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Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å godkjenne anbefalt valg av tomt i tilknytning til at det 
som ett av alternativene i konseptfasen skal utredes nybygg ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Tilsvarende tomtevalg gjennomføres for utredningen av eventuelt nytt sykehus 
ved 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 
nybyggalternativene i Narvik og Kirkenes, er det avgjørende at vi har valgt en tomt for 
plassering av et nybygg, eller i det minste hvordan alternative tomter er utformet og plassert i 
forhold til øvrig bebyggelse.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet styresak 79/2009 Tomtevalg UNN 
Narvik i styremøte den 9. desember 2009. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Styret tilslutter seg administrerende direktørs anbefaling om Furumoen som tomtevalg for 

nytt sykehus i Narvik. 
 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF og Narvik bystyre at Furumoen velges 

som tomtevalg for nytt sykehus i Narvik. 
 
Det har vært utredet flere tomtealternativer i Narvik. Disse fremgår av saken som ble 
behandlet av styret i UNN og følger som vedlegg til denne saken. UNN går inn for å utrede 
nybyggalternativet på Furumoen. 
 
Adm. direktør tilrår at styret slutter seg til tomtevalget for Narvik i tråd med vedtaket i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og at styret i Helse Nord RHF får seg forelagt et 
anbefalt nybyggalternativ på valgt tomt sammen med et nullalternativ med forutsetninger for 
videre drift i eksisterende sykehus (såkalt nullalternativ) i konseptfaserapporten. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar valget av tomt som styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjorde gjennom styresak 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik til etterretning, og styret slutter 
seg til at et nybyggalternativ med tomt på Furumoen utredes i konseptfaserapporten 
sammen med ombyggingsalternativet. 



 
 
2. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Narvik før 

sommeren 2010. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Styresak UNN HF 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik  
 
Utrykte vedlegg:  Vedlegg 1 til styresak UNN HF 79/2009 Lokaliseringsanalyse fra  
   Narvik kommune av septemper 2009 
   Vedlegg 2 til styresak UNN HF 79/2009 SINTEF rapport datert 10.09.2009 
   Vedlegg 3 til styresak UNN HF 79/2009 Tilleggsutredning SINTEF  

rapport av 20.11.2009 



 

SAKSFRAMLEGG STYRESAK 
 
Saksnr  Utvalg        møtedato 
79/2009 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  9.12.2009 
 
Tomtevalg UNN Narvik 
 
 
Innstilling til vedtak 
 

1. Styret tilslutter seg administrerende direktørs anbefaling om Furumoen som tomtevalg 
for nytt sykehus i Narvik.  

 
2. Styret anbefaler overfor styret i Helse Nord RHF og Narvik Kommune at Furumoen 

velges som tomtevalg for nytt sykehus i Narvik. 
 

 
Formål/sammendrag 
 
Styringsgruppen for Konseptfasen UNN Narvik har gjennomført en grundig utredning av 
ulike tomtealternativer for nytt sykehus i Narvik. I tillegg til Furumoen har både Bjerkvik, 
Øyjord og dagens lokalisasjon på Sykehushaugen vært vurdert.  
 
Tomtevalget baserer seg på en lokaliseringsanalyse utarbeidet av Narvik Kommune. I en 
omfattende saksprosess er det tatt hensyn til innspill fra interessentgrupper i tillegg til faglige 
vurderinger fra blant andre SINTEF Helse (SINTEF). Styringsgruppen har hele veien hatt en 
god dialog og samarbeidet godt med Narvik kommune.  
 
Ut fra en samlet vurdering anbefaler styringsgruppen administrerende direktør å be styret i 
UNN HF velge Furumoen som plassering for et nytt sykehus i Narvik-regionen.  
 
 
Bakgrunn 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) har tidligere behandlet nytt sykehus i 
Narvik i styresakene 17/2008 ”Nybygg eller ombygging ved UNN Narvik” og 36-2008 
”Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen”.  
 
Videre har saken vært behandlet i styresak 25-2008 ”Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase” i Helse Nord RHF der det blant annet ble 
gjort rede for flere alternative tomtemuligheter for et nytt sykehus i Narvik. Helse Nord RHF 
ba i styresaken UNN HF om å avklare tomtevalg i samråd med Narvik kommune.  
 
Det er etablert en styringsgruppe for konseptfasen for nytt sykehus i Narvik som består av 
totalt 11 medlemmer hvorav fire medlemmer er fra UNN HF, to medlemmer fra Helse Nord 
RHF, ett medlem fra de konserntillitsvalgte, ett medlem brukerutvalget ved UNN HF, ett 
medlem fra Universitetet i Tromsø, ett medlem fra primærhelsetjenesten Bardu kommune og 
ett medlem fra Narvik kommune.  



 

UNN HF ba i brev av 21.1.2009 Narvik Kommune anvise alternative tomteutredninger 
sentralt i Narvik og nord for Narvik. UNN HF mottok en rapport fra Narvik kommune som 
styringsgruppen behandlet i styringsgruppemøte den 12. juni 2009. Styringsgruppen 
konkluderte med at rapporten ikke ga fullverdig avklaring på alle forhold som er viktige for 
valg av tomt for et nytt sykehus. SINTEF ble derfor bedt om å kartlegge kriteriene for valg og 
sammen med Narvik kommune utrede sentrale problemstillinger som må legges til grunn for 
valget.  
 
UNN HF mottok i september 2009 fra Narvik kommune en revidert utredning ”Nytt sykehus i 
Narvik – Lokaliseringsanalyse” (vedlegg 1) basert på spesifikasjoner fra SINTEF. Dernest 
mottok styringsgruppen en rapport ”Utredning tomtevalg UNN Narvik” av 10.9.2009 fra 
SINTEF (vedlegg 2).  
 
Styringsgruppen behandlet i møte 25.9.2009 utredningen med underliggende dokumenter. 
Utredningen og drøfting i møtet viste at alternativene Sykehushaugen og Øyjord ikke lenger 
var aktuelle for bygging av nytt sykehus. Hovedårsakene til dette var at tomten på 
Sykehushaugen ikke har topografi og grunnforhold som gjør den godt egnet for utbygging av 
et nytt sykehus. I tillegg har Sykehushaugen en del kostnader rundt infrastrukturutfordringer 
som de øvrige tomtene, med unntak av Øyjord-alternativet i mindre grad har. En plassering på 
Øyjord gir i overkant av 50 mill kr dyrere tomte- og infrastrukturkostnader enn de øvrige 
alternativene.  
 
Styringsgruppen behandlet lokaliseringsspørsmålet inngående. Styringsgruppen ga en 
enstemmig tilrådning om å se bort fra alternativene Sykehushaugen og Øyjord.  
 
Styringsgruppen ba SINTEF om en tilleggsutredning for Furumoen og Bjerkvik alternativene.  
 
Styringsgruppen mottok en rapport fra SINTEF ”Tomtevalg UNN Narvik – 
tilleggsutredninger” datert 20.11.2009 (vedlegg 3). Rapporten oppsummerer resultatet fra 
lokaliseringsanalysen i tillegg til at den gir analyser av sykehusfaglige forhold og andre 
kriterier som påvirker lokalisering av et nytt sykehus i Narvik. På denne bakgrunn vedtok 
styringsgruppen for konseptfasen UNN Narvik i møte den 20. november enstemmig å gå inn 
for Furumoen som tomt for bygging av et fremtidig nytt sykehus i Narvik.  
 
Basert på de foreliggende rapporter og styringsgruppens behandling fremmer administrerende 
direktør saken for behandling i styret i UNN HF med anbefaling om å velge Furumoen som 
tomt for nytt sykehus i Narvik.  
 
 
Saksutredning 
 
I det foregående kapittelet er det gitt en grov oversikt over utredningsarbeidet i forbindelse 
med utredningsarbeidet for valg av sykehustomt i Narvik. I det videre gis det en oppsummert 
oversikt over de ulike kriterier for valg av tomt som har vært vurdert og lagt til grunn for 
styringsgruppens beslutning.  
 



 

Kriterier for valg av tomt 
 
I møtet mellom Narvik kommune, SINTEF og Prosjekt og Teknologiledelse (PTL) den 13. 
august ble det besluttet å begrense analysen til ett for følgende alternativer: 

1. Sykehushaugen 
2. Furumoen 
3. Øyjord, Stormyra  
4. Bjerkvik, Bergmyra 

 
Avgrensingen ble gjort for å spare tid og fordi det ble vurdert som tilstrekkelig å utrede ett 
alternativ for hver lokalisering utenfor Narvik sentrum. Det ble fra kommunens side gjort rede 
for at de valgte lokasjonene er de best egnede tomteløsningene.  
 
Lokaliseringsanalysen fra Narvik kommune (vedlegg 1) gjennomgår de ulike 
tomtealternativene systematisk på en rekke områder som er viktig både for en kvalitativ 
vurdering av alternativene og som grunnlag for å bergene samlede tomtekostnader. Rapporten 
gir en beskrivelse/drøfting av forhold knyttet til planstatus, byutvikling/tilgjengelighet, 
tomteforhold (atkomst, trafikk, parkering, miljøforhold mv) og tomtekostnader. I tabellen 
under gis det en samlet oversikt over de kriteriene som er satt opp og vurdert, samt hvem som 
har vært ansvarlige for vurderingene.  
 

Ansvarlig SINTEF
Plan-/eierforhold Tomteforhold/Infrastruktur Tomte-

/infrastrukturkostnader
Driftskostnader

Planstatus Størrelse Erverv av tomt og evt annet 
nødv areal

FDV knyttet til tomt/beliggenhet

Behov for plan/avklaringer 
(konflikter,usikkerhet)

Arealbruk Opparbeiding tomt, 
masseutskifting mv

Andre kostnader drift av bygg

Eierskap til tomt/nødv areal Terreng, topografi Veg, tunnel Transportkostnader 
By- og tettstedsutvikling Egnethet for bygg Vann, avløp Beredskapskostnader
Forholdet til by-
/tettstedsstruktur, omgivelser

Atkomst, trafikk Energi Kostnasder pasienttransport

Tilgjengelighet kollektiv Parkering (p-anlegg, 
bakkeparkering)

Kostnader p-anlegg Kostnader ambulanse

Tilgjengelighet bil Helikopterlandingsplass Kostnader 
Helikopterlandingsplass

Kostnader flyambulanse

Tilgjengelighet gående/syklende Grunnforhold Evt. andre tomteforhold som 
påvirker byggekostnader

Rekruttering

Alternativ bruk/verdi ROS, brannberedsskap Kostnader midlertidige tiltak Sykehusfaglige forhold
Samlokal ønsker/muligheter, 
sosial infrastruktur 

Støy, vibrasjoner Andre kostnader tomt Endringer i pasientstrømmer

Andre miljøfaktorer Vann, avløp, overvann Tilgjengelighet, service publikum
Energi (strøm, fjernvarme) Samhandling/samlokalisering med komm 

funksjoner
Kostnadsfordeling 
prosjekt/Narvik 
komm/off.instanser

Bygningsmessig struktur og driftsmodell

Anleggsperioden Transport ansatte/besøkende, 
kollektivtransport

Konsekvenser for omgivelsene i 
anleggsfasen, avbøtende tiltak

Fleksibilitet (utbyggingskonsept, 
utvidelsesmulighet mv.)

Kriterier
Ansvarlig PTL/Narvik kommune

Figur 1 - oversikt over vurderingskriterier for valg av sykehustomt 
 
For en grundigere gjennomgang av hele saksbehandlingen vises det til vedleggene 1-3.  



 

Oppsummert kan man si at hovedargumentene for Furumoen er lavere transportkostnader og 
en miljøfordel gjennom bedre tilgjengelighet for gående og syklende, redusert transportbehov 
for pasienter, pårørende, ansatte og andre, samt økt mulighet for kollektivtransport. En 
lokalisering til Furumoen kan tilrettelegge for samhandling med Narvik kommune og 
nærliggende kommuner når det gjelder helse og sosialtjenester. Sykehuset vil lokaliseres der 
flest bor og det er enklere å rekruttere til sentrumsnære områder. Samlet sett gir dette best 
service. Det vil være lettere å få til effektivt samarbeid mellom sykepleierutdanningen og 
sykehuset, både for studenter i praksis og utnyttelse av lærere. Avklaringer rundt støy, 
tomtestørrelse og pasientstrømmer har styrket Furumoen-alternativet i to tilleggsutredninger 
utført av SINTEF. Tomtealternativet vil i tillegg trolig få politisk tilslutning i Narvik 
kommunestyre. Uttalelser fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik styrker 
Furumoen-alternativet.   
 
Hovedargumenter mot Furumoen er at tomtekostnadene er høyere enn for Bjerkvik, samt at 
en plassering i Narvik sentrum gjør det vanskelig å komme bort fra dagens bruksmønster fordi 
sykehuset er et sykehus mest for Narvik. Dette gir reduserte muligheter for å utvikle 
samhandlingstiltak og for å styre pasienter fra kommunene i Midt-Troms til Narvik i stedet 
for Tromsø sammenlignet med Bjerkvik. Dette vil bli mindre viktig når brua kommer.  
 
Hovedargumentene for Bjerkvik er økt nedslagsfelt og tilgjengelighet fra kommuner i Midt-
Troms, samt lavere tomtekostnader og større tomt med muligheter for ytterligere utvidelse 
utover den utvidelseskapasiteten som også ligger på Furumoen. En lokalisering av nytt 
sykehus til Bjerkvik vil medføre kortere transport og lavere transportkostnader ved overføring 
av pasienter via Evenes og landeveien til Harstad og Tromsø. Økt nedslagsfelt og mulighet for 
å styre pasientstrømmen vil utgjøre en mindre forskjell på tomtealternativene og være mindre 
betydningsfullt når brua kommer. 
 
Videre er det argumentert for at en lokalisering i Bjerkvik bedrer mulighetene for å styre 
pasienter til Narvik som i dag behandles i Tromsø og slik redusere det fremtidige presset på 
Tromsø. Det er ellers UNN HFs strategi at pasienter i Midt-Troms skal i større omfang enn i 
dag, styres til Narvik hvis dette er nødvendig av hensyn til kapasitetsproblemer i Tromsø, og 
forutsatt at kapasiteten ved UNN Harstad er utnyttet optimalt. Effekten av en slik styring av 
pasientene vil omfatte en overføring av kapasitetsbehov fra UNN Tromsø til UNN Narvik, 
men volumet er usikkert. Dette sier imidlertid ikke noe om betydningen av om sykehuset er 
lokalisert i Narvik eller Bjerkvik etter at brua er bygget. Både i Narvik og i UNN HFs ledelse 
legges det vekt på at kompetanse og kvalitet er de faktorene som avgjør hvor pasientene 
søker. Effekten av lokalisering til Bjerkvik for styring av pasientstrømmene er trolig 
begrenset, særlig etter at brua er bygget.    
 
Hovedargumenter mot Bjerkvik er høyere drifts- og miljøkostnader enn Furumoen knyttet til 
kostnader for transport, opphold og beredskap. En etablering utenfor Narvik sentrum vil ha en 
negativ innvirkning på rekruttering av fagfolk og vil, uten etablering av et meget godt 
kollektivtilbud, gjøre samhandlingen med utdanningsinstitusjoner vanskeligere mht økte 
reise- og oppholdskostnader for studenter og ansatte. Ulempene og kostnadsforskjellene vil 
reduseres noe med bygging av ny bru. Pasienter, pårørende, ansatte og andre som ikke bor 
nord for eller i umiddelbar nærhet til Bjerkvik vil påføres en økt belastning mht transport. Det 
er ingen tilgjengelighet for gående og syklende fra Narvik. En etablering i Bjerkvik vil gjøre 
det vanskeligere å samhandle med Narvik kommune og det vil ha en negativ innvirkning på 



 

byutviklingen i Narvik. Tomtealternativet anses å være politisk vanskelig og skape mye 
motstand.  
 
 
Vurdering 
 
De kostnadsmessige beregningene og de kvalitative vurderingene påvirker tomtealternativene 
ulikt. Avhengig av hvilke kriterier man vekter høyest var det delte preferanser mellom 
Furumoen i Narvik sentrum og Bjerkvik som ligger ca 33 km nord for Narvik sentrum. Med 
ny bru vil avstanden mellom Bjerkvik og Narvik være på ca 18 km eller 15-20 min.   
 
Kriteriene tomtekostnader slår ut til fordel for Bjerkvik, mens muligheter for å øke overføring 
av pasienter fra UNN Tromsø til UNN Narvik slår ut til svak fordel for alternativet Bjerkvik.  
 
Kriteriene driftskostnader og utvikling av tjenestene i forhold til fremtidig behov for 
samhandling og rekruttering slår ut til fordel for Furumoen. Det samme gjelder for 
byutvikling, undervisning, pasientservice/tilgjengelighet og miljøfaktorer.  
 
Bygging av ny bru over Rombaksfjorden påvirker hvordan de forskjellige alternativene møter 
kriteriene, hovedsakelig ved at forskjellen mellom alternativene blir mindre.  
Med ny bru blir reisetiden kortet ned til 15-20 min og det er dermed ikke entydig at flytting til 
Bjerkvik vil føre til store endringer i beredskapsordningene med tilhørende økte 
driftskostnader. Kortere reiseavstand gir mindre økning i kostnader til pasienttransport og 
miljøulempene med økt biltransport vil bli mindre. 
 
Administrerende direktør ser at saksutredningen ikke gir en entydig anbefaling, men peker på 
at Furumoen-alternativet gir de laveste kostnadene og oppfyller i størst grad de kvalitative 
kriteriene.  
 
Figur 2 er hentet fra Lokaliseringsanalysen og viser innplassering av arealbehovet for det nye 
sykehuset på Furumoen. 



 

Figur 2 - innplassering av arealbehovet for det nye sykehuset på Furumoen 
 
 
Konklusjon 
 
Basert på den omfattende utredningen med underliggende dokumenter som er utført anbefaler 
administrerende direktør styret i UNN HF å velge Furumoen som tomtevalg for nytt sykehus i 
Narvik.  
 
 
Tromsø, 27. november 2009 
 
 
 
Tor Ingebrigtsen 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 – Narvik kommune; Lokaliseringsanalyse av september 2009 
Vedlegg 2 – SINTEF rapport; Utredning tomtevalg UNN Narvik datert 10.9.2009   
Vedlegg 3 – SINTEF rapport; Tomtevalg UNN Narvik – tilleggsutredninger av 20.11.2009 
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Innledning 
 
Denne rapporten / lokaliseringsanalysen er en videre bearbeidelse av tidligere utredning med 
betegnelsen ”Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, Alternativsutredning”.  
Rapporten er tilpasset i samarbeid med SINTEF v/Asmund Myrbostad, og Prosjekt- og 
teknologiledelse AS v/Arnt Ove Okstad.  
 
I tidligere utredning tok man for seg seks følgende totmealternativer, Sykehushaugen, 
Furumoen, Toppåsen på Øyjord, Stormyra på Øyjord, Prestjordnest i Bjerkvik og Bergemyra i 
Bjerkvik. I denne rapporten er aktuelle tomter redusert til fire, der Prestjordneset i Bjerkvik og 
Toppåsen på Øyjord er tatt ut. Det er tatt en vurdering som konkluderer med at det er 
tilstrekkelig med tanke på lokaliseringsanalysens formål med en tomt i Bjerkvik og en tomt på 
Øyjord. For Bjerviks del er det grunnforhold og arealbruk som tilsier at Bergemyra kommer 
best ut. Bergemyra har gode grunnforhold og ligger stort sett urørt, med enkleste adkomst 
nordfra. Prestjordneset har derimot mer kompliserte grunnforhold, med mulighet for leire i 
svakt skrånende del av Prestjorda som grenser mot strandsonen. Området er delvis i bruk til 
landbruksformål og adkomst vil måtte gå over privat landbruksareal. Med bakgrunn i nevnte 
forhold er Bergemyra trukket ut som aktuell tomt i Bjerkvik. 
For Øyjord er det lagt vekt på nærhet både til eksisterende E6 og den eventuellt kommende 
nye E6 traseen, samt nærhet til annet utnyttbart areal. Området ved Toppåsen ligger i et kupert 
terreng med delvis fjellknauser og myrlandskap, langt fra dagens E6. Området ved Stormyra 
har umiddelbar nærhet il både dagens E6 og ny E6 trasè, samt nærhet til store arealer for 
framtidige tiltak. Med bakgrunn i nevnte forhold er Holtet ved Stormyra trukket ut som 
aktuell tomt på Øyjord. Den spesifikke plasseringen av tomten her er videre trukket ut av 
myrområdet slik tidligere rapport foreslår og opp på fjellgrunn like ved myra, av hensyn til 
grunnforhold. 
 
Vedlagt kostnadsoverslag er en vesentlig del av lokaliseringsanalysen. På bakgrunn av 
gjeldende grunnforhold, beliggenhet og eksempel på sykehusbygningens utforming og 
grunnflate, er det beregnet kostnader til opparbeiding av tomten, med tilhørende infrastruktur 
som adkomst i veg eller tunnel, vann, avløp, overvann, strømforsyning, parkering og 
helikopterlandingsplass. Overslaget presenteres i excel, med innledningsvis enhetskostnader 
med kjente priser for enheter kvadratmeter, kubikkmeter, løpemeter, rundsum, stk og prosent. 
I overslaget kommer til sist diverse uspesifiserte kostnader med 10 %, rigg og drift med 10 % 
og uforutsette utgifter med 20 %. Sammenlagt gir dette en sikkerhetsfaktor på 30 % i tillegg 
til rigg og drift med 10 %. I rapporten er vel og merke alle kostnader som omtales, angitt 
inklusive 40 % sikkerhetsfaktor og rigg og drift. Videre er mengder angitt for hver post, der 
de rådende forhold ved tomtenes beskaffenhet medfører fjerning av vegatasjon, graving i 
løsmasser, rensk av fjell, sprengning, masseforflytning osv, for etablering av et 
bygningsvolum som oppgitt av UNN.  
For posten vann og avløp er det lagt inn kostnader stipulert av Narvik VAR KF.  
 
Eksempel på mulig sykehusbygg mottatt av UNN er lagt inn i kartet for hver enkelt tomt, med 
grove ytre mål for bygningens totale utstrekning, ca. 115 meter langt og 50 meter bredt. 
Figurene er tatt inn under punktet ”Egnethet for bygg”. 
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En rekke rammebetingelser, forutsetninger og reguleringsplaner ligger til grunn for 
vurderinger i rapporten. Det kan nevnes Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for 
Narvik, NTP ifht. Hålogalandsbrua, Transportanalyse for Narvik sentrum og 
reguleringsplaner for ny E6 fra Ornes til Stormyra og Furumoen sykehjem.  
Det er ikke så langt utarbeidet kommunedelplan for Øyjord og Bjerkvik.  
 
Hålogalandsbrua ligger inne i Nasjonal transportplan og finansiering kommer opp i Stortinget 
i månedsskiftet oktober / november. Brua betraktes i rapporten som en kritisk faktor for 
tomtevalg, sett i forhold til kostnader, tilgjengelighet og transportforhold. 
 
Narvik VAR KF har ihht vedlagt notat gitt en vurdering av kostnader for alternative tomter til 
nytt sykehus. Det gjøres oppmerksom på at kostnadene er veldig grove. Man har tatt for seg 
de elementer en har oversikt over  på nåværende tidspunkt. Nye elementer kan fremkomme i 
eventuelle for- og detaljprosjekter.  
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1.0 Sykehushaugen 
 
1.1 Plan- og eierforhold 
 
1.1.1 Planstatus 
 
I kommunedelplan Narvikhalvøya er området offentlig formål, samt friområde. Området er 
tidligere ikke regulert. Vedlagt utsnitt av kommunedelplanen viser at det aktuelle arealet for 
nytt sykehus i hovedsak er friområde. 
 

 
 
Figur 1: Planstatus sykehushaugen 
 
1.1.2 Behov for plan/avklaringer 
 
Adkomsten til det nye sykehuset og den eksisterende bebyggelsen vil være viktig å avklare. 
Dagens adkomst går via Stadionbakken, med avkjøring til Sykehusveien. Dersom ny adkomst 
til sykehuset skal etableres ved tunnel og parkering i fjell må dette avklares på forhånd. 
På gnr 39, bnr 1663 ligger en privat bolig. Det må avklares i hvilken grad denne boligen blir 
berørt av et tiltak på Sykehushaugen, og hvorvidt boligen må innløses. 
En eventuell utbygging vil utløse krav om reguleringsplan med konsekvensutredning.  
 
 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 8 -  

1.1.3 Eierskap tomt 
 
Det er i hovedsak Staten ved Statsbygg som er eier av arealene på Sykehushaugen. Området 
festes av Nordland fylkeskommune på statens grunn.Viser til kart figur 1 med oversikt over 
gårds- og bruksnummer.  
For Gnr 39, bnr 53 og gnr 39, bnr 1710  er Statsbygg eier og UNN fester. 
Gnr 39, bnr 1 eies av Statsbygg. For deler av gnr 39, bnr 1 som er i direkte tilknytning til 
sykehustomta er det ikke opprettet feste. 
Barnehagetomta gnr 39, bnr 78 eies av Statsbygg og festes av Narvik kommune. 
Gnr 39, bnr 1663 eies av Staten og festes av Gunnar Henrik Christensen. På tomten på totalt 
2258 m2 ligger en bolig på ca. 102 m2. 
 
 
1.2 By- og tettstedsutvikling 
 
 
1.2.1 Forholdet til eksisterende by- og tettstedsstruktur, omgivelser  
 
Et tiltak som bygging av nytt sykehus på Storåsen vil med utgangspunkt i dagens situasjon 
kreve en særskilt trafikkanalyse med tanke på beliggenheten og adkomst- og 
parkeringsforholdene ifht. omkringliggende skoler, idrettsanlegg og øvrig bebyggelse. 
Løsninger som foreslås i denne rapporten vil måtte betraktes som innledende. 
 
Det er tidligere antydet at et parkeringsanlegg i flere etasjer foran dagens sykehus betinger en 
flytting av barnehagen på gnr 39, bnr 78. Det behøver imidlertid ikke å være slik, da et 
eventuellt slikt anlegg med fordel kan trekkes lenger vestover og inn i terrenget. Barnehagen 
kan således få mulighet til utvidelse av utearearealer, ved at lite hensiktsmessige 
parkeringsplasser trekkes inn i parkeringsanlegget. Et tiltak på sykehushaugen vil i så måte 
ikke ha negativ innvirkning på den eksisterende barnehagen. 
 
Ved en bygging av et sykehus her vil man videre kunne samordne adkomstløsning og 
parkeringsforhold med en helhetlig revurdering og regulering av trafikale forhold ved bolig, 
skole- og idrettsområdet. Slik sett vil tiltaket kunne gi positive ringvirkninger.  
 
Et tiltak på sykehushaugen vil etter alt å dømme komme i konflikt med at det ligger en 
enebolig på gnr 39, bnr 1663. Dersom det velges en løsning der terrenget på hovedtomten tas 
ned betraktelig for å lette adkomsten til sykehuset, vil boligtomten bli berørt i stor grad.  
For øvrig grenser den aktuelle tomten mot vei, stadion, eksisterende sykehusbebyggelse og 
sykehusboliger. 
 
 
1.2.2 Tilgjengelighet kollektiv 
 
Det er god kollektiv transport til det aktuelle området.  
Lokalbuss mellom rutebilstasjonen og Taraldsvik/Storåsen/Sykehuset, passerer sykehuset kl. 
07.55, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 og 16.00 hverdager. I helger passerer bussen 
kl. 11.30 og 14.00. 
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1.2.3 Tilgjengelighet bil 
 
Sykehushaugen har noe redusert tilgjengelighet med bil pga komplisert kryssløsning ved 
adkomst til sykehuset. 
 
 
1.2.4 Tilgjengelighet gående og syklende 
 
Sykehushaugen ligger sentralt i Narvik og kan benyttes av gående i stor grad. Grei 
tilgjengelighet for syklende. 
 
 
1.2.5 Alternativ bruk/verdi 
 
Alternativt har området verdi som fortsatt friområde, med mulighet for annen framtidig 
virksomhet, i tilknytning til for eksempel idrett, skole eller barnehage. 
 
 
1.2.6 Samlokalisering 
 
Et nytt sykehus på Storåsen gir mulighet til samhandling med eventuelle framtidige 
helseinstitusjoner i deler av eksisterende bebyggelse.  
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1.3 Tomteforhold og infrastruktur 
 
 
1.3.1 Størrelse  
 
Det tilgjengelige arealet som kan benyttes til nytt sykehusbygg er friområdet på ca 15 mål, en 
skogkledd ås som grenser mot dagens sykehusområde. 
 

 
 
Figur 2:  Størrelse, tilgjengelig areal 
 
Sør for dagens sykehusområde ligger et parkeringsareal og et bratt friområde som utgjør ca. 
2,4 mål. Deler av dette arealet kan inngå i sykehusområdet. Den tilstøtende boligtomten på 
2,258 mål kan med forbehold om ekspropriasjon eller innløsning tillegges hovedtomten. 
 
 
1.3.2 Arealbruk 
 
Områdets status som friområde i kommunedelplanen for Narvikhalvøya gjenspeiler ikke 
spesielt bruken av området, da man ikke kan si at arealet er mye brukt som friområde.  
 
 
1.3.3 Terreng, topografi 
 
Tomta ligger på toppen av Sykehushaugen, en av de tre lave åsene som avgrenser Narvik 
sentrum mot vest. På vestsiden slutter tomta i ei bratt fjellskjæring mot Lillevikveien og 
Narvik stadion, mot nord grenser tomta til boligbebyggelse i Måseveien og Søsterveien. 
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Dagens sykehus er plassert mellom kote 77 og 85, og området forøvrig preges av store 
høydeforskjeller. Åsen som utgjør det ledige friarealet på 15 mål har innbyrdes høydeforskjell 
på 15 meter, hhv mellom Lillevikveien som ligger på kote 76 og toppen av åsen med kote 91. 
Området sør for sykehuset har en innbyrdes høydeforskjell på 17 meter, mellom enveiskjørt 
del av Sykehusveien som ligger på kote 76 og Villaveien som ligger på kote 60.  
Dette arealet er medtatt som del av det totale sykehusområdet fordi deler av det kan brukes i 
forbindelse med etablering av adkomstløsning via tunnel og/eller parkeringsløsning i etasjer. 
 
 
1.3.4 Egnethet for bygg 
 
Slik åsen ligger i dag egner den seg ikke umiddelbart for etablering av nytt sykehusbygg. Det 
er til dels store sprengningsarbeider før tomten ligger klar, men da er utgangspunktet utmerket 
for videre bygging, på fast fjell og enkelte partier med sprengsteinfylling. 
  

 
 
Figur 3: Grov inntegning av byggets plassering, parkeringsområde og helikopterlandingsplass 
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1.3.5 Adkomst, trafikk 
 
Dagens situasjon 
 
Hovedadkomst til området er i dag fra Stadionbakken med avkjørsel til Sykehusveien som 
fører opp til sykehusets hovedinngang og legevakt. Parkering i samme område. Sykehusveien 
fortsetter som enveiskjørt gate på sørsiden av Sykehuset, og går via Søsterveien til 
akuttmottaket som ligger i sykehusets nordre del. Ambulanser har alternativ adkomst over 
Blomvikveien / Storåsveien / Søsterveien, som går gjennom boligområder. 
 
Ved innfart nordfra er adkomst til sykehuset via avkjøring fra Rombaksveien ved Rallaren 
barnehage, inn på Frydenlundsgata som følges til lysregulert kryss ved Brugata, videre over 
Kirkegata og Alleen / Stadionbakken til sykehuset. 
Ved innfart sørfra er adkomst til sykehuset via Kongens gate til rundkjøring, opp Brugata og 
videre samme trasé som for fra nord. 
 

 
Figur 4: Adkomst fra nord markert blått, adkomst fra sør markert rødt 
 
Statens vegvesen Region nord har fått utført transportanalyse for Narvik sentrum, med 
bakgrunn i en nummerskiltundersøkelse fra juni 2006. I tillegg er det på bakgrunn av 
trafikkprognoser etablert en trafikksituasjon for 2036, og alternativer til fremtidige 
vegnettsløsninger for ny E6 gjennom sentrum og gjennomført beregninger av disse 
alternativene med modellen. Beregningsresultatene skal være et bidrag til å kunne velge 
framtidig trasé, samt veg og kryssløsninger og dimensjonene på dem. 
Av analysen framgår det at det er stor trafikkbelastning for hver av adkomstene til sykehuset, 
ved innfart fra nord og sør. Beregnet ÅDT langs E6 gjennom sentrum varierer fra 10 000 i 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 13 -  

nord til ca. 14 000 i sør i dagens situasjon. Trafikken er størst i området ved brua over til 
Frydenlund, hvor ÅDT’en er beregnet til 15 000 kjøretøyer/døgn. 
I 2036 øker beregnet ÅDT langs E6 gjennom sentrum med 20-30%. Beregnet ÅDT vil variere 
fra 14 000 til 19 000 avhengig av hvor på strekningen man er. Trafikken mellom Frydenlund 
og E6 øker med henholdsvis 2 500 kjt/d (23%) over brua og 2 500 kjt/d (47%) i nordenden av 
Frydelundgata. 
 
I rapporten foreslås en rekke løsninger som vil endre trafikken i Narvik sentrum, deriblandt ny 
Frydenlundsforbindelse, E6 i tunnel fra Sjøbakken til Taraldsvik og etablering av 
parkeringstunnel. 
 
Med vegnettsalternativ 1 uten etablering av en parkeringstunnel beregnes ÅDT i Kongens gt 
i sentrum til å bli i størrelsesorden 10 000, noe som er 6 000-9 000 mindre enn i Ref. 
2036 situasjonen og ca. 5 000 mindre enn i dagens situasjon. ÅDT i E6 tunnellen 
beregnes til å bli ca. 5 500 og den nye brua over til Frydenlund får en ÅDT på ca. 8 500. 
 
Med vegnettsalternativ 1F og etablering av en parkeringstunnel beregnes ÅDT i Kongens 
gt i sentrum til å bli i størrelsesorden 8 000, noe som er 8 000-11 000 mindre enn i Ref. 
2036 situasjonen og ca. 7 000 mindre enn i dagens situasjon. ÅDT i E6 tunnellen 
beregnes til å bli ca. 5 500 og den nye brua over til Frydenlund får en ÅDT på ca. 7 500. 
 
Etablering av nytt sykehus på Sykehushaugen må sees i sammenheng med ny framtidig 
Frydenlundsforbindelse over Alleen, og adkomsten til sykehuset må falle sammen med denne.  
Tiltak på eksisterende veier, oppgradering av Alleen og en forbedring av dagens avkjørsel er 
en løsning for bedre trafikale forhold til og rundt sykehuset. I forlengelsen av Alleen er det  
mulig å legge en tunnel gjennom Sykehushaugen. Eventuellt kan vegkryss Lillevikveien 
Stadion forbedres, med direkte forbindelse til Lillevikveien. Dette vil bidra til en forbedring 
av trafikal løsning rundt stadionområdet og for boligområder nord for sykehushaugen. I 
kostnadsoverslaget er det tatt med breddeutvidelse av Lillevikveien, samt midler til 
trafikksanering. 
Eksistende veg adkomstveg må uansett forbedres for blant annet å sikre utrykning gode 
funksjonelle forhold. Myke trafikanter må sikres/gis bedre forhold. Trafikken går gjennom 
boligområder og det bør gjøres tiltak deretter.  
 
 
1.3.6 Parkering 
 
Som omtalt i pkt. 1.2.1 vil parkeringsløsning avhenge av en særskilt trafikkanalyse. Løsninger 
som foreslås i denne rapporten vil måtte betraktes som innledende. 
 
I tilknytning til tunnel kan løsninger for parkering i fjell vurderes, eller i parkeringsanlegg i 
flere etasjer foran dagens sykehus.  
Parkeringsforholdene for området slik situasjonen er i dag er ikke tilfredsstillende. En tunnel 
gjennom haugen, som forbinder bakenforliggende boligområder med Alleen og ny 
Frydenlundsforbindelse vil pense deler av trafikken utenom sykehusområdet. Et 
parkeringsanlegg i flere etasjer kan med fordel dra nytte av høydeforskjellen på 17 meter 
mellom Villaveien og enveiskjørt del av Sykehusveien. Slik vil man kunne få optimale 
parkeringsforhold ved ny bruk av dagens bebyggelse kombinert med et nytt sykehus i 
området. Det ledige arealet til et nytt bygg vil dermed kunne benyttes hovedsaklig til 
plassering av nytt bygningsvolum og ikke parkering. Det tilgjengelige arealet til 
sykehusformål vil bli større. 
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1.3.7 Helikopterlandingsplass 
 
Figur 3 viser et forslag til plassering av helikopterplass. Det bør gjøres et nærmere studie av 
plassering ifht. forskrift ”FOR 2004-04-16 nr 629: Forskrift om utforming av små 
helikopterplasser (BSL E 3-6)”.  
Foreløpig forslag til plassering vil kunne gjennomføres, men det kan tenkes at nærmere studie 
vil vise at plasseringen båndlegger områder for framtidig utvidelse, samt at støypåvirkning for 
nærmeste naboer samt sykehuset vil være uhensiktsmessig. Etablering av landingsplass på tak 
vil være en mulighet, men medføre store kostnader.  
 
 
1.3.8 Grunnforhold 
 
Hele det aktuelle området består av fjellgrunn, med lite løsmasser. Vegetasjonen består av 
vekselvis barskog og løvskog.  
 
 
1.3.9 Vann, avløp og overvann 
 
Narvik VAR KF har gitt en vurdering av vann, avløps og overvannsforholdene for 
sykehushaugen.Kravet til sykehus / institusjon for slokkevannn ved brann er 50 l/s. 
Dagens kapasitet ved sykehushaugen er 50 l/s og tilfredsstiller dermed kravet. 
Kapasiteten for drikkevann er tilfredsstillende. 
Avløps og overvannskapasiteten for sykehushaugen er tilfredsstillende. 
 
Påkoblingspunkt for vann og avløp vil måtte skje i Villaveien, mellom helsehuset og 
Villaveien barneskole. Overvann, drens og taknedløp etc. bør forsøkes løst internt på tomten. 
Kostnader for etablering av vann og avløp for sykehushaugen regnet etter ca. 270 meter med 
tre ledninger til 11.500 kr/lm, gir en kostnad på kr 3.105.000. 
 
 
1.3.10 Energi 
 
Hovedstrukturen for strømforsyning til sykehushaugen er tilstrekkelig for etablering av nytt 
sykehus, i følge Narvik Energinett AS. 
Egen nettstasjon for tilførsel fra stamnettet vil måtte etableres. 
 
I 2005 ble det laget et skisseprosjekt for fjernvarme i Narvik. Høsten 2007 ble prosjektet tatt 
videre av Narvikgården AS, Nordkraft, HRS, LKAB og HiN. I 2008 ble det gjennomført et 
forprosjekt for fjernvarmeanlegg i Narvik, finansiert av Narvikgården, Hålogaland 
Ressursselskap og Nordkraft. Narvikgården er prosjekteier. Status ved utgangen av april er at 
tomt og rørgater for framføring av fjernvarmerør er lagt til rette for. På nåværende tidspunkt 
vet man ikke hvilken aktør som får konsesjon, men det er tre søkere til konsesjon for 
fjernvarme i Narvik. Narvikgården AS opplyser at man i løpet av 2009 har avklart hvilket 
selskap som får konsesjon. Sykehushaugen, med dagens bebyggelse og et eventuelt framtidig 
nytt sykehusbygg er naturlige kunder i et fjernvarmenett, og ligger innenfor området som kan 
forsynes av nettet. Fjernvarme vil kunne gi driftsmessige fordeler i form av lavere 
driftsutgifter. 
På nåværende tidspunkt vil fjernvarme hovedsakelig betraktes som en mulighet ettersom det 
ligger innefor konsesjonsområdet, men det er foreløpig ikke konkrete fakta å komme med.  
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1.3.11 ROS, brannberedskap 
 
Tomten ligger innenfor 10 minutters utrykningstid fra Narvik brannstasjon. Responstiden ved 
brann er meget tilfredsstillende. 
Tomten ligger videre ca. 1500 meter fra REC Scancell. Dette ansees som en tilstrekkelig 
avstand slik at man med utgangspunkt i det vi vet i dag, med stor sannsynlighet kan 
konkludere med at Sykehushaugen ikke kommer i en evakueringssone ved storulykke på 
Scancell. Nærheten til Narvik brannstasjon med kort responstid er avgjørende. 
 
 
1.3.12 Støy og vibrasjoner 
 
Det aktuelle området ligger ikke i nærheten av tiltak som vil medføre støy og vibrasjoner for 
et sykehus her. Det antas at bygget vil bli fundamentert på fjell og faren for vibrasjoner som 
medfører uønskede effekter er dermed liten.  
 
 
1.3.13 Andre miljøfaktorer 
 
Skogen fjernes, uønsket byarkitektonisk effekt mtp. skoglinja 
Eksisterende friområde berøres i stor grad. 
 
 
1.3.14 Fleksibilitet 
 
Dersom bygget plasseres om foreslått, vil det være plass til framtidig utvidelse  
med ca. 5.000 m2 BYA, noe avhengig av plassering for helikopterlandingsplass. 
 
 
1.4 Kostnader tomte- og infrastruktur 
  
Alle påfølgende kostnader oppgis uten diverse uspesifisert, rigg og drift og uforutsette 
utgifter. For utfyllende tall refereres til kostnadsoverslag. Alle kostnader eks mva.  
 
1.4.1 Erverv av tomt og evt. annet nødvendig areal 
 
Erverv er avhengig av betingelser i UNNs festekontrakt med Statsbygg. 
Et evt. frikjøp av bolig på gnr 39, bnr 1663 er antydet i størrelsesorden ca. 3,5 – 4,0 mill. 
 
 
1.4.2 Opparbeiding av tomt, renskning, spregning, masseutskifting 
 
For et område på ca. 9,8 mål må vegetasjon fjernes, løsmasser tas ut og fjell renskes. Videre 
betinger opparbeiding av denne tomten en utsprengning på anslagsvis 78400 m3, som bringer 
hovednivå tomt til ca kote 79 – 80. Det er også tatt med utsprengning til Lillevikveien kote 76 
for et mindre felt, slik at det kan etableres mottak av utrykningskjøretøy her. 
Noe intern massetransport samt bortkjøring av opp mot 63000 fm3 fjell.   
Sum opparbeiding tomt 18.139.800,-. 
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1.4.3 Veg og tunnel 
 
I denne rapporten er det ikke medtatt tunnel slik tidligere omtalt. Adkomst og parkering løses 
ved eksisterende adkomst opp Stadionbakken, og parkering i mindre parkeringsanlegg. 
Det er regnet ca. 150 meter breddeutvidelse av Lillevikveien samt ca 70 meter intern vei ved 
dagens legevakt for å bedre sikkerheten ved brann mtp. transport av brannutrykningskjøretøy 
rundt dagens bebyggelse og nytt sykehus. 
Tiltak ved ca. 250 meter lang strekning av Alleen er medtatt, og øvrig trafikksanering 5 mill. 
Sum vegkostnader 13.500.000,-. 
 
 
1.4.4 Vann og avløp 
 
I utgangspunktet er vann- og avløpsforholdene for Sykehushaugen tilfredsstillende, men jmf 
ny bebyggelse og økt belastning er det behov for anslagsvis 270 meter nytt VA strekk.  
Kostnader for etablering av vann og avløp for sykehushaugen regnet etter ca. 270 meter med 
tre ledninger til 11.500 kr/lm, gir en kostnad på kr 3.105.000. 
 
 
1.4.5 Energi 
 
Ny nettstasjon og tilførsel til nytt sykehus ca. 500.000. Kostnader til fjernvarme ikke medtatt, 
omtales som framtidig mulighet. 
Sum energi 500.000,-. 
 
1.4.6 Parkering 
 
Noe parkering i dagen vil måtte påregnes og det er lagt inn 30 slike plasser til en kostnad av 
30.000, men hovedparkering ifbm adkomsten løses ved et mindre parkeringsanlegg med plass 
til 120 biler, kostnad 6 mill. 
Sum parkering 6.030.000,-. 
 
 
1.4.7 Helikopterlandingsplass 
 
Sum for etablering av helikopterlandingsplass ca. 5,5 mill. 
 
 
1.4.8 Andre tomteforhold 
 
Ikke vurdert 
 
 
1.4.9 Midlertidige tiltak 
 
Ikke vurdert 
 
 
1.4.10 Andre kostnader 
 
Ikke vurdert 
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2.0 Furumoen 
 
2.1 Plan- og eierforhold 
 
2.1.1 Planstatus 
 
Området er avsatt til offentlig formål/friområde i kommunedelplan for Narvikhalvøya, vedtatt 
09.10.1997. I reguleringsplan for området vedtatt før KDP, er området regulert til friområde, 
skøytebane.  
Området ligger like ved Furumoen sykehjem som ble ferdigstilt høsten 2006.  
 

 
Figur 5 : Alternativ Furumoen, tilgjengelig areal ca. 30 mål 
 
 
2.1.2 Behov for plan/avklaringer 
 
Kirkevergen i Narvik har i forbindelse med reguleringsplan for Furumoen sykehjem  i 2003 
uttalt at området ønskes avsatt til fremtidig utvidelse av gravlund i Narvik sentrum. Etter at 
del av området ble regulert og utbygd med Furumoen sykehjem, har det fra kommunens side 
vært mindre ønskelig å etablere gravlund her av hensyn til dagens institusjon. Kirkevergen 
opprettholder sitt syn i saken med hensyn til resterende del av Furumoen. Eiendommen ble i 
1989 vedtatt brukt til ny skøytebane, noe som også ble opprettholdt da reguleringsplan for 
nytt sykehjem ble behandlet i 2003. 
Ut fra dette kan en si at fremtidig bruk av arealene som grenser til Furumoen sykehjem, ikke 
er avklart. En utbygging vil utløse krav om reguleringsplan med konsekvensutredning.  
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2.1.3 Eierskap tomt 
 
Den aktuelle tomten eies av Narvik kommune v/Narvikgården AS. 
 
 
2.2 By- og tettstedsutvikling 
 
2.2.1 Forholdet til eksisterende by- og tettstedsstruktur, omgivelser  
 
Dersom sykehuset legges til Furumoen vil en del av trafikken som i dag går over Frydenlund 
til dagens sykehus penses ut av sentrum, og dette antas å gi en positiv effekt for sentrum av 
Narvik. 
Dersom ny adkomst i tunnel etableres til Furumoen vil øvrig trafikk til og fra området kunne 
ledes ut av boligområder der dagens adkomster går.  
 
 
2.2.2 Tilgjengelighet kollektiv 
 
Det er ikke kollektivtransport i området.  
 
 
2.2.3 Tilgjengelighet bil 
 
Tilgjengeligheten med bil i dagens situasjon er ikke fullt ut tilfredsstillende for et sykehus. 
Dagens to adkomster går gjennom boligområder. Deler av Stasjonsvegen ved jernbanelinjen 
fra Narvik stasjon til Furumoen er signalregulert for møtende trafikk og den andre adkomsten 
går gjennom ca. 2 km med boligfelt. Ved bygging av ny adkomst i tunnel vil tilgjengeligheten 
med bil forbedres betraktelig. 
 
 
2.2.4 Tilgjengelighet gående og syklende 
 
Tilgjengeligheten for gående og syklende vil være via Stasjonsveien. Henholdsvis ved 
jernbanestasjonen og siste del av Stasjonsveien vil det være moderate stigningsforhold, men i 
hovedsak vil denne adkomsten for gående og syklende foregå uten store stigninger.  
 
 
2.2.5 Alternativ bruk/verdi 
 
Området har utover potensialet som sykehustomt alternativ verdi som friområde, utvidelse 
sykehjem, etablering av skøytebane, eller til etablering av nye gravplasser jmf. kirkevergens 
ønske.  
 
 
2.2.6 Samlokalisering 
 
Tomten ligger i umiddelbar nærhet til Narvik sykehjem. Nærheten muliggjør samhandling 
mellom institusjonene. 
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2.3 Tomteforhold og infrastruktur 
 
 
2.3.1 Størrelse  
 
Totalt er det tilgjengelige arealet ca. 30 mål.  
 
 
2.3.2 Arealbruk 
 
Slik området ligger i dag brukes det stort sett som tur- og rekreasjonsområde. 
 
 
2.3.3 Terreng, topografi 
 
Terrenget er stort sett flatt, beliggende mellom kote 74 og 80. Størstedelen av arealet ligger 
mellom kote 74 og 76. Bergknausen ligger i forkant av tomten mellom kote 74 og 80. 
 
 
2.3.4 Egnethet for bygg 
 
Tomten egner seg utmerket til plassering av et bygg slik UNN ser for seg. Det vil forøvrig 
være god plass til fremtidig utvidelse med ca. 5.000 m2. Noe masseutskifting vil måtte 
påregnes for deler av tomten som er myrlendt. Slik terrenget og topografien ser ut vil 
fjellknaus kunne fungere som naturlig del av motfylling for steinmasser fra tunnel. 
 

 
 
Figur 6: Grov inntegning av byggets plassering, parkeringsområde og helikopterlandingsplass 
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2.3.5 Adkomst, trafikk 
 
Dagens situasjon: 
Dagens to adkomster til den aktuelle tomten går gjennom et boligområde. Stasjonsvegen som 
følger jernbanelinjen fra Narvik stasjon til Furumoen er totalt 1,1 km, og ca.150 meter av 
strekningen er signalregulert for møtende trafikk. Lysreguleringen er en flaskehals som gjør 
Stasjonsveien en lite egnet adkomstvei til et framtidig sykehus.   
Den andre adkomsten går gjennom gatene Tøttaveien, Snorres gate, Elvefaret og siste del av 
Stasjonssveien. Strekningen utgjør totalt 2 km. I kraft av at veiene går gjennom samme 
boligområde og er lang og komplisert, vil denne heller ikke egne seg som adkomst til 
sykehuset. Ingen av disse adkomstene er hensiktsmessige for utrykningskjøretøy.  
Belastningen i området er beregnet til en ÅDT ca 850, i reguleringsplanen for Stasjonsveien. 
Denne trafikken genereres fra boliger, Furumoen sykehjem, Furumoen barnehage, Statkraft, 
Furugården og kirkegården.   
Ny adkomst til Furumoen er herav en forutsetning for realisering av et nytt sykehus på denne 
tomten. Det er i et hovedprosjekt med veiledning av Sweco Narvik vurdert en rekke 
alternativer for ny planfri kryssing av Ofotbanen, og det konkluderes med at tunnelløsning er 
den beste. Det er imidlertid flere forhold som må vurderes nærmere ved de foreslåtte 
løsningene. 
 
Dimensjonerende kriterier 
Dimensjonerende trafikkbelastning ved etablering av sykehus i området vil etter Statens 
Vegvesens håndbok 017 (1992) gi en ÅDT på 1750. Statens Vegvesens håndbok 017 (2008) 
legges til grunn for veiutformingen. Det foreslås at veien bygges etter dimensjoneringsklasse 
Sa2, med veibredde 6,5 m, med kjørebanebredde 5,5 m, med maksimal stigning 6 % og 
fartsgrense 50 km/t. Minste horisontalkurveradius bør være 55 m. Det anbefales gang og 
sykkelveg der veien ikke går gjennom tunnel.  
Statens Vegvesens håndbok 021 Vegtunneler legges til grunn for tunnelutformingen. Med 
utgangspunkt i trafikkmønsteret er dette en tunnel med tunnelklasse B med sirkulære vegger, 
total bredde på 8,5m og fri høyde er 4,6 m. Maksimal stigning 8 %.  
Normalavstanden til havarinisje bør være 500 m. Normalavstand til snunisje bør være 2000 
m. Anbefaler dimensjonerende hastighet 50 km/h. Krav til stoppsikt: 59 m Minste tillatte 
vertikalkurveradius 390 m. Minste tillatte horisontalkurveradius 40 m.  
 
 
Anbefalte løsninger: 
 
Rapporten tar for seg ulike løsninger, med hhv brualternativer og tunnelløsninger, og 
konkluderer med at trase 20006 kommer best ut med vekt på kostnader, mens trase 20004 
betegnes som den beste i forhold til veitekniske vurderinger. I denne utredningen tar Narvik 
kommune hovedsakelig for seg disse alternativene, og gir her en vurdering av hver enkelt 
løsning.  
 
 
Trase 20006 
 
Trase 20006 tar utgangspunkt i reguleringsplan for E6 Ornes – Stormyra, Hålogalandsbrua.  I 
planen planlegges et kryss der dagens E6 kobles sammen med ny E6 trase som følger over 
Orneshaugen før den går inn i tunnel under Ofotbanen i området ved Karistranda og fortsetter 
over brua til Øyjord. I dette krysset foreslås etablering av rundkjøring, med tilhørende 
avkjøring til nytt sykehus. 
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Fordelene som framheves med traseen er at innkjøringen kommer nært byen og at den er kort 
og rimelig. Videre vil ikke ledige arealer på Furumoen gå bort til veiformål. 
 

 
 
Figur 7: Trasé 20006, anbefalt løsning mht kostnader 
 
Løsningen har imidlertid flere ulemper som bør vurderes nærmere. Maksimal stigning i 
tunnelen er 10 % mot anbefalt 8 % i vegnormalene og maksimal stigning for veien er 12,5 %, 
mot anbefalt 6 %. Dette fordi den siste delen av traseen består av Stasjonsveiens nordre del, 
som har en stigning på 12,5 %, før veien ender ved nåværende Narvik sykehjem. 
For øvrig er minste horisontalkurveradius på vei og bru 26 meter, mot vegnormalens anbefalte 
55 meter for veg og 83 meter for bru. Tunnelutløpet ved Furumoen kommer nært 
sykehjemmet og det gir fare for rystelser under sprengning. Den bratte stigningen i tunnelen 
og veien vil føre til lavere kjørekomfort og økt drift vinterstid med tanke på brøyting og 
strøing. Den knappe kurvaturen på tunnelen og veien vil ytterligere føre til lavere 
kjørekomfort, og det vil bli behov for breddeutvidelese av vei og bru for å bedre siktforhold. 
 
Totalt sett anbefales ikke denne løsningen av Narvik kommune, av hensyn til at den medfører 
redusert kjørekomfort og risiko for økt ulykkesbelastning. Det er videre viktig å unngå at 
trafikken dreies mot nærliggende boligområder. 
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Trase 20004 
 
Trase 20004 tar også utgangspunkt i reguleringsplan for E6 Ornes – Stormyra, 
Hålogalandsbrua. Denne løsningen foreslår en ytterligere rundkjøringsløsning som kobler seg 
på den nye traseen, et stykke nordøst for Orneshaugen. Den tar seg videre inn i fjellet under 
jernbanen, og går i tunnel til Furumoen. Antall meter veg totalt blir 860 m, med 605 m tunnel, 
der maksimal stigning for veg er 1,6 % og maksimal stigning for tunnel er 7,0 %. 
  

 
 
Figur 8: Trasé 20004, anbefalt løsning mhp veiteknikk 
 
Fordeler ved traseen er at den i liten grad berører aralene på Furumoen og at den har god 
kurvatur og stigning, som tilfredsstiller kravene i vegnormalen. 
Ulemper ved traseen er at den ligger i et svært bratt terreng mellom dagens E6 og Ofotbanen, 
samt at denne løsningen medfører en ekstra rundkjøring på hovedferdselsåren. Videre er det 
en fortsetning at ny trase vedtas finansiert og bygges ferdig før denne løsningen kan 
realiseres. Av hensyn til dette vil ikke Narvik kommune anbefale denne løsningen. 
 
Kombinasjonsløsning 
 
I samråd med Sweco Narvik og Statens vegvesen har Narvik kommune vurdert en 
kombinasjonsløsning mellom alternativene 20006 og 20004. Det går i kort ut på at man velger 
samme avkjøring som for 20006, i rundkjøring ved planlagt kryss i reguleringsplan for E6 
Ornes – Stormyra, og legger an til samme tunnellengde som for 20004. Da vil man få 
fordelene med god plassering for adkomsten, samt en tilfredsstillende veiteknisk løsning der 
kurvatur og stigning blir i henhold til veinormalen. Tunnelen vil komme ut i samme område 
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som ved løsning 20004. Et foreløpig anslag antyder at kostnadene ved denne løsningen vil 
kunne havne på omtrent det samme som for 20004, 46 til 50 millioner. Se kostnadsoverslag. 
 

 
Figur 9: Kombinasjonsløsning, grovt inntegnet tunnel L = ca. 600 m 
 
Ved at tunnelen kommer ut i bakkant av tomten som foreslått, vil man få optimal utnytting av 
det ledige arealet, med hensyn på plassering av bygningen.  
 
Adkomst fra nord og sør 
 
Dersom tunnel etableres fra kryss/rundkjøring i henhold til reguleringsplan for E6 Ornes – 
Stormyra, vil adkomst forenkles både fra nord og sør. 
Hålogalandsbrua er tatt inn i nasjonal transportplan og finansiering avgjøres i Stortinget i 
oktober/november. Dersom brua realiseres vil tilfarten nordfra og til Narvik forkortes med ca 
17 km og dermed redusere reisetiden med ca. 20 minutter. Kjøreavstanden fra Bjerkvik vil bli 
omtrent 16 km.  
Dersom Hålogalandsbrua kommer vil adkomsten til sykehuset falle godt sammen med ny E6 
og gi en enkel adkomst nordfra. En fordel er at adkomsten nordfra holdes utenom sentrum. 
E6 traseen vil være en stamveg S4 med en ÅDT på 4000 – 8000, med fartsgrense 80 km/t. Fra 
E6 vil man kjøre av ved rundkjøring, inn på 40 meter veg før en 600 meter lang tunnel som 
ender ved sykehuset.  
 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 24 -  

Ny E6 trase gjennom sentrum er under utredning. Et alternativ er en tunnel som starter ved 
Vallhallparken i Sjøbakken og kommer ut ved krysset Rombaksveien / Hamsuns vei i 
Taraldsvik. Fra sør vil adkomsten falle sammen med planlagt ny E6 fra Sjøbakken til 
Taraldsvik, ved krysset Rombaksveien / Hamsuns vei. Tilreisende sørfra vil kunne benytte ny 
E6 trase i tunnel gjennom sentrum, for deretter å følge Rombaksveien 750 meter nordover, til 
tunneladkomsten til sykehuset. Utrykningskjøretøy vil kunne benytte ny E6 trase i tunnel 
gjennom sentrum, ved transport fra områder sør for Narvik. 

 
Figur 10: Adkomst fra nord og sør markert blått 
 
Kartet viser adkomster fra nord og sør ved sykehus på Furumoen, i kombinasjon med 
eventuell E6 tunnel gjennom sentrum, og E6 trase Ornes – Stormyra. 
 
 
2.3.6 Parkering 
 
Tomtens beskaffenhet gjør at etablering av nødvendig parkering er uproblematisk. 
Parkering kan med fordel løses på bakkenivå. 
 
 
2.3.7 Helikopterlandingsplass 
 
Furumoen egner seg svært godt til etablering av helikopterlandingsplass for syketransport. 
Innflygningen vil ikke komme i konflikt med boligområder, og kan legges i nordøstre eller 
nordvestre område av tomten, mellom jernbanen og sykehusbygget. Det vil være 
uproblematisk å tilfredsstille forskrift ”FOR 2004-04-16 nr 629: Forskrift om utforming av 
små helikopterplasser (BSL E 3-6)”. 
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2.3.8 Grunnforhold 
 
Området er delvis myrlendt med varierende løsmasser, og delvis bestående av fjellgrunn med 
lite løsmasser. Ved byggingen av sykehjemmet støtte man på noe leire ned mot fjell. 
Vegetasjon hovedsakelig furuskog. 
 
 
2.3.9 Vann, avløp og overvann 
 
Narvik VAR KF har gitt en vurdering av vann, avløps og overvannsforholdene for Furumoen 
som aktuell sykehustomt. 
Kravet til sykehus / institusjon for slokkevannn ved brann er 50 l/s. 
Dagens kapasitet ved Furumoen er 35 l/s og må derfor utbedres for å imøtekomme kravet. 
Kapasiteten for drikkevann er tilfredsstillende. 
Avløps og overvannskapasiteten for Furumoen er tilfredsstillende. 
 
Påkoblingspunkt for vann og avløp vil måtte skje i krysset Stasjonsveien/Kongleveien. 
Overvann, drens og taknedløp må løses internt på tomten. Kostnader til internt overvann osv. 
er ikke vurdert. Det kommunale avløpsnettet nedstrøms har ikke kapasitet til å ta imot det. 
Når det gjelder vann må kapasiteten på vannledningen helt fra reduksjonskammeret i Snorres 
gate økes, og det må legges ny vannledning over Taraldsvikelva. I forbindelse med annet 
prosjekt øker Narvik VAR kapasiteten på en strekning av 600 meter i Snorres gate. 
Gjenstående lengder blir da 270 meter som må utbedres ifht. et nytt sykehus.  
Antall meter fra tomt påkobling er 180 meter, med 6.000 kr/m for to ledninger eks. veg, sum 
1.080.000. Kapasitetsøkning 270 m kr 8.500 kr/m for en ledning inkl. veg, sum 2.295.000. 
Totalt gir dette en kostnad på 3.375.000. 
 
 
2.3.10 Energi 
 
Hovedstrukturen for strømforsyning til Furumoen er tilstrekkelig for etablering av sykehus, i 
følge Narvik Energinett AS. 
Egen nettstasjon for tilførsel fra stamnettet vil måtte etableres. 
 
Furumoen, med dagens bebyggelse og et eventuelt framtidig nytt sykehusbygg er naturlige 
kunder i et fjernvarmenett, og ligger innenfor området som kan forsynes av nettet.  
 
 
2.3.11 ROS 
 
Tomten på Furumoen ligger innenfor 10 minutters utrykningstid fra Narvik brannstasjon. 
Responstiden ved brann er meget tilfredsstillende. 
 
Videre ligger tomten i ca. 500 meters avstand fra senter av produksjonsbygningene til REC 
ScanCell i Narvik. Det er i den forbindelse behov for å vurdere eventuelle kritiske momenter 
med hensyn til kjemiske forbindelser som anvendes i produksjonen, med tilhørende krav til 
evakueringssone dersom en storulykke skulle inntreffe. 
Honeywell, produsent og leverandør av bla. Hydrogenfluorid (HF) til REC ScanCell, gir 
følgende vurdering med hensyn til REC ScanCells lagring og bruk av mediet HF. 
HF har et kokepunkt på 105 grader C. En slik temperatur er svært lite realistisk å oppnå slik 
ScanCell har designet lagring og håndtering av bulk kjemikalier. Som en følge av en større 
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brannsituasjon vil en potensiell lekkasje av HF og andre kjemikalier være mulig. I et slikt 
tilfelle vil kjemikaliene utgjøre en slukkekilde mot brann, og også renne til sluk og 
oppsamlingstank. I sonen hvor lagringstanker er plassert er det ikke brennbare materialer av 
betydning, og ingen brennbare materialer på undersiden. En temperaturøkning i tankene opp 
mot kokepunkt, og uten at kjemikaliene renner ut er derfor ikke sannsynlig. 
Andre forhold som reduserer sannsynlighet for at en brann kan oppstå er sprinklingsanlegg og 
nærliggende brannslanger. ScanCell har bemanning i fabrikken med frekvente kontrollrunder 
hele døgnet 365 dager i året. 
En tommelfingerregel for bedømming av evakueringssone rundt lignende type bygning / 
fabrikk som utsettes for storulykke, er 500 meters evakueringsradius. Alle branngasser fra slik 
brann medfører fare og derfor settes evakueringsradiusen til 500 meter. Med bakgrunn i det vi 
kjenner til i dag om lagring og håndtering ved REC ScanCell av bulk kjemikalier og 
gjeldende avstander, vil ikke etablering av sykehus på Furumoen omfattes av evakuering ved 
brann på ScanCell.   
 
 
2.3.12 Støy og vibrasjoner 
 
Den aktuelle tomten for nytt sykehus ligger i nærheten av Ofotbanen og E6 nord for Narvik 
sentrum. Det antas at Ofotbanen vil være den støykilden som i hovedsak vil ha innvirkning på 
sykehuset med tilhørende uteområder.  
Veilederen T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, forebygger 
støyplager og ivaretar stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. Den anbefaler 
etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende støykilder 
synliggjøres. Den gir anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres, og hvor 
etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. Retningslinjen kommer til anvendelse 
ved etablering av støyfølsom arealbruk som i dette tilfellet nytt sykehus. 
 

 
 
Figur 11: Kriterier for støysoneinndeling og anbefalte grenseverdier 
 
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås 
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Bygging av sykehus, pleieinstitusjoner, og 
lignende bør ihht veiledning bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller 
grenseverdiene i tabell 2. 
 
Avbøtende tiltak som kan vurderes for området Furumoen er tiltak ved skinnegangen, som 
skinnestegsisolasjon, forbedret vedlikehold og smøring av skinnegang. Støyvoller og 
støyskjermer er tiltak som kan etableres mellom skinnegangen og tiltaket. Fasadetiltak på 
bygningen kan gjøres på de deler av fasaden som grenser mot støykilden og bygningen kan i 
seg plasseres slik at oppholdsarealer oppnår tilstrekkelig skjerming. 
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Det aktuelle arealet på Furumoen vil utnyttes best dersom bygningen settes nærmest mulig 
Ofotbanen, med nødvendige avbøtende tiltak, ettersom adkomsten mest sannsynlig vil komme 
opp i bakkant av tomten. Dermed vil arealer for uteopphold oppnå best mulig støyforhold. 
 
Støy fra vei 
 
I reguleringsplanen for E6 Ornes – Stormyra er det foretatt støyvurderinger av ny E6 over 
Hålogalandsbrua, til Øyjord, se vedlegg. 
Retningslinjen angir anbefalt støygrense på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. For 
etablering av tiltak som sykehus er støygrensen fra veg angitt til Lden = 55dB frittfeltsverdi. 
Innendørs støy skal ihht teknisk forskrift NS 8175 klasse C ikke overstige 30 dB. 
 
 
 
 

 
Figur 12: Støysonekart for ny E6 Ornes – Stormyra, utsnitt fra reguleringsplan 
 
kartet viser støysoneberegninger for første del av ny trase for E6 over Hålogalandsbrua fra 
Ornes til Øyjord, som her passerer området Furumoen. Kartet viser gul støysone med utendørs 
støynivå 4 m over terreng 55 – 65 Lden og rød støysone med utendørs støynivå 4 m over 
terreng > 65 Lden. 
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Det er lagt inn en trafikkmengede på 4000 kjt/døgn (ÅDT) i beregningsmodellen. ÅDT  er 
beregnet for år 2030. Det er i beregningene benyttet en tungtrafikkandel på 15%. 
Fartsgrensen på vegen er 80 km/t med unntak av området for bomstasjon mellom profil 3400-
3900. Her er det lagt inn 60 km/t. 
Som figur 12 og 13 viser vil ikke støy fra eksisterende og planlagt veitrase ha større 
innvirkning på Furumoen som sykehustomt. Antatt plassering av et sykehusbygg vil ligge i 
utkanten av og utenfor gul sone. Avhengig av bygningens plassering og høyde må likevel 
støyforholdene kartlegges før bygging, og avbøtende tiltak gjøres etter behov.  
I reguleringsplanen for Furumoen Sykehjem stilles det krav om støymålinger / beregninger i 
forhold til nærliggende jernbane. Nødvendige støytiltak skal være del av byggemeldingen. 
Multiconsult Trondheim utførte støyberegninger datert 01.04.2004, der det også ble tatt med 
støybelastning fra veg. Disse beregningene tok utgangspunkt i en ÅDT på 3500 og en 
tungtrafikkandel på 12 %. Beregningene viste at et utsatt punkt på den planlagte bygningen 
ville få en støyverdi fra veg som støykilde på 57 dB, som er 2 dB over anbefalt verdi. For 
øvrig viser beregningene at i hele området ellers er det ekvivalente støynivået fra støykilde 
veg under anbefalte grenseverdi på 55 dB.  
 
 

 
 
Figur 13: Antatt plassering av bygg ifht. støysonekart for reguleringsplan ny E6 Ornes – Stormyra 
 
 
Støy fra Ofotbanen, luftlyd og vibrasjon 
 
Ofotbanen ligger i umiddelbar nærhet til tomten, ca. 10 – 12 meter lavere i terrenget enn 
hovedplanet der sykehuset tenkes plassert.  
Støydokumentasjonen fra Multiconsult Trondheim for Furumoen sykehjem har følgende 
dimensjonerende kriterier for vurdering av støy fra Ofotbanen. For tog er det beregnet for 
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godstog og persontog. Det er 24 malmtog fra MTAS som passerer strekningen pr døgn, i 
tillegg har Cargonet ca 20 godstog i uken. Det er fra 4 – 6 persontog som passerer strekningen 
per døgn. Alle disse togene er elektriske. Det er også inkludert i beregningen at det i nær 
framtid vil komme noen dieseltog langs strekningen. Beregningen viser at støy fra jernbane 
har isolert sett et ekvivalent nivå under anbefalte grenseverdier, men det maksimale støynivået 
fra jernbanen som støykilde er derimot høyt. Nivået ligger på 76 dB i det mest utsatte punktet 
og på 72 og 71 dB på andre punkter. Anbefalt grenseverdi for maksimalt støynivå er 70 dB. 
 
Det mest utsatte punktet på Furumoen sykehjem ligger i dag ca 64 meter fra senterlinjen av 
Ofotbanen. Terrenget her er likt terrenget der den aktuelle plasseringen av et eventuelt 
sykehus vil være. Det er rimelig å anta at en beregning vil vise at støynivået for 
sykehustomten vil ha en lignende karakter som for sykehjemmet, men at gul sone ihht 
retningslinjen, vil berøre sykehustomten i større grad enn sykehjemmet. I retningslinjen angis 
grenseverdien for utendørs støynivå fra støykilde bane til Lden = 58 dB.  
Norsk Standard NS 8176 gir veiledning om hvordan vibrasjon fra veg- og skinnetrafikk skal 
måles og vurderes. For jernbane regnes avstander på over 50 m å gi rimelig sikkerhet mot 
vibrasjon. Dempere av gummi/stål påoverføringsveier mellom skinnegang og bygningskropp 
kan redusere vibrasjons- og struktur-lydnivåene. Vibrasjoner oppstår der den passerende 
trafikken og bygningene er plassert på bløt grunn og med mindre innbyrdes avstand enn 100 
meter. Ofotbanen som passerer Furumoen ligger i denne stekningen på fjell og et eventuelt 
sykehusbygg vil også bli fundamentert på fjell. Faren for vibrasjoner som medfører uønskede 
effekter her ansees om liten. 
Det er sannsynlig at et sykehusbygg på denne tomten vil bli plassert minimum 75 m fra 
jernbanen. 
 
 
2.3.13 Andre miljøfaktorer 
 
Eksisterende friområde berøres i stor grad 
 
 
2.3.14 Fleksibilitet 
 
Dersom bygget plasseres om foreslått, vil det være plass til framtidig utvidelse  
med ca. 5.000 m2 BYA. 
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2.4 Kostnader tomte- og infrastruktur 
 
Alle påfølgende kostnader oppgis uten diverse uspesifisert, rigg og drift og uforutsette 
utgifter. For utfyllende tall refereres til kostnadsoverslag. Alle kostnader eks mva.  
 
 
2.4.1 Erverv av tomt og evt. annet nødvendig areal 
 
Erverv av Narvik kommune v/Narvikgården stipuleres til ca 100 kr/m2. Regnet etter en tomt 
på totalt 30 mål gir dette en kostnad på 3 millioner.  
 
 
2.4.2 Opparbeiding av tomt, renskning, spregning, masseutskifting 
 
Fjerning av vegetasjon og graving løsmasser for ca. 16 mål, intern massebalanse ved bruk av 
steinmasser fra tunnel. Sprengning av ca 6300 m3. 
Sum opparbeiding totalt 2.188.500,-. 
 
 
2.4.3 Veg og tunnel 
 
Tunnelløsning 605 meter, med tilhørende forskjæring, veg og rundkjøring. 
Sum vegkostnader 33.075.000,-. 
 
 
 
2.4.4 Vann og avløp 
 
Antall meter fra tomt påkobling er 180 meter, med 6.000 kr/m for to ledninger eks. veg, sum 
1.080.000. Kapasitetsøkning 270 m kr 8.500 kr/m for en ledning inkl. veg, sum 2.295.000. 
Totalt gir dette en kostnad på 3.375.000. 
 
 
2.4.5 Energi 
 
Sum energi 500.000,-. 
 
 
2.4.6 Parkering 
 
Parkering kan med fordel etableres i sin helhet på bakken.  
Sum parkering 150.000,-. 
 
 
2.4.7 Helikopterlandingsplass 
 
Sum for etablering av helikopterlandingsplass ca. 5,5 mill. 
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2.4.8 Andre tomteforhold 
 
Ikke vurdert 
 
 
2.4.9 Midlertidige tiltak 
 
Ikke vurdert 
 
 
2.4.10 Andre kostnader 
 
Ikke vurdert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 32 -  

3.0 Øyjord 
 
3.1 Plan- og eierforhold 
 
3.1.1 Planstatus 
 
Området Stormyra og omkringliggende åser er ikke regulert, LNF.  
 

 
 
Figur 14: Tomtens beliggenhet 
 
 
3.1.2 Behov for plan/avklaringer 
 
En eventuell utbygging vil utløse krav om reguleringsplan med konsekvensutredning.  
UNN ønsker at etablering av nytt sykehus også vurderes nord for Narvik sentrum. Med 
bakgrunn i dette vurderes området Øyjord som et alternativ. Forutsetningene for en etablering 
av nytt sykehus på Øyjord er at Hålogalandsbrua realiseres. Brua ligger inne i Nasjonal 
transportplan og finansiering kommer opp i Stortinget i månedsskiftet oktober / november.  
 
 
3.1.3 Eierskap tomt 
 
Tomten ligger i hovedsak på gnr 23, bnr 2 som er i privat eie. Hjemmelshavere er Alf Torfinn 
Jæger og Astrid Lindgren. 
Tiltaket vil også berøre gnr 23, bnr 3, der hjemmelshavere er Åshild Kvernelv og Ellen 
Markussen. Andre grunneiere i området er gnr 23, bnr 4 Marianne Jakobsen og gnr 23, bnr 1 
Steinar Rognmo. 
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3.2 By- og tettstedsutvikling 
 
 
3.2.1 Forholdet til eksisterende by- og tettstedsstruktur, omgivelser  
 
Slik E6 går i dag vil transporten til sykehuset i forhold til dagens plassering, forlenges med ca 
25 km for ansatte, pasienter og besøkende, regnet fra narvik sentrum. Slik sett vil det være en 
negativ virkning for befolkningen med dagens infrastruktur og nytt sykehus på Øyjord. 
Ambulansetransporten vil øke tilsvarende. Nord for tomten vil imidlertid transporten 
reduseres tilsvarende, med tilhørende positive effekter for befolkningen på nordsiden. 
Dersom Hålogalandsbrua realiseres, med ny E6 trase fra Ornes til Stormyra, vil transporten 
regnet fra narvik sentrum bli ca. 6,5 km. Reisetid fra Narvik sentrum og områder sør for 
Narvik til sykehuset, vil øke tilsvarende i forhold til dagens lokalisering i sentrum. Dette er en 
økning som i stor grad er akseptabel både for områder på nord og sør for tomten. 
Adkomst nordfra vil være enkelt for begge alternativer. På bakgrunn av forventet økt behov 
for transport fra sentrum, bør offentlig transportsystem også vurderes forbedret. 
Tomten ligger nær daens E6, med mulighet for adkomst direkte fra E6, ca. 160 meter. 
 
Nærhet til brannstasjon er ikke tilfredsstillende slik E6 går i dag. Med Hålogalandsbrua på 
plass vil dette være uproblematisk.  
 
Narviks utviklingsmuligheter som regionsenter og transportknutepunkt vil kunne styrkes.  
Avstanden fra sykehuset til Harstad/ Narvik/ Evenes lufthavn reduseres. Lokaliseringen vil gi 
negative trafikkmessige virkninger for Øyjord i form av økt trafikk. En nødvendig utvidelse 
av kollektivtransporten vil derimot øke tilgjengeligheten til området. 
 
Skole- og barnehagetilbud 
En mulig befolkningsøkning vil på sikt kreve tilrettelegging av økt kapasitet for barnehage og 
barneskole på Øyjord.  Dette kan gi økte kostnader for disse sektorene, selv om barnetallet 
reduseres tilsvarende i andre deler av kommunen.   
 
Næringslivet i regionen 
Leverandører av varer og tjenester til sykehuset er i svært liten grad avhengig av tett nærhet til 
sykehuset for å utføre sine tjenester.  Noe økt aktivitet i forbindelse med handel og 
tjenesteyting må påregnes. Samlet aktivitet i regionen må sees i sammenheng med øvrig 
forventet utbygging på Øyjord. 
 
Arealbruk og eiendomsforhold 
Foreslått lokalisering krever inngrep i private eiendommer.  Det er nødvendig å vurdere 
alternativet i sammenheng med et overordnet helhetlig plan (kommunedelplan) over 
Øyjordhalvøya.  Dette med bakgrunn i forutsetningen om ny bruforbindelse Narvik – Øyjord, 
og de plankrav dette vil medføre. 
 
 
3.2.2 Tilgjengelighet kollektiv 
 
Det er ikke tilfredsstillende kollektiv transport til og fra området. 
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3.2.3 Tilgjengelighet bil 
 
Området har god tilgjengelighet for kjørende. Adkomst vil måtte være direkte fra dagens E6, 
ca 150 meter, eller fra framtidig ny E6 trase over Stormyra. 
 
 
3.2.4 Tilgjengelighet gående og syklende 
 
Tomten ligger forholdsvis langt fra tett befolkede områder, slik at tilgjengeligheten for gående 
og syklende i mindre grad er tilfredsstillende. 
I reguleringsplanen Ornes – Stormyra er gang og sykkelveg til Øyjord omtalt. Det går i dag 
sykkelveg fra byen fram til campingplassen på Ornes. Det planlegges bygd en ny gang og 
sykkelveg over til Øyjord. I håndbok 017 står følgende om løsninger for gående og syklende 
relatert til vegstandard S4, Stamveger og andre hovedveger, ADT 4000 - 8000 og fartsgrense 
80km/t: Hvis ikke det lokale vegnettet gir sikker og god framkommelighet for gående og 
syklende, kan det være behov for gang- og sykkelveg. Langsgående gang- og sykkelveg bør 
etableres dersom potensialet for gående og syklende er mer enn 50 i døgnet.Krav til 
atskillelse mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg (Håndbok 017, utkast aug. 2007;46). 
Gang- og sykkelveg fra Ornes fortsetter i lia ovenfor dagens E6, over brua til Øyjord. Det er 
ikke planlagt gang- og sykkelveg fra Øyjord og fram til Stormyra hvor vegen koples på 
eksisterende E6/El0. Gående og syklende kan benytte det kommunale vegnettet på Øyjord. 
Potensialet for sykling mellom Øyjord og Narvik er i dag minimalt. Bygging av ny bru 
kombinert med en forventet byutvikling av Øyjordområdet vil øke dette potensialet i 
betydelig grad, og det legges derfor til rette for gående og syklende på denne strekningen. 
 
 
3.2.5 Alternativ bruk/verdi 
 
Området Stormyra og Holtet vil ha alternativ verdi som fortsatt friområde og tur-
/rekreasjonsområde, i tillegg til at området kan brukes til framtidig nærings- og 
industriformål. 
 
 
3.2.6 Samlokalisering 
 
Slik situasjonen er i dag er det ikke omkringliggende sosial infrastruktur mtp samhandling, 
men arealene rundt muliggjør betydelig utvidelse slik at framtidig vil en rekke funksjoner 
innen helse kunne tillegges området. 
 
 
3.3 Tomteforhold og infrastruktur 
 
 
3.3.1 Størrelse  
 
Området er på totalt 33 mål, med mulighet for betydelig utvidelse. 
 
 
3.3.2 Arealbruk 
 
Tomten ligger i et LNF-område. 
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3.3.3 Terreng, topografi 
 
Tomten ligger mellom kote 39 og kote 55 og består av små kuperte fjellknauser med 
furuskog. 
 
 
3.3.4 Egnethet for bygg 
 
Ved opparbeidelse av tomten ved sprengning og plassering av fjellmasser vil tomten egne seg 
utmerket til sykehusbygg. Ved å trekke plasseringen opp mot bergåsene i motsetning til 
tidligere tanker om å benytte myrområdet som lokalisering, vil bygget kunne fundamenteres 
på fjellgrunn. 
For øvrig gir tomten med foreslått plassering av bygget, god plass til framtidig utvidelse, samt 
etablering av helikopterlandingsplass. 
 
 

 
 
Figur 15: Grov inntegning av byggets plassering og adkomst 
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3.3.5 Adkomst, trafikk 
 
Tomtens beliggenhet gir god mulighet for adkomst fra både dagens E6 og ny planlagt trase 
Ornes – Stormyra, og det ligger til rette for etablering av gode avkjøringer og adkomster.  
Reisetid fra Narvik sentrum og områder sør for Narvik vil øke fra dagens lokalisering i 
sentrum. Strekningen fra Narvik sentrum til alternative tomter vil være  ca. 6,5 km lang. På 
bakgrunn av forventet økt behov for transport fra sentrum, bør offentlig transportsystem også 
vurderes forbedret. 
 
Strekningen mellom Narvik og Bjerkvik preges av dårlig standard når det gjelder vegbredde, 
kurvatur og bæreevne. Den dårlige vegstandarden karakteriserer særlig den sørlige siden av 
Rombaksfjorden som er svært ulykkesbelastet. I området mellom Trældal og Leirvik på 
nordsiden av Rombaksfjordener en av de mest rasutsatte vegstrekningene på E6 gjennom 
Nordland. Den dårlige vegstandarden, rasfare og mange ulykker med personskade kombinert 
med at Narvik har utviklet seg til å bli et knutepunkt for distribusjon av gods har bidratt til å 
framskynde kravet om ny veg nordover. Ny veg innkorter kjørestrekningen og man unngår 
rasfarlige og ulykkesbelastede strekninger. Hålogalandsbrua kan med dette sies å være en 
forutsetning for etablering av sykehus på Øyjord. 
 

 
 
Figur 16: Kartet viser ny E6 trasé over Øyjord markert med blått, samt aktuell tomt 
 
3.3.6 Parkering 
 
Tomtens beskaffenhet egner seg til parkering på bakkenivå. 
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3.3.7 Helikopterlandingsplass 
 
Øyjord egner seg svært godt til etablering av helikopterlandingsplass for syketransport til 
akuttmottak. Innflygningen vil ikke komme i konflikt med boligområder, og har flere mulige 
innflygningruter. Tomten gir gode muligheter for etablering av helikopterlandingsplass med 
liten støypåvirkning på omgivelsene. 
 
 
3.3.8 Grunnforhold 
 
Foreslått tomteområde består i hovedsak av fjellgrunn. Mindre innslag av løsmasser, myr. 
 
 
3.3.9 Vann, avløp og overvann 
 
Narvik VAR KF har i mai 2009 gitt en vurdering av vann, avløps og overvannsforholdene for 
Øyjord som aktuell sykehustomt. Kravet til sykehus / institusjon for slokkevannn ved brann er 
50 l/s. Narvik VAR KF har ikke vannledninger til slokkevann eller drikkevann til alternativet 
på Øyjord. Narvik VAR KF har ikke overvanns eller avløpsledninger på Øyjord. 
 
Øyjord vannverk har selv med dagens begrensede forbruk liten kildekapasitet. Etablering av 
bru over Rombaksfjorden til Øyjord forventes å gi økt boligutbygging. Dette kan ikke skje 
uten en sterkt forbedret vannforsyning. Det private Øyjord vannverk har vist interesse for at 
Narvik kommune skal overta anleggene til drift og velikehold. Flere ulike løsningsalternativer 
er utredet. Forprosjekt Øyjord vannverk, Narvik VAR i 2006,  konkluderer med at forsyning 
fra Narvik vannverk vil gi den mest fordelaktige vannforsyning.  
Et valg av Øyjord som ny sykehustomt vil betinge en særskilt analyse av VAO-situasjonen, 
ettersom det er den mest kritiske faktoren for en realisering her, og det forhold som det 
knytter seg mest usikkerhet til. 
 
I kostnadsoverslaget er det lagt inn kostnader stipulert i notat fra Narvik VAR KF. I kostnader 
for avløp er det tatt høyde for avløpsrenseanlegg med utslipp under laveste lavvann. Andre 
løsninger kan forefinnes. Overvann, drens og taknedløp må løses internt på tomten. Kostnader 
til dette er ikke medtatt. Beregningen tar utgangspunkt i at det hentes vann fra Narvik, enten 
lagt i den kommende brua eller som sjøkabel. Det vil ikke være store endringer mellom disse 
alternativer, som er kostnadskrevende hver for seg. 
 
 
3.3.10 Energi 
 
Hovedstrukturen for strømforsyning til Øyjord er tilstrekkelig for etablering av sykehus, i 
følge Narvik Energinett AS. 
Egen nettstasjon for tilførsel fra stamnettet vil måtte etableres. 
Alternativet på Øyjord ligger utenfor området som kan forsynes av fjernvarmenettet som 
planlegges i Narvik. 
 
 
3.3.11 ROS 
 
Utrykningstiden fra Narvik brannstasjon til tomten vil være ca. 20 minutter som er 
utilstrekkelig ifht. at sykehus skal ligge innenfor 10 minutters utrykningstid fra brannstasjon. 
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Videre vil utrykningstiden fra Bjerkvik ligge like i utkanten av 10 minutter, hvilket heller ikke 
er tilfredsstillende. 
 
Tiltak vil være økt beredskap i Bjerkvik. Dersom det etableres et sykehus på Øyjord uten 
Hålogalandsbrua, vil det med bakgrunn i for lang utrykningstid fra Bjerkvik, bli krav om 4 
mann på døgnkontinuerlig vakt, mot 1 i dag. Den totale vaktstyrken vil måtte økes fra 11 til 
minimum 16 mann. 
Kostnader forbundet med slik ordning tilsier at dagens ordning med kostnader rundt 
1.500.000/år vil måtte økes med 2.500.000/år til totalt 4.000.000/år. 
 
 
3.3.12 Støy og vibrasjoner 
 
Den aktuelle tomten på Stormyra ligger i umiddelbar nærhet av ny E6 trasé Ornes - Stormyra.. 
Det antas at E6 vil være den støykilden som i hovedsak vil ha innvirkning på sykehuset med 
tilhørende uteområder.  
I reguleringsplanen er det foretatt støyvurderinger av tiltaket. For etablering av tiltak som 
sykehus er støygrensen fra veg angitt til Lden = 55dB frittfeltsverdi.  
 

 
Figur 17: Støysonekart for området ved Stormyra, utsnitt fra reguleringsplan E6 Ornes - Stormyra 
Som det framgår av støysonekartet vil store deler av tomta ved Stormyra ligge i tilknytning til 
gul sone som følge av støy fra fra ny E6 trasé. Gul sone med Lden = 55 – 65 dB strekker seg 
langt vest fra senterlinje vei på grunn av det generelt flate terrenget. I lengste utstrekning 
dreier det seg om ca. 250 meter. Noe avbøtende tiltak vil måtte påregnes. Støyskjermer, 
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beplantning, hensiktsmessig plassering av bygningsmasse og spesielle krav til 
bygningskonstruksjonen vil være avgjørende. Parkeringsplass og annen sekundær lite 
støyfølsom virksomhet kan legges slik at primære krav til innendørs støynivå og krav til 
uteoppholdsarealer og arealer utenfor støyfølsomme rom kan ivaretas. I gul sone med Lden = 
55 – 65 dB skal man vise varsomhet ved etablering av støyfølsom bebyggelse. Sykehus skal 
ihht retningslinjen ligge slik at uteplasser og arealer utenfor rom med støyfølsom bruk ikke 
overskrider verdien Lden = 55dB. Sykehus bør ihht veiledning bare tillates dersom man 
gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene.  
 
Beregningene er gjort i NovaPoint STØY med utgangspunkt i gitte inngangsdata. Det er lagt 
inn en trafikkmengede på 4000 kjt/døgn (ÅDT) i beregningsmodellen, ÅDT er beregnet for år 
2030 og tungtrafikkandelen er satt til 15 %.  
Dimensjonerende fartsgrense på vegen er 80 km/t. Grunnlag for støyberegningene er basert på 
digitale terrengdata.  
 
 
3.3.13 Andre miljøfaktorer 
 
Konsekvenser for miljøet må sees i sammenheng med en overordnet helhetlig vurdering av 
eventuelle miljøkonsekvenser i forbindelse med etablering av bru.   
Miljøkonsekvenser for sykehusetablering isolert sett kan være endring av et helhetlig 
landskapsbilde, mindre natur og friluftsområder og vinterbeite for rein kan reduseres 
(kilde: Mulighetsanalyse, Fjellanger- Widerøe 1997). Området nærmest eksisterende E6 er 
også registrert som trekklei for rein.. 
 
 
3.3.14 Fleksibilitet 
 
Dersom bygget plasseres om foreslått, vil det være plass til framtidig utvidelse  
med ca. 5.000 m2 BYA. 
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3.4 Kostnader tomte- og infrastruktur 
 
Alle påfølgende kostnader oppgis uten diverse uspesifisert, rigg og drift og uforutsette 
utgifter. For utfyllende tall refereres til kostnadsoverslag. Alle kostnader eks mva.  
 
3.4.1 Erverv av tomt og evt. annet nødvendig areal 
 
Erverv av private grunneiere i området stipuleres til ca 100 kr/m2.  Regnet etter en tomt på 
totalt 33 mål gir dette en kostnad på 3,3 millioner.  
 
 
3.4.2 Opparbeiding av tomt, renskning, spregning, masseutskifting 
 
Kostnader til fjerning av vegetasjon, løsmasser og fjellrensk av mindre omfang, kr 944.500,-. 
Sprengningsarbeid opp mot 31500 m3. Massene kan brukes i nærområdet/tomta, intern 
massebalanse. 
Sum opparbeiding 7.055.500,-. 
 
 
3.4.3 Veg og tunnel 
 
Adkomst fra dagens E6, ca. 150 meter ny veg, inkl kryss. 
Sum vegkostnader 4.250.000,- 
 
 
3.4.4 Vann og avløp 
 
Se vedlegg. 
 
Følgende tiltak og kostnader er stipulert: 
Framføring av vann til tettstedet Øyjord     30.000.000.  
Kapasitetsøkning        5.000.000 
Høydebasseng         5.000.000 
Ledning fram til tomten 1100 m, 4.000 kr/m    4.400.000 
Avløpsrenseanlegg med utslipp    10.000.000 
Ledninger til renseanlegg 600 m a 3.000 kr/m    1.800.000 
Totalt        56.200.000 
 
 
3.4.5 Energi 
 
Ny trafostasjon og tilførsel til tomt. 
Sum energi 500.000,-. 
 
 
3.4.6 Parkering 
 
Parkering på bakken. 
Sum parkering 150.000,-. 
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3.4.7 Helikopterlandingsplass 
 
Sum for etablering av helikopterlandingsplass ca. 5,5 mill. 
 
 
3.4.8 Andre tomteforhold 
 
Ikke vurdert 
 
 
3.4.9 Midlertidige tiltak 
 
Ikke vurdert. 
 
 
3.4.10 Andre kostnader 
 
Ikke vurdert 
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4.0 Bjerkvik 
 
4.1 Plan- og eierforhold 
 
4.1.1 Planstatus 
 
Bergemyra er uregulert LNF-område. 
 

 
 
Figur 18: Kartet viser tomten på Bergemyra 
 
Adkomst fra fylkesvei nr 763 Vassdalsveien i Bjerkvik ca. 570 meter etter avkjøring fra E6 / 
Nordmoveien. Tomta grenser mot forsvarets tidligere radarstasjon, nå eid av 
Betongrenovering AS, Vassdalsveien i sør, og boligområder i nord og vest.  
 
 
4.1.2 Behov for plan/avklaringer 
 
Ved valg av Bjerkvik som sted for nytt sykehus må formell reguleringsplanprosess  
gjennomføres for å avdekke problemstillinger, klarlegge rettigheter og forpliktelser. 
En eventuell utbygging vil utløse krav om reguleringsplan med konsekvensutredning. 
En forutsetning av stor betydning for en etablering av nytt sykehus i Bjerkvik er at 
Hålogalandsbrua realiseres. Brua ligger inne i Nasjonal transportplan og finansiering kommer 
opp i Stortinget i månedsskiftet oktober / november 
 
 
4.1.3 Eierskap tomt 
 
Tomta eies av Narvik kommune. 
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4.2 By- og tettstedsutvikling 
 
 
4.2.1 Forholdet til eksisterende by- og tettstedsstruktur, omgivelser  
 
Bjerkvik har en geografisk beliggenhet med stort omland og god stamveitilknytning – E6 og 
E10. Avstand til flyplassen på Evenes er ca. 35 km og Bardufoss ca. 90 km. Etter dagens 
forhold er det i kjøreavstander ca 220 km til Tromsø, ca 100 km til Harstad og 35 km til 
Narvik. 
Slik E6 går i dag vil transporten til sykehuset i forhold til dagens plassering, forlenges med ca 
35 km for ansatte, pasienter og besøkende, regnet fra narvik sentrum. Slik sett vil det være en 
negativ virkning for befolkningen i Narvik by og sør for Narvik, med dagens infrastruktur og 
nytt sykehus i Bjerkvik. Ambulansetransporten vil øke tilsvarende.  
Dagens E6 mellom Narvik og Bjerkvik har tidvis dårlig standard når det gjelder vegbredde, 
kurvatur og bæreevne. Dette gjelder særlig vegen som ligger på sørsiden av Rombaksfjorden, 
mellom Narvik og Øyjord. Strekningen er belastet med et stort antall trafikkulykker. Fra 1977 
til 2002 er det registrert 105 ulykker med personskade. Strekningen på nordsiden av 
Rombaksfjorden mellom Trældal og Leirvik er blant de mest rasutsatte vegstrekningene på E6 
gjennom Nordland. 
Nord for tomten vil imidlertid transporten reduseres tilsvarende, med tilhørende positive 
effekter for befolkningen på nordsiden. 
 
Dersom Hålogalandsbrua realiseres, med ny E6 trase fra Ornes til Stormyra, vil transporten 
regnet fra narvik sentrum bli ca. 17 km. Reisetid fra Narvik sentrum og områder sør for 
Narvik til sykehuset, vil øke tilsvarende i forhold til dagens lokalisering i sentrum. 
 
Bjerkvik har ikke tilfredsstillende brannberedskap i forhold til etablering av nytt sykehus. 
Beredskapen må økes som omtalt i pkt 4.3.11. 
 
 
4.2.2 Tilgjengelighet kollektiv 
 
Det er ingen kollektiv transport i området. 
 
 
4.2.3 Tilgjengelighet bil 
 
Det er god tilgjengelighet med bil til området. 
 
 
4.2.4 Tilgjengelighet gående og syklende 
 
Gående og syklende må benytte fylkesvei nr 763 Vassdalsveien etter avkjøring fra E6 / 
Nordmoveien. Vassdalveien har ingen egen gang og sykkelvei, og bør derfor utbedres ifbm 
bygging av et nytt sykehus. Se kostnadsoverslag, beregnet 600 meter utbedring av 
Vassdalsveien. 
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4.2.5 Alternativ bruk/verdi 
 
Alternativt har området verdi som friområde. Det er interesser i Bjerkvik som vil opparbeide 
området til allemenn bruk. Videre kan området benyttes til framtidig bolig, næring eller 
industri. 
 
 
4.2.6 Samlokalisering 
 
Slik situasjonen er i dag er det ikke omkringliggende sosial infrastruktur mtp samhandling, 
men arealene rundt muliggjør utvidelse slik at framtidig vil funksjoner innen helse kunne 
tillegges området. 
 
 
4.3 Tomteforhold og infrastruktur 
 
 
4.3.1 Størrelse  
 
Totalt tilgjengelig areal er ca 42 mål. 
 
 
4.3.2 Arealbruk 
 
Slik området ligger i dag er det lite brukt, LNF–område. Bergemyra er et udyrket område som 
tidligere inneholdt skytebane. I dag er området myr som er noe gjenvokst med lauvskog. 
 
 
4.3.3 Terreng, topografi 
 
Tomten er relativt flat, beliggende mellom kote 60 og 70. Terrenget består av et lite lag torv 
over sandmasser. 
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4.3.4 Egnethet for bygg 
 
Tomta egner seg godt til et sykehusbygg. Grunnforholdene er etter en vurdering på stedet 
meget godt egnet for oppføring av et bygg som antydet fra UNN. For øvrig gir tomten med 
foreslått plassering av bygget, god plass til framtidig utvidelse, samt etablering av 
helikopterlandingsplass. 
 

 
 
Figur 19: Grov inntegning av byggets plassering og helikopterlandingsplass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 46 -  

4.3.5 Adkomst, trafikk 
 
Bergemyra ligger med direkte tilknytning til fylkesvei nr 763 Vassdalsveien, ca. 570 meter 
etter avkjøring fra E6 / Nordmoveien. Hele strekningen langs Vassdalsveien før avkjøring til 
tomta går gjennom boligområde.  
 

 
Figur 20: Bergemyra, adkomst fra nord markert blått, fra sør rødt 
 
Framtidige adkomst til Bergemyra vil måtte utbedres noe, da dagens adkomst går gjennom et 
boligområde. Adkomst sørfra vil for Narvik og områder sør for Narvik være avhengig av 
bygging av ny bru over til Øyjord. Med ny bru vil avstanden til Narvik bli ca 16 km. 
Alternativt kan egen separat adkomst legges over Bjørkvang, fra eksisterende kryss på E6 mot 
Dybfestjordet. Veilengden vil bli ca. 400 meter og vil inngripe i regulert boligomrde 
”Bjørkvang” og deler av regulert friområde.  
 
 
4.3.6 Parkering 
 
Tomtens størrelse gjør parkering på bakkenivå uproblematisk.  
 
 
4.3.7 Helikopterlandingsplass 
 
Tomten har gode forhold for etablering av helikopterlandingsplass for syketransport til 
akuttmottak.  
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4.3.8 Grunnforhold 
 
Grunnen består av et lite lag torv over sandmasser.  Generelt er det lite vann i massene, men 
fin masse gjør at vannet kan oppholdes noe lengre før det dreneres naturlig bort. 
 
 
4.3.9 Vann, avløp og overvann 
 
Narvik VAR KF har gitt en vurdering av vann, avløps og overvannsforholdene for alternativet 
i Bjerkvik. 
Kravet til sykehus / institusjon for slokkevannn ved brann er 50 l/s. 
Dagens kapasitet ved Bergemyra er 45 l/s og må derfor utbedres noe for å imøtekomme 
kravet. Kapasiteten for drikkevann i Bjerkvik er tilfredsstillende. 
Avløps og overvannskapasiteten for området Bergemyra er ikke tilfredsstillende. Narvik VAR 
KF har ikke registrert annet enn ledninger i byggefelt her. Ved forsyningsledning vann ved 
Vassdalsveien er det ikke overvanns- eller avløpsledninger 
 
Påkoblingspunkt for vann vil måtte skje i Vassdalsveien på hovedledningen ovenfor krysset 
til Rapet. Sykehuset vil måtte ha et eget høydebasseng, et basseng som resten av nettet ikke 
vil kunne la seg nyttegjøre av. Narvik VAR KF har ikke godkjent vannverk i Bjerkvik, en sak 
som er arbeidet med de siste fem årene. Det forventes løsning i sakne i løpet av 5 – 10 år. 
Avløp til ledningsnettet i krysset Vassdalsveien/Rapet. Overvann, drens og taknedløp må 
løses internt på tomten. Kostnader til dette er ikke medtatt. 
 
 
4.3.10 Energi 
 
Hovedstrukturen for strømforsyning til Bjerkvik er tilstrekkelig for etablering av sykehus, i 
følge Narvik Energinett AS. 
Egen nettstasjon for tilførsel fra stamnettet vil måtte etableres. 
 
Alternativene i Bjerkvik ligger utenfor området som kan forsynes av fjernvarmenettet som 
planlegges i Narvik 
 
 
4.3.11 ROS 
 
Utrykningstiden bra brannvesenets kaserne bør ikke være mer enn 10 minutter til et sykehus. 
Dersom Hålogalandsbrua realiseres vil kjøreavstanden fra Narvik til Bjerkvik bli ca. 15 – 16 
km, avhengig av tomtevalg. Utrykningstiden vil i et slikt tilfelle dreie seg om ca. 20 minutter. 
 
Hovedbrannstasjonen i Narvik har helkontinuerlig beredskap med kasernert vakt bestående av 
4 mann i hvert lag i tillegg til befal. Laget skal være utrykningsklart i løpet av ca 1 minutt 
etter mottatt melding. Lagene er utstyrt med moderne førsteutrykningsbil som er oppsatt med 
moderne røykdykkerutstyr og stor vanntank. I tillegg har tjenesten til disposisjon nok en 
utrykningsvogn samt stigebil. I Narvik har Ofoten Brann IKS også en avdeling som er 
stasjonert i Bjerkvik. De har egen beredskapsordning og egne utrykningskjøretøyer.  
Stasjonen drives i samarbeid med forsvaret. De har 1 mann på døgnkontinuerlig vakt, av en 
styrke på totalt 11 mann. 
 



Lokalisering av nytt sykehus i Narvik, alternativsutredninger 

 - 48 -  

Dersom det etableres et sykehus i Bjerkvik vil det med bakgrunn i for lang utrykningstid fra 
Narvik, bli krav om 4 mann på døgnkontinuerlig vakt, mot 1 i dag. Den totale vaktstyrken vil 
måtte økes fra 11 til minimum 16 mann. 
 
Kostnader forbundet med slik ordning tilsier at dagens ordning med kostnader rundt 
1.500.000/år vil måtte økes med 2.500.000/år til totalt 4.000.000/år. 
 
 
4.3.12 Støy og vibrasjoner 
 
For Bergemyra er det ikke kjennskap til forhold som vil medføre støy og vibrasjoner, annet 
enn etablering av helikopterlandingsplass. 
 
 
4.3.13 Andre miljøfaktorer 
 
Eksisterende friområde berøres i stor grad 
 
 
4.3.14 Fleksibilitet 
 
Tomten gir god fleksibilitet med tanke på framtidig utvidelse og plassering av bygninger og 
parkering. 
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4.4 Kostnader tomte- og infrastruktur 
 
Alle påfølgende kostnader oppgis uten diverse uspesifisert, rigg og drift og uforutsette 
utgifter. For utfyllende tall refereres til kostnadsoverslag. Alle kostnader eks mva.  
 
 
4.4.1 Erverv av tomt og evt. annet nødvendig areal 
 
Erverv av grunneier Narvik kommune stipuleres til ca 100 kr/m2. regnet etter en tomt på totalt 
42 mål gir dette en kostnad på 4,2 millioner.  
 
 
4.4.2 Opparbeiding av tomt, renskning, spregning, masseutskifting 
 
For Bergemyra vil det bli behov for masseutskifting, med bortkjøring av 21000 m3 løsmasser 
og tilkjøring av 21000 m3 sprengsteinmasser. 
Sum opparbeiding tomt 7.335.000,-. 
 
 
4.4.3 Veg og tunnel 
 
Kostnader til veg hovesaklig ved utbedring av Vassdalsveien 600 meter og 150 meter ny vei 
fra Vassdalsveien. 
Sum vegkostnader 11.450.000,-. 
 
 
4.4.4 Vann og avløp 
 
Antall meter fra tomt til påkobling ca. 350 m til 7.500 kr/m, tre ledn.   2.625.000 
Høydebasseng ovenfor sykehuset        5.000.000 
Ledninger til og fra høydebassenget        5.000.000 
Totalt          12.625.0000 
 
 
4.4.5 Energi 
 
Sum energi 500.000,-. 
 
 
4.4.6 Parkering 
 
Sum parkering 150.000,-. 
 
 
4.4.7 Helikopterlandingsplass 
 
Sum for etablering av helikopterlandingsplass ca. 5,5 mill. 
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4.4.8 Andre tomteforhold 
 
Ikke vurdert. 
 
 
4.4.9 Midlertidige tiltak 
 
Ikke vurdert. 
 
 
4.4.10 Andre kostnader 
 
Ikke vurdert. 
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Planlegging av UNN Narvik er igangsatt men endelig valg av tomt for lokalisering av det nye sykehuset er ikke avklart. UNN 
HF har i brev datert 21.02.2009 bedt Narvik kommune om å anvise alternative tomtemuligheter både sentralt i Narvik og nord 
for Narvik. SINTEF har fått i oppdrag å klarlegge kriteriene for valg, og sammen med Narvik kommune utrede sentrale 
problemstillinger som må legges til grunn for valg. Denne rapporten summerer opp det utredningsarbeid som er utført av 
Narvik kommune og SINTEF Teknologi og samfunn, avdelingene Helsetjenesteforskning og Anvendt økonomi.  
 
De kostnadsmessige beregningene og de kvalitative vurderingene deler tomtealternativene i to grupper: 
• Kriteriene tomtekostnader og muligheter for å øke overføring av pasienter fra UNN Tromsø til UNN Narvik slår ut til 

fordel for alternativet Bjerkvik. 
• Kriteriene driftskostnader og utvikling av tjenestene i forhold til fremtidig behov for samhandling slår ut til fordel for 

Furumoen eller Sykehushaugen. Det samme gjelder kriterier for byutvikling, undervisning, pasientservice/tilgjengelighet 
og miljøfaktorer.  

 
Bygging av ny bru over Rombaksfjorden påvirker hvordan de forskjellige alternativene møter kriteriene, hovedsakelig ved at 
forskjellen mellom alternative blir mindre: 
• Muligheter for overføring av pasienter fra UNN Tromsø til UNN Narvik vil ikke være så avhengig av lokaliseringen i 

Bjerkvik når brua er bygget 
• Med ny bru blir reisetid kortet med til 15-20 min og det er dermed ikke entydig at flytting til Bjerkvik fører til endringer i 

beredskapsordningene med tilhørende økte driftskostnader 
• Kortere reiseavstander gir mindre økning i kostnader til pasienttransport ved flytting i forhold til dagens løsning 
• Miljøulemper med økt biltransport blir mindre 
Rapporten gir ikke en entydig anbefaling men peker på at de sentrumsnære alternativene gir laveste kostnader og oppfyller i 
størst grad de kvalitative kriteriene. 
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1 Bakgrunn 
Planlegging av UNN Narvik er igangsatt og Konseptfasen løper fra mai 2009 til mai 2010. UNN 
HF og Helse Nord RHF har forutsatt at det skal bygges et nytt sykehusanlegg og uavhengig av det 
gamle anlegget på Sykehushaugen. Dimensjonerende forutsetninger ligger i Idéfaserapporten, 
men det foreligger et mandat for prosjektet som kan påvirke kapasitets- og arealbehov og 
lokalisering. Spesielt gjelder dette formuleringen om at ”sykehuset skal lokaliseres slik at 
atkomsten fra Indre Troms (nordfra) blir god”. I dette ligger det et ønske om å styre en større 
andel av lokalsykehuspasientene i de nord-vestlige områdene mot Narvik. 
 
UNN HF har i brev datert 21.02.2009 bedt Narvik kommune om å anvise alternative 
tomtemuligheter både sentralt i Narvik og nord for Narvik. På dette grunnlaget, og på grunnlag av 
møte mellom kommunen og UNN HF, har Narvik kommune tidligere i år utarbeidet to rapporter. 
Den siste rapporten ble behandlet i prosjektets styringsgruppe den 12. juni 2009. Styringsgruppen 
fant at rapporten ikke ga fullverdig avklaring på alle forhold som er viktige for valg av tomt for et 
nytt sykehus. SINTEF fikk i oppdrag å klarlegge kriteriene for valg, og sammen med Narvik 
kommune utrede sentrale problemstillinger som må legges til grunn for valget. Det ble påpekt at 
tomtekostnader og driftskostnader for det fremtidige sykehuset skulle tillegges stor betydning, 
men at det også skulle legges vekt på sykehusfaglige og andre relevante kriterier. 

2 Forutsetninger 
Følgende forutseninger er lagt til grunn for analyser, vurderinger og anbefalinger som er gjort.  

2.1 Hålogalandsbrua 
Selv om oversiktene i Nasjonal Transportplan viser at finansieringen av brua ikke er inne i planen 
før i 2014-2019, foreligger det klare politiske føringer om at brua vil bli realisert og ferdigstilt 
innenfor planperioden frem til 2019 og kanskje tidligere. Dette blir trolig avklart i løpet av høsten. 
Det er derfor gjort alternative beregninger av konsekvenser for ambulansetrafikk og andre 
driftsøkonomiske endringer med og uten bru.  

2.2 Sykehushaugen 
Alternativet Sykehushaugen forutsetter innplassering av et nytt bygg uavhengig av dagens 
bebyggelse, og en gjennomføring i ett byggetrinn legges til grunn. Kostnader knyttet til 
omdisponering, alternativt riving av det gamle anlegget er det ikke tatt hensyn til. Det samme 
gjelder eventuelle inntekter ved salg aller utleie av bygget.  

2.3 Analyse av alternativer 
I møtet mellom Narvik kommune, SINTEF og PTL den 13. august ble det besluttet å begrense 
analysen til følgende alternativer: 

1. Sykehushaugen 
2. Furumoen 
3. Øyjord, Stormyra  
4. Bjerkvik, Bergmyra 

 
Avgrensingen ble gjort for å spare tid og fordi det ble vurdert som tilstrekkelig å utrede ett 
alternativ for hver lokalisering utenfor Narvik sentrum. Det ble fra kommunens side gjort rede for 
at de valgte lokasjonene er de best egnede tomteløsningene.  

2.4 Arealbehov, egnethet for tomt 
For å illustrere arealbehovet har Narvik kommune fått tilsendt plantegninger for det nye sykehuset 
i Vesterålen. Planene for dette sykehuset viser et planlagt arealbehov, bygningsmessig struktur og 
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oppbygging i fløyer og etasjer, og kan vise hvordan et fremtidig anlegg kan innpasses på de 
aktuelle tomtene. Anlegget i Vesterålen er planlagt med ca 15 000 m2 bto i to etasjer pluss sokkel, 
eksklusiv psykiatri.  

2.5 Endringer i opptaksområder 
Omlokalisering av sykehuset endrer avstander til Narvik sentrum men også lokalsamfunn sør og 
nord for Narvik. I ambulanseutredningen (se vedlegg) legges det til grunn en dynamisk tilpassing 
av nedslagsfeltet for sykehuset basert på reiseavstand på landevei. Dette gir et større nedslagsfelt 
enn det som i dag er sykehuset opptaksområde. Konsekvensen blir at nedslagsfeltet for UNN 
Narvik øker betydelig ved lokalisering nord for Narvik. 

3 Organisering og arbeidsmåte 
De kriteriene som er aktuelle å vurdere i en lokaliseringsbeslutning er tverrfaglig og forutsetter 
kompetanse på kommunaltekniske forhold, byplanlegging, regulering, tomteopparbeiding og 
sykehusfaglige spørsmål. Arbeidet ble tematisk og arbeidsmessig delt i følgende områder med 
tilhørende kompetanse/utførende: 
 
Tema  Ansvarlig  
Forhold ved tomt Narvik kommune/PTL  
Tomtekostnader Narvik kommune/PTL 
Sykehusfaglige kriterier SINTEF Helsetjenesteforskning 
Ambulansetransport SINTEF Anvendt økonomi 
Pasienttransport SINTEF Helsetjenesteforskning  
Andre kriterier SINTEF/PTL 
 
SINTEF og PTL har hatt et arbeidsmøte med Narvik kommune den 13. august 2009 med følgende 
deltakelse: 
Narvik kommune: 

• Rune Hjallar 
• Thore Jensen  
• Tore Nysæther 

SINTEF/PTL: 
• Arnt Ove Okstad, PTL 
• Asmund Myrbostad, SINTEF 

 
På møtet ble oppsatte kriterier (se tabell 1 under pkt 3) for sammenligning av alternativene 
gjenomgått, og uavklarte spørsmål med tilhørende utredningsoppgaver ble avdekket. Alle kriterier 
under overskriften ”Ansvarlig PTL/Narvik kommune” ble i møtet gjennomgått for alle 
tomtealternativer. 
 
PTL v/Arnt Ove Okstad har i samarbeid med SINTEF hatt den faglige tilretteleggingen av 
kriterier for lokaliseringsanalysen og kvalitetssikring av denne, mens Narvik kommune har stått 
for det praktiske utredningsarbeidet herunder vurdering av kvalitative forhold som byutvikling, 
tilgjengelig/trafikk, tomteforhold og beregning av tomtekostnader. 
 
SINTEF Teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning v/Asmund Myrbostad har vært 
prosjektleder og har hatt ansvaret for utredninger av de øvrige kriteriene og beregning av 
kostnadskonsekvenser for alternative valg. SINTEF har i dette arbeidet trukket på følgende 
interne fagressurser: 

• SINTEF Teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning.  
o Beregning av endringer i transportkostnader 
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o Beregning av endringer i beredskapskostnader 
o Øvrige helsefaglige vurderinger 
o Andre kriterier 

• SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt økonomi.  
o Analyse av endringer i nedslagsfelt og ambulansekostnader 

 
Oppfølging overfor Narvik kommune og internt i prosjektet har skjedd ved telefon, e-post og 
statusmøter. 

4 Kriterier for valg av tomt 
Et sett av kriterier som grunnlag for utredning/avklaring ble utarbeidet av SINTEF og PTL og 
gjennomgått med Narvik kommune i møte den 13. august. Tabellen viser de aktuelle kriteriene og 
hvordan arbeidsoppgaver ifm utredningene er fordelt: 

Tabell 1: Oversikt over kriterier 

Ansvarlig SINTEF
Plan-/eierforhold Tomteforhold/Infrastruktur Tomte-

/infrastrukturkostnader
Driftskostnader

Planstatus Størrelse Erverv av tomt og evt annet 
nødv areal

FDV knyttet til tomt/beliggenhet

Behov for plan/avklaringer 
(konflikter,usikkerhet)

Arealbruk Opparbeiding tomt, 
masseutskifting mv

Andre kostnader drift av bygg

Eierskap til tomt/nødv areal Terreng, topografi Veg, tunnel Transportkostnader 
By- og tettstedsutvikling Egnethet for bygg Vann, avløp Beredskapskostnader
Forholdet til by-
/tettstedsstruktur, omgivelser

Atkomst, trafikk Energi Kostnasder pasienttransport

Tilgjengelighet kollektiv Parkering (p-anlegg, 
bakkeparkering)

Kostnader p-anlegg Kostnader ambulanse

Tilgjengelighet bil Helikopterlandingsplass Kostnader 
Helikopterlandingsplass

Kostnader flyambulanse

Tilgjengelighet gående/syklende Grunnforhold Evt. andre tomteforhold som 
påvirker byggekostnader

Rekruttering

Alternativ bruk/verdi ROS, brannberedsskap Kostnader midlertidige tiltak Sykehusfaglige forhold
Samlokal ønsker/muligheter, 
sosial infrastruktur 

Støy, vibrasjoner Andre kostnader tomt Endringer i pasientstrømmer

Andre miljøfaktorer Vann, avløp, overvann Tilgjengelighet, service publikum
Energi (strøm, fjernvarme) Samhandling/samlokalisering med komm 

funksjoner
Kostnadsfordeling 
prosjekt/Narvik 
komm/off.instanser

Bygningsmessig struktur og driftsmodell

Anleggsperioden Transport ansatte/besøkende, 
kollektivtransport

Konsekvenser for omgivelsene i 
anleggsfasen, avbøtende tiltak

Fleksibilitet (utbyggingskonsept, 
utvidelsesmulighet mv.)

Kriterier
Ansvarlig PTL/Narvik kommune

 

4.1 Forhold ved tomt 
Utredningen fra Narvik kommene gjennomgår tomtealternativene systematisk på en rekke 
områder som er viktig både for en kvalitativ vurdering av alternativene og som grunnlag for å 
bergene samlede tomtekostnader. Rapporten gir en beskrivelse/ drøfting av forhold knyttet til 
planstatus, byutvikling/tilgjengelighet, tomteforhold (atkomst, trafikk, parkering, miljøforhold 
mv) og tomtekostnader. Den vedlagte tabellen viser en samlet oversikt over hvordan alternativene 
kan svarer på de kriteriene som er satt opp. 

4.1.1 Kvalitative vurderinger 
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By og tettstedsutvikling 
Forholdet til eksisterende by- og tettstedsstruktur tar opp trafikale forhold og problemer knyttet til 
naboskap. Det er naturlig at dette får størst oppmerksomhet for alternativene Sykehushaugen og 
Furumoen. For alternativene Øyjord og Bjerkvik pekes det på behovet for utvikling av 
boligområder, infrastruktur og servicetilbud som mangler i dag. Lokaliseringens betydning for 
byutvikling i Narvik og utvikling av de kommunale helse- og sosialtjenestene i kommunen blir 
ikke berørt. Heller ikke den strategiske betydningen lokaliseringen trolig vil ha for utvikling av de 
nye kommunale tjenestene som samhandlingsreformen peker på.  
 
Rapporten gir derfor ikke noen preferanser eller rangering fra Narvik kommunes side når det 
gjelder valg av alternativ i et fremtidsperspektiv. Det er trolig viktig at dette avklares slik at de 
eventuelle politiske føringer som kommunen har for en fremtidig lokalisering kommer klart frem. 
 
Tilgjengelighet for alle typer trafikanter er drøftet. Det er kun Sykehushaugen som i dag har et 
akseptabelt kollektivtilbud. Sykehushaugen og Furumoen har god tilgjengelighet for syklende og 
gående, selv om avstand til Furumoen blir noe lengre for de fleste. Lokalt kan dette tilrettelegges 
også for Øyjord og Bjerkvik, men det er ikke realistisk at disse områdene blir tilgjengelige for 
syklende eller gående fra de sentrale bydeler i Narvik, selv etter at brua er bygget. Fra Narvik 
sentrum til Øyjord vil det med ny bru være ca 6 km. Biltransport er problematisk med dagens 
veisystem til Sykehushaugen og Furumoen. Det finnes akseptable løsninger men dette reflekteres 
i relativ høyere tomtekostnader. Det samme vil gjelde tilrettelegging for parkering, spesielt for 
Sykehushaugen. 
 
Miljøfaktorer 
I rapporten tar man opp miljøkonsekvenser knyttet til lokal utbygging som forhold til vegetasjon, 
friluftsområder og støy. Det er ingen vesentlige forhold som påvirker valg av tomt knyttet til disse 
kriteriene.  
 
For alternativene Furumoen og Øyjord er det vist til lokal støybelastning som kan påvirke 
plassering av bygg på tomta og dermed fleksibiliteten for videre utvikling og byggekostnader.  
 
Under pkt 5.2 er det pekt på hvordan en lokalisering til Bjerkvik vil gi et økt transportbehov og 
dermed en økt miljøbelastning på grunn av økt bilkjøring. Med de estimater for personbevegelser 
og avstander som er brukt vil et slikt alternativ gi en økt kjørelengde med bil på ca 7 millioner km 
i året.  
 
Tomtas egnethet 
Med unntak av Sykehushaugen har alle tomtene topografi og grunnforhold som gjør dem godt 
egnet for utbygging. Bygging på Storåsen, Sykehushaugen krever omfattende sprenging og 
arrondering av tomta for å få plass til et nytt sykehusbygg. I dette området ligger også det gamle 
sykehusanlegget som kan være en krevende nabo ifm et slikt omfattende tomtearbeid. Dette 
bygget kan også oppfattes som en fremtidig ressurs hvis man planlegger med større samordning 
av funksjoner og kapasitet mellom sykehus og kommune.  
 
Tomta på Furumoen ligger godt til rette for plassering av et nytt sykehus, og det vil være mulig å 
skape en tett integrasjon med det kommunale sykehjemmet om det er ønskelig.  
 
Både på Øyjord og Bjerkvik har man gode tomteforhold og frihet til innplassering av nytt sykehus 
og til å planlegge for utvidelser og integrasjon med andre funksjoner. Vannforsyning/vannkvalitet 
er en kritisk faktor for Øyjord som reflekteres i høye utbyggingskostnader på dette området. 
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ROS  
Risiko og sårbarhet er vurdert spesielt for anlegget til REC ScanCell og behov for 
evakueringssoner. Dette er relevant kun for lokalisering til Furumoen, men det konkluderes med 
at lokaliseringen ikke vil omfattes av evakueringsbehov knyttet til denne fabrikken.  
 
Bygging av sykehuset på Øyjord eller i Bjerkvik vil øke beredskapskostnadene for brannvern og 
vil dermed generere en økt årlig kommunal driftskostnad på ca 2.5 MNOK.  
 
Fleksibilitet 
Med unntak av alternativet Bjerkvik som ikke viser til noen øvre grense, har alle tomtene en 
kapasitet for ytterligere utbygging på ca 5 000 m2 BYA når planer for avtrykket av det nye 
sykehuset i Vesterålen på ca 15 000 m2 bto er innplassert på tomta. Dette prosjektet er eksklusiv 
psykiatri og viser en løsning over 2 etasjer med underetasje.   
 
Alle tomtene har et tilstrekkelig disponibelt areal for fremtidig utvidelse eller utbygging for andre 
formål som det vil være ønskelig å legge nært sykehuset. Både Sykehushaugen og Furumoen har i 
dag kommunale sykehjem lokalisert nært sykehuset, og ved bygging på Furumoen vil det kunne 
legges til rette for direkte fysisk sammenkobling. Begge tomtene har også en nærhet til tyngden av 
befolkningen i UNN Narviks opptaksområde, som gjør det mulig å bygge opp felles løsninger for 
kommunal- og spesialisthelsetjenester i fremtiden.  
 
For Øyjord og Bjerkvik synes dette ikke å være relevant.  

4.1.2 Tomtekostnader 

Tabell 2: Oversikt tomtekostnader 

Kostnadstype
Sykehus 
haugen

Furu 
moen Øyjord Bjerkvik

Opparbeiding av tomt 18.139.800 2.188.500 7.055.500 7.335.000
Vegkostnader 13.500.000 33.075.000 4.250.000 11.450.000
Vann og avløp 3.105.000 3.375.000 56.200.000 12.625.000
Energi 500.000 500.000 500.000 500.000
Parkering 6.030.000 150.000 150.000 150.000
Helikopterlandingsplass 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

46.774.800 44.788.500 73.655.500 37.560.000
Div uspesifisert 10% 4.677.480 4.478.850 7.365.550 3.756.000
Rigg og drift 10% 4.677.480 4.478.850 7.365.550 3.756.000
Uforutsett 20% 9.354.960 8.957.700 14.731.100 7.512.000
Totalt 65.484.720 62.703.900 103.117.700 52.584.000  

Kilde Nytt sykehus i Narvik, Lokaliseringsanalyse, Narvik kommune september 2009 
 
Tabell 2 viser oversikt over tomtekostnader fordelt på kostnadstyper og alternativer. Øyjord peker 
seg ut med den høyeste kostnaden mens Bjerkvik har den laveste. Et forskjell på 10-15 MNOK på 
dette tidspunktet ansees ikke som vesenlig for avveining av alternativene.  

4.2 Sykehusfaglige problemstilinger 

4.2.1 Ambulansetransport 
Notat om ”Effekt på transportkostnader for ambulanser på alternative lokaliseringer av sykehuset” 
er utarbeidet av Frode Rømo og Heidi Bull-Berg ved SINTEF Teknologi og samfunn, Anvendt 
økonomi, og følger vedlagt. Analysen bygger på følgende forutseninger: 

• Alternative lokaliseringer i Narvik, Øyjord og Bjerkvik (både Prestjord og Bergmyra). Det 
skilles ikke mellom Sykehushaugen og Furumoen. 
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• Det beregnes konsekvenser av avstand både med og uten bru, og Hålogalandsbrua 

forutsettes å være en realitet innen 2025. 
• Befolkningsgrunnlag for 2008 som fremskrives til 2025 på grunnlag av SSBs prognoser, 

alternativ MMMM. 
• Befolkningsgrunnlag/nedslagsfelt basert på reiseavstand, dvs at befolkningsgrunnlaget 

endres dynamisk med endret reiseavstand til sykehuset. 
• Kostnadsendringer er kun knyttet til kjørelengde, beredskapskostnadene endres ikke. 

 
I notat finner man følgende oppsummering: 
”Generelt vil vi si at vridningseffektene i forhold til transportbelastning og kostnader for en alternativ lokalisering 
virker relativt små, maksimalt i størrelsesorden av 1 %.  
 
Resultatene er imidlertid entydige på at Bjerkvik-Øimo er den beste lokaliseringen av nytt sykehus, hvis et rent 
pasienttransport perspektiv skal legges til grunn.  Elementer som tilgang på arbeidskraft, arealbruk og 
regionutvikling kan imidlertid trekke konklusjonen i andre retninger. 
 
Kostnadsreferansen for ambulansedrift området vi analyserer, er 228 millioner kroner i 2008.  Det er imidlertid ikke 
sannsynlig at kostnadene kan reduseres med 1%, siden relokalisering av sykehus er forutsatt ikke å ville påvirke 
beredskap (bemanning og antallet ambulanser) i regionen.   
 
Det er imidlertid å forvente at en slik reduksjon er mulig å oppnå for taxibasert transport til sykehuset for de som bor 
utenfor grensen for refusjon.  Omfanget av dette er imidlertid ikke vurdert her. 
 
Den viktigste observasjonen når det gjelder Bjerkvik-alternativet, er at det fører til en relativt merkbar reduksjon i 
reisetid til nærmeste sykehus for befolkningen i Lenvik, og dens nabokommuner med en befolkning på i underkant av 
20.000 innbyggere. 
 
Det er mulig dette befolkningsgrunnlaget kan bety noe for styring av pasientstrømmer og dimensjonering av samlet 
medisinsk tilbud ved Nye Narvik sykehus i lys av tilbudet i Tromsø og i Harstad, men det har ikke denne utredningen 
vurdert”. 
 
Tabell 3 oppsummerer de viktigste funnene: 

Tabell 3: Forskjeller i transportbelastning og befolkningsgrunnlag/opptaksområde ved 
alternative lokaliseringsløsninger, avstander og befolkningsgrunnlag 

Lokalisering 
Avstand 

%
Befolknings 

grunnlag 
Avstand 

%
Befolknings 

grunnlag
Avstand 

%
Befolkningsg

runnlag
Referanse i dag 0.61 40 728 0,42 59 600 0,58 60 091
Narvik Furumoen 0,46 56 230 0,17 59 614 0,3 60 105
Bjerkvik Bergmyra 0 61 142 0 61 142 0 61 524
Øyjord 0,36 59 731 1,18 59 731 1,1 60 206

2025 med bru2008 uten bru 2008 med bru

 
Kilde Effekt på transportkostnader ved alternative lokalisering av nytt sykehus i Narvik-området, notat fra SINTEF Teknologi og 
samfunn, Anvendt økonomi datert 07.09.2009. 
 
Med dagens befolkningstall og dagens transportavstand, viser analysen at lokalisering til Bjerkvik 
(Bergmyra) vil gi en reisebelastning i forhold til dagens løsning (lokalisering til Narvik) som er 
0,61 % lavere. Dette utgjør ca 17 000 kjørte km. Som man ser øker befolkningsunderlaget på 
grunn av en dynamisk tilpassing av nedslagsfeltet til avstanden til nærmeste sykehus, og det vises 
et varierende befolkningsgrunnlag for alle alternativene.  
 
Dagens opptaksområde slik det er definert (kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Gratangen, 
Lavangen og Salangen) utgjør i 2008 26 693 innbygger og går ned til 26 532 innbygger i 2025. 
Hele 60% av innbyggerne i opptaksområdet bor i Narvik kommune, og tall for bruk av UNN 
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Narvik i forhold til pasientens hjemkommune, viser at ca 80% kommer fra Narvik. Dette tallet er 
vesentlig lavere for flere av de andre kommunene. 
 
Lokaliseringsfordelen for Bjerkvik reduseres ved bygging ny bru men øker noe i 2025, trolig på 
grunn av demografiske endringer og økt frekvens av øyeblikkelighjelpinnleggelser (forutsatt alt 
annet likt).  
 
Endring av lokalisering av sykehuset førere ikke til endringer i lokalisering av ambulanser, antall 
ambulanser eller beredskapsbemanningen. Kostnadene er derfor kun knyttet til kjørte km. Hvis 
man forutsetter en kostnad per km på 10 NOK, utgjør den reduserte transportbelastningen ca 170 
000 NOK i året i 2009 og ca 110 000 NOK i 2025 med ny bru. Dette er å anse som små beløp i 
denne sammenhengen. Den demografiske utviklingen med økt antall eldre og dermed økning i 
antall øyeblikkelighjelpinnleggelser, vil forsterke fordelen ved lokalisering til Bjerkvik. 

4.2.2 Pasienttransport 
Pasienttransport er i hovedsak knyttet til transport av pasienter til dagbehandling og poliklinikk 
mellom hjem og sykehus. En del elektivt innlagte pasienter kommer også med drosje, men antallet 
er begrenset. 
 
Ved endring i lokalisering fra Narvik til Bjerkvik og Øyjord (ytterpunktene for lokaliserings-
alternativene) vil man få en økning i reiseavstand og transportkostnader i forhold til lokalisering i 
Narvik. Det er i dag ikke tilgjengelig oversikt over hvordan pasienter som oppsøker sykehusets 
poliklinikker og dagenheter fordeler seg på drosje, buss eller privat transport. Beregninger av 
pasienttransportkostnader bygger på følgende forutseninger: 

• Aktiviteten ved UNN Narvik i 2008 legges til grunn 
• Det gjøres ikke beregninger knyttet til endringer i opptaksområdet. 
• Beregningene gjelder tomtealternativene Øyjord og Bjerkvik i forhold til dagens 

lokalisering 
• For pasienter bosatt i Narvik kommune har vi forutsatt at 15 prosent har en reiseavstand 

som i dag er refusjonsberettiget, mens 100 prosent blir refusjonsberettiget ved alternative 
Bjerkvik eller Øyjord. Vi legger da til grunn at pasienter som er bosatt i Bjerkvik vektes 
opp mot pasienter sør for Narvik sentrum som får en lengre reiseavstand enn det som 
fremkommer når sentrum i Narvik kommune legges til grunn. 

• Kjørekontoret organiserer og samordner taxitrafikken så lenge turen overskrider 25 
kilometer.  

• Vi legger til grunn at samordning gir 2 pasienter per taxi til Bjerkvik pga mange 
samordnede turer, mens det forutsettes 1 pasient per taxi ved alternativ Øyjord. 

• For Narvik kommune gjelder p.t. maksimalprisforskriften fordi man ikke har gyldig avtale. 
Denne er kr 9,65. per kilometer på dagtid. Det er tillegg for kveld og natt.  

• Ventetakst er etter maksimalprisforskriften kr 378 per time.  
• Bussbillett fra Narvik til Bjerkvik koster kr 55 en vei.  
• Egenandelen for pasientreiser er per 1. januar 2009 kr 125 en vei. Barn under 12 år og 

pasienter med frikort er unntatt bestemmelsen om egenandel. Ved fritt sykehusvalg er 
egenandelen kr 400 en vei. 

• 15 prosent av pasientene hjemmehørende i Narvik benytter seg av buss til sykehus. 
• Av de resterende pasientene benytter 20 prosent seg av egen bil og 80 prosent seg av taxi. 

 
Tabell 4 viser alternative kostnader fordelt på lokaliseringsalternativer og situasjonen med eller 
uten ny bru. Endringer i beredskapskostnader (punkt 4.2.3) er inkludert for å vise de samlede 
endringene i driftskostnader.  
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Tabell 4: Kostnader pasienttransport ved alternative lokaliseringer og avstander 

Alternativ Driftskostnad/ type Årskostnad Nåverdi
Bjerkvik uten bru Beredskapskostnad 1.129.000 -19.522.706

Pasienttransport 9.661.710 -167.070.609
sum -186.593.315

Bjerkvik med bru Beredskapskostnad 1.129.000 -19.522.706
Pasienttransport 7.510.184 -129.866.349
sum -149.389.055

Bjerkvik med bru Beredskapskostnad
Pasienttransport 7.510.184 -129.866.349
sum -129.866.349

Øyjord uten bru Beredskapskostnad 1.129.000 -19.522.706
Pasienttransport 9.298.838 -160.795.824
sum -180.318.530

Øyjord med bru Beredskapskostnad
Pasienttransport 4.729.206 -81.777.589
sum -81.777.589  

Kilde Kostnader pasienttransport ved alternative lokaliseringer av UNN Narvik, SINTEF Teknologi og samfunn 
Helsetjenesteforskning datert 12.09.2009. 
 
Kommentarer til tabellen: 
For Bjerkvik er det vist beredskapskostnader både for alternativene med og uten bru. For Øyjord 
er det kun vist økte beredskapskostnader for alternativet uten bru. Det er ikke differensiert mellom 
Sykehushaugen og Furumoen. Nåverdiberegningen er basert på 30 års levertid og 4 % rente. 
 
For alternativet Øyjord forutsettes det 1 person per taxi, mens man for Bjerkvik ved samordning 
via kjørekontoret oppnår 2 personer per taxi. Dette forklarer at det er liten forskjell mellom 
transportkostnader for Bjerkvik og Øyjord. Samordning praktiseres som regel ikke for kortere 
reiser. 
 
Vi kjenner ikke hvor stor andel som betaler egenandel for bruk av taxi til pasienttransport, og 
egenandel ved reiser er derfor ikke trukket ut. Forutsatt at 30 % av pasientene til poliklinikken 
ikke har frikort gir dette en inntekt som egenandel på ca 1.5 MNOK per år som vil komme til 
fradrag i de økte transportkostnadene.  

4.2.3 Beredskapsløsninger 
Utgangspunktet for disse beregningene er at alt fagpersonell som går i vakt bor sentralt i Narvik, 
og det antas at dette vil være situasjonen også etter at et nytt sykehus er bygget. Dagens 
vaktsystem er for flere fagområder og personellkategorier basert på hvilende bakvakt i hjemmet 
med en omregningsfaktor fra hvilende til betalt tid som variere fra 1:3 til 1:5. Legeavtalen for 
legene i Tromsø tillater hjemmevakt når utrykningstiden er under 30 min. Det legges til grunn av 
tilsvarende vil gjelder for UNN Narvik og for alle personellkategorier som går i hjemmevakt.  
 
Reisetid fra Narvik til Bjerkvik er i dag på ca 30 min og i tillegg kommer mobilisering og 
oppmøte. Vi må kunne forutsette at ved flytting av sykehuset til Bjerkvik vil de aktuelle 
bakvaktsordningene gå over til hvillende vakt på vaktrom med en omregningsfaktor på 1:3 for alt 
personell i bakvakt. Forutsatt dagens avstand mellom Narvik og Bjerkvik, utgjør dette med dagens 
bemanning og beredskapssystem, en økt driftskostnad per år på 1.1 MNOK.  
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Ved bygging av bru endres forutseningene og kjøretiden reduseres til 15-20 min og 
utrykningstiden vil dermed falle under grensen på 30 min. Dette vil trolig ikke medføre endringer 
i beredskapsordningene, men dette vil kunne være gjenstand for forhandlinger. 
 
Når det gjelder flytting av sykehuset til Øyjord uten bygging av bru, er situasjonen usikker. 
Reiseavstanden er av kommunen anslått til 25 km men veien er dårlig og krevende på vinterføre. 
Det antas at bakvaktssystemet vil være et forhandlingsspørsmål. Ved bygging av bru vil endring i 
vaktsystem ikke være aktuelt for dette alternativet og man vil ikke få noen merkostnader. 

4.2.4 Pasientservice, tilgjengelighet 
Med dagens lokalisering fremstår sykehuset som en sentrumsnær servicefunksjon som kan nås av 
en stor andel av befolkningen på kort tid og for en stor del uten bruk av bil. Innenfor en radius på 
2-3 km dekkes hele den sentrale delen av Narvik kommune Det er i dag akseptable 
kollektivløsninger til Sykehushaugen. Denne situasjonen vil fortsette ved en lokalisering til 
Sykehushaugen og trolig også til Furumoen. 
 
Denne kvaliteten reduseres med økende avstand fra sentrum, men det oppstår et brudd når 
avstanden blir så stor at all transport må over på bil. En flytting til Furumoen gir ikke redusert 
tilgjengelighet av betydning, mens både alternativene Øyjord og Bjerkvik krever transport med 
bil. Det er i dag ikke tilgjengelig kollektivtransport til disse lokasjonene, og heller ikke til 
Furumoen.  
 
Situasjonen kan endre seg ved bygging av bru, spesielt gjelder dette Øyjord som av Narvik 
kommune beskrives som et fremtidig utviklingsområde for byen med både boliger og 
næringsvirksomhet. For Bjerkvik vil sykehuset bety en begrenset styrking av det lokale tilbudet 
men trolig ikke nok til at man kan får en effektiv kollektivtransport fra Narvik. Forutsatt at man 
fremdeles vil ha hovedtyngden av pasientene fra sentrale deler av Narvik, så vil en flytting til 
Bjerkvik betyd redusert tilgjengelighet og service for pasientene.  

4.2.5 Rekruttering 
Alle små sykehus i distriktene har problemer med å rekruttere fagpersonell av alle kategorier. Selv 
om Narvik har rekrutteringsproblemer i dag, må det antas at rekrutteringen påvirkes positivt av 
den bynære lokaliseringen og at Narvik som by har et større hjemmemarked å rekruttere fra enn 
mindre landkommuner. Det kan argumenters for at en lokalisering av sykehuset langt fra sentrale 
bystrøk vil påvirke rekrutteringen negativ, noe som vil svekke kvaliteten og øke kostnadene. 
 
Vi har ikke gjort økonomiske konsekvensberegninger av eventuelle økte rekrutteringskostnader, 
men store innslag av korttidsvikarer og stor turnover gir økte driftskostnader, både direkte 
rekrutteringskostnader, opplæringskostnader og redusert effektivitet.  

4.2.6 Utdanning  
Høgskolen i Narvik har sykepleierutdanning som bruker sykehuset som praksisarena. En 
lokalisering av sykehuset til Bjerkvik eller Øyjord vil påføre studentene problemer når de skal 
forflytte seg fra skole til praksissted, og fagpersonell ved sykehuset som brukes til undervisning 
ved høgskolen. Det er ønskelig med en viss integrasjon av utdanning og forskning ved UNN 
Narvik, og dette vil kunne bli svekket ved en slik lokalisering. De samme argumentene vil gjelde 
for Øyjord hvis det ikke etableres bru. Studenter disponerer som regel ikke bil, og 6 km til Øyjord 
med bru er også en betydelig ulempe.  
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For medisinerstudenter som vil kunne være på sykehuset i praksisperioder på 3-4 uker vil det 
være behov for overnatting på eller i nærheten av sykehusområdet. Dette kan trolig ikke løses 
lokalt i Bjerkvik eller på Øyjord uten ekstra tiltak. 

5 Andre kriterier  

5.1 FDVU-kostnader og andre driftskostnader 
Det forutsettes ikke å være forskjeller i FDVU-kostnader for de alternative lokaliseringene. 
 
Lang avstand fra sykehuset til nødvendige tjenester som matforsyning, vaskeritjenester og annen 
service kan påvirke kostnadene. Vi forutsetter at dette ikke er aktuelt i for noen av alternativene.  

5.2 Miljøkonsekvenser  
Det økte transportbehovet som oppstår når sykehuset flyttes ut av sentrum har negative 
miljøkonsekvenser på grunn av økt transportbehov. Dette omfatter nyttetransport, 
pasienttransport, besøkende og ansatte. Samlet kan dette antallet for Narvik sykehus anslås til ca 
190 000 transportbevegelser begge veier per år hvorav hovedtyngden er ansatte, pasienter og 
pårørende. Hvis 60 % av transportene får en øket kjørelengde på 30x2 km (alternativet Bjerkvik 
uten bru) vil transportarbeidet målt i antall kjørte km øke med ca 7 million km. 

5.3 Utviklingsmuligheter/samhandling 
”Samhandlingsreformen” har pågått i mange år og ikke minst i Nord-Norge finnes det mange 
eksempler på samordning og omfordeling av tjenester mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. I de fleste land i Europa arbeides det med nye modeller for organisering av 
helsetjenestene, og i mange land finner man en hovedmodell som viser samordning, integrasjon 
og funksjonsfordeling mellom nivåene. I flere eksempler, som i Nord-Irland legges det vekt på at 
helse- og sosialtjenestene sees samlet.  
 
I Norge har etablering av samhandlingsløsninger som Distriktsmedisinske senter ofte vært 
motivert ut fra ønsket om å styrke tilbudet i distriktene og redusere ulemper, risiko og kostnader 
ved transport. I andre land, og i økende grad også i Norge, er det fokus på samhandling for 
redusere behovet for innleggelse i sykehus, korte ned på liggetiden og spare kostnader. I 
samhandlingsreformen er Distriktsmedisinske senter ”omdøpt” til Lokalmedisinske senter. 
 
De tiltakene som er etablert og som antas å komme i økende grad, bidrar til å utviske grensene 
mellom lokalsykehuset og kommunehelsetjenestene. St.meld. nr 47 (2008-2009) antyder et 
nedslagsfelt på ca 20 000 innbygger for et Lokalmedisinsk senter, altså litt mindre enn dagens 
opptaksområde for UNN Narvik. Som vist har UNN Narvik ca 80 % av sine pasienter fra Narvik 
kommune som har et folketall på ca 18 500 innbyggere. Etablering av et Lokalmedisinsk senter 
innenfor opptaksområdet til UNN Narvik synes ikke å være hensiktsmessig uten at dette skjer i 
samarbeid mellom sykehuset og kommunene i opptaksområder.  
 
En slik enhet vil ”huse” tjenester som både er rettet mot pasienter som har behov for 
lokalsykehusbehandling, og tjenester som inngår i det kommunale tjenesterepertoaret. For å kunne 
møte begge disse behovene må enheten være lokalisert sentral i forhold til befolkningens daglige 
behov for service, rekruttering av kvalifisert personell og effektiv drift.  
 
Erfaringer fra bl.a. Nord Irland viser at det er viktig at kommunale helse- og sosialtjenester 
samlokaliseres for å øke servicenivå og kvalitet. I lokale servicesenter vil man finne spesialiserte 
sykehustilbud og kommunale tjenester som logoped, ergoterapeut, sosialkontor, helsestasjon, 
arbeidskontor oa. Hvis man også legger til spesialisert diagnostikk og behandling og 
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heldøgnsplasser for både spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenester, må lokalisering være 
en avveining mellom hensynet til opptaksområde for sykehusfunksjonene og servicetilbudet til 
lokalbefolkningen.  
 
Hvordan denne utviklingen vil påvirke UNN Narvik er usikkert men kravet til en tettere 
samordning mellom nivåene peker mot at en sentral lokalisering i Narvik.  

6 Endringer i opptaksområdet 
Endret lokalisering av UNN Narvik innebærer endringer i nedslagsfeltet for UNN Narvik og de 
andre sykehusene i UNN HF, gitt at nedslagsfeltet defineres etter avstand til nærmeste sykehus. 
Nedslagsfelt, opptaksområde og pasientstrømmer er ikke nødvendigvis samme sak. 
Opptaksområdet for UNN Narvik er på ca 26 000 innbyggere som er ca 65 % av det nedslagsfeltet 
ambulanseanalysen kommer frem til når avstand til nærmeste sykehus legges til grunn, ref tabell 
4.  
 
En fordeling etter geografi vil i utgangspunktet kun gjelde for ”lokalsykehuspasienten” mens 
spesialisert behandling vil rutes til det sykehuset som har det aktuelle tilbudet. For UNN HF vil 
dette for de fleste pasientene bety UNN Tromsø. Beslutninger om funksjonsfordeling mellom 
sykehusene kan styre noen pasientkategorier fra eget opptaksområde til et annet sykehus.  
 
Tilhørighet til et sykehus kan defineres faglig, administrativt, på grunnlag av kommunikasjoner og 
ikke minst historisk. Dagens opptaksområder følger kommunegrensene og oversikt over 
pasientstrømmene viser at alle sykehusene ”lekker” til sine naboer. Tabell 5 viser 
pasientstrømmer til UNN Narvik fra alle kommunene i UNN HFs opptaksområde fordelt på 
sykehuslokasjoner. Hovedtyngden av pasienter (ca 80 %) kommer fra Narvik kommune og det er 
svært liten lekkasje inn til UNN Narvik fra andre opptaksområder.  
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Tabell 5: Oversikt over befolkning og aktivitet for kommuner som hadde pasienter til 
behandling ved UNN Narvik i 2008 
Opptaks-
område

Kommune Befolkning Døgn-
opphold

Liggedager Dag-
behandling

Poliklinikk Polikl 
kontroll

Harstad Lødingen 2242 5 12 2 170 107
Tjeldsund 1333 5 19 1 35 7
Harstad 23126 12 42 7 126 64
Kvæfjord 3032 2 4 0 5 0
Skånland 2841 7 13 0 26 9
Bjarkøy 503 0 0 1 0 0
Ibestad 1440 2 7 3 25 10

34517 97
Narvik Narvik 18348 2592 12346 1159 19697 9851

Evenes 1345 26 150 41 302 138
Ballangen 2643 348 1616 67 1942 980
Gratangen 1151 123 526 26 512 171
Lavangen 1023 88 366 5 174 59
Salangen 2203 68 401 14 130 48

26713 15405
Tromsø Tromsø 66513 33 94 5 41 3

Bardu 3981 72 298 2 171 45
Målselv 6490 6 19 4 21 8
Sørreisa 3360 2 6 1 19 4
Dyrøy 1221 0 0 0 9 3
Tranøy 1537 4 16 1 12 4
Torsken 916 0 0 0 3 1
Berg 942 2 5 0 0 0
Lenvik 11207 6 21 5 15 2
Balsfjord 5497 6 21 1 8 3
Karlsøy 2383 1 2 1 8 3
Lyngen 3166 1 1 4 5 3
Storfjord 1869 0 0 0 4 0
Gáivuotna Kåfjord 2236 0 0 0 5 0
Nordreisa 4694 4 27 1 5 1
Kvænangen 1330 0 0 0 1 0

117342 510
326 1007 85 1319 525Andre kommuner  

Tall fra UNN HF 2008, SSB 
 
En tilsvarende oversikt for UNN Tromsø viser en betydelig lekkasje fra UNN Narviks 
opptaksområde. Dette er naturlig ut fra sykehusenes funksjonsfordeling og man kunne forvente at 
20 - 30% av heldøgnsoppholdene gikk til et regionsykehus. Innleggelser fra Narvik og Ballangen 
ved UNN Tromsø ligger på dette nivået, mens det for Gratangen, Evenes, Salangen og Lavangen 
er en betydelig større andel som går til UNN Tromsø. For Evenes og Salangen synes UNN 
Tromsø å være hovedsykehuset fremfor Narvik. Vi har ikke sett på tilsvarende tall for UNN 
Harstad.  
 
Analysen av konsekvensene av omlokaliseringen for ambulansetrafikken, viser at ved flytting av 
UNN Narvik til Bjerkvik øker nedslagsfeltet med ca 20 000 personer eller ca 50 %. Det innebærer 
at relativt store deler av befolkningen i kommunene Bardu, Sørreisa og Målselv kommer under 
UNN Narviks nedslagsfelt, men også kommunene Lenvik og Balsfjord ligger i grenselandet 
mellom Narvik og Tromsø hvis man legger avstand langs vei til grunn. Folketallet i disse 
kommunene er på over 30 000 innbyggere, og samlet er befolkningen i UNN Narviks 
opptaksområdet og i disse tilgrensende kommunene på ca 57 000. Dette er mindre enn det man i 
ambulanseanalysen har beregnet som nedslagsfelt for UNN Narvik (61 142) etter at brua er bygd.  
 
Tallene viser at ved flytting av sykehuset til Bjerkvik vil nedslagsfelte for UNN Narvik dobles. 
Dette legger til rette for en økt aktivitet ved UNN Narvik ved at man tar over pasienter som i dag 
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går til UNN Tromsø. Dette er i tråd med de ambisjoner som ligger til grunn for at alternativet 
Bjerkvik for UNN Narvik er tatt opp. Et redusert trykk på heldøgnsplasser ved UNN Tromsø fra 
lokalsykehuspasienter fra dette området, vil frigjøre plass ved UNN Tromsø til å øke aktiviteten 
innenfor prioriterte områder som bare kan utføres ved universitetsklinikken i Tromsø.  
 
I hvor stor grad denne ambisjonen kan realiseres vil være avhengig av flere forhold: 

• Muligheter til å styre pasientstrømmene. Dagens praksis, som viser at UNN Narvik har 
stor lekkasje til Tromsø, antyder at dette er vanskelig, selv om hovedtyngden av pasienter 
er øyeblikkelig hjelp. Disse innleggelsene styres av kommunelege eller AMK. Elektive 
innleggelser er det trolig vanskeligere å styre, og i økende grad i fremtiden.  

• Kommunikasjonsforhold. For Lenvik kommune vil sjøtransport være like aktuelt som 
veitransport. Mens ambulansetransport vil gå langs vei, vil pasienttransport for eksempel 
fra Finnsnes trolig gå med båt til Tromsø eller Harstad.  

• På grunn av utvikling innen medisinsk teknologi stilles det økende krav til avansert 
diagnostikk, intervensjon og behandling i akuttfasen for store pasientgrupper som 
hjerteinfarkt og slag. Prehospital behandling og stabilisering øker også. Dette reduserer 
behovet for (og ønsket om) å sende pasienten til et nærtliggende lokalsykehus for 
diagnostikk og stabilisering før eventuell overføring til et sykehus med mer avanserte 
tilbud.  

• Samhandlingsreformen legger opp til at øyeblikkelighjelpinnleggelser for noen 
pasientgrupper skal reduseres ved at kommunehelsetjenesten tilbyr rehabilitering, 
oppfølging og intervenering for å redusere behovet for innleggelse. Tilsvarende vil tilbud i 
kommunehelsetjenesten kunne gi raskere utskriving og redusert liggetid. 

 
Samlet sett kan det antas at antall innleggelser fra kommuner nord for Narvik vil øke hvis 
sykehuset bygges i Bjerkvik. Hvor stor andel som kan styres til Bjerkvik er usikkert. Det kan 
stilles spørsmål ved betydning av en omlokalisering til Bjerkvik i forhold til Narvik når den nye 
brua kommer. Det vil gi en kjøretid fra Bjerkvik til Narvik som er på ca 20 min og dermed 
vesentlig kortere enn dagens kjøretid fra de kommunene nord for Narvik som i dag sokner til 
UNN Narvik. Bygging av brua vil dermed kunne øke pasientstrømmen til UNN Narvik uavhengig 
av flytting til av sykehuset til Bjerkvik.  
 
Analysen bygger på aktivitet knyttet til heldøgnspasienter, men det kan anvendes samme 
argumentasjon for dagpasienter og polikliniske konsultasjoner og for det tilhørende tilbudet innen 
diagnostikk og behandling. 

7 Oppsummering 
Tabell 6 er en oppsummering av de beregninger og vurderinger som fremkommer av rapporten fra 
Narvik kommune og beregninger utført av SINTEF. Kun de forhold som har betydning for en 
relativ vurdering av alternativene er tatt med. Oversikten bygger på vedlagte 
oppsummeringstabell.  

Tabell 6: Oversikt over fordeler og ulemper knyttet til de enkelte alternativene. 

Tomtealternativ Fordeler/positive faktorer Problemer/negative faktorer 
Sykehushaugen • Tilgjengelighet med 

kollektivtransport og for gående og 
syklende 

• Samlokalisering andre funksjoner, 
bruk av eksisterende bygg 

• Tilgang til fjernvarme 
• Ingen miljøproblemer av betydning 
• Ikke økning i driftskostnader 

• Uavklarte forhold omkring trafikk og 
parkering. Kan ha kostnadsmessige 
konsekvenser. 

• Egnethet, topografi. Tomtekostnader, 
utviklingsmuligheter, tomta stor nok?? 

• Trafikkbelastning på boligområder og 
Narvik sentrum 

• Tomteerverv. Kostnader ikke avklart 
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• Utviklingsmuligheter/samhandling 

svært god.  
• Byutvikling positivt, styrker 

sentrum, økt servicetilbud,  

• Kostnader rigg/drift ved bygging nært 
sykehuset  

• Konsekvenser i anleggsperioden for driften 
av sykehuset, kostnader 

• Ikke utvidet nedslagsfelt. Uten bru ingen 
endring, med bru øker nedslagsfeltet noe 

• Høye samlede tomtekostnader med betydelig 
usikkerhet 

Furumoen • Omlegging av trafikk positivt for 
sentrum 

• Egnethet, topografi god 
• Parkering på bakken, billig 
• Tilgang til fjernvarme 
• Ikke økning i driftskostnader 
• Utviklingsmuligheter/samhandling 

svært god. Nærhet til sykehjem. 
• Byutvikling positivt, styrker 

sentrum, økt servicetilbud 

• Ikke kollektivtilbud. Kan komme etter et 
sykehuset er bygget?? 

• Økt biltrafikk en belastning for nærområdet. 
Krever tunnelløsning med høye kostnader 

• Noe støy og vibrasjoner fra E6 og jernbane. 
Gir usikkerhet på kvalitet, tomteutnyttelse 
og kostnader 

• Ikke utvidet nedslagsfelt. Uten bru ingen 
endring, med bru øker nedslagsfeltet noe 

• Relativt høye samlede tomtekostnader med 
noe usikkerhet 

Øyjord • God tilgjengelighet med bil 
• Egnethet, topografi er god 
• Atkomst fra vei er god. Atkomst fra 

Narvik forutsetter bru 
• Parkering på bakken, billig 
• Gir utvidet nedslagsfelt, økt opptak 

fra nord.  

• Ikke kollektivtilbud. Usikkert om dette vil 
komme. 

• Ikke tilgjengelig for gående og syklende 
uten bru, usikkert om dette endres med bru. 

• Samlokalisering med annen virksomhet ikke 
mulig uten bru, også usikker med bru.  

• Kan ikke få fjernevarme 
• Støy fra E6. Gir usikkerhet på kvalitet, 

tomteutnyttelse og kostnader 
• Vann og avløp må opprustes, gir høye 

tomtekostnader 
• Redusert tilgjengelighet fra Narvik både 

med og uten bru. 
• Krever omlegging av vaktordninger uten 

bru.  
• Påvirker rekrutteringsmulighetene negativt 
• Uten bru kreves oppgradert brannvern, 

driftskostnader for kommunen 
• Høye samlede tomtekostnader 
• Strek økning i driftskostnader, spesielt uten 

bru. 
• Utviklingsmuligheter/samhandling er 

begrenset. Reduserte muligheter for å utvikle 
fremtidige servicetilbud inne helse- og 
sosialsektor.  

• Negativt for undervisning  
• Sentrum svekkes. 

Bjerkvik • Bedre tilgjengelighet fra Evenes og 
kommuner nord for Narvik.  

• God tilgjengelighet med bil 
• Stor tomt, egnethet/topografi er god 
• Bakkeparkering, billig 
• Kan gi muligheter for samhandling 

med kommuner nord for Narvik ? 
• Nedslagsfeltet for sykehuset utvides 
• Noe reduserte kostnader ambulanse  
• Relativt lave tomtekostnader 

• Økt transport mellom Narvik og Bjerkvik på 
dårlig vei, økt ulykkesrisiko uten ny bru 

• Ikke kollektivtilbud i dag, trolig ikke i 
fremtiden heller.  

• Tilgjengelighet for gående og syklende kun 
fra nærområdet  

• Avløp ikke tilfredsstillende  
• Må etableres utvidet brannberedskap, økte 

driftskostnader Narvik kommune 
• Sterk økning i driftskostnader 
• Ingen muligheter for samhandling med 

eksisterende virksomhet i dag, også usikkert 
i fremtid 

• Betydelig redusert tilgjengelighet fra Narvik 
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både med og uten bru. 

• Krever omlegging av vaktordninger uten 
bru. Usikkert om dette er nødvendig med bru 

• Påvirker rekrutteringsmulighetene negativt 
• Utviklingsmuligheter/samhandling er svært 

begrenset. Reduserte muligheter for å utvikle 
fremtidige servicetilbud inne helse- og 
sosialsektor.  

• Negativt for undervisning  
• Sentrum svekkes 

7.1 Oppsummering fordeler og ulemper 
Investeringskostnader 
Tomtekostnadene er lavest for alternativet Bjerkvik, men ikke vesentlig lavere enn for 
Sykehushaugen og Furumoen. Øyjord er det dyreste alternativet.  
 
Det synes å være større usikkerhet knyttet til de beregnede tomtekostnadene for Sykehushaugen 
og Furumoen enn for Bjerkvik. Dette er knyttet til tilgjengelighet/trafikkløsninger (begge 
alternativ), tomtekostnader (Sykehushaugen) og støy/miljø for Furumoen. For Sykehushaugen er 
det betydelige tomtekostnader som det er knyttet usikkerhet til, det samme gjelder parkering. 
 
Det forutsettes ikke forskjeller i byggekostnader for de aktuelle alternativene, selv om det er en 
viss usikkerhet knyttet til ulempeskostnader ved Sykehushaugen og til støyskjerming for 
Furumoen og Øyjord. 
 
Driftskostnader 
Endringer i driftskostnader er hovedsakelig knyttet til endringer i beredskapsordninger ved 
flytting til Bjerkvik (og muligens også Øyjord), og økte kostnader for pasienttransport til Bjerkvik 
og Øyjord. Samlet er økningene betydelig for Bjerkvik selv om man forutsetter ny bru.  
 
Det blir en mindre reduksjon i ambulansekostnader for alternativet Bjerkvik (ca 240 000 NOK 
med ny bru). 
 
Utvidet opptaksområde 
Mulighetene for å øke opptaket fra kommuner nord for Narvik øker ved flytting til Bjerkvik og 
også i noen grad til Øyjord. Hvis man forutsetter at opptaksområdet er lik nedslagsfeltet definert 
ut fra reiseavstand til nærmeste sykehus, er Bjerkvik det beste alternativet og nedslagsfeltet blir 
doblet i forhold dagens situasjon.  
 
Opptaksområdet for Narvik er i dag mindre enn det som er definert som nedslagsfelt i utredningen 
om ambulansekostnader. Som vist er det også store lekkasjer fra Narvik til Tromsø fra de 
kommunene som ligger lengst mot nord i forhold til Narvik. Hvis man forutsetter at styrbarheten i 
forhold til hvilket sykehus pasienten (og fastlegen) ønsker å bruke er liten (ref dagens lekkasjer), 
vil effekten av en flytting til Bjerkvik bli begrenset. Hvis derimot styrbarheten er god så vil det 
trolig også være mulig å styre flere pasienter til Narvik når brua kommer. Dette vil i alle tilfelle 
gjelde de som i dag lekker til Tromsø. 
 
Utvikling/samhandling 
Interkommunalt samarbeid både sør og nord for Narvik er mulig, men lokalisering utenfor Narvik 
by synes lite hensiktsmessig. Hvis man i fremtiden tenker seg samarbeidsløsninger mellom 
kommune og sykehus som også omfatter samlokalisering, utnyttelses av felles ressurser mv, så 
forsterker dette behovet for geografisk nærhet. Det er alternativene Sykehushaugen og Furumoen 
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som kan gi et optimalt grunnlag for en slik utvikling, mens alternativet Bjerkvik vil trolig virke 
negativt i forhold til et slikt mål.  
 
Andre forhold 
Det er best tilrettelagt for tilgjengelighet og service til publikum ved alternativene innenfor Narvik 
sentrum, og spesielt Bjerkvik representerer et dårlig alternativ i denne sammenhengen. 
 
Alternativene i Narvik by ligger best til rette for samhandling mellom høgskole og sykehus, og det 
vil trolig måtte legges til rette boligløsninger for medisinerstudenter som har lengre 
praksisperioder ved sykehuset, hvis sykehuset flyttes til Bjerkvik eller Øyjord.  
 
Flytting av sykehuset ut av byen øker trafikkbelastningen ved at et stort antall transporter for 
ansatte, pasienter, pårørende og nyttetransporter øker og blir lengre. Kun Sykehushaugen og i 
noen grad Furumoen har et realistisk kollektivtilbud, og tilgjengelighet for gående og syklende er 
ikke realistisk verken for Øyjord eller Bjerkvik. 
 
Økt transport for ansatte til å fra arbeid er en ulempe i tillegg til et miljøproblem. Lang avstand til 
arbeid og avhengighet til bil svekker trolig sykehusets posisjon når det gjelder rekruttering, 
spesielt av legepersonell og annet spesialpersonell. Fordelen knyttet til å bo på et lite sted med 
nærhet til arbeid og andre viktige funksjoner blir svekket, og en omfattende flytting av 
sykehusansatte til Bjerkvik er lite realistisk.  
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15. november 2009 
 
Styringsgruppen for Konseptfasen UNN Narvik 
 
Møte 5/2009 
Dato: 20. november 2009 
 
Tomtevalg UNN Narvik – tilleggsutredninger 
 
Saken ble behandlet i Prosjektledelsen møte 13. november 2009 
 
Saken ble behandlet første gang på STGRs møte 25. sept 2009, uten av tomtevalget ble avklart. På 
grunnlag av diskusjonen i STGR-møte utarbeidet SINTEF et notat datert 28. sept som peker på at 
følgende tilleggsutredninger/avklaringer som bør gjennomføres: 
 

• Påvirkes pasientstrømmene fra Midt Troms av tomtevalget. SINTEF vil i sammenheng 
med utvikling av datagrunnlaget for HFP for UNN Narvik beregne alternative 
pasientstrømmer avhengig av lokalisering. For å kunne konkludere er man avhengig av at 
sykehusets ledelse avklarer forutseninger for styring av pasientstrømmene.  

• Narvik kommune bidrar med informasjon om støy og tomteutnyttelse på Furumoen på 
grunnlag av presiserte krav. 

• Spørsmål knyttet til undervisning avklares ved å kontakte høgskolen i Narvik og UiT. 
• De politiske utfordringene som kan komme i kjølevannet av et valg av Bjerkvik må 

besvares av UNNs ledelse. 
• Endringer i beredskapsordninger ved flytting til Bjerkvik etter at brua er bygget må 

avklares av UNNs administrasjon. 
 
Problemstillinger og spørsmål er oversendt til de aktuelle partene og det foreligger tilbakemelding 
fra Narvik, kommune, HiN og UiT.  
 
Når det gjelder styring av pasientstrømmer skal det legges til grunn dagens opptaksområder for de 
tre sykehusenhetene, og en fremtidig tilpassing av opptaksområdene hvor kapasiteten ved UNN 
Tromsø og UNN Harstad utnyttes optimalt og at det nye sykehusanlegget i Narvik dimensjoneres 
i forhold til dette.  
 
Spørsmål om politiske utfordringer ift tomtevalg og mulige endringer i krav til 
beredskapsordninger er ikke kommentert men antas ikke å ha avgjørende betydning for 
tomtevalget.  
 
Følgende avklaringer foreligger: 
 
Støy og tomtestørrelse. 
Narvik kommune har oversendt et oppdatert kart som viser antatt støysone fra jernbane som 
påviker tomteutnyttelsen. Tas det hensyn til denne sonen vil man ha et utnyttbart tomteareal på ca 
38 mål. Arealet kan økes ved at det etableres støydempende tiltak. I lokaliseringsanalysen, 
september 2009 fra Narvik kommune vises det til et tilgjengelig areal på ca 30 mål, da er ikke 
hele kapasiteten utnyttet.  
 
Ifm bygging av nytt sykehjem ble det i 2004 utført støymålinger. Den inntegnede støysonen på 
Fig 1 nedenfor tar utgangspunkt i det punktet på sykehjemmet som har størst støybelastning (59 
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dB), og hvor den sammenlagte støyen fra vei og jernbanen ligger over anbefalte verdier som er 55 
dB. Ved å forlenge en linje parallelt med jernbanen antydes det hvordan et slik støynivå kan 
påvirke utnyttelse av tomten hvis det ikke gjøres støydempende tiltak. Fordeling av støy vil ikke 
nøyaktig følge denne linjen men vil være avhengig av terrenget. Det antas at støyen 
gjennomgående er mindre enn i det punktet som er satt som utgangspunkt. Det maksimale 
støynivået fra jernbanen som støykilde er høyt. Nivået ligger på 76 dB i det mest utsatte punktet 
men lavere på andre målepunkter knyttet til sykehjemmet. Hvordan maksimal støy fordeler seg 
over tomteområdet for øvrig er ikke kjent. Anbefalt grenseverdi for maksimalt støynivå er 70 dB. 
 
En fornyet vurdering av støybelastningen endrer ikke tilgjengelig areal eller påvirker utnyttelsen 
av dette i vesentlig grad. Det gjenstår dermed at ledelsen klargjør hva som ansees som en 
tilstrekkelig arealreserve for et nytt sykehus i Narvik. 
 
 

 
Fig: 1 
 
Fig 2 er hentet fra Lokaliseringsanalysen og viser innplassering av arealbehovet for det nye 
sykehuset i Vesterålen.  
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Fig: 2 
 
Prosjektet i Vesterålen er på ca 15 000 m2 bto. Sykehuset har 72 heldøgnsplasser (inkludert 
hotell, observasjon og tung overvåking) men da er ikke psykiatri og rus inkludert. Foreløpig 
beregninger basert på 1. runde kapasitetsberegninger i HFP antyder et sykehusanlegg på ca 22 000 
m2 bto inkludert rus og psykiatri. Tegningen viser at det er rom for utvidelser på størrelse med det 
arealbehovet som er tegnet inn og det er mulig å ta i bruk større deler av det tilgjengelige arealet 
enn det som tegningen viser, ref fig 1. Plassering av helikopterlandingsplass og parkering kan 
løses på andre måter enn vist på tegningen. Det er viktig å finne en plassering som kan bidra til at 
man utnytter nærheten til sykehjemmet. Psykiatri og rus har andre krav til skjermede uteområder 
enn det somatiske sykehuset. Dette må det tas hensyn til ved plasseringen.  
 
Undervisning og forskning 
 
Høgskolen i Narvik 
 
Høgskolen i Narvik v/førsteamanuensis Ger Wackers har gitt følgende tilbakemelding på 
spørsmål fra SINTEF: 
 
Situasjonen for studentene: 
Uten etablering av et godt kollektivtilbud ser man lokalisering i Bjerkvik som et dårlig alternativ 
for studentene som vil være avhengig av bil for å komme til praksisplassene, alternativt må de 
overnatte på eller nært sykehuset. 
 
Situasjonen for ansatte 
Ansatte gir veiledning på sykehuset og flytting av sykehuset til Bjerkvik vil gi økt reisetid og økte 
reisekostnader. 
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Samlet vil det bli økte reisekostnader og reisetid for studenter og lærere som vil gi økte kostnader 
for HiN og redusert kapasitet/tilgjengelighet for lærerne. 
 
Bygging av Hålogalandsbrua vil gi redusert avstand men trolig ikke nok til at det utvikles et godt 
kollektivtilbud og studenter og lærere vil være avhengig av bil. Det er stor usikkerhet omkring 
kostnader til bompenger. 
 
Undervisnings- og forskningsmiljø 
Nærhet er viktig for å få til et godt samarbeid mellom sykehus og høgskole, ref bru mellom 
sykehus og universitet i Tromsø. Flytting til Bjerkvik vil øke avstanden, noe som er uheldig. 
 
Andre forhold 

• Tidsbruk og belastning for pasienter og pårørende er ikke priset i rapporten fra SINTEF. 
Belastningen ved reising er større for eldre og syke. 

• Økt samhandling mellom kommune og sykehus krever økt reising. 
• Økt avstand påvirker tilgangen på tilkallingsvikarer negativt. 
• Brua kan være stengt i perioder, dette påvirker beredskapen. 

 
Universitetet i Tromsø 
 
Universitetet i Tromsø v/professor Øivind Irtun har gitt følgende tilbakemelding: 
 
UiT har ikke behandlet spørsmålene i eget møte, men ansatte som er spurt er negative til valg av 
Bjerkvik. Årsaken er at alle (studenter og ansatte) ønsker å bo i Narvik og pendling til Bjerkvik 
oppfattes som et hinder også med ny bru. Det gis uttykk for en bekymring for at denne løsningen 
vil øke problemene med å rekruttere fagfolk til Narvik. 
 
Pasientstrømmer 
Det har lagt til grunn at flytting til Bjerkvik øker nedslagsfeltet for sykehuset i forhold til 
lokalisering til Narvik. I utredningen av effekten av alternative lokaliseringer for 
ambulansekostnadene, viser utredningen at nedslagsfeltet for sykehuset øker fra 59 600 innbygger 
ved lokalisering som i dag til 62 500 innbyggere ved lokalisering i Bjerkvik, forutsatt ny bru. Med 
forbruksrate på 150 innleggelser per 1000 innbyggere utgjør dette en differanse på 450 pasienter i 
året eller ca 2 000 liggedager som utgjør 7 senger. Det fra ledelsen oppgitt at det ikke er aktuelt å 
legge korteste avstand langs vei til grunn for endrede opptaksområder, men at dagens 
opptaksområder er utgangspunktet. 
 
For å illustrere effekter av endringer i opptaksområdene og forventet effekt av samhandlingstiltak, 
har vi vedlagte notat beregnet konsekvenser for kapasitetsbehovet når opptaksområdet for UNN 
Narvik utvides til også å omfatte kommunene Lenvik, Sørreisa, Målselv og Bardu. Basert på 
dagens (2007) forbruksmønster og gitt at forbruksratene tilpasses situasjonen for kommunen som 
betjenes av Sonjatun (lavere forbruksrater), vil det forventede antall opphold i Narvik øke med 1 
823 opphold etter 9 296 liggedager. Det er da forutsatt at 30% av pasientene og liggedagene fra de 
4 aktuelle kommunene går til Tromsø (behov for spesialiserte tjenester), og av den resterende 
70% lokalsykehuspasienter fordeles med 80% til Narvik og 20% til Harstad. Det betyr at Harstad 
beholder omtrent samme nivå som i dag fra disse kommunene, og at Narvik får alle 
lokalsykehuspasientene som i dag går til Tromsø.  
 
Denne aktiviteten i Narvik gir grunnlag for 30 senger. Hvis pasientstrømme fortsetter som i dag 
vil ca 30 senger ved UNN Tromsø være belagt med lokalsykehuspasienter fra disse kommunene. I 
praksis kan pasienter og kapasitetsbehov fordeles mellom Harstad, Narvik og Tromsø etter tilgang 
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på senger, men beregningene viser at forbruket av senger i Tromsø er avhengig av kapasiteten i 
Narvik forutsatt at man kan styre pasientene til denne kapasiteten. 
 
Effekten av denne endringen er avhengig av om pasientene kan styres til Narvik i fremtiden. 
Hvilken betydning lokalisering til Bjerkvik har for mulig styring av denne pasientstrømmen er 
usikker. Med ny bru vil avstanden mellom Bjerkvik og Narvik være på ca 18 km eller 15-20 min. 
 
Foreløpig konklusjon 
Avklaringen av støyproblemer styrker Furumoen alternativet. 
 
Uttalelser fra HiN og UiT svekker Bjerkvik og styrker Furumoen.  
 
Det foreligger en uttalelse fra Medisinsk Laboratorieavdeling ved UNN Narvik som peker på at en 
flytting av sykehuset til Bjerkvik vil kunne svekke tilgangen på blodgivere etter som 
hovedtyngden kommer fra Narvik. Det er få blodgivere fra Bjerkvik som har et begrenset 
nedslagsfelt.  
 
Lokalisering i Bjerkvik øker nedslagsfeltet til sykehuset sammenlignet med Narvik men 
forskjellen er begrenset når brua kommer. Det er ellers UNN HFs strategi at pasienter i Midt-
Troms skal i større omfang enn i dag, styres til Narvik hvis dette er nødvendig av hensyn til 
kapasitetsproblemer i Tromsø, og forutsatt at kapasiteten ved UNN Harstad er utnyttet optimalt. 
Effekten av en slik styring av pasientene vil omfatte en overføring av kapasitetsbehov fra UNN 
Tromsø til UNN Narvik men volumet er usikkert. Dette sier imidlertid ikke noe om betydningen 
av om sykehuset er lokalisert i Narvik eller Bjerkvik etter at brua er bygget. Både i Narvik og i 
UNN HFs ledelse legges det vekt på at kompetanse og kvalitet er de faktorene som avgjør hvor 
pasientene søker. Effekten av lokalisering til Bjerkvik for styring av pasientstrømme er trolig 
begrenset, særlig etter at brua er bygget. 
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