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Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

plan for fremtidige parkeringsbehov, 

oppfølging av styresak 70-2012 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering 
og bygging i styremøte, den 22. juni 2012. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 10: Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan 
innen utgangen av 2012 for hvordan fremtidige parkeringsbehov ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø skal løses. 
 
Formålet med denne saken er å belyse parkeringssituasjonen for UNN Breivika og å 
foreslå konkrete løsninger for perioden 2013-2018, samt muligheter i et videre 
perspektiv som bør utredes i forbindelse med eller parallelt med fremtidig 
idéfaseutredning for psykiatri- og rusbehandling i Tromsø.  
 
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vil til styremøte i 
helseforetaket, den 8. mai 2013 fremme tilsvarende orienteringssak for styret i UNN. 
 
Sammendrag og anbefaling 
Ved UNN Breivika er det i dag 118 gjesteparkeringsplasser og 829 parkeringsplasser for 
ansatte. Ved utgangen av 2012 var situasjonen at det manglet 40-50 parkeringsplasser 
for ansatte. For pasient- og gjesteparkering var kapasiteten 100 % benyttet, og det er 
anslått et behov for 10-15 plasser ekstra for å bufre i perioder med økt aktivitet.  
Strategien for 2013 har derfor vært å skaffe tilveie tilstrekkelig med parkeringsplasser 
for å dekke behovet pr. 31. desember 2012. 
 
Våren 2014 skal det etableres brakkerigg for A-fløyprosjektet som vil okkupere 70 av 
dagens parkeringsplasser frem til prosjektet avsluttes 2018. I 2015 vil det nye 
sykehushotellet stå ferdig, og her anslås det et ekstra parkeringsbehov for 25 
gjesteplasser. Når arbeidet med PET-senter påbegynnes, vil dette redusere 
parkeringskapasiteten permanent med 50 plasser. 
 
Utfordringen med å sørge for tilstrekkelig parkeringskapasitet i perioden 2013-2018 
tenkes løst med en kombinasjon av ekstra innleie av parkeringsareal sammen med 
tiltak som vil stimulere til mindre bruk av privat bil.  
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Det er nylig etablert en leieavtale for 22 ekstra plasser ved Tromsø havn og en avtale 
om utvidet parkeringsareal på Troms Buss tomten, som vil gi ytterligere 50 nye plasser, 
vil være på plass i mai 2013.  
 
Drift- og eiendomssjefen mener også at det er et potensial i forhold til å utnytte 
eksisterende parkeringsareal bedre, noe som vil gi ca 25 plasser ekstra. En eventuell 
riving av Rødbrakka vil øke kapasiteten med 22 plasser. Øvrige foreslåtte stimulerende 
tiltak vil anslagsvis redusere parkeringsbehovet med rundt 75 plasser. 
 
UNN vil prioritere parkeringsplasser for pasienter og gjester ved å øremerke 
parkeringsplasser nærmest hovedinngang til denne gruppen og øke antallet 
tilgjengelige parkeringsplasser.  
 
Parkeringsløsningen på lang sikt, etter 2018, vil være avhengig av hvilke strategiske 
valg UNN gjør for fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for 
uteområder (grøntanlegg med mer), og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være 
lokalisert i fremtiden. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere parkeringshus 
er da et alternativ som bør utredes. 
 
Direktørens ledergruppe i UNN har diskutert denne saken og slutter seg til at 
parkeringsbehovet på kort sikt løses ved å leie inn areal tilsvarende ca 75 
parkeringsplasser i avstand 400-600 meter fra sykehuset. Videre at virkemidler/tiltak 
som prisjustering, behovsprøving, Tromsø marka, sykkelparkering og bedre busstilbud 
utvikles og gjennomføres. 

 
Drift- og eiendomssjefen i UNN har fått i oppdrag av adm. direktør i HF-et om å utrede 
og skissere en løsning om etablering av et eller flere parkeringshus i Breivika alternativt 
langtidsleie av parkeringsbygg i ekstern regi i forbindelse med idéfaseutredningen for 
psykiatri- og rusbehandling i Tromsø eller en eventuell tomteutvidelse.   
 
Medbestemmelse 
Parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved UNN Breivika, oppfølging av styresak 70-
2012 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 13. mai 2013. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt, jf. styresak 67-
2013/5 Referatsaker. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene fra UNN og ber styret om å 
ta saken til orientering. 
 
Adm. direktør forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-
nivå for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF holder 
forventet fremdrift på utvidelse av antall parkeringsplasser samt at effekt av andre 
tiltak finner sted i tråd med forutsetningene.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i Breivika. 

 
 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning  
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Saksutredning 
Bakgrunn og saksfremstilling 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er i Helse Nord RHF, styresak 70-2012 
”Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging” bedt

 

 om å 
redegjøre for hvordan vi skal løse det parkeringsbehovet for UNN Breivika i 
byggeperioden 2013-2018, samt videre perspektiv. 

Dagens parkeringskapasitet og -behov 
Ved UNN Breivika er det i dag 118 gjeste parkeringsplasser og 829 ansatte 
parkeringsplasser. 
 
Tabell 1: 

Antall p-plasser Unn - Breivika (Revidert 11.03.2013) 
Regulert ansatte og drifts plasser øst for Hansine Hansens vei 405 
Regulert ansatt plasser vest for Hansine Hansens vei 317 
Gjesteplasser  118 
Distriktsdrosjer 9 
Innleide plasser, Tromsø Havn 22 
Innleide plasser, TIRB tomta 85 
TOTALT Breivika 956 
Totalt ansatte plasser minus gjester og drosjer** 829 

 
Ved utgangen av 2012 var situasjonen at det manglet 40-50 parkeringsplasser for 
ansatte. For pasienter var kapasiteten 100 % benyttet og det er anslått et behov for 10-
15 plasser ekstra. For 2013 har derfor strategien vært å skaffe tilveie tilstrekkelig med 
parkeringsplasser for å dekke behovet pr. 31.12.2012. 
 
Parkeingsbehov år 2014-2018 
Våren 2014 skal det etableres en brakkerigg for A-fløya prosjektet som vil okkupere 70 
av dagens parkeringsplasser frem til prosjektet avsluttes 2018. 
 
I 2015 vil nye sykehushotellet stå ferdig og her anslås det et ekstra parkeringsbehov for 
25 besøkende/pasienter. PET senteret skal påbegynnes i 2015 og vil da permanent 
redusere parkeringskapasiteten med 50 plasser. 
 
Utfordringen med å sørge for tilstrekkelig parkeringskapasitet i perioden 2013- 2018 
tenkes løst med en kombinasjon av ekstra innleie av parkeringsareal med tiltak som vil 
stimulere til mindre bruk av privatbil. Det er nylig etablert leieavtale for 22 ekstra 
plasser ved Tromsø havn og en avtale om utvidet parkeringsareal på Troms Buss tomta, 
som vil gi ytterligere 50 nye plasser, er i sluttforhandlinger. Det er også drift- og 
eiendomssjefens mening at det er et potensial på å utnytte eksisterende parkeringsareal 
bedre, noe som vil gi ca 25 plasser ekstra. En eventuell riving og fjerning av Rødbrakka 
vil gi ytterligere 22 plasser. Øvrige stimulerende tiltak vil anslagsvis redusere 
parkeringsbehovet med rundt 75 plasser.  
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Tabell 2 viser en sammenstilling av utfordringen og løsningene for 
parkeringssituasjonen i Breivika: 
 
Tabell 2: Parkeringsutvikling UNN Breivika - 
kort og lang sikt 2013         2014     2015 2016 2017 2018 

2019-
2025 SUM 

  Feb Mai Juni Aug Okt Jan Feb Apr             
22 nye parkeringsplasser Tromsø havn                           22 
50 nye parkeringsplasser ved TIRB tomta                           50 
Behovsprøvd parkering                           20 
Bedre utnyttelse/utvidelese eget P-areal - 25 
plasser                           25 
Sykkelparkering, Tromsømarka, tilpasning 
busstilbud                           15 
Prisjustering                           15 
Rødbrakka rives - gir 22 P-plasser                           22 
Anleggsrigg A-fløya - Fortrenger 70 P-plasser                           -70 
Pasienthotell ferdig - økt behov 25 P-plasser                           -25 
Bygging Av PET - 50 P-plasser forsvinner 
permanent                           -50 
Anleggsrigg A-fløya Rives - 70 P-plasser 
tilbakeføres                           70 
Event flytting av psyk. - P-hus erstatter P-plasser                             
Endring av antall P-plasser med ref. 31.12.2012                           94 

 
UNN ønsker å prioritere pasient- og gjesteparkering ved at parkering nærmest 
hovedinngang øremerkes denne gruppen og at antallet tilgjengelige parkeringsplasser 
økes. 
 
Parkeringsbehov 2019 
Parkeringsløsningen på lang sikt, etter 2018, vil være avhengig av hvilke strategiske 
valg UNN gjør for fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for 
uteområder (grøntanlegg med mer) og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være 
lokalisert i fremtiden.  
 
Tomtesituasjonen i Breivika er slik at det ikke er ledig areal verken til videre utbygging 
eller økning av parkeringsplasser. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere 
parkeringshus er et alternativ som bør utredes i forbindelse med idéfaseutredningen 
for Psykiatri- og rusbehandling i Tromsø eller eventuell tomteutvidelse. 
 
Vurdering av tiltak på kort og lengre sikt 
Forslag til tiltak 2013-2018 
For å stimulere til økt bruk av kollektiv transport og alternative transportløsninger 
anbefales følgende fokus-/tiltaksområder:  
a) Øke parkeringsavgiften til et nivå minimum på linje med bussprisene slik at buss 

blir en mer attraktiv løsning enn å kjøre privatbil. 
b) Etablere overbygd/innebygd sykkelparkering ved personalinngangene. 
c) Samarbeide med Tromstrafikk om forbedret rutetilbud i vaktskiftperiodene 
d) Oppfordre til økt bruk av Tromsømarka som transportvei til og fra jobb. 
e) Behovsprøvd parkering, ved at ansatte må bo en viss avstand fra UNN Breivika for å 

kunne få parkeringstillatelse uten særskilt grunn. 
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For å øke parkeringskapasiteten raskt anbefales det følgende tiltak: 
f) Leie inn eksternt parkeringsareal tilsvarende minimum 70-75 parkeringsplasser i 

en avstand på 400-600 meter fra sykehuset.  
 
Drift- og eiendomssjefen har allerede igangsatt arbeid med punktene b-d og f. Det er 
allerede innleid 22 parkeringsplasser i en gangavstand på ca 600 m fra sykehuset og det 
arbeides med å leie areal som vil gi ytterligere ca 50 plasser på Tromsbuss tomta. Til 
sammen vil disse arealene gi 70-75 nye parkeringsplasser, som i kombinasjon med de 
andre nevnte tiltak antas å være tilstrekkelig for å imøtekomme parkeringsutfordringen 
frem til nybyggene i Breivika står ferdig. 
 
Forslag på lang sikt (etter 2018)) 
For å bedre parkeringssituasjonen på lengre sikt må det fokuseres spesielt på følgende 
to områder:  
a. Øke parkeringskapasiteten på permanent basis gjennom å; 

• Kjøpe/langtidsleie eksterne parkeringsarealer 
• Bygge parkeringshus på egen eiendom eller langtidsleie parkeringshus på 

ekstern eiendom.  
b. Ytterligere fokus på tiltak som stimulerer til valg av mer miljøvennlige måter å 

komme seg til og fra på. 
 
Økonomi 
 
Kort sikt: For å leie inn 70-75 parkeringsplasser, utgjør kostnaden kr 229,-/m2. Til 
sammen vil årlig leie på disse utgjøre kr 550.000,- ved bruk av ca 
32m2/parkeringsplass. I tillegg kommer brøyteutgifter og tilsyn ca kr 60.000,-. Totale 
driftskostnader er kr 35,-/dag ved 80 % belegg. 
 
Den totale økningen av driftskostnader pr år, tenkes dekket inn gjennom økte inntekter 
på grunn av flere parkeringsplasser og etter hvert en økning av parkeringsavgiften. 
 
Lang sikt: Drift- og eiendomssenteret anslår at parkering i hus kan realiseres med 25 
m2/parkeringsplass (minimum areal). Som eksempel vil da bygging av et 6 etasjes 
parkeringshus for 600 biler, med en grunnflate på 2500 m2, koste rundt 150 mill. 
kroner.  
 
Ved å bygge parkeringshus vil vi frigi sårt tiltrengt areal. Eksisterende parkeringsareal 
har dessuten en dårlig utnyttelsesgrad (opp i mot 39 m2/parkeringsplass), hvilket 
betyr at en nevnte parkeringshus vil spare inn så mye som 20 mål tomteareal. 
 
Alternativet, å utvide parkeringsareal ved å kjøpe eller langtidsleie mer areal, 
forutsetter at UNN klarer å skaffe tilveie slikt areal. Prisen for denne typen 
parkeringsplasser vil avhenge av hvor man leier. Drift- og eiendomssjefen vil i 
eksempelet illustrert i tabell 3 ta utgangspunkt i en tomtepris på kr 2.000,-/m2. 
 
I en avveining mellom å utvide antall parkeringsplasser ved kjøp eller langtidsleie av 
mer tomteareal eller å arealfortette ved å bygge parkeringshus i flere etasjer, setter vi 
opp følgende regnestykke på kostnader i begge tilfeller (tabell 3).  
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Tabell 3: Kostnadssammenstilling parkeringshus vs åpne plasser, 600 plasser, tomtepris 
2000,-/m
  

2 
Byggekostnad Arealbehov (m2) Arealkostnad m2 pr plass frigitt areal m2 frigitt areal (kr) Sum 

Parkeringshus 150 000 000 2 500 5 000 000 25 12 500          -42 000 000 113 000 000 

Åpne plasser 15 000 000 23 400 47 000 000 39 0   62 000 000 

 
Ut fra en tomtepris på kr 2.000,-/m2 vil det være billigere å satse på utendørs parkering 
på egne arealer. Skulle tomteprisene bevege seg opp i størrelsesorden kr 3.-3-500,-/m2 
vil regnestykket gå mer i favør av parkeringshus. Parkeringshus vil også frigi areal og gi 
muligheter til nybygg og/eller utvikling av uteområdet til andre formål.  
 
Konklusjon 
Drift- og eiendomssjefen anbefaler at direktørens ledergruppe tilslutter seg at 
parkeringsbehovet på kort sikt løses ved å leie inn areal tilsvarende av 70-75 
parkeringsplasser i avstand 400-600 meter fra sykehuset. Videre at virkemidler/tiltak 
som prisjustering, behovsprøving, Tromsø marka, sykkelparkering og bedre busstilbud 
utvikles i samråd med parkeringsutvalget, tillitsvalgte og vernetjenesten og 
gjennomføres. 
 
Videre anbefales det at drift- og eiendomssjefen gis i oppdrag å utrede og skissere en 
løsning om etablering av et eller flere parkeringshus i Breivika alternativt langtidsleie 
av parkeringsbygg i ekstern regi i forbindelse med idéfaseutredningen for psykiatri- og 
rusbehandling i Tromsø eller en eventuell tomteutvidelse.   
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