infrastruktur og tekniske forhold for de ulike 
alternativene. Vi har foreløpig ikke en samlet vurdering fra Sør-Varanger kommune i forhold 
til de ulike alternativene. Men kommunen har signalisert stor vilje til samarbeid om gode 
løsninger for sykehuset.  
 
Vurdering 
Valg av tomt for et sykehusbygg er en viktig sak for Helse Finnmark HF og befolkningen. 
Utredningen har avdekket 3 gode alternativ for nytt sykehusbygg:  
 


• Alternativ G Lokstallen 
• Alternativ A Prestøya 
• Alternativ D Tredjevannslia 


 
Det er direktørens vurdering at det nåværende kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å 
foreta en endelig rangering. Det er en del momenter som kan trekkes frem i forbindelse med 
de ulike alternativene. 







 
Foreløpige beregninger tyder på at prisen for tomt i alternativ G er en god del større enn for 
de andre alternativene.  Dette bildet kan imidlertid endres etter hvert som både pris og 
infrastruktur-kostnader beregnes nøyaktig.   
 
Vi har ikke Sør-Varanger kommunes fullstendige syn på tomtevalg, men det foreligger et 
sterkt signal om at sykehuset ikke bør være for langt fra sentrum.  Så vil det være et 
skjønnsspørsmål om Hesseng er for langt unna eller ikke.  For befolkningen i nabokommuner 
og de som bor sør/øst for sentrum i Kirkenes vil dette være en mer gunstig lokalisering. 
Adkomst fra flyplassen vil også være lettere.  
 
Energiforsyning kan gjøres fra fjernvarmeanlegg for både alternativ A og G. Dette vil ikke 
kunne gjøres på alternativ D Tredjevann. Her vil det imidlertid være aktuelt med et 
varmepumpe-prosjekt på lik linje med det som har vært utarbeidet for Prestøya.  
 
Bygging på egen tomt er reguleringsmessig et enklere alternativ. Det blir heller ikke noen 
ytterligere tomtekostnad.  På den annen side vil man ikke kunne få ut noen alternativ-verdi av 
tomt.  Driftsmessig vil det selvsagt være en utfordring knyttet til et omfattende byggeprosjekt 
vegg-i-vegg med et sykehus i ordinær drift.   
 
Alternativet D, Tredjevann, vil gi størst frihet i selve utformingen av bygget, siden det er 
tomten med minst begrensninger.  Dette alternativet vil imidlertid medføre større 
infrastruktur-kostnader.  
 
Konklusjon 
Det foreligger 3 gode alternativer for lokalisering av et nytt sykehus. Det er ikke opplagt at 
nåværende tomt er den beste. Men ut fra det vi vet i dag er det tryggest å ta utgangspunkt i 
denne tomten. Det anbefales allikevel at også de to andre tomtealternativene gjennomgås 
nøyere for å avklare om et av disse er et gunstigere alternativ. Det foreslås derfor at det er en 
åpning for at prosjektet kan skifte tomtevalg underveis dersom de nærmeste måneder bringer 
avklaringer som tilsier en annen vurdering.   Prosjektet vil strekkes litt lengre ut i tid. I første 
fase vil renoveringsalternativet og nøyere utredning av tomtealternativer stå i fokus. Dette 
medfører at det vil bli en forsinkelse på 1-2 måneder for endelig leveranse av skisseprosjektet.   
Etter kontakt med saksansvarlig i Helse Nord RHF har vi avklart at dette er en akseptabel 
timeplan også for dem.  Selve utsettelsen medfører ikke noen kostnadsøkning. Det vil påløpe 
noen ekstra kostnader i og med at vi ønsker grundigere tomtevurdering.  
 
I oppdraget ligger det allerede at renoveringsalternativet skal kvalitetssikres.  
Tomteutredningen rokker ikke ved dette.   
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1 Bakgrunn og arbeidsopplegg 


1.1 Bakgrunn for utredningen 
Helse Finnmark HF har under planlegging opprusting eller nybygging av sykehuset i Kir-
kenes. Det er gjennomført idéfase i henhold til retningslinjene for sykehusplanlegging. I 
den forbindelse er det besluttet å legge vekt på å bygge et nytt sykehus, samtidig som en 
kvalitetssikrer tidligere utredninger om opprusting av det eksisterende sykehuset. 
 
Helse Finnmark HF har på dette grunnlag igangsatt konseptfase. I denne fasen må 
spørsmålet om nybygg bearbeides videre og planleggingen av dette igangsettes. 
 
Det er ikke åpenbart at et nytt sykehus mest hensiktsmessig kan plasseres der eksiste-
rende sykehus ligger i dag. Tvert om er det mange forhold som taler for lokalisering av 
nybygg et annet sted. Særlig er den eksisterende tomtens begrensninger og sykehusets 
beliggenhet i forhold til trafikk og tilgjengelighet, temaer som gjør det aktuelt å vurdere en 
ny lokalisering. 
 
På denne bakgrunn har Helse Finnmark HF satt i gang en utredning om lokalisering av et 
nytt sykehus i Kirkenes, og denne rapporten er et ledd i utredning og beslutning om dette 
spørsmålet. 
 
Det presiseres at spørsmålet gjelder i eller ved Kirkenes, altså i Sør-Varanger kommune. 
Spørsmålet om lokalisering til en annen kommune har ikke vært et tema. 


1.2 Arbeidsopplegg og metode 
Helse Finnmark HF har gjennom åpen konkurranse engasjert firmaet Hospitalitet as som 
rådgiver i konseptfasen. Firmaet er spesialisert på sykehusplanlegging og har fått i opp-
drag, sammen med sykehuset selv, å vurdere noen foreliggende tomtealternativer. 
 
Dette er gjort ved at prosjektledelsen og rådgiver i fellesskap har identifisert de mest ak-
tuelle alternativer. Dette er gjort i samråd med saksbehandlere ved kommunens plan- og 
bygningsmyndighet. 
 
Deretter har rådgiver undersøkt og vurdert hver enkelt tomt ut fra de kriterier en har satt 
opp for sammenligning mellom alternativene. Rådgiver har i dette arbeidet benyttet en 
virtuell modell av et sykehusbygg, der modellen er best mulig tilpasset den størrelse og 
de funksjoner som er tenkt for et nytt sykehus i Kirkenes. Til hjelp for seg har Hospitalitet 
as fått støtte fra Arstad arkitekter as, som er erfarne sykehusarkitekter. 
 
I løpet av arbeidet med denne rapporten, skal ulike interessenter konsulteres, jf. kapittel 
3. I denne første utgave av rapporten er dette ikke utført. 
 
Gjennom arbeidet til nå er det identifisert hvilke alternativ som peker seg ut som de mest 
aktuelle. Deretter må en ta stilling til om det er nødvendig med mer grundige studier av 
noen alternativ, før det tas endelig beslutning om lokalisering. 
 
Arbeidets metodikk er basert på at vurderingene skal finne fram til hva som er en best 
egnet sykehustomt, sett fra sykehusets side, inklusive sykehusets brukere og ansatte. 
Imidlertid tas det også hensyn til noen nærliggende kriterier for hva som av allmennheten 
ellers vil oppfatte som en god lokalisering av et nytt sykehus i Kirkenes, slik at sykehuset 
kan inngå i en god helhet for stedets utvikling og framtid. 


1.3 Kriterier for vurdering av alternativ 
Som første ledd i arbeidet med vurdering av alternative sykehustomter, har en drøftet og 
avklart hva som er de viktigste kjennetegn – kriterier – på en god sykehustomt. Hensikten 
med dette er å fastlegge hva som det skal legges vekt på ved vurderingene, slik at ikke 
vurderingene styres av hva en ønsker å komme fram til som resultat. 
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Rådgivers erfaring med slike evalueringer er at kriterier og vektlegging av dem ofte domi-
neres av hva man på forhånd tror og mener er det beste alternativ. Med slike forhåndsde-
finerte konklusjoner hindres mer objektive diskusjoner om hva som er mulig og ikke mu-
lig, og hva som er fordelaktig og hva som er ufordelaktig. 
 
Følgende seks kriterier er lagt til grunn for vurderingene, med noen underpunkter til for-
klaring av innholdet: 
 
1. Tomtens funksjonelle egnethet 


- størrelse, form, utvidelsesmuligheter, topografi, sol, utsikt 
 


2. Tomtens tilgjengelighet 
- overordnet nærhetsbehov 
- tilgjengelighet for bruker/publikum, ansatte 
- nærhet til andre tjenester og samarbeidspartnere 


 
3. Tomtens miljømessige og tekniske egnethet  


- grunnforhold 
- teknisk infrastruktur og forsyning 
- veitilknytning 
- lokalt klima 
- øvrige naturforhold 


 
4. Eierforhold og alternativ bruk 


- eventuelt andre interessenter 
 


5. Planstatus 
- status i forhold til Plan- og bygningsloven 


 
6. Økonomi og tidsaspekter 


- prosjektøkonomi 
- tidsaspekter 
- risikovurdering 
- mulighet for etappevis utbygging 


1.4 Vekting av alternativ 
I en evalueringsmodell der en benytter mest mulig objektive kriterier, vil det være aktuelt 
å avklare hvilken vekt hvert enkelt kriterium skal ha i evalueringen. Slik vektlegging vil 
ofte være preget av ståsted for den som deltar i evalueringen. For eksempel kan tilgjen-
gelighet vurderes ulikt hos ansatte i forhold til hos brukere, mens økonomi er viktigere for 
eiere enn for flere andre interessenter. 
 
De kriterier som i dette tilfellet er valgt, baserer seg på at kriteriene er noenlunde likever-
dige sett fra sykehusets side. Det presiseres imidlertid nok en gang, at sykehuset i denne 
forbindelse hensyntar sine brukere, sine ansatte og sine omgivelser forøvrig. 


2 Alternativene. Beskrivelse og vurdering 
Alternativenes lokalisering er vist på luftfoto på neste side. 
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2.1 Alternativ A – utbygging ved eksisterende sykehus 
Alternativ A – utbygging ved eksisterende sykehus - innebærer en utbygging sør for eksi-
sterende bygningsmasse ved sykehuset. 
 
Tilgjengelig tomteareal, eksklusive den delen av tomten hvor eksisterende sykehus ligger, 
er ca. 15.100 m2 forutsatt at 3 boliger som tilhører sykehuset rives og at tomtene tilknyttet 
disse innlemmes i sykehustomten. 
 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca. 6 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for en nytt sykehusbygg. Med den forutsetning at hele utbyggingen skal utføres uten 
at de eksisterende sykehusbygningene berøres, er tomten relativt trang med en begren-
set fleksibilitet for alternative disposisjoner av tomten. 
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2.1.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, men sykehuset vil ha begren-
sede utvidelsesmuligheter etter utbygging. Dette kan imidlertid bedres ved at hele eller 
deler av eksisterende sykehus rives etter ferdigstillelse. 
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Illustrasjon: Mulig utforming av nytt sykehus ved eksisterende sykehus 


2.1.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten har god tilgjengelighet fra Kirkenes sentrum. Brukere som kommer fra områder 
utenfor Kirkenes, ankommer via E6 gjennom Kirkenes og genererer således en del gjen-
nomgangstrafikk gjennom sentrum. 


2.1.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
En utbygging ved sykehuset anses ikke å ha noen negative miljømessige konsekvenser 
ut over at gjennomgangstrafikken gjennom sentrum opprettholdes. 


2.1.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten eies av sykehuset og det foreligger ingen alternative utnyttelsesplaner for tomten. 


2.1.5 Planstatus 
Tomten er regulert til sykehusformål??? 


2.1.6 Økonomi og tidsaspekter 
Det er ikke registrert forhold som tilsier spesielle utgifter for bygging av sykehus på tom-
ten. Noen driftsulemper for sykehusdriften under byggetiden må påregnes. 


2.2 Alternativ B – utbygging på eller ved Prestøya 
Alternativ B – utbygging på eller ved Prestøya - innebærer en utbygging basert på oppfyl-
ling av fjordarmen vest for eksisterende sykehus. Tomten vil være uten høydeforskjeller 
innenfor forventet fotavtrykk for et nytt sykehus. Tilgjengelig tomteareal etter oppfylling er 
ikke angitt, men anses å være tilstrekkelig. 
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2.2.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, og vil ha gode utvidelsesmu-
ligheter etter utbygging. 


2.2.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten har god tilgjengelighet fra Kirkenes sentrum. Brukere fra områder utenfor Kirke-
nes ankommer via E6 gjennom Kirkenes og genererer således en del trafikk gjennom 
sentrum. 


2.2.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Miljømessige konsekvenser ved oppfylling er ikke utredet, men disse antas ikke å være 
problematiske. Området rundt tomten er opparbeidet på tilsvarende måte. Grunnforhol-
dene må utredes for å fastslå om det finnes miljøgifter på sjøbunnen og om spesielle fun-
damenteringskrav må stilles. Den relativt lave høyden over havet vil gjøre sykehuset ut-
satt i forhold til flom og uvær, og sikringstiltak må påregnes. 


2.2.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten er i dag en del av fjorden. Det foreligger planer for utvikling av området med opp-
fylling på vestsiden av fjordarmen.  


2.2.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent???? Kan det være spesielle utfordringer ved regulering ”i sjøen”? 


2.2.6 Økonomi og tidsaspekter 
Oppfylling av tomten vil medføre en del ekstra kostnader, og gjennomføring av planarbeid 
og oppfylling kan påvirke byggestart. 
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2.3 Alternativ C – utbygging ved Førstevannslia 
Alternativ C - utbygging ved Førstevannslia - innebærer en utbygging sør for Grensemu-
seet i Førstevannslia. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke beregnet, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt bratt, med en høydevariasjon på ca 15 meter innenfor et forventet fot-
avtrykk for et nytt sykehusbygg. 
 


 


2.3.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomtens stigningsforhold gir relativt store begrensninger og føringer for utforming av sy-
kehusanlegget. Den har gode utvidelsesmuligheter mot sør og nord, men dette vil med-
føre begrensninger for områdets kvaliteter som turområde. 


2.3.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger øst for Førstevann som ligger ved innkjøringen mot Kirkenes. Tomten er i 
dag kun tilgjengelig via gangvei fra Grenselandsmuseet, og denne må utbygges til hoved-
veistandard for å gi god adkomst til sykehuset. Tomtens stigningsforhold vil sannsynligvis 
begrense tilgjengeligheten for biler til tomtens øvre deler dersom det ikke gjennomføres 
en relativt omfattende omlegging og nyetablering av veier. 


2.3.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten ligger i et populært turområde med etablerte langrennsløyper på vinteren. Tom-
ten har gode solforhold. Tomtens består av fjell og det er ikke grunn til å tro at det forelig-
ger spesielle fundamenteringsproblemer. 
 
Tomten ligger utenfor Kirkenes og kan ikke tilknyttes eksisterende teknisk infrastruktur. 


2.3.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Eier av tomt er ikke angitt. Det foreligger planer om utvikling av boliger i Førstevannslia. 
 
Tomen er et populært og mye brukt turområde hele året. 
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2.3.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent. 


2.3.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten spesielle ekstrakostnader ut over utvikling av teknisk infra-
struktur og etablering av nye veier. Disse forhold antas imidlertid ikke å påvirke tidspunkt 
for mulig byggestart. Alternative interesser med hensyn til bruk av området, kan innebære 
potensial for langvarige planprosesser for reguleringsplan og lignende. 


2.4 Alternativ D – utbygging ved Tredjevannslia 
Alternativ D - utbygging ved Tredjevannslia - innebærer en utbygging øst for E6 på veien 
inn mot Kirkenes. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke angitt, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca 5 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for en nytt sykehusbygg. 
 


 


2.4.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, og den vil ha gode utvidelses-
muligheter etter utbygging. 


2.4.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger relativt langt utenfor Kirkenes sentrum og vil således være mindre til-
gjengelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. For befolk-
ningen ved Hesseng er imidlertid tilgjengeligheten god. 
 
Det må etableres ny avkjøring fra E6 og nye vei til sykehustomten. 
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2.4.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomtens består av fjell og det er ikke grunn til å tro at det foreligger spesielle fundamen-
teringsproblemer. 
 
Tomten ligger utenfor Kirkenes og kan ikke tilknyttes eksisterende teknisk infrastruktur. 


2.4.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomtens eier er ikke angitt. Det foreligger ingen kjente planer for utnyttelse av tomten. 


2.4.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent. 


2.4.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten spesielle ekstrakostnader ut over utvikling av teknisk infra-
struktur og etablering av nye veier. Disse forhold antas imidlertid ikke å påvirke mulig 
byggestart. 


2.5 Alternativ E – utbygging ved Hesseng 
Alternativ E - utbygging ved Hesseng - innebærer en utbygging vest for E6 ved Hesseng 
på veien inn mot Kirkenes. 
 
Tilgjengelig tomteareal er ikke angitt, men anses å være tilstrekkelig. 
 
Tomten er relativt flat, med en høydevariasjon på ca 5 meter innenfor et forventet fotav-
trykk for et nytt sykehusbygg. 
 


 


2.5.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten er godt egnet til et sykehus av forventet størrelse, og den vil ha relativt gode utvi-
delsesmuligheter mot nord og sør etter utbygging. Tomtens bredde er begrenset av E6 
og boligområdet vest for tomten, og dette vil gi føringer for utforming av sykehuset. 
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2.5.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger relativt langt utenfor Kirkenes sentrum og vil således være mindre tilgjen-
gelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. Tilgjengeligheten er 
meget god for befolkningen på Hesseng. 
 
Det er etablert god avkjøring fra E6 til tomten. 


2.5.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Tomten er i dag benyttet til blant annet bilopphuggeri. Etablering av sykehus på tomten 
kan således oppfattes som en miljømessig forbedring. Grunnforholdene anses som noe 
usikre, og det bør foretas grunnundersøkelser for å avdekke eventuelle problemer. 


2.5.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Eierforhold er ikke undersøkt og det foreligger ikke kjente planer for utnyttelse av tomten. 


2.5.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent. 


2.5.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomten kan bebygges uten spesielle kostnader ut over utvikling av teknisk infrastruktur. 
Kostnader i forbindelse med eventuelt problematiske grunnforhold er ikke avklart. 


2.6 Alternativ F – utbygging i Kirkenes sentrum 
Alternativ F - utbygging i Kirkenes sentrum - innebærer en utbygging på tomten for den 
gamle brannstasjonen i Kirkenes sentrum. 
 
Tilgjengelig tomteareal anslås til ca. 9.200 m2. 
 
Tomten omfatter arealer ned mot havnen med en relativt stor høydeforskjell. 
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2.6.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomtens størrelse og høydeforskjeller gjør den relativt lite egnet til utbygging av et nytt 
sykehus. Et nytt sykehus på denne tomten vil ha svært små utvidelsesmuligheter. 


2.6.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger sentralt i Kirkenes og anses som svært tilgjengelig for byens befolkning. 
Den kan utmerket knyttes til andre sentrumsfunksjoner, for eksempel innenfor kommu-
nens sosial- og helsetjenester. 
 
Beliggenheten vil imidlertid generere mye trafikk i sentrum og skape behov for underjor-
disk parkering eller parkeringshus. 


2.6.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Det foreligger ingen kjente tekniske problemer i forhold til etablering av et nytt sykehus på 
tomten. Plasseringen midt i sentrum vil generere økt biltrafikk i bykjernen. 


2.6.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Det foreligger alternative planer for utnyttelse av tomten til næringsformål. 


2.6.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent. 


2.6.6 Økonomi og tidsaspekter 
Tomtens begrensede størrelse vil kunne påvirke byggekostnadene i form av merkostna-
der på grunn av uhensiktsmessig logistikk på byggeplassen. Terrengbehandling og 
grunnerverv kan også medføre merkostnader, herunder må avklares behovet for erstat-
ning for bygninger som må rives. 


2.7 Alternativ G – utbygging lokstallen 
Alternativ G - utbygging ved lokstallen - innebærer utbygging på tomten ved den gamle 
lokstallen for Sydvaranger Gruver. (Se illustrasjon neste side.) 
 
Tilgjengelig tomteareal anslås til 34.000 m2. 
 
Tomten omfatter arealer øst for den gamle lokstallen og sør for Sydvarangers produk-
sjons-/verkstedhaller og har en høydevariasjon på ca 9 meter innenfor forventet fotav-
trykk for et nytt sykehus. 


2.7.1 Tomtens funksjonelle egnethet 
Tomten anses som godt egnet for et nytt sykehus, med gode utvidelsesmuligheter, forut-
satt at det oppnås enighet med grunneiere om tilstrekkelig tomteareal. 
 
Det er vist to alternative utbyggingsmuligheter. Alternativ 1 viser sykehusanlegget plas-
sert lengst mot sør på tomten, fritt i forhold til eksisterende produksjonshall. Alternativ 2 
viser en utbygging i direkte tilknytning til produksjonshallen. Her er eksisterende veiføring 
opp til øvre nivå på tomten beholdt som i dag, noe som gir adkomstmuligheter direkte på 
plan i alle 3 etasjer i sykehusanlegget. 


2.7.2 Tomtens tilgjengelighet 
Tomten ligger sør for og tett på Kirkenes sentrum ved innkjøringen til byen. Eksisterende 
veianlegg må utbedres og det må vurderes en ny avkjøring til tomten nærmere Første-
vann for å lette adkomsten utenfra. 
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2.7.3 Tomtens miljømessige og tekniske egnethet 
Eventuelle forurensninger i grunnen som resultat av gruvedriften er ikke kjent, men bør 
utredes. Tomten ligger i direkte tilknytning til Kirkenes sentrum og kan sannsynligvis til-
knyttes eksisterende teknisk infrastruktur. 


2.7.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomten eies av Sydvaranger Gruver og inngår i et område som Sydvaranger ønsker å 
benytte til næringsutvikling. Sydvaranger uttaler imidlertid at de ønsker sykehuset tilknyt-
tet som en del av denne utviklingen. 
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Illustrasjon: Mulig utforming og plasseringer av nytt sykehus ved lokstallen 


2.7.5 Planstatus 
Planstatus er ikke kjent. 


2.7.6 Økonomi og tidsaspekter 
Ut over usikkerheten om forurensning i grunnen foreligger det ingen grunn til å anta at en 
utbygging på tomten innebærer ekstra kostnader eller forsinkelser. Et samarbeid med 
Sydvaranger Gruver om etablering av infrastruktur, kan resultere i reduserte grunninves-
teringer sammenlignet med andre alternativer. 


3 Innspill fra interessenter 
 
Ved den avsluttende bearbeiding av denne utredningen, vil saken bli forelagt følgende 
interessenter med anmodning om kommentarer til utredningen: 
 
• Sør-Varanger kommune – helse- og omsorgstjenestene 
• Sør-Varanger kommune – plan- og bygningsmyndigheten 
• Statens vegvesen 
• Noen berørte grunneiere 
• Prosjekteringsgruppen for Nye Kirkene synspunkter 
 
Kommentarer fra disse interessentene vil bli redegjort for og hensyntatt i den grad de er 
relevante for de vurderingskriterier som ligger til grunn for utredningen. 


4 Sammenligning mellom alternativ 


4.1 Funksjonell egnethet 
Når det gjelder tomtenes funksjonelle egnethet skiller alternativ B Prestøya, D Tredje-
vannslia og G Lokstallen seg positivt ut. Eksisterende sykehustomt i alternativ A er imid-
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lertid relativt trang med en begrenset fleksibilitet for alternative disposisjoner av tomten, 
dersom eksisterende bygninger skal bestå under hele utbyggingsperioden. Alternativ B, D 
og G har alle god fleksibilitet og gode utvidelsesmuligheter. 
 
Alternativ C Førstevannslia, er mindre egnet på grunn av tomtens bratte stigningsforhold. 
Alternativ E Hesseng vil ha begrenset fleksibilitet på grunn av at tomtens bredde begren-
ses av E 6 og boligområdet vest for tomten. Alternativ F Sentrum er lite egnet på grunn 
av begrenset areal og store høydeforskjeller. 


4.2 Tilgjengelighet 
Tomtealternativ G Lokstallen skiller seg ut som det best tilgjengelige alternativ med god 
nærhet både til Kirkenes sentrum og hovedinnfartsåren inn til Kirkenes. 
 
Alternativ A ved eksisterende sykehus, B Prestøya og F Sentrum vil ha god tilgjengelig-
het, men det genereres trafikk gjennom Kirkenes sentrum for hovedtyngden av brukerne 
som ankommer via E6. Alternativ F Sentrum vil skape behov for underjordisk parkering 
eller parkeringshus. 
 
Tomtealternativ C Førstvannslia er kun tilgjengelig via gangvei fra Grenselandsmuseet og 
vil kreve relativt omfattende omlegging og nyetablering av veier. Tomtealternativ D Tred-
jevannslia og E Hesseng ligger lengre fra Kirkenes sentrum og vil være vesentlig mindre 
tilgjengelig for befolkningen i Kirkenes sammenlignet med dagens sykehus. Tilgjengelig-
heten fra Hesseng er dog bedre enn for dagens sykehus. 


4.3 Miljømessig og teknisk egnethet 
Alternativ A ved eksisterende sykehus, B Prestøya og F Sentrum vil ha negative miljø-
messige konsekvenser ved at gjennomgangstrafikken i sentrum opprettholdes. Alternativ 
B Prestøya vil kreve oppfylling og har en del usikkerheter vedrørende grunnforhold og 
eventuelle miljøgifter i grunnen.  
 
Alternativ C Førstevannslia vil medføre uønskede miljømessige begrensninger i et popu-
lært turområde. Alternativ D Tredjevannslia ligger så langt utenfor sentrum at den ikke 
kan tilknyttes eksisterende infrastruktur. Det samme gjelder alternativ E Hesseng, men 
fjerning av eksisterende virksomhet på tomten kan være en miljømessig forbedring i 
nærmiljøet. 
 
Alternativ G Lokstallen har den mest gunstige beliggenhet når det gjelder nærhet til sent-
rum og infrastruktur uten å generere trafikk gjennom Kirkenes sentrum. Eventuelle for-
urensinger i grunnen som et resultat av gruvedriften bør imidlertid utredes. 


4.4 Eierforhold og alternativ bruk 
Tomt A ved eksisterende sykehus eies av sykehuset og er best egnet for dette kriterium. 
Tomt B Prestøya er i dag en del av fjorden. Det foreligger planer for utvikling av området 
med oppfylling på vestsiden av fjorden. For tomtealternativ C Førstevannslia foreligger 
planer om utvikling av boliger. For alternativ D Tredjevannslia og E Hesseng foreligger 
det ingen kjente planer for utnyttelse av tomtene. For tomt F Sentrum foreligger det alter-
native planer for utnyttelse av tomten til næringsformål. 
 
Tomtealternativ G Lokstallen eies av Sydvaranger Gruver og inngår i område som Sydva-
ranger ønsker å benytte til næringsutvikling. Sydvaranger uttaler imidlertid at de ønsker 
sykehuset tilknyttet som en del av denne utviklingen. 


4.5 Planstatus 
Planstatus er ikke vurdert. Dette vil bli gjort i samarbeid med kommunens planmyndighet. 
 
I oppsummeringen i avsnitt 4.1.7, er det dog gjort en foreløpig antagelse om planstatus, i 
det vi antar at alle de aktuelle alternativ krever utarbeidelse av reguleringsplan. 
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4.6 Økonomi og tidsaspekter 
For tomt A ved eksisterende sykehus er det ikke registrert forhold som tilsier spesielle 
utgifter, men driftsulemper for eksisterende sykehus må påregnes i byggeperioden. For 
alternativ B Prestøya vil oppfylling av tomten medføre en del tilleggsutgifter og mulig for-
skyvning av fremdrift. Alternativ C Førstevannslia vil gi ekstra kostnader for etablering av 
infrastruktur og nye veier. Tomtealternativ D Tredjevannslia kan bebygges uten spesielle 
ekstrakostnader ut over utvikling av teknisk infrastruktur og etablering av nye veier. For 
alternativ E Hesseng må det etableres teknisk infrastruktur og avklaring av usikre grunn-
forhold. For alternativ F Sentrum vil tomtens begrensede størrelse kunne påvirke bygge-
kostnadene i form av merkostnader på grunn av uhensiktsmessig logistikk på byggeplas-
sen. 
 
Ut over usikkerheten om forurensninger i grunnen foreligger det ikke grunnlag for å anta 
at en utbygging på tomt G Lokstallen innebærer ekstra kostnader eller forsinkelser. Et 
samarbeid med Sydvaranger Gruver om etablering av infrastruktur kan resultere i redu-
serte grunninvesteringer sammenlignet med andre alternativer. 


4.7 Oppsummering av vurdering 
Denne rapportens vurderinger kan oppsummeres slik: 
 
• Funksjonell egnethet: 


 
Alternativene B ved Prestøya anses som det best egnede, særlig fordi tomta er flat 
og kan få en utstrekning som muliggjør ulike løsninger og framtidig utvidelse. Alter-
nativ G Lokstallen er nest best, og denne tomta innebærer også interessante mu-
ligheter for samvirke med andre utbyggere/virksomheter i området. 


 
• Tilgjengelighet: 


 
Alternativ G ved Lokstallen anses som det best egnede. Tomta ligger sentralt til for 
alle i Kirkenes, ligger ved E6 og er lett tilgjengelig for de som kommer sørfra. 


 
• Miljømessig og teknisk egnethet: 


 
Alternativ G ved Lokstallen anses som det best egnede, med nærhet til teknisk inf-
rastruktur og uten miljømessige ulemper for omgivelsene. 


 
• Eierforhold og alternativ bruk: 


 
Alternativ A Prestøya anses som det best egnede, med sykehuset som eier av de 
aktuelle arealer og uten at det foreligger konkrete planer om alternativ bruk. 


 
• Planstatus: 


 
Kriteriet er ikke ferdig utredet, men foreløpig anses alternativ A Prestøya som det 
gunstigste. Selv om ny reguleringsplan vil være nødvendig, så antar en at det ikke 
vil være problematisk å få gjennomført en slik planlegging. 


 
• Økonomi og tidsaspekter: 


 
Alternativ A Prestøya og G Lokstallen anses som noenlunde likeverdige. Det er et 
lite fortrinn for G Lokstallen, der det ikke er nødvendig å ta spesielle hensyn til et 
sykehus i full drift som nærmeste nabo. 
 
Alternativ G Lokstallen kan medføre behov for erverv av grunn og kostnader i den 
forbindelse. Hvorvidt erverv av grunn er en kostnad eller en varig investering, har vi 
ikke tatt stilling til her. I tillegg til dette må spørsmålet om avhendelse av eksiste-
rende bygninger og eiendommer på Prestøya tas med i betraktning. 


 
Ut fra ovenstående oppsummeres alternativ G Lokstallen som det beste tomtealternativ, 
ut fra de kriterier som er definert i denne utredningen. 
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4.8 Konklusjon og anbefaling 
Vi anbefaler at tomtealternativ G Lokstallen legges til grunn for den videre planlegging, 
dog med forbehold om hvordan kostnader ifm. erverv, respektive avhending, av grunn 
behandles i den totaløkonomiske vurdering. 
 
Dette forbeholdet kan eventuet føre til en endret vurdering av dette alternativ når den 
økonomiske usikkerheten er avklart. Derfor vil vi peke på at utredningen også innebærer 
at sykehuset har andre, gode tomtealternativer. Som nest best framstår en lokalisering 
ved eksisterende sykehus, altså alternativ A. Grunnen til at dette alternativ ikke når opp 
som det beste, er dårligere funksjonalitet og tilgjengelighet enn den anbefalte løsning. 
 
Videre peker vi på at begge alternativene D og E, henholdsvis ved Tredjevann og ved 
Hesseng, scorer bra i vår vurdering og derfor må anses som aktuelle løsninger. Dersom 
disse alternativene skal komme nærmere i betraktning, vil vi anbefale en grundigere stu-
die av disse, for eksempel i samarbeid med prosjekteringsgruppen. 
 
Som rådgiver vil vi i tillegg til de kriterier som er benyttet i utredningen, peke på de gode 
muligheter som utbygging ved Lokstallen innebærer med hensyn til å beholde sykehuset i 
sentrum. Denne lokaliseringen kan muliggjøre gode samhandlingsmuligheter med andre 
virksomheter, både private og offentlige, og sykehuset kan være med å styrke levedyktig-
heten for Kirkenes sentrum. 
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Til: Hospitalitet AS 


Att: Gunnar Stumo
Fra: Norconsult AS, Kirkenes 


Åge Antonsen
Dato: 02.11.2009 


Kopi til:  
 
NOTAT VEDRØRENDE TEKNISK INFRASTRUKTUR I FORHOLD TIL 7 
ALTERNATIVE TOMTELOKASJONER FOR KIRKENES NYE SYKEHUS. 
 
Oppdraget fra Hospitalitet AS har vært å belyse de ulike mulighetene for å tilknytte teknisk infrastruktur som 
vann, avløp, elkraft og evt. fjernvarme i forhold til de 7 foreslåtte tomtealternativene for det nye sykehuset. 
Vi har også konferert med Varanger Kraft AS og Sør-Varanger kommune om eventuelle begrensninger i 
nevnte infrastruktur på de ulike tomtealternativene. 
 
Våre undersøkelser er basert på lokal kunnskap om infrastrukturen og opplysninger som fremkom i møte på 
fredag 30.11.09 med virksomhetsleder Teknisk Drift, Ivar Kaski og virksomhetsleder Plan og utvikling, 
Håvard Lund. I møtet fremkom det også opplysninger om reguleringsstatus, grunnforhold og 
miljøkonsekvenser på de foreslåtte tomtealternativene, og vi har derfor valgt å ta dette med i dette notatet. 
Vår kontaktperson i Varanger Kraft Nett AS har vært avdelingssjef Jarle Andreassen. 
 


Kort om foreløpig kapasitetsbehov og løsninger for forsyning av elektrisk 
kraft 
De kapasitetsbehovene som vi foreløpig har synliggjort overfor Varanger KraftNett er i størrelsesorden 1,5 – 
2,0 MW for teknisk drift og lys. Vi har i tillegg nevnt i vår korrespondanse med dem at det kan bli aktuelt 
med en elektrokjele på ca. 1 MW, avhengig av hvilke oppvarmingsløsninger som er tilgjengelige på de ulike 
tomtealternativene.  
 
Status på fjernvarmeutbygging i Kirkenes 
Trondheim Energi fjernvarme (TEF) har søkt konsesjon på fjernvarme i Kirkenes og en avklaring på denne 
forventes å forelligge i disse dager. Eksisterende Kirkenes sykehus ligger inne i selskapets 
kapasitetsoversikter og utgjør ca. 30 % av den beregnede samlede energileveransen i det planlagte 
fjernvarmeanlegget. Dette betyr at lokaliseringen av Kirkenes Nye sykehus vil ha en avgjørende betydning i 
forhold til en mulig realisering av et avfallsforbrenningsanlegg med energiutnyttelse i Kirkenes.    
    
De ulike tomtealternativene: 
 
Alternativ A – utbygging ved eksisterende sykehus 


 
Forsyning av elektrisk kraft 
Det ligger høyspentkabler inne på tomten som kan tilpasses et nytt sykehus. Det vil påløpe kostnader for 
tilpassninger i høyspentnettet og til en ny nettstasjon med nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med 
en løsning på eksisterende tomt betegnes som ”mindre” 
 
Vann og avløp 
Eksisterende vannforsyning og reservereservoar i fjellet kan benyttes til det nye sykehuset med mindre 
endringer. 
Avløpsituasjonen til eksisterende sykehus omfatter en egen slamutskiller med synkeledning ut i fjorden. 







 NOTAT 
 Oppdragsnr.:  
 Notatnr.:  
 Side: 2 av 5 
 


Postboks 217, 9915 KIRKENES    Storgata 5, 9900 KIRKENES    Telefon: 78 99 24 33    Telefax: 78 99 65 60 


\\hsydk2\user\dsand\styret helse finnmark\2009-11-09 styremøte (telefon)\notat om teknisk infrastruktur - kirkenes nye sykehus.doc  2009-11-


Sør-Varanger kommune signaliserer at et nytt sykehus bør tilknyttes det nye avløpsrenseanlegget i Kirkenes 
sentrum. Avløpsrenseanlegget og utslippsledning til sjø vil bli lokalisert på Prestøya, vest for eksisterende 
sykehus.  Kostnader for å tilpasse ny avløpsledning anses å bli ”mindre”. 
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
Trondheim Energi Fjernvarme har planlagt å forsyne det eksisterende sykehuset med fjernvarme og det antas 
at dette også vil gjelde for det nye sykehuset. Det har også tidligere vært vurdert løsninger med å benytte 
eksisterende energisentral ved Kirkenes sykehus som ekstra sikring av energiforsyningen i 
fjernvarmeanlegget. Det foreligger en prosjektert løsning med utnyttelse av en sjøvannsbasert varmepumpe 
for å dekke opptil 80 % av energibehovet for oppvarming ved det eksisterende sykehuset. Investeringen ble 
avventet i forhold til endelig avklaring på bygging av et mulig fjernvarmeanlegg.   
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Det foreligger ingen kjente opplysninger om spesielle grunnforhold eller forurensninger i grunnen på den 
aktuelle tomten. 
 
Reguleringsstatus 
Tomten er regulert til sykehusformål. I den grad deler av eksisterende sykehus ikke blir revet i forbindelse 
med bygging av nytt, må det avklares hva eksisterende reguleringsplan inneholder av bestemmelser i forhold 
til arealutnyttelse, osv.  
 


Alternativ B – utbygging på eller ved Prestøya 
 
Forsyning av elektrisk kraft 
Det ligger høyspentkabler i området som kan tilpasses et nytt sykehus. Det vil påløpe kostnader for 
tilpassninger i høyspentnettet og til en ny nettstasjon med nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med 
en løsning på denne tomta betegnes som ”mindre” 
 
Vann og avløp 
Eksisterende vannforsyning til Prestøya følger Prestøyveien og har tilstrekkelig kapasitet til å dekke 
vannbehovet ved det nye sykehuset  
Et nytt sykehus må tilknyttes det nye avløpsrenseanlegget for Kirkenes sentrum. Avløpsrenseanlegget og 
utslippsledning til sjø vil bli lokalisert på Prestøya, vest for eksisterende sykehus. Kostnader for tilknytning 
anses å bli ”mindre”   
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
Trondheim Energi Fjernvarme har planlagt å forsyne det eksisterende sykehuset med fjernvarme og det antas 
at dette også vil gjelde for det nye sykehuset. Lokaliseringen medfører at en løsning med sjøvannsbasert 
varmepumpe er uaktuell.   
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Området er i dag definert som sjøområde. Tilstøtende industriområde er basert på en tidligere avfallsfylling 
med forurensninger i grunnen. VL Ivar Kaski i Sør-Varanger kommune opplyser at de har tilgjengelig flere 
rapporter fra utførte grunn- og miljøundersøkelser i dette området. 
 
Reguleringsstatus 
Området er definert som sjøområde. 
 
 
Alternativ C – utbygging ved Førstevannslia 
Forsyning av elektrisk kraft 
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Det må legges ny høyspentforsyning fra traforom i Sydvaranger Gruves nye pumpestasjon for industrivann 
ved 1. vann.  Merkostnader i forbindelse med plasseringen relaterer seg hovedsakelig til kabeltrekking i 
fjellgrøfter frem til det nye sykehuset og må anses ”mindre” 
 
Vann og avløp 
Det etableres nå ny infrastruktur på vann og avløp fra krysset ved 1. Vann og avkjørsel til Sydvaranger 
Gruve AS og opp til det nye boligfeltet på Skytterhusfjellet. Infrastrukturen passerer i det foreslåtte området 
for plassering av nytt sykehus. Det planlagte ledningsnettet har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet ved 
sykehuset. Kostnader for tilknytning er å betrakte som ”mindre” 
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
Det må antas at det vil være aktuelt å forsyne det nye sykehuset med fjernvarme også ved dette 
tomtealternativet. 
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Fjellområde med ingen kjente miljøforurensninger 
 
Reguleringsstatus 
Området er regulert til boligbygging. 
 


Alternativ D – utbygging ved Tredjevannslia 
Forsyning av elektrisk kraft 
Det må legges nye høyspent til dette aktuelle området fra Hesseng boligområde. Fremføringen forutsetter 
kryssing av jernbanelinjen og E6. Det vil påløpe kostnader for kabler i grøft og ny nettstasjon med 
nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med en løsning på denne tomta betegnes som ”mindre”. 
Varanger Kraft Nett vil utføre arbeidet med forsyningen og kreve kostnader refundert gjennom 
anleggstilskudd. Størrelsen på dette anleggstilskuddet beregnes i tidligfase av Varanger Kraft Nett 
 
Vann og avløp 
Det må etableres ny infrastruktur på vann og avløp. På avløpsiden må det legges nye avløpsledninger fra 
sykshuset og frem til kommunal pumpestasjon ved Rimi-butikken på Hesseng. Dette betyr at ledningstraseen 
vil måtte krysse E6 og jernbanelinjen til Sydvaranger Gruve AS. Løsningen vil også medføre at avløpet må 
pumpes fra sykehuset og frem til den kommunale pumpestasjonen. 
Den nye vannledningen følger samme trase og kan kobles på hovedvannledningen mellom Sandnes og 
Kirkenes i området ved den kommunale avløpspumpestasjonen.  
Et annet alternativ er å benytte legge avløpspumpeledningen og vannledningen i 3.vann og ned til 
pumpestasjonen mellom 3. og 2. vann. Denne løsningen medfører også kryssing av E6 og jernbanelinjen. 
Kostnaden i forbindelse med begge de foreslåtte løsningene må anslåes som ”større”. 
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
En løsning med fjernvarme til dette området er uaktuell på grunn av fremføringskostnadene. 
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Det har vært nevnt at området kan inneholde sprenglegemer i form av etterlateskaper fra 2. verdenskrig. VL 
Håvard Lund opplyste i møtet at det ikke er påvist slike sprenglegemer i det aktuelle området. Det anbefales 
uansett at det tas kontakt med Forsvaret for en endelig avklaring av dette spørsmålet. 
 
Reguleringsstatus 
Området er definert som LNF.område på reguleringsplanen. 
 


Alternativ E – utbygging ved Hesseng 
Forsyning av elektrisk kraft 
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Det må legges nye høyspent til dette aktuelle området fra Hesseng boligområde. Det vil påløpe kostnader for 
kabler i grøft og ny nettstasjon med nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med en løsning på denne 
tomta betegnes som ”mindre”. Varanger Kraft Nett vil utføre arbeidet med forsyningen og kreve kostnader 
refundert gjennom anleggstilskudd. Størrelsen på dette anleggstilskuddet beregnes i tidligfase av Varanger 
Kraft Nett 
 
Vann og avløp 
Det må etableres ny infrastruktur på vann og avløp. På avløpsiden må det legges nye avløpsledninger fra 
sykshuset og frem til kommunal pumpestasjon ved Rimi-butikken på Hesseng. Løsningen medfører ikke 
krysning av E6 og jernbanelinjen til Sydvaranger Gruve AS. Løsningen vil også medføre at avløpet må 
pumpes fra sykehuset og frem til den kommunale pumpestasjonen. 
Den nye vannledningen følger samme trase og kan kobles på hovedvannledningen mellom Sandnes og 
Kirkenes i området ved den kommunale avløpspumpestasjonen.  
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
En løsning med fjernvarme til dette området er uaktuell på grunn av fremføringskostnadene. 
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Tomten er frem til i dag benyttes som deponi for bilvrak og  VL Håvard Lund opplyste i møtet at det vil 
være nødvendig med miljøtiltak i grunnen ved en plassering av sykehuset på denne tomta.  
 
Reguleringsstatus 
Området er i dag regulert til næringsformål. 
 
 
Alternativ F – utbygging i Kirkenes sentrum 
Forsyning av elektrisk kraft 
Det ligger høyspentkabler i det aktuelle området. Det vil være nødvendig med tilpassning av høyspentkabler 
og bygging av ny nettstasjon med nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med en løsning på denne 
tomta betegnes som ”mindre”.  
 
Vann og avløp 
Vannforsyning kan tilknyttes kommunalt ledningsnett ved tomten Avløp tilknyttes det eksisterende 
avløpsledningsnettet som ligger langs Strandveien (E6). Kostnadene ved denne løsningen må anses som 
”mindre” 
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
En løsning med fjernvarme til dette området er meget aktuell og ligger allerede inne i planene til Trondheim 
Energi Fjernvarme. 
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Det er ingen kjente miljøforurensninger på tomta. Et moment som må belyses nærmere er eventuelle 
restriksjoner i forhold til Sydvaranger Gruve AS sin utslippsledning som ligger i kulvert som krysser deler av 
området. 
 
Reguleringsstatus 
Området er i dag regulert til næringsformål og brannstasjon. Det eksisterer et felles reguleringsselskap for 
det aktuelle området.   
 


Alternativ G – utbygging lokstallen 
 
Forsyning av elektrisk kraft 
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Det ligger høyspentkabler i det aktuelle området. Det vil være nødvendig med tilpassning av høyspentkabler 
og bygging av ny nettstasjon med nødvendig utrustning. Kostnader i forbindelse med en løsning på denne 
tomta betegnes som ”mindre”.  
 
Vann og avløp 
Vann og avløpsledninger kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet som kommer fra Skytterhusfjellet ned 
mot Kirkenes sentrum. Ledningene må krysse E6. Kostnadene ved denne løsningen må anses som ”mindre” 
 
Fjernvarme/Alternative energikilder 
En løsning med fjernvarme til dette området vil være høyst aktuell men ligger for øyeblikket ikke inne i 
planene til Trondheim Energi Fjernvarme. 
 
Grunnforhold/Miljøkonsekvenser 
Det ble fra Sør-Varanger kommune påpekt at det sannsynligvis er miljøforurensninger i grunnen. Det bør 
avklares med Sydvaranger As om det foreligger grunnundersøkelser for det aktuelle området. Det ble fra 
kommunens side stilt spørsmål rundt problematikken med støy fra jernbanen og eventuell støvavgivelse fra 
produksjonen til Sydvaranger Gruve AS. 
 
Reguleringsstatus 
Området er i dag regulert til nærings- og industriformål.  
 
 


Kirkenes, 02. nov. 2009 


 
Åge Antonsen 
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