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Styresak 150-2014/5 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø - etablering av 

permanent parkeringshus, vurdering, 

oppfølging av styresak 60-2013 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 i styremøte, 
den 22. mai 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber adm. direktør om å 
orientere styret om resultat av vurderingen om etablering av permanent parkeringshus i 
Breivika.  
 
Både i Breivika i Tromsø ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og i sentrum av 
Bodø ved Nordlandssykehuset HF er det kortsiktige og langsiktige behov for flere 
parkeringsplasser. I denne styresaken gis en kort orientering om arbeidet med å 
planlegge for parkeringsløsning etter 2018/19 i Tromsø og Bodø. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Ledergruppen i UNN hadde sak om parkeringsforholdene til behandling våren 2014. 
 
Parkeringsløsningen etter 2018 er avhengig av hvilke strategiske valg UNN tar for 
fremtiden, som kjøp/salg av eiendommer, utviklingsplan for uteområder (grøntanlegg 
med mer) og hvor psykiatri- og rusbehandling skal være lokalisert i fremtiden.  
 
For å bedre parkeringssituasjonen på lang sikt må det fokuseres på 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. 
 
Tomten i Breivika har ikke ledig areal verken til videre utbygging eller økning av antall 
parkeringsplasser. En fortetting av parkering ved å bygge et eller flere parkeringshus er 
et alternativ som bør utredes i forbindelse med idéfaseutredning for psykiatri- og 
rusbehandling i Tromsø eller eventuell tomteutvidelse. 
 
Drift- og eiendomssenteret ved UNN anslår at parkering i hus kan realiseres med 25 
m2/parkeringsplass (minimum areal). Bygging av f.eks. et seksetasjers parkeringshus 
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for 600 biler, med en grunnflate på 2500 m2, koster rundt 150 mill. kroner. 
Parkeringshus vil frigi sårt tiltrengt areal. Eksisterende parkeringsareal har dessuten en 
dårlig utnyttelsesgrad (opp i mot 39 m2/parkeringsplass), hvilket betyr at nevnte 
parkeringshus vil spare inn så mye som 20 mål tomteareal. 
 
Alternativt kan det vurderes å utvide parkeringsareal ved kjøp eller langtidsleie av 
tomt. Antatt tomtepris ligger 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, vil 
byggekostnadene for et parkeringshus for 600 plasser være på netto 113 mill. kroner 
korrigert for arealkostnader, mens åpne plasser har en kostnad på 62 mill. kroner.  
 
Ut fra en tomtepris på kr 2.000,-/m2 vil det dermed være billigere å satse på utendørs 
parkering på egne arealer. Skulle tomteprisene bevege seg opp i størrelsesorden kr 
3 000 til kr 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. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
I styresak 100-2006 Modernisering av Nordlandssykehuset HF Bodø – forberedende tiltak 
(styremøte i Helse Nord RHF, den 13. desember 2006) var det lagt opp til at behovet i 
Bodø skulle løses med parkeringshus. Bodø kommune hadde i tilknytning til 
moderniseringsprosjektet forutsatt at det ryddes i parkeringsforholdene ved sykehuset 
og etableres 480 parkeringsplasser.  
 
Nordlandssykehuset hadde 270 parkeringsplasser i 2005. Resterende behov ble dekket 
gjennom parkering i gateområdene rundt sykehuset. Etablering av parkeringshus var i 
2005 ansett som en nødvendig forutsetning for å skaffe tilgang til anleggsområdet. 
 
Nytt parkeringsanlegg med parkeringshus ble beregnet til å koste 45 mill. kroner 
(2005-kroner), tilsvarende om lag 60 mill. kroner til dagens prisnivå. 
 
Da forprosjektet for utbyggingen i Bodø ble behandlet i 2007, var parkeringshus tatt ut 
av prosjektet. Det ble anslått et behov på 485 korttidsplasser for pasienter, besøkende 
og ansatte. Av dette utgjorde langtidsparkering og parkering for ansatte ca. 350 plasser. 
 
Situasjonen i Bodø er endret i årenes løp. Helseforetaket følger foreløpig opp vedtaket 
om å planlegge parkering på bakkenivå på og i tilknytning til eksisterende parkering. 
Parkeringsforholdene ved sykehuset og i de nærmeste gatene rundt, har imidlertid blitt 
vanskeligere enn da utbyggingen ble vedtatt. I tillegg har Bodø kommune innført 
parkeringsgebyr i gatene rundt sykehuset. Dette er et uttrykk for vanskelige 
parkeringsforhold i hele sentrumskjernen av byen. 
 
Fra Bodø kommunes side er det er stor interesse for å samarbeide med NLSH om felles 
parkeringsløsning. 
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Det er ikke gjennomført tilstrekkelig oppdaterte behovsanalyser for parkering rundt 
sykehuset i Bodø. Det antas at arealbehovet for parkering ved NLSH i Bodø sammen 
med plasser til disposisjon for Bodø kommune ligger på samme nivå som ved UNN i 
Tromsø, dvs. om lag 600 plasser. Det krever om lag 2 500 m2 til en antatt kostnad på 
115-150 mill. kroner, avhengig av tomtekostnader for tilleggsarealer. 
 
Anbefaling til videre arbeid 
Adm. direktør har tatt initiativ til at eieravdelingen i Helse Nord RHF i samarbeid med 
UNN og NLSH utreder og skisserer en løsning om etablering av et eller flere 
parkeringshus i Breivika i Tromsø og ved sykehuset i Bodø sentrum. Disse prosjektene 
kan enten gjennomføres i egenregi, alternativt ved langtidsleie av parkeringsbygg i 
ekstern regi. I et samarbeid med ekstern partner kan dette løses ved at helseforetakene 
stiller tomt til leie for ekstern utbygger med overtakelse av anleggene etter 20-30 år, 
tilsvarende en offentlig-privat samarbeidskontrakt (OPS). 
 
I et OPS-prosjekt har leverandøren ansvar for anlegget i kontraktsperioden, mens 
offentlig oppdragsgiver betaler leie til leverandør. En ser for seg en modell, der offentlig 
oppdragsgiver samtidig leier ut tomt til leverandør. Ved kontraktsperiodens utløp tar 
oppdragsgiver over ansvaret for drift og vedlikehold. Prosjektet overleveres i henhold 
til betingelser avtalt i OPS-kontrakten. 
 
Leverandør er ansvarlig for å utnytte alle muligheter i et langsiktig perspektiv ved at 
planlegging, bygging og drift/vedlikehold sees som en helhet. Kompetanse og kunnskap 
kommer inn i prosjektet fra dag én og bidrar til bærekraftige løsninger. Kostnadsfokus 
introduseres også tidlig i utviklingsfasen.  
 
OPS har vært benyttet som gjennomføringsmodell i forbindelse med blant annet 
bygging av veier, skoler, sykehus, idrettsanlegg og sosiale boliger i Norge. OPS finnes i 
mange ulike varianter, og det finnes ingen standardisert form på dette samarbeidet. 
 
Konklusjon 
Parkeringsforholdene ved våre to største sykehus er ikke tilfredsstillende.  
 
Adm. direktør planlegger å legge frem en styresak i løpet av første halvår 2015, der 
fordeler og ulemper med bygging av parkeringshus i egenregi vurderes opp mot 
mulighetene for å realisere parkeringshus gjennom OPS-avtaler med en eller flere 
partnere.  
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-nivå for å sikre brukernes og 
ansattes involvering i planene/tiltakene. 
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