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Prosjekt sykehusutbygging - oppsummering 
 
Notatet lister opp noen fakta og konsekvenser for de ulike alternativene (fordeler og 
ulemper) som i all hovedsak er kjent fra konseptrapporten, andre dokumenter og 
tidligere styremøter. Notatet vektlegger pasientperspektivet og sykehusdrift. Hensikten 
er at notatet kan bidra til samlet informasjon før dialog om behovet for ytterligere 
utredningsarbeid/vurderinger i seminaret.  En vil på ny gjennomgå økonomisk 
bærekraft i seminaret, gjennomgå 0-alternativet,  samt oppsummering av 
høringsuttalelsene. Høringsuttalelsene er tilgjengelige i sin helhet på sus.no.  
 
Bakgrunnsinformasjon: 

Bærekraftberegningene viser at foretaket har økonomi til å investere for til sammen ca. 
8 milliarder kroner i BT1 (P85 estimat).  

TEMA 1: Pasientsikkerhet, brukerperspektivet – vekt på ulemper 

Våland:  

Det forventes å bli betydelige ulemper for pasientene i byggeperioden, både mht. støv, 
støy, og nødvendig flytting i perioder (rokade). Både i BT1 og BT2 vil byggeaktiviteten 
påføre pasientene og de pårørende ulemper. Trolig må enheter flytte ut i perioder til 
midlertidige lokaler, noe som igjen kan føre til mindre behandlingsarealer og redusert 
kapasitet, med konsekvenser for ventetider, korridorpasienter og flere gjestepasienter. 
Det må iverksettes tiltaksplaner for å redusere disse effektene, dersom alternativet 
velges.  

Disse momentene underbygges og forsterkes av erfaring innhentet fra blant annet 
Nordlandssykehuset, som over flere år har vært i en bygge/rive prosess på samme tomt 
som dagens sykehusdrift pågår. Herfra påpekes det likevel at den største kostnaden er 
av immateriell grad og knyttet til belastningen for pasientene og de ansatte som må leve 
med støy, støv, logistikkproblemer og annet.  
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I BT1 vil som kjent ca. 40 % av normalsengene forbli i eksisterende sykehusbygg noe 
som blant annet gir utfordringer med til dels lange avstander mellom b.l.a. operasjon og 
sengeområder.  

Ved oppstart av første fase av BT2 er det planlagt å utvide det nye bygget mot øst, dvs 
mot «teknikken» tomten. Ved videre utbygging vil en bygge mot vest, og først rive 
østbygget (byggeår 1927/15.215m2), deretter vestbygget (byggeår 1978/16.698m2) og 
til sist betydelig ombygging av sydbygget (byggeår 1981/39.786m2), noe som vil bli 
krevende for inneliggende pasienter, og mhp teknisk gjennomføring. Det vil uansett 
løsning på Våland, være en byggetomt samtidig som en drifter sykehuset over en lang 
tidsperiode. 

Ullandhaug/Stokka:  

En delt løsning med dagvirksomhet på Våland og akutt- og elektiv døgnvirksomhet på 
Ullandhaug/Stokka vil medføre ulemper for noen få inneliggende pasientgrupper, fordi 
disse må reise til behandling mellom de to sykehusene. Det er ikke mange pasienter 
dette gjelder - noen inneliggende kreftpasienter som trenger elektiv strålebehandling, og 
noen psykiatriske pasienter (etter evt. stengetid på Våland) som vil kunne ha behov for 
somatisk oppfølging. En vil evt. lete etter løsninger som sikrer at helsepersonell 
forflytter seg til pasienten og ikke omvendt, der hvor det er mulig.  

Ved utbygging på ny tomt vil en i byggeperioden ikke ha noen ulemper for pasientene 
forårsaket av byggeprosjektet, pasientbehandlingen vil foregå på Våland/i andre leide 
lokaler til BT1 tas i bruk. Ved videre byggetrinn vil en kunne velge å bygge separate 
bygg, dermed vil ikke byggevirksomheten være så tett innpå sykehuset i drift. Det må 
evt etableres planer for videre utbygging og praktisk gjennomføring allerede i 
forprosjektet til BT1.  

For pasienter i sykehuspsykiatrien vil flytting til ny tomt medføre delt løsning svært 
lenge og dette er til ulempe for pasientene. Administrerende direktør anser dette som 
den største pasientrelaterte ulempen ved utbygging på ny tomt. Det er ikke avklart når 
sykehuspsykiatrien kan flytte til ny tomt. Det understrekes likevel at store deler av 
aktiviteten innen rus og psykiatri er lokalisert desentralt og er ikke en del av tilbudet på 
Våland.  

Det vil gjennomgående være fordeler for de somatiske pasientene som har behov for 
døgnbehandling i nytt sykehus, med enerom til alle, effektive og gode pasientforløp og 
effektiv logistikk. 

 

TEMA 2: Økonomi, økonomisk bærekraft 

Basert på den oppdaterte bærekraftanalysen, hvor låneopptak (70 %) og 
investeringsprofiler er lagt inn i tråd med forventet kostnadspådrag for de ulike 
alternativene, ser en at det er mulig å starte første fase av BT2 ved bygging på ny tomt  
tidligere enn forutsatt i konseptrapporten som ble sendt på høring. Pga. manglende 
informasjon på tidspunktet for utsendelse, var bærekraftanalysen basert på 
langtidsbudsjettet (LTB) og den generiske investeringsprofilen som fremkom før en fikk 
detaljerte investeringsprofiler for de ulike alternativene.  
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Som kjent er prosjektestimatet beregnet ut fra P85. Dette er gjort for å sikre et robust 
estimat, og for å hindre overskridelser som vil belaste fremtidige driftsresultat. Samtidig 
viser estimatet at Helse Stavanger ligger høyt når en sammenligner kr/m2 med 
sykehusutbygginger som det er naturlig å sammenligne seg med. Dette indikerer et 
potensiale for en ytterligere effektivisering av arealene, og det vil i forprosjektfasen 
vurderes om det er mulig å inkludere ytterligere funksjoner i nybygget enn det som 
tidligere har vært lagt til grunn  

I tillegg ligger det en forventing om at leverandørmarkedet i perioden vil være gunstig, 
og det forventes at det er mange aktører som vil være interesserte i å by på kontrakter 
av denne størrelse (evt. mindre del-entrepriser). Basert på dette er det rimelig å 
forvente at det ligger et potensiale for ytterligere investeringskraft etter BT1, gitt at 
foretaket leverer driftsresultat jfr LTB. Sannsynligheten for å kunne levere prosjektet til 
antatt pris og innenfor planlagt tid er størst for alternativet hvor en bygger på ny tomt 
(lavest byggerisiko).  

Det er uansett ønskelig at entreprisemodellen som velges åpner for bruk av lokal 
arbeidskraft så langt det er mulig innenfor regelverket. 

  

TEMA 3: Driftskonsept for alternativene Våland og Ullandhaug/Stokka 

Våland: BT1 ca. 67.000 m2 nytt somatisk sykehusbygg i BT1, og planlagt innflytting i 
2025/2026.  

Driftsmessige fordeler ved å være samlokalisert i BT1 (dvs. dag- og døgnvirksomhet 
på samme tomt) og videre byggetrinn gjelder først og fremst for egne ansatte, da det gir 
større fleksibilitet for å jobbe turnus og dag og døgn samme sted. I tillegg vil tilkomst 
ved bedre kollektivtilbud være en fordel slik situasjonen er i dag. Fagmiljøet ønsker å 
være samlet, dog må en forvente å fortsatt leie noe eksterne lokaler i dette alternativet. 
Det vil bli mer effektiv bruk av personellressurser i det nye bygget, men fortsatt er ca. 55 
% av de totale arealene i eksisterende bygg (eks. psykiatri), med dårligere logistikk og 
derved dyrere drift. Fortsatt vil det være best tilkomst for sykkel og gange på Våland.  

Driftsmessige ulemper/merkostnader ved å være på Våland vil først og fremst slå inn 
i byggeperioden, da byggeprosjektet må ta hensyn til at det foregår pasientbehandling 
døgnet rundt. Det vil fortsatt være nødvendig med ekstern leie da alle lokaler på Våland 
vil være i bruk. En kommer senere inn i nytt bygg ved dette alternativet (2025/2026). 

Et BT1 på Våland vil ikke gi full effekt av ny logistikk, siden 40 % av normalseng-
områdene blir værende igjen i eksisterende bebyggelse, noe som vil føre til lengre  
avstander med forflytning av pasienter fra sengeområder til nytt bygg.  

Videre utbygging vil skje i flere trinn. En planlegger  å fortsette med en første fase av 
BT2 mot teknikken-tomten, tett inntil eksisterende nybygg. Videre faser vil kreve 
rivning av først østbygget, for å bygge nytt til erstatning. Deretter rives vestbygget, og til 
slutt ombygges sydbygget. Det vil bli en trang og krevende byggeplass tett innpå 
eksisterende sykehus, og byggearbeidet vil pågå i mange år. En risikerer forlenget 
byggetid, og betydelige innslag av re-prosjektering og revisjoner mm. Det er høyere 
risiko for fremdrift og økonomi ved dette alternativet. Behov for riggområder og bygging 
av nytt bygg på deler av tomten som i dag består av parkering for de ansatte og 
besøkende, vil føre til at det blir nødvendig å finne erstatning for ca. halvparten av 
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parkeringsplassene i byggeperioden, og det vil kreve leie av fjern-parkeringsarealer 
samt etablering av shuttlebusser. Trafikk til og fra området forventes å bli krevende. 

I byggefasen vil fare for brann og tilhørende evakuering være et kritisk punkt, dette 
fremkommer som et av topp-tre bekymringspunkter fra ROS analysen. Det vil legges 
betydelig vekt på tiltak for å sikre dette punktet dersom alternativet blir valgt.  

Ullandhaug/Stokka: BT1 ca. 94.000 m2 og planlagt innflytting ihv 2023 og 2026. 

Driftsmessige fordeler ved å bygge på ny tomt, er blant annet at en får full effekt av å 
kunne flytte inn i et nytt sykehusbygg for døgndrift, med god planlegging av logistikk og 
pasientflyt. En vil få optimalisert døgndrift i nye lokaler. Videre vil en få vesentlig 
reduksjon i leiekostnadene, da en ved flytting til ny tomt, vil flytte all dagvirksomhet 
som i dag drives i leide lokaler, inn på Våland (til de beste lokalene som blir ledige ved 
flytting, de dårligste vil tømmes og settes ut av drift). Rehabilitering på Lassa er 
unntaket, dette senteret vil opprettholdes eksternt, pga døgndrift og spesialtilpassede 
fasiliteter, gjelder i alle alternativene.  

Driften påvirkes ikke i byggeperioden. En vil kunne starte avhending av bygg på Våland 
etter som en tar nye lokaler i bruk. Disse evt.  salgsgevinstene er ikke inkludert i 
bærekraftanalysen.  

Driftsmessige ulemper/merkostnader: Personell vil måtte pendle mellom to sykehus, 
og shuttle-buss må være tilgjengelig. Fagmiljø vil bli splittet til en viss grad. OU 
prosesser må definere potensialet for god gjennomføring, dersom dette alternativet 
velges.  

Det vil bli noe dublering av MTU, deler av dagvirksomheten blir igjen på Våland. Det 
samme vil gjelde for noen funksjoner. Dette inkluderes i estimatet. Det vil bli frakt av 
prøver mellom de to stedene (ivaretatt av shuttle-buss), det samme gjelder 
vareleveranser. Det vil som nevnt bli transport av noen få pasientgrupper (se over) til 
nødvendig behandling på Våland (stråling primært). For Ullandhaug-alternativet vil 
tilkomst for ansatte kunne bli mer krevende i en overgangsfase inntil kollektivløsninger 
er etablert på samme nivå som for Våland, gjennom tiltak i Bypakke Nord Jæren – jfr 
Fylkesutvalgets høringsuttalelse. For Stokka vil tilkomst med kollektivtransport ventelig 
bli dårligere, da det ikke er planlagt med tilsvarende tiltak gjennom Bypakken. 

TEMA 4: Null-alternativet  

Null-alternativet (ca. 21.500 m2 nybygg, planlagt ferdig i 2022, og deretter oppgradering 
av eksisterende bygg, anslått ferdig 2025) er etablert på samme nivå som de øvrige 
alternativene. Kostnadsestimatet er under bearbeidelse, vil være klart til 
styreseminaret. Usikkerhetsanalyse og ROS analyse ble arrangert den 5. oktober, og 
resultatet vil være tilgjengelig til styreseminaret.  

Null-alternativet er basert på forutsetningene fra TF veilederen:  

«Null-alternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde akseptabel ytelse for 
virksomheten og bygg over byggets resterende levetid, med minst mulig kostnader. 
Dette er den aktuelle og relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan 
gjennomføres. Kalles også et referansealternativ, eller et utsettelsesalternativ» (som er 
tilfellet her). 

Konseptet vil bli presentert i sin helhet i styreseminaret.  


