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Vedlegg - Kommentarer til høringsuttalelser 

Offentlige høringsinstanser:  

Rogaland fylkeskommune har gjort følgende vedtak under sin behandling av høringsforslagene 

til konseptrapport (fylkesutvalget 22.09.15): 

 

«1. Fylkesutvalget er tilfreds med at det har vært god dialog og medvirkning med Helse Stavanger 

i konseptfasen.  

2. Fylkesutvalget prioriterer Ullandhaug som det beste alternativet ut fra hensyn til samhandling 

mellom universitet, sykehus, forskningsmiljø og kunnskapsintensive helserelaterte virksomheter.  

3. Fylkesutvalget vil i sin vurdering også vektlegge at en lokalisering på Ullandhaugområdet vil 

bety at nytt sykehus kan stå ferdig 2-3 år før en evt. etablering i et annet område. Samtidig er det 

viktig å ta hensyn til at Ullandhaugområdet gir fleksibilitet i forhold til fremtidig utbyggings- og 

utviklingsbehov, da en ny lokalisering vil måtte ha et meget langsiktig perspektiv.  

4. Fylkesutvalget viser til at Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til og med året 

2031, skal gi god fremkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på 

kollektivtrafikk, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden av Bussvei 2020 ligger det i 

Bypakkeprosjektet kollektivfelt/prioriteringer på strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UIS-

Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir mulighet for å etablere en infrastruktur for 

kollektivtrafikken som er sammenlignbar i kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. 

Også rutetilbudet til begge lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar 

kvalitet med hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid. Det samme vil ikke gjelde for Stokka, 

som har for stor avstand til eksisterende hovedtraséer med tilhørende rutenett. 

5. Fylkesutvalget fraråder at Stokkaalternativet velges, da lokalisering vil få uheldige konsekvenser 

for landbruksnæringen.» 

Kommentarer:  
AD i HS legger stor vekt på uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune, som er både regional 
planmyndighet og ansvarlig for regional utvikling og kollektivtransport i Rogaland. 
 
I henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging må 

utbyggingsmønster og transportsystem samordnes «for å oppnå effektive løsninger, og slik at 

transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer». Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i 

planleggingen. Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel 

og gange. 

I samråd med Rogaland fylkeskommune er det i skisseprosjektet og konseptrapporten lagt til 

grunn en parkeringsdekning for ansatte på 25 % i Våland-konseptet og 30 % i konseptene på ny 

tomt i 2025 og 2040. Begrunnelsen for å legge til grunn en lavere parkeringsdekning på Våland 

enn i konseptene på ny tomt, er at en vesentlig større andel av de ansatte bor og vil fortsatt bo i 

gangavstand til sykehuset på Våland. Det vil derfor være mer krevende å begrense 
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parkeringsdekningen på ny tomt til 30 % enn å redusere parkeringsdekningen på Våland til 25 %, 

fra dagens nivå på 30 %.  

For å lykkes med denne strategien for å redusere ansattes reiser med bil, vil det være nødvendig å 

forbedre busstilbudet vesentlig i konseptene på ny tomt. HS vil da være avhengig av at Rogaland 

fylkeskommune, som ansvarlig for kollektivtrafikken, vil legge til rette for en slik forbedring. 

AD i HS forstår punkt 4 slik at Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for den nødvendige 
forbedringen av busstilbudet dersom Ullandhaug-konseptet velges, men at det samme ikke vil 
gjelde for Stokka-konseptet. 
 
Rogaland fylkeskommune frarår i punkt 5 tydelig å velge Stokka-konseptet. 
 
Stavanger kommune 

Rådmannen vurderer at både Våland-konseptet og Ullandhaug- konseptet er gjennomførbare og 

vil gi gevinster, og påpeker at de sterke sidene må sikres og de mer utfordrende sidene løses i 

begge konseptene.  

 

Bystyret vedtok følgende under sin behandling av høringsforslag den 28.09.15:  

 

«1. Stavanger kommune ser det som svært positivt at Helse Stavanger HF har fulgt oppfordringen 

fra formannskapets vedtak 21.08.14, om å legge til rette for en bred høring av konseptrapporten.  

2. Stavanger kommune vil bidra aktivt med tilrettelegging for realisering av det alternativet som 

Helse Vest HF velger.  

3. Stavanger kommune anbefaler Helse Stavanger HF å inkludere Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig- areal- og transportplanlegging som beslutningskriterium.  

4. Stavanger kommune anbefaler følgende for det videre arbeid med alternativene:  

a. At valgt konsept utvikles med å optimalisere løsninger for samhandling mellom 
sykehus, utdanning, forskning og næringsliv.  

b. At valgt konsept utvikles for optimal samhandling med kommunehelsetjenestene i 
regionen. 

c. At valgt alternativ ikke bidrar til å øke transportbehovet i regionen.  

d. At det allerede nå planlegges for et kommende helsefaglig fakultet på, eller i 
tilknytning til, sykehusområdet.  

e. Det forventes at nytt sykehus blir planlagt i henhold til kommuneplanens krav om 
arealintensiv tomteutnyttelse.  

f. Stavanger kommune vil påpeke at overflateparkering for en virksomhet av denne 
størrelsen fremstår som lite realistisk å få realisert i kommunen. 

5. Stavanger kommune anbefaler Våland for lokalisering av nytt sykehus. Det må i det videre 
arbeidet sikres løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehuset, forskning, utdanning 
og næringsliv.  

a. Stavanger kommune vil aktivt bidra med areal, planlegging og tilrettelegging for at en 
delt utbygging på Våland skal sørge for at sykehusdriften i overgangsperioden blir 
optimal, både for pasienter og ansatte.  

b. Det er under regulering areal i Paradis for kontorbygg som kan brukes til offentlig 
eller privat medisinsk forskning og/eller medisinsk fakultet. Stavanger kommune 
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anbefaler styret i Helse Stavanger HF å se på Paradis som et areal som kan supplere 
det nye sykehuset med tilstøtende virksomheter som sikrer regionen nødvendig, 
fremtidig medisinsk tyngde.  

6. Stavanger kommune anbefaler at det tas opp drøftinger med overordnet myndighet for å sikre 
tilstrekkelig finansering til at utbyggingen kan skje i ett byggetrinn.  

7. Skinnegående kollektivtransport til nytt SUS utredes, uansett lokalisering.» 
 
Kommentarer:  

Bystyret delte seg under avstemmingen under punkt 5. Vedtaket om å anbefale Våland for 

lokalisering av nytt sykehus ble gjort med et flertall på 34 stemmer. Et forslag om å anbefale 

Ullandhaug som lokalisering fikk 33 stemmer og falt. 

 

Punkt 3, hvor Stavanger kommune anbefaler å inkludere Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal og transportplanlegging som beslutningskriterium, vil bli fulgt opp under vurderingen av 

konseptene. De statlige planretningslinjene vil være en viktig del av vurderingskriteriet 

samfunnsforhold.  

Under punkt 4, om anbefaling for det videre arbeidet med konseptene, ble punktene a, b, c, d og 

e vedtatt enstemmig. AD i HS vil legge stor vekt på disse anbefalingene i det videre arbeidet.  

Punkt 4. f, hvor Stavanger kommune påpeker at overflateparkeringen for en virksomhet av denne 

størrelsen fremstår som lite realistisk, ble vedtatt med 37 stemmer mot 30 stemmer. AD i HS 

planlegger å legge praktisk talt all parkering for det fullt utbygde sykehuset i P- kjeller eller P- hus, 

uavhengig av hvilket konsept som blir valgt. Det fremgår av konseptrapporten at all 

ansattparkering planlegges på bakkeplan i første byggetrinn i konseptene for ny tomt, men dette 

er bare en midlertidig parkeringsløsning på tomter som skal bygges ut i andre byggetrinn. I andre 

byggetrinn planlegges det å legge all parkering, også parkeringen i første byggetrinn, i P- kjeller og 

P- hus. AD i HS forutsetter at dette avklares nærmere i plan- og byggesaken dersom det velges et 

konsept på ny tomt.  

Når det gjelder punkt 6, hvor bystyret anbefaler at det tas opp drøftinger med overordnet 

myndighet for å sikre tilstrekkelig finansiering til at utbyggingen kan skje i ett byggetrinn, må AD 

i HS legge til grunn den finansieringsordningen som til enhver til gjelder for sykehusbygg.  

Punkt 7, om utredning av skinnegående kollektivtransport til nytt SUS, forstås som en 

oppfordring til Rogaland fylkeskommune, som ansvarlig for kollektivtransporten i Rogaland.  

Sandnes kommune 

Sandnes formannskap vedtok følgende i sitt møte den 29.09.15:  

 

«Sandnes kommune ser på Stokka som det klart beste alternativet. Her vil det bli svært god 

kommunikasjon med motorvei, bussvei og sykkelstamvei i umiddelbar nærhet. Arealmessig er det 

også god plass. Befolkningsmessig ligger dette svært sentralt både mot Jæren, Sandnes, Sola og 

Stavanger.» 

 

Kommentarer:  
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Rådmannen i Sandnes har i saksfremlegget til formannskapet uttrykt uenighet om de vurderinger 

som HS har lagt til grunn for fremdriftsplanen for Stokka-konseptet. Disse vurderingene går i 

korthet ut på at det på grunn av konflikt med regionalplanen og en tidkrevende 

kommuneplanbehandling sannsynligvis ikke vil kunne foreligge en godkjent reguleringsplan før 

våren 2020. Rådmannen peker på muligheten for å fremme en kommunedelplan for Stokka og 

behandle kommunedelplanen og reguleringsplanen parallelt og fremholder at Stokka-alternativet i 

praksis vil kunne følge samme fremdrift som Ullandhaug-alternativet. 

Høringsuttalelsene fra fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune tyder imidlertid på 

at det vil kunne bli vanskelig å løse konflikten med regionalplanen og oppnå en rask behandling 

av en kommunedel for sykehus på Stokka.  

Bjerkreim kommune 

Kommunelegen i Bjerkreim har avgitt høringsuttalelse 21.09.15. 

 

Plassering av nytt sykehus bør motvirke kødannelser i og rundt Stavanger. Dette taler for 

lokalisering på Stokka. Planene for nytt sykehusbygg må inkludere plan for økt aktivitet både i 

kommuner, desentraliserte senter og sykehuset i Egersund. En lokalisering på Stokka vil være en 

fordel for samhandling med kommunene fra Sandnes og sørover, og vil om noen år ligge i det 

demografiske tyngdepunktet i Rogaland.  

Det bør tilrettelegges for godt samarbeid med næringslivet i hele regionen. Både på Stokka og 

Ullandhaug vil det være rom for dette. 

Dersom sykehuset skal styrke og videreutvikle den akademiske aktiviteten slik at det blir etablert 

et fullt medisinsk embetsstudie vil det være en fordel å legge sykehuset nær universitetet. Dersom 

undervisningstilbudet i all hovedsak kan forventes å dekke de kliniske fagene vil samlokalisering 

med Universitetet være mindre viktig. 

 

Kommentarer: 

AD i HS vurderer det slik at de tre tomtealternativene som er utredet alle ligger innenfor en 

akseptabel avstand for kommunene i nedslagsfeltet.  

 

Hå kommune 

Formannskapet i Hå kommune har 01.09.15 gjort følgende vedtak:  

«1. Hå kommune kan ikke gi sin tilslutning til noen av de tre vurderte lokaliseringsalternativene 

for utbygging av et nytt sykehus i regionen. 

2. Hå kommune mener at det ved valg av tomt for nytt sykehus må legges avgjørende vekt på en 

god kollektivtransportløsning. Dette er det bare Jærbanen som i overskuelig framtid kan gi. En 

utbygging av sykehuset er en så stor, viktig og langsiktig sak, at utredningsarbeidet nå bør 

videreføres ved at flere tomtealternativ i bybandet langs Jærbanen vurderes nærmere før endelig 

plassering blir vedtatt.» 

 

Kommentarer:  

HS utredet i alt 8 tomter i idefasen. Tomteforslagene som har vært vurdert har fremkommet 

gjennom dialog med kommuner, fylkeskommune og fylkesmann og etter forslag fra ulike 
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eksterne aktører. Det ble gjort et grundig arbeid med å vurdere de ulike alternativene opp mot 

forhåndsdefinerte utvalgskriterier før en konkluderte med valg av tomter. 

 

Klepp kommune  

Kommunestyret i Klepp har 07.09.15 gjort følgende vedtak:  

 

«1. Klepp kommune hadde sett det som naturlig at et sykehus på Øksnevad i Klepp ble utredet. 

Særlig sett i lys av diskusjonen om kommunereformen, den regionale utviklingen i regionen og 

fremtidig dobbeltspor til Egersund. 

  

2. Klepp kommune vil understreke at bygging av et nytt sykehus er svært sentralt for byutvikling 

og regional utvikling. Forus-alternativet bør vurderes utredet da dette vil ligge svært sentralt i 

forhold til dobbeltsporet og bussvegen. Det vil også utvikle Forus området i forhold til bosteder 

og næring.  

3. Klepp kommune vil utrykke uro for at plassering på Ullandhaug ikke vil gi gode trafikale 

løsninger og et godt nok kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør før byggestart forplikte seg til å 

utvikle og opprettholde et godt kollektivtilbud til innbyggerne i Klepp. Dagens tilbud til og fra 

universitetet er ikke godt nok.  

Samlokalisering med universitetet gir ikke automatiske synergieffekter, og blir Ullandhaug valgt 

må det utarbeides konkrete planer for å sikre synergieffekter.  

4. Klepp kommune stiller seg undrende til at spørsmålet om plassering av nytt sykehus skal 

avgjøres av et styre, istedenfor et folkevalgt organ.» 

 

Kommentarer:  

AD i HS forstår det derfor slik at Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for den nødvendige 

forbedringen av kollektivtilbudet dersom Ullandhaug blir valgt.  

Når det gjelder tomtevalg utredet HS i alt 8 tomter i idefasen. Tomteforslagene som har vært 

vurdert har fremkommet gjennom dialog med kommuner, fylkeskommune og fylkesmann og 

etter forslag fra ulike eksterne aktører. Det ble gjort et grundig arbeid med å vurdere de ulike 

alternativene opp mot forhåndsdefinerte utvalgskriterier før en konkluderte med valg av tomter 

for vurdering i konseptfasen. 

 

Randaberg kommune 

Formannskapet i Randaberg kommune har 20.10.15 fattet følgende vedtak:   

 

«1. Randaberg kommune er tilfreds med at det har vært god dialog og medvirkning med Helse 

Stavanger HF i konseptfasen. 

 

2. Randaberg kommune prioriterer Ullandhaug som det beste alternativet ut fra hensyn til 

samhandling mellom universitet, sykehus, forskningsmiljø og kunnskapsintensive helserelaterte 

virksomheter. 
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3. Randaberg kommune vektlegger at en lokalisering i Ullandhaug- området vil bety at nytt 

sykehus kan stå ferdig ca. 2-3 år før en eventuell etablering i et annet område. Samtidig er det 

viktig å ta hensyn til at Ullandhaug- området gir fleksibilitet i forhold til framtidige utbyggings- og 

utviklingsbehov, da en ny lokalisering vil måtte ha et meget langsiktig perspektiv.  

 

4. Randaberg kommune viser til Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til og 

med året 2031, skal gi god framkommelighet for alle trafikkantgrupper, der hovedvekten er på 

kollektivtrafikken, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden av Bussvei 2020 ligger i det 

Bypakken prosjektet Kollektivfelt/ prioritering på strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UIS-

Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir mulighet for å etablere en infrastruktur for 

kollektivtrafikken som er sammenlignbar i kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. 

Også rutetilbudet til begge lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar 

kvalitet med hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid.» 

 

Kommentarer:  

Randaberg kommune sine høringsuttalelser tas til orientering. AD i HS forstår det slik at 

Rogaland Fylkeskommune vil legge til rette for den nødvendige forbedringen av busstilbudet 

dersom Ullandhaug-konseptet velges.  

 

Sola kommune 

Kommuneplanutvalget i Sola har 25.08.15 gjort følgende vedtak:  

 

«Sola kommune anbefaler alternativet Ullandhaug for plassering av nytt sykehus for Sør-

Rogaland. « 

 

Kommentarer:  

AD i HS tar Sola kommune sin høringsuttalelse til orientering.   

 

Time kommune 

Utvalget for levekår i Time kommune har 26.08.15 gjort følgende vedtak:  

 

«Levekår tilrår at lokalisering av nytt Stavanger Universitetssykehus vert på Ullandhaug, gitt at ein 

gjennomfører planlagde løysingar for kollektivtrafikk.» 

 

Kommentarer:  

Time kommunes høringsuttalelse tas til orientering. Dersom Ullandhaug blir valgt er det en 

forutsetning av det må legges til rette for kollektivtrafikk.  

 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen anbefaler at nytt Universitetssykehus blir lokalisert på Våland. Våland er det eneste 

alternativet av de som er utredet så langt som følger opp de statlige planretningslinjene for 

samordnet bolig- areal og transportplanlegging, og som understøttet hovedgrepet i Regionalplan 

Jæren. Våland er også det alternativet som har høyest måloppnåelse i forhold til nasjonale mål når 

det gjelder lokalisering av statlige virksomheter. Våland er også det alternativet som sikrer best 
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tilgjengelighet for brukergrupper som er minst mobile og der terskelen for å oppsøke 

spesialisthelsetjenesten er størst.  

 

Ullandhaug og Sokka er i vesentlig konflikt med de statlige planretningslinjene for samordnet 

bolig- areal og transportplanlegging. Dette gjelder særlig for Stokka. Disse to alternativene vil 

også komme i konflikt med hovedgrepet i Regionalplan Jæren, både fordi lokalitetene ikke er en 

del av senterstrukturen i regionalplanen, og fordi de ikke ligger inntil hovedkollektivaksen i 

planen.   

Kommentarer:  

Fylkesmannen hevder at Ullandhaug ikke ligger inntil en hovedkollektivakse og at det pr. i dag 

ikke foreligger planer om å gjøre Ullandhaug til en del av en slik akse. AD i HS vurderer dette 

annerledes. Kollektivaksen gjennom universitetsområdet er vist som hovedtrasé for 

kollektivtrafikk i regionalplanen for Jæren, vedtatt i fylkestinget den 22.10.13. 

I henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging må 

utbyggingsmønster og transportsystem samordnes «for å oppnå effektive løsninger, og slik at 

transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer». Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i 

planleggingen. Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel 

og gange. 

I samråd med Rogaland fylkeskommune er det i skisseprosjektet og konseptrapporten lagt til 

grunn en parkeringsdekning for ansatte på 25 % i Våland-konseptet og 30 % i konseptene på ny 

tomt i 2025 og 2040. Begrunnelsen for å legge til grunn en lavere parkeringsdekning på Våland 

enn i konseptene på ny tomt, er at en vesentlig større andel av de ansatte bor og vil fortsatt bo i 

gangavstand til sykehuset på Våland. Det vil derfor være mer krevende å begrense 

parkeringsdekningen på ny tomt til 30 % enn å redusere parkeringsdekningen på Våland til 25 %. 

Dersom det nye sykehuset bygges på ny tomt, vil det nåværende sykehusområdet på Våland 

kunne åpnes for byomforming til andre formål med høy arealutnyttelse og miljøvennlige 

transportløsninger.  

For å lykkes med denne strategien for å begrense ansattes reiser med bil, vil det være nødvendig å 

forbedre busstilbudet vesentlig i konseptene på ny tomt. AD i HS vil da være avhengig av at 

Rogaland fylkeskommune, som ansvarlig for kollektivtrafikken, vil legge til rette for en slik 

forbedring. 

Rogaland fylkeskommune har i sin høringsuttalelse til konseptrapporten vedtatt følgende om 

utviklingen av kollektivaksen gjennom universitetsområdet (punkt 4 i vedtaket): 

«Fylkesutvalget viser til at Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til og med året 
2031, skal gi god fremkommelighet for alle trafikantgrupper, der hovedvekten er på 
kollektivtrafikken, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden av Bussvei 2020 ligger i det 
Bypakken prosjektet Kollektivfelt/prioritering på strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-
Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir mulighet for å etablere en infrastruktur for 
kollektivtrafikken som er sammenlignbar i kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. 
Også rutetilbudet til begge lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar 
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kvalitet med hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid. Det samme vil ikke gjelde for Stokka, 
som har for stor avstand til eksisterende hovedtraséer med tilhørende rutenett.» 
 
AD i HS forstår vedtaket i fylkesutvalget slik at Rogaland fylkeskommune vil legge til rette for 
den nødvendige forbedringen av busstilbudet dersom Ullandhaug-konseptet velges, men at det 
samme ikke vil gjelde for Stokka-konseptet. 
 
I høringsuttalelsen gjør fylkesmannen også oppmerksom på at de statlige planretningslinjene og 
regionalplanen vil bli lagt til grunn ved fylkesmannens vurdering av reguleringsplanen for det 
konseptet som velges. Fylkesmannen uttaler at det ikke vil la seg gjøre å utarbeide reguleringsplan 
innenfor rammen av nasjonal arealpolitikk for konseptene Ullandhaug og Stokka. 
 
På grunnlag av uttalelsene fra fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune vurderer AD i HS 
Stokka-konseptet som så konfliktfullt i forhold til de statlige planretningslinjene og 
regionalplanen at det ikke kan gjennomføres. Dette gjelder imidlertid ikke Ullandhaug-konseptet. 
Etter AD i HS’s vurdering er ikke Ullandhaug-konseptet i strid med de statlige 
planretningslinjene og regionalplanen. 
 
Statens Vegvesen 

Transportanalysen fra Asplan Viak fremholder Våland som det beste alternativet sett fra et 

trafikkfaglig ståsted, bla. med referanse til nullvekstmålet i Nasjonal Transportplan. Våland har en 

nærhet til Jærbanen og høyfrekvent kollektivtrasé på fv. 44. I tillegg utgjør Våland en del av 

bykjernen (10 minutters byen) hvor ansatte i stor grad bor relativt nær sykehuset, og således 

lettere kan velge kollektiv, sykkel og gange i stedet for privatbilen.  

 

Når det gjelder Ullandhaug går det en kollektivtrasé gjennom området som vil kunne betjene et 

fremtidig sykehus. For alternativet Stokka legges det opp til betjening via shuttlebuss fra Kvadrat.  

 

Statens Vegvesen`s vurdering er at transportanalysen fra Asplan Viak legger til grunn for 

optimistisk andeler hva angår kollektiv, sykkel og gange for Ullandhaug og Stokka. Dette er de 

transportformene som skal sikre at vi går i retning av nullvekstmålet.  

 

Statens vegvesen ser det som svært viktig å lokalisere arbeidsplassintensive virksomheter som et 

sykehus slik at total transportbehov begrenses. Dette oppnås ved en sentral plassering i 

tilknytning til Stavanger sentrum og sentrale kollektivknutepunkt langs Jærbanen og fv. 44.  

 

Statens vegvesen sin vurdering er at verken Ullandhaug eller Stokka har en sentral plassering i 

forhold til eksisterende bysentrum, og således vil være i strid med statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig- areal og transportplanlegging. Disse konseptene vil heller ikke være i tråd med 

den byutviklingsstrategien som ligger til grunn for Regionalplan Jæren. 

 

Kommentar:  

Statens Vegvesen har konsentrert sin uttalelse til trafikkmessige forhold knyttet til lokaliseringen 

av nytt sykehus. Statens vegvesen konkluderer med at lokalisering av nytt sykehus på Ullandhaug 

eller Stokka vil være i strid med de statlige planretningslinjene og heller ikke være i tråd med 

byutviklingsstrategien som ligger til grunn for regionalplanen for Jæren. Dette er i stor grad 

sammenfallende med uttalelsen fra fylkesmannen i Rogaland. Det henvises derfor til 
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kommentarene til fylkesmannens høringsuttalelse når det gjelder forholdet til de statlige 

planretningslinjene og regionalplanen for Jæren. 

Statens vegvesen påpeker videre at konsekvenser for E39 må belyses i eventuelle oppfølgende 

transportanalyser dersom ett av konseptene på Ullandhaug eller Stokka skulle bli valgt. Dette vil 

bli fulgt opp i forprosjektfasen dersom det blir valgt et konsept på ny tomt.  

Rogaland brann og redning IKS 

Rogaland brann og redning IKS mener det mangler en helhetlig risikovurdering for samfunnet 

som bør ligge til grunn for valg av plassering av nytt sykehus og tar derfor ikke stilling til 

plassering.  

Rogaland brann og redning påpeker videre at nyere bygningsmasse bygd etter nye 

byggeforskrifter vil være mer brannsikker enn eldre bygningsmasser. Så lenge det blir sykehusdrift 

i den eksisterende bygningsmassen vil denne utgjøre en høyere risiko enn nybygg.  

Nytt sykehus må tilrettelegges med tanke på brann og redningstjenestens behov ved innsats. 

Dette gjelder slokkevann, tilkomstvei og tilrettelegging for rask og effektiv evakuering av 

pasienter, besøkende og ansatte. 

 

Kommentarer:  

Det stemmer at det ikke forelå en risikovurdering da konseptrapporten ble sendt på høring. Det 

er imidlertid utarbeidet en ROS-analyse etter at konseptrapporten ble sendt på høring. Rogaland 

brann og redning har i et brev av 12.10 gitt verdifulle kommentarer til et utkast til denne ROS-

analysen. ROS-analysen er nærmere omtalt i den endelige konseptrapporten. 

Pasient og brukerorganisasjoner 
Brukerutvalget sykehusutbygging 

Begrunnelsen fra brukerutvalget er basert på de viktigste kriteriene som omfatter pasienter- 

brukere og pårørende hensyn. I brukerutvalgets vurderinger har de fokusert på hva som er best 

for brukerne. 

 

Pr. dato har Våland det beste alternativet når det gjelder trafikk og kollektivtilbud, men det er 

planlagt etablering av ny infrastruktur og kollektivløsninger til Ullandhaug. Når dette er på plass 

vil Ullandhaug har et likeverdig tilbud.  

 

På Ullandhaug vil samarbeid med næringsvirksomhet og universitet gi vesentlige synergieffekter, 

også med tanke på rekruttering. Det er viktig at Stavanger universitetssykehus kan tiltrekke seg 

høyt kvalifiserte medarbeidere og at en sikrer kontinuitet i forhold til forskerkompetanse.  

 

Ut fra de kriterier som er beskrevet i konseptrapporten er Brukerutvalget for sykehusutbyggings 

anbefaling at Ullandhaug velges som tomt for det nye sykehuset.  

 

Kommentarer:  

AD i HS tar brukerutvalget for sykehusutbyggings høringsuttalelse til orientering og merker seg at 

vurderingen fra brukerutvalget er sett ut fra et pasient- og bruker ståsted. 
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Brukerutvalget HS  

Brukerutvalget i HS legger den vesentligste vekt på det alternativet som synes best sett fra 

brukerne, her angitt som pasienter og pårørende, og mener at Ullandhaug er det beste stedet for 

utbygging.  

Brukerutvalget i HS mener at de utfordringene prosjektet vil møte med hensyn til riving, flytting 

av teknisk sentral osv er betydelig undervurdert. Sett fra pasient/ bruker vil det være uakseptabel 

med støy, byggestøv og anleggsvirksomhet i mange år fremover samtidig som sykehuset skal være 

operativt.  

Pr dato har Våland den beste infrastrukturen, men med de planene som foreligger for Ullandhaug 

vil det bidra til en likeverdig kollektivplan som for Våland i 2023.  

 

Ullandhaug peker seg ut meget fordelaktig med hensyn til tid, fleksibilitet, samarbeid med 

universitetet, samarbeid om forskning, utvikling og næring, i tillegg til god beliggenhet og gode 

utesteder.  

Brukerutvalget i HS tillater seg å tilrå at det bygges monorail i forbindelse med nytt sykehus på 

Ullandhaug.  

 

Ut fra vurderinger av de kriteriene som er beskrevet i konseptrapporten er vår anbefaling at 

Ullandhaug velges som tomt for det nye sykehuset. 

Kommentarer:  

AD i HS tar brukerutvalget i HS`s høringsuttalelser til orientering og merker seg at vurderingen 

fra brukerutvalget særlig vektlegger pasient- og bruker perspektivet. 

 

Arbeidstakerorganisasjoner og verneombud 
Den norske legeforening Dnlf 

Legeforeningen er på nåværende tidspunkt ikke i stand til å samle seg om en felles, klar 

anbefaling. Dette gjenspeiler etter deres mening sakens kompleksitet.  

Legeforeningen medlemmer som argumenterer for Våland-alternativet vektlegger hovedsakelig 

verdien av en kontinuerlig, kompakt, udelt sykehusløsning med samling av flest mulig funksjoner, 

men tar samtidig inn over seg de ulemper sykehusdrift tett opp mot en byggeplass innebærer. 

Dette alternativet utgjør etter flere sin mening en mindre risiko enn en midlertidig todeling av 

sykehusdriften både for de ansattes arbeidsforhold, og for evnen til å ivareta forsvarlig drift i 

byggeperioden. 

Legeforeningen medlemmer som argumenterer for Ullandhaug-alternativet vektlegger verdien av 

et større nybygg i første trinn som forhåpentligvis kan romme all døgndrift, og ikke minst de 

fremtidige potensialer Ullandhaug kan representere med hensyn til behov for fremtidige 

utvidelser, synergieffekter med nærliggende institusjoner, og de uttalte ambisjoner foretaket har i 

utdannings- og forskningshenseende.  

Der synes å foreligge enighet om å vektlegge en hurtig avklaring og en løsning som totalt sett 

medfører kortest mulig tidsrom for ferdigstillelse av et komplett nytt sykehus.  
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Legeforeningens betraktninger er i all hovedsak basert på konseptrapporten og dens 

faktagrunnlag. Evt. endringer i finansieringsmodell, økonomisk bærekraft, lånevilkår, byggetid, 

varighet av delt drift ved valg av trinnvis utbygging på ny tomt og andre relevante faktorer, vil 

naturligvis kunne endre medlemmenes vurderinger. 

 

Kommentar:  

Legeforeningens høringsuttalelser er basert på konseptrapportens faktagrunnlag. Nye 

bærekraftberegninger viser at det er mulig å starte første fase av BT2 tidligere enn forutsatt i 

konseptrapporten som ble sendt på høring. Dette innebærer at et tilnærmet komplett somatisk 

sykehus kan bli mulig å gjennomføre innen 2030 på ny tomt. Legeforeningen vil bli tatt med i det 

videre arbeidet med forprosjektet for å finne gode løsninger. 

Fagforbundet  

For Fagforbundet vil forholdene for pasientene og de ansatte være det som det fokuseres mest 

på. Det er viktig for Fagforbundet at en ved en sykehusutbygging kan gi et godt tilbud til 

pasienter, både i forhold til diagnostikk, behandling og pleie, og den totale omsorg som våre 

pasienter skal ha. Fagforbundet håper at HMS- forhold kan bli en del av vurderingskriteriene når 

man endelig skal ta stilling til hvilket sykehusprosjekt som skal videreføres.  

 

Tidsfaktoren er viktig ved valg av alternativ, dette har betydning i forhold til diagnostikk, 

behandling og pleie som er den viktigste faktoren sett med pasientens øyne. Ullandhaug-

alternativet gir mulighet for integrering med universitetsfunksjonene. Dette vil sikre at 

universitetssykehuset er i fremste rekke utviklingsmessig slik at man kan gi den mest moderne 

behandling samtidig som en ikke skal undervurdere betydningen av å ligge i fronten ved 

forskning og utvikling i forhold til rekruttering av gode medarbeidere.  

 

Fagforbundet vil legge avgjørende vekt på at en for Våland-alternativet antyder en byggeperiode 

frem til 2025/2026 hvor en skal rive og bygge erstatningsbygg. Dette vil medføre betydelige 

driftsutfordringer i byggeperioden i forhold til å opprettholde sykehusdriften.  

 

Gitt de betydelige driftsutfordringene en ser for seg med Våland-alternativet, og gitt at en kan få 

et betydelig større nybygg der alle akuttfunksjoner er samlet på Ullandhaug-alternativet, er det 

Fagforbundets mening av Ullandhaug fremstår som det klart beste. Dette alternativet vil også 

medføre en god integrering mot universitetsfunksjonene samtidig som HMS utfordringene og 

andre driftsutfordringer i byggeperioden vil bli betydelig mindre. En får også et nytt sykehus 

ferdigstilt flere år tidligere enn ved Våland-alternativet. 

 

Kommentarer: 

AD i HS tar Fagforbundets høringsuttalelse til orientering. HMS kriteriet er en del av 

vurderingskriteriene som skal ligge til grunn for valg av konsept. Fagforbundet vil bli tatt med i 

det videre arbeidet med forprosjektet for å finne gode løsninger. 

 

Norsk sykepleierforbund NSF 

NSF er opptatt av at et nytt sykehusbygg blir optimalt for både pasienter og medlemmer. En god 

pasientbehandling og gode pasientforløp er de viktigste elementene for NSF. Slik det 
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fremkommer i konseptrapporten er det på det nåværende tidspunkt fordeler og ulemper ved alle 

tre alternativene.  

NSF ser det som mest realistisk at valget faller på Ullandhaug eller Våland.  

Ullandhaug har fordelen med nærhet til UIS som kan være positivt for sykepleierutdanningen. 

For fagmiljøene vil det være krevende å drifte to steder over lang tid. Dette forslaget vil også bli 

økonomisk utfordrende og risikabelt da neste byggetrinn med dagens finansieringssystem 

forutsetter driftsoverskudd. 

Våland har fordelen med at fagmiljøene er samlet, noe som er positivt i forhold til 

pasientbehandling og pasientforløp. Hovedutfordringen vil være å bygge og drifte på samme sted 

over flere år. I tillegg er det mindre areal ved senere behov for utvidelse. 

Stokka har samme utfordring som Ullandhaug med tanke på todelt drift, i tillegg er avstanden 

større. 

 

Kommentar:  

NSF ser det som krevende for fagmiljøene å drifte to steder over lang tid som vil bli 

konsekvensen av å velge Ullandhaug. Av oppdatert bærekraftanalyse, hvor låneopptak og 

investeringsprofiler er lagt inn med forventet kostnadspådrag for de ulike alternativene, ser AD i 

HS at det er mulig å starte første fase av BT2 allerede i 2025 - 2030. Dette muliggjør en flytting av 

somatiske funksjoner som ikke ble inkludert i BT1, som igjen skulle tilsi at et tilnærmet komplett 

somatisk sykehus kan bli mulig å gjennomføre innen 2030 på ny tomt.  

NSF vil bli tatt med i det videre arbeidet med forprosjektet for å finne gode løsninger på 

rekruttering og bemanningssituasjonen.   

 

Norsk fysioterapiforbund NFF 

NFF medlemmer har kommet til enighet om tomten på Ullandhaug vil være den best egnede 

lokalisasjonen for et nytt sykehus. Ettersom sykehuset i Stavanger skal være et universitetssykehus 

bør det tilrettelegges for et nært samarbeid med Universitetet i Stavanger. NFF ønsker å ha fokus 

på utdanning, videreutdanning og tilrettelegging i forhold til dette for studenter og ansatte. 

 

Kommentar:  

AD i HS tar NFF høringsuttalelse til orientering og vil i forprosjektfasen ta med både tillitsvalgte 

og vernetjenestens innspill.  

 

Tekna  

Ullandhaug gir størst fleksibilitet med hensyn til utbygging og har færrest begrensninger når det 

gjelder ekspansjon. Våland-alternativet vil være krevende med tanke på byggeprosess og samtidig 

drift.  

Det optimale alternativet vil være å bygge et nytt sykehus på en tomt i ett byggetrinn. Når man 

dessverre ser ut til å være tvunget til å velge en løsning med trinnvis utbygging må man fokusere 

på det som kan være positivt med en slik løsning. Ved å ha opphold mellom byggetrinn 1 og 2 

har man da mulighet til å justere løsningen på byggetrinn 2 i forhold til muligheter som ikke er i 

stand til å forutse på nåværende tidspunkt.   
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Tekna er ikke i stand til å komme med konkret anbefaling av alternativ. Ingen av alternativene 

synes optimale, men man må velge det alternativet som har færrest ulemper. Ved en evt. 

tosenterdrift må det tas med i vurderingen hva en slik splitting vil bety for det helsefaglige 

tilbudet, og hva det vil bety for det faglige samarbeidet mellom kollegaer og disipliner. Det er ikke 

gitt at helsetilbudet vil være likeverdig på et tosentersykehus sammenlignet med et samlet 

sykehus.  

Våland og Ullandhaug fremstår som de mest reelle tomtealternativene, og det anbefales at man 

velger mellom disse. 

 

 

 

Kommentar:  

Det er viktige elementer Tekna tar opp i sin høringsuttalelse. Blant annet vil et opphold mellom 

byggetrinnene gi mulighet for å justere og finne den beste løsningen for BT2 sett ut fra både 

teknologisk utvikling og utvikling innen klinisk forskning. AD i HS ser frem til et godt og tett 

samarbeid med de ansatte i neste fase.  

 

Hovedverneombudet   

Verneombudene ser det som krevende å ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser ved valgt av 

Våland særlig under byggeperioden som vil strekke seg over en lang periode.  

Utfordringen knyttet til trinnvis utbygging på ny tomt er å opprettholde driften på Våland 

samtidig med driften på Ullandhaug/ Stokka sett fra dagens situasjon med tanke på mangel på 

bemanning av flere arbeidsgrupper og konsekvenser ved oppsplitting av fagmiljøer. 

 

Kommentar:  

AD i HS er klar over de ulemper det vil medføre med sykehusdrift i en byggefase på eksisterende 

tomt, både med tanke på støv, støy og nødvendig flytting i perioder. Det vil i forprosjektfasen 

utarbeides ROS analyser med tiltaksplan dersom Våland-alternativet blir valgt. Når det gjelder 

sykehusdrift på to steder vil HS i forprosjektfasen starte med OU prosesser med tanke på 

rekruttering i nært samarbeid med både vernetjeneste og tillitsvalgte.   

Andre høringsinstanser 
Avinor 

Alternativ Våland og Ullandhaug er uproblematisk i forhold til Stavanger lufthavn, Sola. På 

alternativ Stokka må høyder reduseres slik at de er i samsvar med Restriksjonsplanens 

innflygningsflate. Dersom dette ikke ivaretas må man påregne en stor usikkerhet vedrørende om 

man får dispensasjon for å penetrere innflygningsflaten. 

 

Helikoptertrafikk til og fra et sykehus plassert på Stokka i Sandnes skiller seg fra dagens ordning 

ved at ny plassering befinner seg under innflygning til øst-vest rullebanen. I tillegg er 

landingsplassen nærmere landingsrunden på flyplassen. En slik endring vil kreve en 

sikkerhetsanalyse hos Avinor Flysikring AS for å identifisere fare/ risiko slik at ev. avbøtende 

tiltak kan iverksettes. En slik analyse må være gjennomført, og konklusjon på at endringen er 
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akseptabel, må foreligge før sykehusutbyggingsprosjektet kan være sikker på at landingsplassen 

kan tillates.  

 

Kommentar:  

Etter innspill fra Avinor har AD i HS i samarbeid med arkitekter fått utarbeidet et nytt konsept 

på Stokka. Hva angår helikoptertrafikk og sikkerhetsanalyse vil dette bli fulgt opp i 

forprosjektfasen dersom Stokka-alternativet blir valgt.  

Eldrerådet 

Eldrerådet anbefaler enstemmig at Ullandhaug velges som plassering av nytt sykehus med 

følgende begrunnelse: Ved valg av Ullandhaug muliggjøres godt samarbeid mellom SUS og UIS. 

Det vil bli en tidsbegrenset og kortere byggeperiode enn ved de andre alternativene. 

Ullandhaugalternativet har gode muligheter for utvidelse. Bygge- og anleggsdrift og sykehusdrift 

holdes adskilt. Denne plasseringen er sentral og har gode trafikale forhold og mulighet for 

utvidelse av trafikknettet. Plassering på Ullandhaug skjermer dyrket landbruksjord sammenlignet 

med Stokka-alternativet. Ullandhaug er det gunstigste økonomiske alternativet (BT1 og BT2). 

 

Kommentar:  

Gjennomføringsmulighet og tidsaspekt er et av vurderingskriteriene som AD i HS vil vekte før 

anbefaling av tomt og konsept. Ullandhaug- konseptet vil være i drift ca 3 år tidligere enn 

henholdsvis Våland og Stokka.  

 

IRIS 

Sammen med SUS og UIS eier Iris Stavanger Helseforskning, slik at redskap for økt 

forskningssamarbeid er etablert. En samlokalisering med SUS på Ullandhaug vil ytterligere styrke 

dette. Disse tre partene kan utvikle en forskningsklynge innen helse med internasjonal betydning.  

Iris ser et stort potensial for regionen i et tett og nært samarbeid mellom kunnskapsaktører som 

IRIS og UIS og et nytt universitetssykehus lokalisert til Ullandhaug. 

 

Kommentar: 

AD i HS tar Iris sin høringsuttalelse til orientering. Forskning og næringsutvikling er viktig i 

fremtidens sykehus, og ett av flere vurderingskriterier for valg av tomt. 

 

Næringsforeningen 

For regionen vil byggingen av et nytt Stavanger Universitetssykehus være den største og viktigste 

investeringen på flere ti-år, og tidshorisonten bør strekke seg enda lengre enn 2040. I et slikt 

perspektiv bør hensynet til forskning, innovasjon, verdiskapning, nye arbeidsplasser og framtidige 

utvidelsesmuligheter telle svært tungt. Et universitetssykehus hører hjemme på 

universitetsområdet. Derfor bør nye SUS knyttes til Ullandhaug både fysisk og organisatorisk. 

 

Kommentar:  

Byggenes elastisitet og fleksibilitet er ett av flere ulike vurderingskriterier og er viktig med tanke 

på utvidelsesmuligheter eller omdisponering av areal i tråd med medisinsk og teknologisk 

utvikling etter 2040. Dette potensialet er størst på konseptene på Ullandhaug/ Stokka (ny tomt).  
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Statsbygg 

Statsbygg er grunneier for store deler av Universitetet i Stavanger områder og bygg, og dermed 

nabo for en mulig sykehusetablering for alternativet Ullandhaug. Statsbygg uttaler seg kun i 

forhold til Ullandhaug-alternativet.  

Statsbygg har ingen motforestillinger mot etablering av sykehus sør for Universitetet i Stavanger. 

 

Kommentar: 

AD i HS tar Statsbyggs høringsuttalelsen til orientering. 

 

 

 

Universitetet i Stavanger UIS 

Universitetet i Stavanger tilrår å legge Stavanger universitetssykehus til Ullandhaug for å gi 

muligheter for faglige synergier i et tettere samarbeid mellom forskere. En kan legge forholdene 

til rette for en fremtidige helse- og medisinutdanninger. Det vil gi muligheter for forskningsbasert 

kunnskap for bedre pasientbehandling, og sambruk av kostnadskrevende infrastruktur innenfor 

forskning, undervisning og produktutprøving. En lokalisering på Ullandhaug gir nærhet til 

kompetansemiljøene innenfor innovasjon og nyskaping med et særlig utviklingspotensial i helse 

og medisin. Det vil også gi nødvendig volum for å bedre infrastruktur for kommunikasjon og 

transport. 

Kommentar:  

HS har et godt samarbeid med universitetet. En samlokalisering vil kunne gi tettere integrasjon og 

styrke universitetssykehusfunksjonen. På sikt ser en for seg felles kunnskapsbygg, felles 

undervisning og videreutdanning dersom Ullandhaug-alternativet blir valgt.  

 

Universitetsfondet for Rogaland 

Universitetsfondet i Rogaland vil anbefale Ullandhaug-alternativet som lokalisering av det nye 

universitetssykehuset. Dette ut fra de store synergier som en nærlokalisering av SUS til universitet 

kan skape for oppbygging av forskning og utdanningskapasitet ved UIS, og da i særlig grad i 

forhold til å sette fart på etableringen av et helsefakultet ved UIS. En slik nærlokalisering vil også 

representere økt mulighet for sambruk av fysiske fasiliteter mellom UIS og SUS, og andre 

forsknings- og utviklingsmiljøer som finnes på Ullandhaug (eksempelvis IRIS). Utredningen som 

er foretatt av HS viser at helserelatert nyskapning og kunnskapsbasert næringsutvikling vil dra 

stor nytte av at et sterkt helsefaglig miljø. Dette bygger opp under viktigheten av å lokalisere nye 

SUS tett på innovasjonsmiljøet som finnes i randsonen av Universitetsområdet.  

 

Kommentar:  

I henhold til mandatet for konseptfasen har HS utredet samlokalisering med universitetet i 

Stavanger som viser at helserelatert nyskapning og kunnskapsbasert næringsutvikling vil kunne 

dra stor nytte av et sterkt helsefaglig miljø lokalisert i nærhet til hverandre.  

 


