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UNN Psykisk helse og rusklinikken 

Konsekvensvurdering etter ROS-møter 

 

Innledning:  

Utvikling av ny klinikk for psykisk helse og rusbehandling er i tidligfase hvor det vurderes alternative lokasjoner 

og driftskonsepter: 

 

• Breivika 

• Åsgård 

• Delt løsning Breivika og Åsgård 

 

Som en del av vurderinger er det gjennomført ROS-møter for å avdekke forhold som kan stoppe, forringe eller 

påvirke gjennomføring av prosjektet. 

 

Prosessen er gjennomført som "innspillsmøter" hvor fokus har vært på offentlige prosesser, gjeldende areal- og 

reguleringsplaner, infrastruktur og andre forhold. Det er gjennomført separate møter for Breivika og Åsgård 

samt en forenklet innhenting av momenter for fristilt plassering av anlegg for Sikkerhetspsykiatri ved samling av 

all virksomhet til Breivika. 

 

I forlengelse av innspillsmøtene har prosjektgruppen vurdert alle innspill og deres konsekvens for prosjektet. 

Det er videre iverksatt noen tilleggsaktiviteter for å styrke beslutningsgrunnlag for endelig vurdering ved valg av 

lokasjon. Konsekvensklasser og prosjektgruppens vurdering er gjengitt i separate dokumenter. 

 

ROS-møter: 

 

Alternativ/lokasjon Breivika 

Tabell viser dator for gjennomføring og deltagerliste for innspillsmøte Breivika. Det foreligger et eget referat fra 

møtet. 

 

29. juni 2021 kl. 09:00-14:00 via Teams 

 

Deltakere: 

Tromsø Kommune  Byplan  Roy Fossum  

Tromsø Kommune Byplan  Bodil Ruud  

Tromsø Kommune Byplan trafikk  Sten-Jarle Jensen  

Tromsø Kommune Byplan, vann og avløp Cato Lind Eriksen  

Tromsø Kommune Brann  Kristian H. Fredriksen  

Tromsø Kommune Brann  Håvard Malmedal  

Universitetet i Tromsø  Bygg og eiendom  Erland Loso   

Arva/ Troms Kraft  Leveranse kraft  Kurt Tokle 

Arva/Troms Kraft Leveranse kraft Øyvind Viktor Blix 
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Kvitebjørn  Leveranse fjernvarme  Frank Mathillas  

Kvitebjørn  Leveranse fjernvarme Bjørn Petlund  

UNN  Utbyggingssjef Thor Arne Hansen  

UNN Eiendom Ragni Løkholm Ramberg  

UNN Seksjonsleder bygg  Ben Are Hansen  

UNN Seksjonsleder maskin Odd Pedersen  

Prosjekt PHR  UNN Kjell Arne Thomassen  

Prosjekt PHR Ratio June Welo 

Prosjekt PHR Ratio  Steinar Thomassen  

Prosjekt PHR Ratio  Marianne Dale  

Prosjekt PHR COWI Sverre Inge Heimdal  

Prosjekt PHR Sykehusbygg  Aud Kamilla Sivertsen  

Prosjekt PHR Sykehusbygg  Renate Hansen  

 

Alternativet med lokasjon i Breivika kan overordnet oppsummeres med at tilgjengelig tomt er utfordrende og 

enkelte forhold har restrisiko. I tillegg har hovedprogrammet krav som ikke harmonerer godt med valgt tomt 

som at pasientrom helst skal ligge nært bakkeplan og skjermet. Det er ikke tilstrekkelig areal på valgt tomt til å 

samlokalisere alle PHR-funksjoner. Spesielt krevende er sikkerhetspsykiatri med de krav som settes til utearealer, 

utforming av bygg samt hensyn til innsyn/ utsyn for funksjonen. Sikkerhetspsykiatrisk seksjon må derfor 

plasseres på en annen tomt. For Breivika vil man også måtte hensynta fremtidige utbyggingsarealer mot nord 

og vest. Av andre ukjente faktorer som kan få stor betydning for prosjektet, kan nevnes helikoptertrafikk til og 

fra landingsplass ved akuttmottak med innfasing av nye redningshelikoptre. 

 

Identifiserte risikomomenter og prosjektgruppens vurdering av konsekvens følger av separat dokument. 

 

Alternativ/lokasjon Åsgård 

Tabell viser dator for gjennomføring og deltagerliste for innspillsmøter Åsgård. Av praktiske årsaker måtte de 

gjennomføres over flere dager. Det foreligger et eget referat fra møtene. 

 

9. november 2021 kl. 12:15-13:00 via Teams: Særmøte VA 

10. november 2021 kl. 09:00-14:00 via Teams  

11. november 2021 kl. 09:30-10:30 via Teams: Særmøte støy 

  

Deltakere:  

Tromsø Kommune   Byplan   Roy Fossum   

Tromsø Kommune  Byplan   Bodil Ruud   

Tromsø Kommune  Brann   Kristian H. Fredriksen   

Troms og Finnmark fylkeskommune Kulturminne  Marit Reiersen  

Troms og Finnmark fylkeskommune Samferdsel Johnny Berg  

Troms og Finnmark fylkeskommune Samferdsel Hallgeir Austlid 

Arva/ Troms Kraft   Leveranse kraft   Kurt Tokle  

Arva/Troms Kraft  Leveranse kraft  Øyvind Viktor Blix Senere 

Kvitebjørn   Leveranse fjernvarme  Bjørn Petlund   

UNN  Eiendom  Ragni Løkholm Ramberg   

UNN  Seksjonsleder bygg   Ben Are Hansen   
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UNN  Seksjonsleder elektro  Svein Erik Sødal Jamt 

Tromsø Kommune  Vann og avløp Cato Lind Eriksen  

Statsforvalteren  Miljø  Bjørn Arne Karlsen 

Prosjekt PHR   UNN  Kjell Arne Thomassen   

Prosjekt PHR  Ratio  June Welo  

Prosjekt PHR  Ratio   Steinar Thomassen   

Tromsø Kommune  Planlegger samferdsel  Bjørn Roar Walsøe  

Prosjekt PHR  COWI   Sverre Inge Heimdal   

Prosjekt PHR  Sykehusbygg   Aud Kamilla Sivertsen   

Prosjekt PHR  Sykehusbygg   Renate Hansen   

  

Alternativet med lokasjon Åsgård kan overordnet oppsummeres med at dagens anlegg på Åsgård har behov for 

en betydelig oppgradering av bygningsmassen, både med hensyn til tekniske krav/brannkrav og tilpasning til 

moderne pasientbehandling. Dette krever omfattende renovering for å skape et akseptabelt inneklima og 

verdige behandlingsarealer for pasientene. Utover dette finnes det vernehensyn for enkeltbygg og området 

som helhet. 

 

Tilleggsalternativ/lokasjon sikkerhetspsykiatri Breivika 

Parallelt med utvikling av løsninger for lokasjon Breivika er det utredet tilleggstomt for sikkerhetspsykiatri i 

rimelig nærhet til tomtealternativet for PHR i Breivika. Av fire mulige tilleggstomter har man endt opp med å 

utrede et eget anlegg for sikkerhetspsykiatri ca. 1 km nord for hovedtomt nær enden og øst for Hansine 

Hansens vei. For denne tilleggstomten er det gjort en tilleggsvurdering basert på de innspill man hadde for 

lokasjon Breivika supplert med noe ekstra underlag. I denne prosessen har det vært dialog med: 

 

Tromsø Kommune  Byplan  Roy Fossum  

Tromsø Kommune Byplan, vann og avløp Cato Lind Eriksen  

Arva/ Troms Kraft  Leveranse kraft  Kurt Tokle 

Kvitebjørn  Leveranse fjernvarme Bjørn Petlund  

 

For valgt tilleggstomt fremstår planhensyn og offentlige krav til arealutnyttelse som en utfordring. Området er 

av Tromsø kommune vurdert som et utviklingsområde nært større ansamling av private og offentlige virksom-

heter samtidig som det kan få en rolle i planer for overvannshåndtering ved urbane flomsituasjoner. Området 

må også gjennom geotekniske undersøkelser for å få et bedre bilde av kostnadsdrivere. 

 

Vedlegg: 

 

Identifiserte risikomomenter og prosjektgruppens vurdering av konsekvens følger av separat dokumenter: 

 

• ROS-punkter Breivika fra møte 29.06.2021, Rev. 14.01.2022 

• ROS-punkter Åsgård fra møter 9. – 11.11.2021, Rev. 14.01.2022 

• ROS-punkter sikkerhetspsykiatri Breivika, Rev. 26.01.2022 

 



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A220051-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/ROS-møter/ROS-møte Breivika 2021.06.29/PHR Breivika - ROS-

punkter med vurdering møte 2021.06.29_Rev. 2022.01.10.docx 
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Innledning 

Dette notatet oppsummerer vurderinger gjort av prosjektgruppe ledet av Sykehusbygg HF etter ROS-

møte om Psykisk helse og rusklinikken Tromsø (PHR) lokasjon Breivika. 

Momenter bragt opp i møtet klassifiseres ut fra konsekvens vurdert etter følgende inndeling: 

K1 – Neglisjerbar 

K2 – Lav (Moderat kostnadskonsekvens / Tidstap – måneder) 

K3 – Moderat (Anvendes ikke) 

K4 – Alvorlig (Betydelig kostnadskonsekvens / Tidstap – år) 

K5 – Svært alvorlig (Utenfor tenkelig budsjettramme / Vil stoppe prosjektet) 

Vurderingen er kvalitativ, ikke kvantitativ. Sannsynlighet vurderes ikke.  

Møtet var i stor grad innrettet mot å få avdekket forhold som belyses ved utarbeidelse av regulerings-

planer og søknad om rammetillatelse. Standard avsjekkingspunkter etter DIBK sin sjekkliste har vært 

benyttet som underlag for valg av tema. 

Konsekvens vurderes ut fra hva som må være avklart forut for beslutning og tillatelse til tiltak. 

Vurdering 

ID Moment S K Vurdering 

 Gammel 

reguleringsplan for 

område som dekker 

sykehuset 

- K4 Gjeldende plan for det opprinnelige sykehusområdet 

er 0900 UITØ og RITØ, Breivika datert 21.08.1985. 

Gjeldende plan for de nord-østlige deler av 

sykehusområdet er 1196 Helikopterlandingsplass H1 

med base RITØ (Universitetssykehuset). Tilleggstomt 

(Troms produkter) er dekket av plan 0647 Helsebu 

124/26 og Tromsprodukt 124/27 Gimle. 

Det er ikke vurdert om eksisterende planer stiller 

sammenfallende eller motstridende krav for en 

bygningsmasse som vil dekke flere planområder. 

NOTAT 

TITTEL ROS-punkter Breivika fra møte 29.06.2021  

DATO 9. juli 2021, rev. 12.10.2021, rev. 14.01.2022 

TIL Sykehusbygg ved Aud Sivertsen 

KOPI  

FRA SIHE 

OPPDRAGSNR. A220051 
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Tromsø kommune kan konkludere med at det vil 

være behov for overordnet planarbeid. Det ble i møte 

konkret omtalt en områdeplan for Breivika.  

Med den komplekse aktiviteten som finnes i Breivika 

og parallelle utbyggingsplaner som vil utløse 

rekkefølgevurderinger, anses en overordnet 

planprosess som tidsmessig utfordrende. 

 Krav om 

detaljreguleringsplan 

med 

konsekvensutredning  

- K4 Detaljreguleringsplan skal sikre at tiltakshaver følger 

opp krav som vil følge av kommunale arealplaner og 

områderegulering. 

Planlagt areal er over 15.000 m². Dette utløser krav 

til konsekvensutredning (Forskrift Vedl. I, Pkt. 24 om 

næringsbygg, bygg for offentlig og privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 

bruksareal over 15.000 m²). I tidlig fase skal det 

utarbeides et planprogram. 

Sykehusområdet i Breivika har en eksisterende 

detaljreguleringsplan med historiske føringer for 

prosjektet. Funksjon vil være ny innenfor plan-

området som allerede har omfattende bygnings-

masse. 

Krav om ny detaljreguleringsplan med konsekvens-

utredning er innenfor hva man måtte forvente. 

 Omkringliggende 

bebyggelse 

- K2 Tomt er begrenset av bygg på nærmest alle kanter 

og har begrensede utvidelsesmuligheter. 

Tilgang og kvalitet på utearealer spesielt utfordrende. 

Virksomheten har hensyn til inn- og utsyn som skal 

ivaretas. 

 Konsekvenser for 

nærliggende / 

fremtidige 

utbyggingsarealer  

- K2 Tilstøtende arealer mot nord og vest for eksisterende 

planområde har arealer med potensial for fremtidig 

utbygging. Hensyn til slik utbygging må ivaretas og 

må forventes som krav ved ny detaljreguleringsplan. 

Prosjektet bør søke en utforming som ikke unødig 

stenger akser for infrastruktur, innsatsstyrker og 

transport/samferdsel. 

 Sikkerhetspsykiatrisk 

seksjon kan ikke 

realiseres innenfor 

- K2/K4 Et samlet fagmiljø med kort internavstand mellom 

behandlingsenheter er ikke gjennomførbart. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon har arealkrav som ikke 

lar seg forene med valgt tomt. Det må finnes en 

annen tomt i rimelig nærhet som ikke forringer den 
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foreslått 

tomteområde 

faglige begrunnelse for å flytte fra Åsgård til Breivika 

og som samtidig begrenser potensial for 

nabousikkerhet/konflikter. (K4 om kjøp av 

tilleggstomt blir utfordrende) 

Problemstillingen har vært flagget tidligere og anses 

som kjent. 

 Trafikale forhold 

Økt trafikk i et 

allerede belastet 

område 

- K4 Vegsystemet opp til og gjennom sykehusområdet er 

allerede hardt belastet med kødannelse morgen og 

kveld.  

PHR er UNN sin største enhet. Flytting av fra Åsgård 

vil øke belastning i Breivika. Driften er døgn-

kontinuerlig med inntil 300 ansatte samtidig på jobb. 

Kollektivtilbudet rundt og gjennom sykehusområdet 

er godt. 

Det vurderes om man skal se på løsninger for 

adkomst til universitetsområdet fra øst. Dette kan 

berøre transportsystemene rundt PHR. 

Ny tunnel fra Breivika mot flyplassen kan på sikt 

redusere belastning på veisystem i dagen over øya. 

Avklaring av trafikale forhold anses som sentralt for 

kommunale beslutninger og må ses i et større bilde 

som omfatter det totale trafikkbildet i og rundt 

Breivika, bypakkeavtale og ambisjoner om 0-vekst. 

Det skal gjennomføres trafikktelling januar 2022 for 

å kartlegge omfang av utfordringer. 

 Trafikale forhold 

Sikre akseptabel 

tilkomst til 

funksjoner i nytt 

psykiatrianlegg med 

hovedadkomst i nord 

og nord-øst 

- K2 Kommunens planavdeling forventer at hovedadkomst 

vil bli via Sykehusvegen og inn fra syd-øst.  

Prosjektet må sikre tilstrekkelig adkomst for 

innsatsstyrker fra alle retninger. 

Tromsø kommune har signalisert at det er lite 

ønskelig med stor trafikk fra nord-øst gjennom 

boligområder via Gimlevegen. 

Problemstillingen har tidligere vært flagget fra 

kommunens planavdeling og anses som kjent. 

 Trafikale forhold 

Planlagt tomt vil ta 

av eksisterende 

parkeringsareal 

- K2 Gjeldende reguleringsplan har maksimalkrav til 

parkeringsplasser avhengig av BTA. Det er ingen 

minimumskrav, men det må påregnes et visst antall 

parkeringsplasser knyttet til varetransport, 
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besøkende og annen transport knyttet til 

virksomheten. 

Kommunens planavdeling bekreftet langt på vei at 

det ikke ville komme krav om å kompensere tapte 

parkeringsplasser. Hensynet til alle ansatte på 

sykehusområdet og besøkende gjør at det må finnes 

et visst antall parkeringsplasser som må innarbeides 

i prosjektets arealplaner. 

UNN har under utvikling en ny parkeringsstrategi 

som vil gjelde hele sykehusområdet. Her vurderes 

samarbeid eller utnytting av tilbud fra eksterne 

aktører som ønsker å utvikle parkeringstilbud i 

nærområdet.  

 Trafikale forhold 

Trase for 

gående/syklende og 

skiløype nord for 

MH2 

- K1 UiT har planer om en gang- og sykkelvei nord for 

MH2 mot tannbygget. Det er videre ønske om å 

opprettholde mulighet for skiløype fra 

universitetsområdet mot utmark i nord. 

 Byggeprosjekter 

Mulig ny kommunal 

legevakt 

 

 

- K2 Ny legevakt kan utløse koordineringsbehov. Det 

ligger allerede legevakt i området. Utvidet legevakt 

kan utløse økt trafikk- og parkeringsbehov. Arealer 

tilgjengelig for parkering kan bli berørt. 

Det drøftes alternative lokasjoner. Tiltaket er ikke 

besluttet. 

Tilkomst til og mulig utvidelse eksisterende 

virksomhet må hensyntas. 

 Byggeprosjekter 

UNN 

UNN vurderer ny 

elevert landingsplass 

for helikopter i 

forlengelse av B-fløy  

Mulig utvidelse PET-

senter 

- K2 Ny landingsplass for tyngre redningshelikopter 

AW101 vil generere støy og rotorvind som vil utgjøre 

en utfordring for krav til uteareal. 

Tiltak er ikke besluttet. 

 

 Byggeprosjekter UiT 

UiT planlegger 

bygging av ny AKM3 

i randsonen av 

- K2 Ny AKM3 kan utløse koordineringsbehov og mulige 

arealkonflikter knyttet til infrastruktur i grunn og 

plassering av reservekraftforsyning.  

Tilkomst til og mulig utvidelse eksisterende 

virksomhet må hensyntas. 
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planlagt tomt for 

PHR 

Tilkomst økonomi-

gården MH2 

 Byggeprosjekter UiT 

UNN har avstått 

grunn til UiT for 

bygging av AKM3 

- K1 Kopi av erklæring om grunnavståelse datert 

14.10.2016 oversendt UNN v. Kjell Arne Thomassen. 

Areal er av begrenset omfang. 

 Byggeprosjekter UiT 

Ny campusplan 

- K2 UiT har planer om en ny utviklingsplan for campus. 

Campus skal ikke ekspandere, men gjenbruke og 

ombruke eksisterende bygg med beskjeden utvidelse 

av fotavtrykk. 

Kan få konsekvenser for annet planarbeid. Utvidelse 

av grøntareal kan åpne for sambruk. 

 Eksterne støykilder  K2 Tiltaket ligger tett på helikopterlandingsplass for 

ambulanse- og redningshelikopter ved UNN og 

berøres av både gul og rød støy sone. Hvorvidt ny 

PHR i Breivika er forenlig med sannsynlige inn- og 

utflygingssektorer vil kreve et stykke 

dokumentasjonsarbeid. For somatiske sykehus-

funksjoner aksepteres normalt denne type konflikter. 

Konsekvens for psykiatri kan bli revurdert opp til 

K4/K5 avhengig av beregningsresultater og krav til 

støyskjermede utearealer. 

 Brann/Redning 

Breivika har en 

rekke risikoutsatte 

virksomheter 

- K2/K4 Tromsø brann- og redningstjeneste påpeker at 

Breivika-området har kaiområde med kjente 

hendelser og en rekke industriaktiviteter som ved en 

hendelse kan utløse evalueringspåbud i radius opp til 

1.000 m. Sykehusområdet kan ved hendelser bli 

pålagt "milde" aksjoner som stans av ventilasjons-

anlegg og mer drastiske tiltak som evakuering. (K4 

ved krav om planprosesser som krever at man ser 

prosjektet i sammenheng med all annen aktivitet i 

Breivika) 

UNN har ikke forberedte lokaliteter for evakuering. 

Med ny PHR i Breivika forsterkes utfordringene ved 

evakuering. 

Risiko klassifiseres som både forutsigbar og 

uforutsigbar. 
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UNN og UiT har også på eget område lagret farlige, 

brennbare stoffer og radioaktive isotoper (PET).  

 Infrastruktur 

Vannforsyning 

- K1/K2 Anses håndterbart. Det garanteres ikke for kapasitet 

ut over slokkevannskapasitet. Konsekvens for 

vurdering av samtidighet av hendelser ikke omtalt. 

 Infrastruktur 

Spillvann 

- K2/K4 Alle spillvannsledninger på området er private. Det 

har vært drøftet offentlig overtakelse av 

spillvannssystemet ved UNN (K4 om dette kobles til 

realisering av PHR). Tromsø kommune har ikke 

oversikt over det private ledningsnettet. 

Spillvannsnett antas delvis å være av eldre dato og 

kan ha asbestkomponenter (?). 

Kapasitet anses ikke som begrensning. Spillvann 

føres til et annet renseanlegg enn for Åsgård. 

 Infrastruktur 

Overvann 

- K2 Det er i 2020 utarbeidet en ny kommunedelplan for 

overvann som berører området. Det er på planstadiet 

å utarbeide en områdeplan for VA som skal dekke 

Gimle-området. 

Kapasitet infrastruktur for overvann anses som en 

utfordring. Nye klimavurderinger og ny utbygging 

kan utløse krav til fordrøyning. I utgangspunktet er 

det ikke eksisterende traseer som vil kreve 

omlegging. 

Det er fra Tromsø kommune sin side ønskelig å åpne 

deler av berørte bekkeløp som nå ligger i rør. 

 Infrastruktur 

Fjernvarme 

- K1 Tilgjengelig fjernvarmekapasitet skal kunne ivareta 

utbygging av PHR. Det er påkoblingspunkter i 

nærområdet. 

Påkobling vil utløse et "mindre" anleggsbidrag. 

Utfordringer med tilgang til fjernvarme ligger godt 

innenfor hva man kunne forente av et prosjekt med 

denne størrelse. 

 Infrastruktur 

Strøm 

- K1 PHR vil bli forsynt fra Gimle trafostasjon i nærhet av 

det planlagte utbyggingsområdet. 

Forsyningssikkerhet fra overliggende nett anses som 

god og robust. 

Utfordringer med tilgang til strøm ligger godt 

innenfor hva man kunne forente av et prosjekt med 

denne størrelse. 
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Risiko- og tidsbegrensende tiltak 

Følgende tiltak anbefales som risikoreduserende eller kan begrense fremtidig tidstap: 

› Løpende dialog med kommunale myndigheter om planprosesser som berører tiltaket  

› Iverksette ny støyberegning for berørte arealer som følge av nytt redningshelikopter med 

støysonekart og krav til støytiltak (Forurensningsforskrift eller veileder T-1442) 

› Tidlig avklaring fra UNN av langsiktig parkeringsløsning og kommunisere dette i fora med ansatte, 

planmyndigheter og andre berørte 

› Innspill fra Tromsø Brann- og Redningstjeneste vedr. generell risiko knyttet til Breivika og 

konsekvens av hendelser ved industri/lager med brennbare stoffer samt aktivitet om bord på skip 

ved kai gjelder all aktivitet ved UNN. Saken hører hjemme og bør behandles på et overordnet nivå 

med forankring i UNN sine generelle risikovurderinger. Saken er relevant i forhold til signaler fra DSB 

om at brann- og redningstjenestene tidlig involveres i planprosesser og hensyn knyttet til samfunns-

sikkerhet. 

› Avklare med Tromsø kommune og andre berørte hvilke tema som kan utredes i parallell og tema 

hvor det vil være rekkefølgeavhengighet. 

 

Innsynsløsning kommunale planer 

Følgende nettside gir tilgang til en rekke kommunale planer: 

https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum 
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Innledning 

Dette notatet oppsummerer vurderinger gjort av prosjektgruppe ledet av Sykehusbygg HF etter ROS-

møte om Psykisk helse og rusklinikken Tromsø (PHR) lokasjon Åsgård. 

Momenter bragt opp i møtet klassifiseres ut fra konsekvens vurdert etter følgende inndeling: 

K1 – Neglisjerbar 

K2 – Lav (Moderat kostnadskonsekvens / Tidstap – måneder) 

K3 – Moderat (Anvendes ikke) 

K4 – Alvorlig (Betydelig kostnadskonsekvens / Tidstap – år) 

K5 – Svært alvorlig (Utenfor tenkelig budsjettramme / Vil stoppe prosjektet) 

Vurderingen er kvalitativ, ikke kvantitativ. Sannsynlighet vurderes ikke.  

ROS-møtene er innrettet mot å få avdekket forhold som belyses ved utarbeidelse av reguleringsplaner og 

søknad om rammetillatelse. Standard avsjekkingspunkter etter DIBK sin sjekkliste har vært benyttet som 

underlag for valg av tema. 

ROS-skjema for Åsgård er basert på mal fra en tilsvarende øvelse for Breivika-alternativet og har 

tilnærmet samme struktur for å kunne vurdere alternativene opp mor hverandre. 

Konsekvens vurderes ut fra hva som må være avklart forut for beslutning og tillatelse til tiltak. 

Vurdering 

ID Moment S K Vurdering 

 Ingen 

reguleringsplan for 

område som dekker 

dagens sykehus-

område 

- - Krav som måtte gjelde per dato følger av kommunal 

arealplan. 

Det foreligger relativt nye detaljreguleringsplaner for 

boligområder ovenfor sykehusområdet. 

NOTAT 

TITTEL ROS-punkter Åsgård fra møter 9. – 11.11.2021  

DATO 08.12.2021, rev. 14.01.2022 

TIL Sykehusbygg ved Aud Sivertsen 

KOPI  

FRA SIHE 

OPPDRAGSNR. A220051 



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A220051-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/ROS-møter/ROS-møte Åsgård 2021.11.10/PHR Åsgård - ROS-

punkter med vurdering møter 9. - 11. november 2021_Rev. 2022.01.10.docx 

  

 SIDE 2/5 

 Krav om 

detaljreguleringsplan 

med 

konsekvensutredning  

- K2 Detaljreguleringsplan skal sikre at tiltakshaver følger 

opp krav som vil følge av kommunale arealplaner og 

områderegulering. 

Planlagt areal er over 15.000 m². Dette utløser krav 

til konsekvensutredning (Forskrift Vedl. I, Pkt. 24 om 

næringsbygg, bygg for offentlig og privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 

bruksareal over 15.000 m²). I tidlig fase skal det 

utarbeides et planprogram. 

Åsgård-området har ikke eksisterende detalj-

reguleringsplan med historiske føringer for 

prosjektet. Funksjon finnes allerede på aktuell tomt. 

Tromsø kommune har gitt tydelige signaler at det vil 

bli krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan ved 

ombygging/nybygg på Åsgård. Et slikt krav ligger 

innenfor det man måtte forvente. Krav til 

planprosesser er omtalt i notat fra planavdelingen 

Tromsø kommune datert 10.11.2021. 

 Fredning og vernet 

bygningsmasse 

 K2 Bygg 7 og 10 på Åsgård er fredet med en omkring-

liggende hensynssone. Området som helhet har 

videre vernestatus. Dette er en kjent problemstilling. 

Prosjektet har tidligere vært i dialog med 

fylkeskonservator og Tromsø Kommune om 

fredning/vern, og fikk i ROS-møte positive 

tilbakemeldinger på at man hadde hensyntatt 

innspill. Fylkets kulturminneavdeling og kommunen 

ga allikevel tydelige signaler på at de ønsket et ord 

med i laget når løsninger skal detaljeres. 

 Omkringliggende 

bebyggelse 

- K1 Dette er ikke problematisert på annet vis enn at det 

kommer ny boligutvikling på oversiden av 

Åsgårdveien og man må forholde seg til fredede bygg 

på tomten. Anses ikke som spesielt utfordrende. 

Virksomheten har hensyn til inn- og utsyn som skal 

ivaretas. 

 Konsekvenser for 

nærliggende / 

fremtidige 

utbyggingsarealer  

- K1 Ikke problematisert. Tomt anses å ha nødvendige 

arealer for fremtidig utvidelse og vil ikke være til 

hinder for utvikling på nærliggende arealer.  

 Sikkerhetspsykiatrisk 

seksjon kan ikke 

- K1 Sikkerhetspsykiatrisk seksjon kan lokaliseres med 

tilstrekkelig nærhet til andre psykiatrifunksjoner. 
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realiseres innenfor 

foreslått 

tomteområde 

 Trafikale forhold 

Generelt 

- K1 Vegsystemet opp til og gjennom sykehusområdet på 

Åsgård anses å ha tilstrekkelig kapasitet selv med ny 

boligutbygging. Det er ikke kjente trafikale 

utfordringer i nærområdet.  

Avklaring av trafikale forhold anses som sentralt for 

kommunale beslutninger og må ses i et større bilde 

som omfatter det totale trafikkbildet i og rundt 

Kvaløyvegen med avkjøring til flyplass, 

bypakkeavtale og ambisjoner om 0-vekst. 

 Trafikale forhold 

Sikre akseptabel 

tilkomst. 

- K1 Prosjektet må sikre tilstrekkelig adkomst for 

innsatsstyrker fra alle retninger. Forholdet anses som 

løsbart med to adkomstretninger inn mot 

sykehusområdet og internveier 

Det ble i ROS-møte omtalt en mulig direkteavkjøring 

fra Kvaløyvegen opp til sykehusområdet. Dette er 

ikke innarbeidet i noen eksisterende planforslag. 

 Trafikale forhold 

Planlagt tomt vil ta 

av eksisterende 

parkeringsareal 

- K1 Ikke problematisert. Ikke planlagt konsekvenser for 

parkeringsplasser annet enn det som vil følge av ny 

strategi UNN. 

 Trafikale forhold 

Trase for 

gående/syklende og 

tilkomst til 

skiløype/terreng  

- - Ikke problematisert. Ikke kjent problemstilling. 

 Byggeprosjekter  

Mulig ny legevakt i 

forlengelse av PET-

bygg 

- K1 Ikke problematisert og har ikke parallell utfordring 

annet enn boligutvikling ovenfor sykehuset. 

 Byggeprosjekter 

UNN 

UNN vurderer ny 

elevert landingsplass 

for helikopter i 

forlengelse av B-fløy 

- - Ikke problematisert. Ikke relevant. 
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 Byggeprosjekter UiT 

UiT planlegger 

bygging av ny AKM3 

i randsonen av 

planlagt tomt for 

PHR 

- - Ikke relevant. 

 Byggeprosjekter UiT 

UNN har avstått 

grunn til UiT for 

bygging av AKM3 

- - Ikke relevant. 

 Byggeprosjekter UiT 

Ny campusplan 

- - Ikke relevant. 

 Eksterne støykilder - K2 Tomt ligger innenfor gul sone for støy fra Tromsø 

Lufthavn Langnes tett på rød sone i nordvest. Det vil 

innebære begrensninger om rød støysone fra 

flyplassaktivitet presses sydover som følge av større 

flyaktivitet. Dette vil motvirkes av mer støysvake fly 

som allerede nå legges inn i fremtidige 

støyprognoser. 

 Brann/Redning 

 

- K1 Tromsø brann- og redningstjeneste anser ikke 

plassering av sykehuset på Åsgård å ha spesielle 

utfordringer annet enn det man er kjent med fra den 

løpende virksomheten (ildspåsettelser mm.) 

UNN har ikke forberedte lokaliteter for evakuering. 

Ved brann vil man primært måtte rømme til 

nærliggende brannseksjoner. 

 Infrastruktur 

Vannforsyning 

- K2 Det er kjent at det er begrenset vannkapasitet på 

vannforsyning til Åsgård. Ved en ny utbygging må 

denne oppgraderes for å kunne ivareta bl.a. krav til 

slukkevannskapasitet. Anses håndterbart.  

 Infrastruktur 

Spillvann 

- K1 Spillvannsnett på Åsgård er av eldre dato og man må 

forvente oppgradering. 

Kapasitet anses ikke som begrensning. Kapasitet 

kommunal pumpekum nede ved Kvaløyvegen må 

verifiseres. 

 Infrastruktur 

Overvann 

- K1 Det forventes ikke særskilte utfordringer med 

overvannshåndtering ved ny utbygging på Åsgård. 
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Tomt har ikke bekker eller elveløp som vil binde opp 

deler av tomt. 

 Infrastruktur 

Fjernvarme 

- K1 Tilgjengelig fjernvarmekapasitet skal kunne ivareta 

utbygging av PHR. Det ligger en hovedledning langs 

Åsgårdsvegen med mulighet for forsyning fra to 

sider. Videre har Åsgård en egen varmesentral som 

skal videreføres. 

 Infrastruktur 

Strøm 

- K1 Per dato er det begrenset kapasitet på ny effekt for 

Åsgårdsområdet. Dette forventes å bli løst i løpet av 

noen år. Med ny utbygging kan man forvente bygg 

med bedre energiløsninger enn dagens og energi-

uttaket bør ikke overstige dagens nivå. Eneste 

utfordring kan være effektuttak i byggefase. 

 

Risiko- og tidsbegrensende tiltak 

Følgende tiltak anbefales som risikoreduserende eller kan begrense fremtidig tidstap: 

› Løpende dialog med kommunale myndigheter om planprosesser som berører tiltaket  

› Dialog med kulturminneavdelingen hos Troms og Finnmark fylkeskommune om utforming og visuelle 

uttrykk 

› Dialog med vernemyndigheter 

› Avklare evt. utfordringer knyttet til flystøy og virksomhet ved Tromsø lufthavn Langenes med 

ajourføring av støysonekart og krav til støytiltak (Forurensningsforskrift eller veileder T-1442) 

› Avklare hvilke tema som kan utredes i parallell og tema hvor det vil være rekkefølgeavhengighet. 

 

Innsynsløsning kommunale planer 

Følgende nettside gir tilgang til en rekke kommunale planer: 

https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum 
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Innledning 

Dette notatet oppsummerer vurderinger gjort av prosjektgruppe ledet av Sykehusbygg HF for 

tilleggstomt til sikkerhetspsykiatri i Breivika. Notatet er gjort som "kontorforretning" basert på ROS-møte 

om Psykisk helse og rusklinikken Tromsø (PHR) for lokasjon Breivika med innhentede 

tilleggsopplysninger. 

Tilleggstomt for sikkerhetspsykiatri som er vurdert, ligger helt nord ved Hansine Hansens vei og på østlig 

side. 

Momenter bragt opp i møtet klassifiseres ut fra konsekvens vurdert etter følgende inndeling: 

K1 – Neglisjerbar 

K2 – Lav (Moderat kostnadskonsekvens / Tidstap – måneder) 

K3 – Moderat (Anvendes ikke) 

K4 – Alvorlig (Betydelig kostnadskonsekvens / Tidstap – år) 

K5 – Svært alvorlig (Utenfor tenkelig budsjettramme / Vil stoppe prosjektet) 

Vurderingen er kvalitativ, ikke kvantitativ. Sannsynlighet vurderes ikke.  

ROS-møter for Breivika og Åsgård har i stor grad vært innrettet mot å få avdekket forhold som belyses 

ved utarbeidelse av reguleringsplaner og søknad om rammetillatelse. Standard avsjekkingspunkter etter 

DIBK sin sjekkliste har vært benyttet som underlag for valg av tema. 

Konsekvens vurderes ut fra hva som må være avklart forut for beslutning og tillatelse til tiltak. 

Vurdering 

ID Moment S K Vurdering 

 Gammel 

reguleringsplan for 

område som dekker 

sykehuset 

- K4 Gjeldende plan området som vurderes er 0075 

Universitetsområdet II, Gimle - Nygård datert 

25.01.1973.  

Tromsø kommune har i sin eksisterende arealplan 

synliggjort bruk av området helt nord i Hansine 

NOTAT 

TITTEL ROS-punkter sikkerhetspsykiatri Breivika  

DATO 14.01.2022 

TIL Sykehusbygg ved Aud Sivertsen 

KOPI  

FRA SIHE 

OPPDRAGSNR. A220051 
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Hansens vei med boliger i vest og Offentlig 

institusjonsbebyggelse i øst. 

Tromsø kommune kan konkludere med at det vil 

være behov for overordnet planarbeid. Det ble i ROS-

møte omtalt en områdeplan for Breivika. Videre er 

det i samtale med planavdelingen mottatt signaler 

om at man anser dette som et sentralt område nær 

mange arbeidsplasser og skoler med ledig kapasitet. 

Tromsø kommune har rift om sentrale boligarealer og 

man vektlegger generelt effektiv arealutnyttelse.  

Med den komplekse aktiviteten som finnes i Breivika 

og parallelle utbyggingsplaner som vil utløse rekke-

følgevurderinger, anses en overordnet planprosess 

som tidsmessig utfordrende. 

 Krav om 

detaljreguleringsplan 

med 

konsekvensutredning  

- K4 Detaljreguleringsplan skal sikre at tiltakshaver følger 

opp krav som vil følge av kommunale arealplaner og 

områderegulering. 

Planlagt areal er tett på eller kan båndlegge over 

15.000 m². Dette utløser krav til konsekvens-

utredning (Forskrift Vedl. I, Pkt. 24 om næringsbygg, 

bygg for offentlig og privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med bruksareal over 15.000 

m²). I tidlig fase skal det utarbeides et planprogram. 

Krav om egen detaljreguleringsplan er innenfor hva 

man må forvente. Selv om man tegner ut en løsning 

under 15.000 m² må man forvente krav om 

konsekvensutredning ut fra overordnede areal-

vurderinger. 

 Omkringliggende 

bebyggelse 

- K1 Nytt anlegg vil ikke ha omkringliggende i umiddelbar 

nærhet. 

Virksomheten har hensyn til inn- og utsyn som skal 

ivaretas. Eksisterende situasjon gir akseptabel 

tilgang til utearealer og nødvendige kvaliteter kan 

etableres. 

Fremtidig utbygging i nærområdet vil være bundet 

av løsning uansett utforming. 

 Konsekvenser for 

nærliggende / 

fremtidige 

utbyggingsarealer  

- K1 Fremtidig utbygging i nærområdet vil være påvirket 

av at tomt har en sikkerhetspsykiatrisk avdeling. 

Mest konkret at planer fra samskipnaden om 

utbygging på samme side av Hansine Hansens veg. 
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Prosjektet bør søke en utforming som ikke unødig 

stenger akser for infrastruktur, innsatsstyrker og 

transport/samferdsel. 

Punktet må ses i sammenheng med forventet krav 

om detaljreguleringsplan og evt. 

konsekvensutredning. 

 Sikkerhetspsykiatrisk 

seksjon kan ikke 

realiseres innenfor 

foreslått 

tomteområde 

- - Tomt for sikkerhetspsykiatri er valgt som konsekvens 

av at man ikke klarer å samlokalisere sikkerhets-

psykiatrisk avdeling med andre psykiatrifunksjoner i 

Breivika og UNN. Tomt i nord og øst for Hansine 

Hansens veg har nødvendige arealer og kan gjøres 

tilgjengelig for prosjektet. 

 Trafikale forhold 

Økt trafikk i et 

allerede belastet 

område 

- K2 Vegsystemet opp til UNN i Breivika og forbi tilleggs-

tomt for sikkerhetspsykiatrisk avdeling er belastet 

med kødannelse morgen og kveld. Det finnes 

alternative akser frem til planlagt tomt, og 

trafikkbildet vurderes som noe bedre enn tilkomst til 

hovedstrukturen ved UNN. 

Sikkerhetspsykiatrisk avdeling er personalmessig av 

begrenset størrelse og har lav besøksintensitet. 

Kollektivtilbudet rundt og gjennom sykehusområdet 

ved UNN er godt og vesentlig bedre enn til Åsgård. 

Det eksisterer et busstilbud som vil passere nært opp 

til sikkerhetspsykiatrisk avdeling. 

Avklaring av trafikale forhold anses som sentralt for 

kommunale beslutninger og må ses i et større bilde 

som omfatter det totale trafikkbildet i og rundt 

Breivika, bypakkeavtale og ambisjoner om 0-vekst. 

 Trafikale forhold 

Sikre akseptabel 

tilkomst til 

funksjoner i nytt 

psykiatrianlegg med 

hovedadkomst i nord 

og nord-øst 

- K2 Kommunens planavdeling forventer at hovedadkomst 

vil bli via Sykehusvegen og inn fra syd-øst.  

Prosjektet må sikre tilstrekkelig adkomst for 

innsatsstyrker fra alle retninger. 

Tromsø kommune har signalisert at det er lite 

ønskelig med stor trafikk fra nord-øst gjennom 

boligområder via Gimlevegen. 

Problemstillingen har tidligere vært flagget fra 

kommunens planavdeling og anses som kjent. 

Pt. er Hansine Hansens veg stengt for annen trafikk 

enn buss og taxi. Evt. utbygging på i nord ved 
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Hansine Hansens veg antas å utløse vurdering om 

generell tilgang. 

 Trafikale forhold 

Planlagt tomt vil ta 

av eksisterende 

parkeringsareal 

- - Punktet anses som ikke relevant.  

 Trafikale forhold 

Trase for 

gående/syklende og 

skiløype nord for 

MH2 

- - Punktet anses som ikke relevant. 

 Byggeprosjekter 

Mulig ny kommunal 

legevakt 

 

 

- - Punktet anses som ikke relevant. 

 Byggeprosjekter 

UNN 

UNN vurderer ny 

elevert landingsplass 

for helikopter i 

forlengelse av B-fløy  

Mulig utvidelse PET-

senter 

- K1 Avstand til helikopterlandingsplass vil være ca. 1 km. 

En eventuell konflikt knyttet til inn- og utflygings-

sektor anses som løsbart. 

 

 Byggeprosjekter UiT 

UiT planlegger 

bygging av ny AKM3 

i randsonen av 

planlagt tomt for 

PHR 

Tilkomst økonomi-

gården MH2 

- K2 Punktet anses som ikke relevant. 

 Byggeprosjekter UiT 

UNN har avstått 

grunn til UiT for 

bygging av AKM3 

- K1 Punktet anses som ikke relevant. 
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 Byggeprosjekter UiT 

Ny campusplan 

- K2 Punktet anses som ikke relevant. 

 Eksterne støykilder  K1 Tiltaket ligger med god avstand til gul og rød 

støysone for helikopterlandingsplass ved UNN 

 Brann/Redning 

Breivika har en 

rekke risikoutsatte 

virksomheter 

- K2/K4 Tromsø brann- og redningstjeneste påpeker at 

Breivika-området har kaiområde med kjente 

hendelser og en rekke industriaktiviteter som ved en 

hendelse kan utløse evalueringspåbud i radius opp til 

1.000 m. Sykehusområdet kan ved hendelser bli 

pålagt "milde" aksjoner som stans av ventilasjons-

anlegg og mer drastiske tiltak som evakuering. (K4 

ved krav om planprosesser som krever at man ser 

prosjektet i sammenheng med all annen aktivitet i 

Breivika) 

UNN har ikke forberedte lokaliteter for evakuering. 

Med ny PHR i Breivika forsterkes utfordringene ved 

evakuering. 

Risiko klassifiseres som både forutsigbar og 

uforutsigbar. 

 Infrastruktur 

Vannforsyning 

- K1 Vann kan hentes fra ledning i Hansine Hansens veg, 

alternativt Nordøyvegen. Kapasitet anses være 

tilstrekkelig, også slokkevannskapasitet.  

 Infrastruktur 

Spillvann 

- K2 Det ligger kommunal spillvannsledning helt nord i 

kryss mellom Nordøyvegen og Hansine Hansens veg. 

Spillvann må derfor pumpes opp til dette punktet. 

Alternativ ny spillvannsledning i Nordøyvegen og 

Hansine Hansens veg finnes ikke i de mest 

kortsiktige planer for spillvannsnettet til Tromsø 

kommune, men kan presse seg frem om det kommer 

annen, større utbygging i området.  

 Infrastruktur 

Overvann 

- K2 Fagseksjon for VA i Tromsø kommune har vurdert 

areal hvor man vurderer sikkerhetspsykiatrisk 

avdeling som et sentralt område for å motvirke urban 

flom og bygge tiltak for klimatilpasning drevet av 

stadig fortetting. Det må forventes at forhold av 

denne type vil bli løftet frem i kommende revisjon av 

Tromsø kommunes arealplan. 

Overvann kan med selvfall føres ned langs 

Nordøyvegen til Stakkevoldvegen og til sjø. 
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 Infrastruktur 

Fjernvarme 

- K2 Det ligger ikke fjernvarmerør i umiddelbar nærhet, 

men nødvendig forsyning kan hentes ved at det 

legges fjernvarmerør opp fra Stakkevollveien. 

Tiltaket vil sannsynligvis utløse anleggsbidrag. 

 Infrastruktur 

Strøm 

- K1 PHR vil bli forsynt fra Gimle trafostasjon i nærhet av 

det planlagte utbyggingsområdet. 

Forsyningssikkerhet fra overliggende nett anses som 

god og robust. 

 Grunnforhold - K2 Området har et større myrparti. I nye retningslinjer 

er det lagt opp til at man ut fra klimahensyn i størst 

mulig grad skal skjerme myrområder, alternativt 

kompensere for tapte myrområder ved rehabilitering 

av myr andre steder. 

Sydøst for planlagt tomt for sikkerhetspsykiatri er det 

en kjent kvikklokalitet. Lokaliteten er bebygd. 

Området hvor det planlegges sikkerhetspsykiatrisk 

avdeling ligger innenfor marin grense og bør derfor 

tidlig kartlegges med tanke på å avdekke 

grunnforhold.  

 

Risiko- og tidsbegrensende tiltak 

Følgende tiltak anbefales som risikoreduserende eller kan begrense fremtidig tidstap: 

› Løpende dialog med kommunale myndigheter om planprosesser som berører tiltaket  

› Tidlig avklaring fra UNN av langsiktig parkeringsløsning og kommunisere dette i fora med ansatte, 

planmyndigheter og andre berørte 

› Innspill fra Tromsø Brann- og Redningstjeneste vedr. generell risiko knyttet til Breivika og 

konsekvens av hendelser ved industri/lager med brennbare stoffer samt aktivitet om bord på skip 

ved kai gjelder all aktivitet ved UNN. Saken hører hjemme og bør behandles på et overordnet nivå 

med forankring i UNN sine generelle risikovurderinger. Saken er relevant i forhold til signaler fra DSB 

om at brann- og redningstjenestene tidlig involveres i planprosesser og hensyn knyttet til samfunns-

sikkerhet. 

› Avklare med Tromsø kommune og andre berørte hvilke tema som kan utredes i parallell og tema 

hvor det vil være rekkefølgeavhengighet. 
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Innsynsløsning kommunale planer 

Følgende nettside gir tilgang til en rekke kommunale planer: 

https://kommunekart.com/klient/tromso/publikum 


