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Beskrivelse av oppdraget 

1. Kort beskrivelse av oppdraget: 
Det skal bygges nytt sykehus i Helse Stavanger og byggingen er, pga økonomisk bærekraft delt i flere 
byggetrinn. Første byggetrinn (BT1) skal inkludere all akuttvirksomhet og elektiv døgnvirksomhet for 
somatikken. Til sammen skal det bygges rundt 95.000 m2 nytt sykehus på Ullandhaug i BT1.  

Konseptfasen ble avsluttet ved godkjennelse av B3 i foretaksmøtet den 12. januar 2016, og prosjektet 
ble videreført til forprosjektfasen. Samtidig ble tomten på Ullandhaug valgt for BT1. 

I første kvartal 2016 ble anbefalinger fra eksternt kvalitetssikring (Deloitte) tatt til følge, dette arbeidet 
ble igangsatt og ferdigstilt, i tillegg til at det ble arbeidet med grunnlaget for å kunne gi innspill til 
Stavanger kommune 1. april 2016 i forbindelse med den pågående områdereguleringen for Ullandhaug. 

Forprosjektfasen starter for fullt etter 1. kvartal, etter at dette arbeidet var konkludert, og våren 2016 vil 
brukergruppene være engasjert for å gi innspill og råd til programmeringen i forprosjektfasen. B4 
planlegges ferdig og godkjent innen utgangen av mars 2017. 

2. Generelt om oppdraget. 
Helse Stavanger HF er byggherre i forbindelse med gjennomføringen av beslutningen om å bygge nytt 
sykehus i Stavanger – Prosjekt Sykehusutbygging, og er ansvarlig for finansieringene av prosjektet og for 
de endelige prosjektkostnadene.   

I den forbindelse er det inngått avtale med Sykehusbygg HF om at Sykehusbygg skal være byggherrens 
prosjektorganisasjon i prosjektet.  

Sykehusbygg skal bistå med prosjektledelse for forprosjektfasen.  

Eventuell videreføring av oppdraget i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen skal reguleres i egen 
avtale.   

Som Oppdragsgivers prosjektorganisasjon for ovennevnte prosjekt skal Sykehusbygg ivareta 
Oppdragsgivers interesser i alle faser av plan- og byggeprosjektet. Sykehusbygg skal herunder bistå med 
gjennomføring av forprosjektfasen og eventuelt videre faser med prosjektering og gjennomføring av 
byggeprosjektet.  

Sykehusbygg skal ivareta Oppdragsgivers interesser på en aktsom og faglig forsvarlig måte. 

Sykehusbygg sitt oppdrag deles inn i to faser: 

• Fase 1: Forprosjekt. 
• Fase 2: Prosjektering og gjennomføringsfase  

 

Oppdragsgivers beslutning om gjennomføring av utbyggingsprosjektet, utløser Fase 2 av oppdraget. For 
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Fase 2 av oppdraget skal det utarbeides oppdaterte versjoner av Oppdragsavtalen med vedlegg. 

3.  Sykehusbygg HF sine plikter. 
Følgende hovedoppgaver og ansvar inngår i Sykehusbygg HF sitt oppdrag: 

• Forestå den samlede prosjektledelsen av forprosjekt  
 

4. Oppdragsgivers plikter. 
• Ansatte- og brukermedvirkning organiseres på en slik måte at nødvendig forankring etableres i 

foretakets organisasjon. 
• Stille til rådighet prosjektledere som skal bidra til å ivareta og sikre en hensiktsmessig 

gjennomføring av medvirkningen, og sikre en god koordinering mot sykehusenes driftsmiljø. 
• Stille til rådighet øvrige ressurser i prosjektorganisasjonen (jfr. Organisasjonskart i vedlegg 2) 

for å bidra til at forprosjektet ferdigstilles innen planlagt dato 31. mars 2017 
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