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Sykehusutbyggingsprosjektet 
 
Kort oppsummering av tidligere vurderinger og beslutninger i sykehusutbyggingsprosjektet. 

Bakgrunn: 

Styreleder har bedt om at det i styremøtet den 3.september blir gitt en kort oppsummering ad 
tidligere vurderinger og beslutninger som er fattet i forbindelse med sykehusutbygging i Helse 
Stavanger HF.  

Med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging ble det utarbeidet en 
virksomhetsmessig utviklingsplan for Helse Stavanger og denne ble styregodkjent 25. april 2012. 
Videre ble det utarbeidet en idefaserapport som ble vedtatt i styremøte 17. juni 2013. Her ble det 
besluttet å gå videre fra idefasen til konseptfasen for sykehusutbyggingsprosjektet i Helse 
Stavanger HF og utrede og dokumentere de alternativene som ble beskrevet i styrevedtaket. 
Alternativene til utredning var som kjent: 

• Null-alternativet 
• Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt (etter en grundig vurdering av alternative 

nye tomter ble disse som kjent besluttet å være Ullandhaug/Universitetsområdet og 
Stokka/Sandnes, ref rapporten «Vurdering av ulike tomtealternativ» sist oppdatert i 
desember 2014) 

• Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre byggetrinn til 
2040 

• Nytt sykehus på ny tomt – utbygging i ett byggetrinn 
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I prosessen med å beregne investeringskostnader for de ulike alternativene, ble det tidlig klart at 
et nytt sykehus på ny tomt i 2025 i ett byggetrinn ikke lot seg gjennomføre innenfor den 
økonomiske bærekraften til helseforetaket. Dette alternativet er derfor kun summarisk beskrevet i 
den foreløpige konseptrapporten som ble sendt på høring 1. juli 2015. Endelig 
konseptvalgrapport vil foreligge medio november 2015. 

Videre ble det besluttet at null-alternativet skulle beskrives i etterkant av utsendelsen, og 
inkluderes i den endelige konseptvalgrapporten som skal til beslutning innen utgangen av 2015.  

På bakgrunn av ovennevnte beslutninger/vedtak i styret og det arbeidet som er utført i 
konseptfasen, følger nedenfor informasjon om disse og beskrivelser av enkelte problemstillinger 
som blir drøftet og konkludert i konseptfasen og som igjen blir en del av det endelige 
beslutningsgrunnlaget. 

 

Tidligere beslutninger – valg av strategi 

Helse Bergen HF har i sin utbygging av Haukeland sykehus valgt en strategi som innebærer å 
drifte, rive og bygge kontinuerlig innenfor tomten på Haukeland sykehus. Barne- og 
ungdomssykehuset har en kostnadsramme på ca. 4, 5 mrd, det dekker både BUSP 1 og BUSP2. I 
investeringsplanen i årene 2015-2023 ligger det totale investeringer på ca. 8,5 mrd, som inklduerer 
gjenstående investeringer å BUSP1 og BUSP 2. Haukeland sykehus har tre fortrinn som 
muliggjør en slik strategi: 

• Sentralblokkens beskaffenhet 
• Tomtens størrelse 
• Disponibelt areal tilgjengelig for midlertidige løsninger ved ombygginger 

 
Helse Stavanger HF har tidligere vurdert om en tilsvarende strategi for utbygging lar seg 
gjennomføre for Våland og har i prosessen med å dokumentere skisseprosjektet foretatt en 
vurdering av de tre punktene nevnt over.  

Helse Stavanger HF har på Våland ikke et tilsvarende bygg som sentralblokken, som enkelt lar 
seg ombygge og som inneholder mye av arealene for sentrale diagnostiserings- og 
behandlingsfunksjoner. Dette vanskeliggjør i betydelig grad opprettholdelse av kapasitet og 
forsvarlighet i en situasjon hvor en skulle ha revet og bygget opp bygning for bygning ved 
Stavanger universitetssykehus.  

Øvrig forhold i tillegg gjør at de totale behandlingsarealene på hhv Haukeland og Våland ikke er 
direkte sammenlignbare. På Haukeland er det en del universitetsfunksjoner som er inkludert, og 
som ikke finnes på Våland. På Våland er det til gjengjeld en kommunal legevakt og et mer 
fullverdig psykiatritilbud enn på Haukeland, som har psykiatri i Sandviken og en storbylegevakt i 
sentrum av byen. 

Tomteareal på Haukeland (se vedlagte kart) er beregnet til 234 daa. På Våland er det avgrensede 
området 153 daa (hvis en holder «teknikken» tomten utenfor). Sykehusområdet på Haukeland er 
følgelig ca. 53% større enn Våland. Ved å inkludere «teknikken tomten» blir arealet på Våland 170 
daa, noe som gjør at Haukelandtomten er ca. 38% større enn på Våland. En tør minne om at pga. 
at Helse Bergen HF består av flere sykehus har akuttmottakene ved Haukeland og Stavanger 
Universitetssykehus ca samme befolkningsgrunnlag. 

Like viktig som tilgjengelig tomt, er tilgjengelig behandlingsareal. Det er en vesentlig forskjell 
mellom behandlingsarealene ved de to sykehusene, Haukeland har totalt et mye større antall m2 
behandlingsareal tilgjengelig. I tillegg til sentralblokken er det behandlingsareal utenfor denne 
som brukes som avlastingsareal ved ulike om- og utbygginger. På denne måten flytter Haukeland 
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rundt på ulike funksjoner mens de bygger om og bygger nytt. Som kjent finnes ikke et slikt 
tilleggsareal på Våland.  

Helse Stavanger HF utarbeidet Arealplan 2010 (besluttet 23 juni 2010) som beskriver et konsept 
for videre utvikling av sykehuset på Våland frem til 2025. Denne bygde på en strategi med å 
bygge, rive og drive enkeltbygg. Denne ble imidlertid forkastet i arbeidet med idefaserapporten, 
jfr. alternativene til utredning fra idefasen.  

Null-alternativet, som vil bli beskrevet grundig i endelig konseptvalgsrapport blir å betrakte som 
et utsettelses-alternativ, da det ventelig ikke vil kunne sikre forsvarlig drift i helseforetaket i årene 
etter 2025. 

Investeringsnivå 

Kostnadsnivå for utbyggingen på 8 mrd er beregnet til et såkalt P85 nivå. Årsaken til at det 
anbefales å beslutte prosjektet med basis i et estimat på P85 nivå (sannsynlighet for ikke å få 
overskridelser i kostnadsestimatet ca. 85%) i motsetning til et estimat på P50 nivå (som har like 
stor sannsynlighet for å gå over budsjettet som å underskride), er at en ønsker å redusere risikoen 
for overskridelser. Dette for å sikre at en for fremtiden ikke belaster driften med eventuelle 
overskridelser/investeringskostnader. Skulle prosjektet ikke få behov for denne reserven i første 
byggetrinn (BT1), betyr det videre at en vil kunne få mulighet til å starte BT2 tidligere enn ellers. 
Deloitte (KSK) antyder at ingen sykehusprosjekt som de har vurdert i forbindelse med KSK har 
vært besluttet på basis av et P85 estimat, det vanlige er P50 (høyerer risiko). Administrerende 
direktør vil opprettholde P85 som en ekstra sikkerhet mhp fremtidig driftsøkonomi og tidspunkt 
for realisering av BT2.  

Ekstern kvalitetssikring  

I arbeidet med å bringe fram konseptvalgrapporten har foretaket benyttet ekstern 
sykehusekspertise innenfor flere områder. Faveo har som nevnt utført usikkerhetsanalysen 
(kvantitative analyser av investeringsestimatet) og skal utføre ROS analysen (kvalitative 
vurderinger i forhold til ikke-kvantifiserbare vurderingskriterier) i september. Nordic COWI har 
utarbeidet skisseprosjektet og stått for estimeringen (har utført dette for flere av de nyeste 
prosjektene, inklusive NØS), Hospitalitet AS har bidratt under arbeidet med å få frem HFP, 
Asplan-Viak har utarbeidet trafikkanalyse for de tre tomtene og sist men ikke minst, Sykehusbygg 
HF, deltagelse i skisseprosjektet og som sparringpartner i utarbeidelsen av HFP og 
konseptrapport. Dette bidrar til høy kvalitet i beslutningsunderlaget og sikrer at 
konseptvalgrapporten som fremlegges er i tråd med «beste praksis».  

Deloitte, som skal kvalitetssikre konseptrapporten med vedlegg, vil utarbeide sin egen, 
uavhengige rapport som vil følge som en del av beslutningsunderlaget. 

Summert vil arbeid utført av de eksterne konsulentene bidra til at konseptrapporten blir fremlagt 
som objektiv og faktabasert og eventuelle avvik vil tydelig fremkomme i KSK rapporten, som 
følger beslutningssaken.  

Pasientforløp – ved evt. sykehusdrift på to steder 

Det er en forutsetning at BT1 på ny tomt inkluderer alle døgnfunksjoner for somatikken i tillegg 
til alle akuttfunksjoner. Dette tilfredsstilles på ny tomt med de arealene en nå planlegger med 
(94.000 m2 BTA). På Våland blir nybygget for lite (67.000 m2 BTA) til å dekke behovene for all 
døgnvirksomhet, og deler av eksisterende bygg (ca. 40% av sengeantallet) vil fremdeles brukes for 
sengeposter (døgn), noe som vil gi mindre effektiv pasientlogistikk og -forløp. I nye bygg kan det 
trekkes veksler på fordelen med god tilrettelegging for logistikk, da dette har vært høyt prioritet 
under programmeringen, mens det i eksisterende bygg må fortsettes som før. Det planlegges for 
øvrig ikke med transport av pasienter fra nybygg på ny tomt tilbake til Våland i samme forløp, og 
deretter transport tilbake til nytt sykehus.  
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Pga. at en ikke får flyttet alle funksjoner over til et evt. nytt bygg i BT1 på ny tomt, vil det måtte 
bli noen funksjoner som må dubleres. Dette gjelder i første rekke spesialrom for undersøkelser, 
se over. Videre vil enkelte laboratorietjenester bli igjen på Våland i de planer som nå foreligger, 
noe som medfører at en må frakte prøver mellom de to sykehusene. Noen laboratoriefunksjoner 
vil etableres på ny tomt dersom et slikt alternativ velges, for å sikre prøvetaking og analyse på 
stedet. ROS-analysen vil belyse dette tema ytterligere.  

Driftskostnader 

Det er foretatt overordnede beregninger av gevinster en søker å oppnå både i byggefasen og i 
driftsfasen. Nevnte gevinster vil bli ytterligere bearbeidet i forprosjektfasen. Hva gjelder 
driftskostnader for øvrig har en vurdert disse på overordnet nivå. Det vil bli noe høyere 
driftskostnader i Vålandalternativet enn hvis en bygger på ny tomt, da en for BT1 på Våland vil 
måtte bruke større arealer av eksisterende bygg på Våland – med to ulike plattformer for 
logistikk, forløp og forsyning, og at en trolig ikke kan si opp alle leieavtaler med eksterne. Ved 
bygging på ny tomt, vil en ved innflytting i 2023 (evt. 2026 Stokka) kunne si opp leieavtalene og 
flytte disse aktivitetene inn på Våland i de lokalene som frigjøres ved flyttingen. Videre vil de 
minst hensiktsmessige lokalene på Våland (dvs. de eldste og dårligste) etter flytting kunne tas ut 
av bruk ved flytting til ny tomt. Detaljerte årskostnader for å drifte de ulike konseptene og 
restverdi av de ulike byggene i 2030 (inkludert null-alternativet) beskrives for alle alternativene.  

Ved flytting til ny tomt i 2023-26 vil en kunne starte avhending av arealer på Våland. Eventuelle 
gevinster er så langt ikke inkludert som reduksjon i estimatene. 

ROS analyse av de kvalitative vurderingskriteriene 

Gjennomføres i september, starter med work-shop 1. september 2015. Deltagere vil være Nordic 
COWI, prosjektet, og sentrale interne og eksterne aktører. Ulikhetene ved de tre tomtene og 
konseptene vil bli fokusert.  

En vil blant annet ytterligere vurdere ulempen ved å drifte på to steder ved flytting til ny tomt. I 
tillegg vil ulemper for pasientene i byggefasen på Våland, samt generelle ulemper ved å drifte 
sykehuset mens en bygger nytt på samme tomt, og hindringer for byggeprosjektet på 
sykehustomten bli vurdert i analysen. Resultatet vil bli tilgjengelig i styremøtet i september og tas 
inn i endelig konseptvalgrapport. 

Arealbehov 

Arealene som fremkom i Idefaserapporten besluttet i juni 2013 var på 240.000 m2. Da var 
imidlertid DPS (Distriktspsykiatriske senter) og DMS (Distriktsmedisinsk senter)  ved en 
feiltakelse inkludert.  

Hovedfunksjonsprogrammet (HFP), senest oppdatert pr mai 2015, viste 270.000 m2, men hvor 
DPS og DMS var holdt utenom. For å sikre et arealforbruk i tråd med standard for andre 
sykehusprosjekter i Norge (eks NØS, (Nye Østfoldsykehuset))  ble det derfor besluttet å 
gjennomføre en ny gjennomgang, med formål å komme ned på et gjennomførbart og realistisk 
nivå og som kunne sammenlignes med nylig gjennomførte sykehusprosjekter. Prosessen 
resulterte i et areal som nå fremkommer i konseptrapporten sendt på høring, til sammen ca. 
206.000 m2 for BT1 og BT2. 

Overordnede investeringsanalyser på generisk nivå foreligger og tilsier igangsettelse av bygging av 
BT2 etter 2030. Detaljerte investeringsanalyser inkludert sensitiviteter vil foreligge ved 
oppdatering av konseptrapporten. Det regnes på ulike scenarier og alternativer. Disse vil 
beskrives ytterligere i endelig konseptvalgrapport.  
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Videre arbeid og beslutningstidspunkt  

Det legges opp til at styret i Helse Stavanger HF behandler konseptvalgrapporten i sitt 
ekstraordinære møte 25. november 2015. Deretter kan saken fremmes i Helse Vest RHF sitt 
styremøte i desember/januar. 

Vedlegg:  

Tomtearealer Haukeland: 234 daa. 

 
Tomtearealer Våland: 153 daa. 

 
NB! Kartene er ikke i samme målestokk 
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