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Styret tar saken til orientering

Entrepriseinndeling SUS2023
Bakgrunn
Styrets vedtak 9. juni 2017 i sak 45-17 (Forprosjektrapport SUS2023 ) inkluderte følgende 2
vedtakspunkt (av totalt 14):

9) Styret godkjenner forslag til gjennomføringsmodell og entreprisemodell som beskrevet i
forprosjektrapporten og i sak 38/17B av 26. april 2017
10) Styret delegerer til administrerende direktør å godkjenne endelig detaljert
entrepriseoppdeling, innenfor vedtakspunktet fra konseptfasen om å vektlegge en modell som
sikrer at lokale tilbydere kan delta i konkurransen, etter forutgående behandling i
prosjektstyret (nå prosjektstyringsgruppen) og etter orientering i styret i Helse Stavanger
HF.
Fakta/orientering:
Entrepriseinndeling for SUS2023 (vedlegg 1) er gjort på grunnlag av en omfattende prosess i
perioden fra og med august 2016 til og med september 2017, og er bl.a. basert på
vedtakspunktet nevnt over om å legge til rette for at lokale tilbydere kan delta i
konkurransen. Videre er entrepriseinndelingen basert på en grundig og omfattende intern
prosess som inkluderer:
• Erfaringsoverføring fra NØS (Nytt Østfoldsykehus)
• Erfaringsoverføring fra Sykehusbygg HF
• Erfaringsoverføring fra Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus)
• Erfaringsoverføring fra ulike studiebesøk
• Grundige diskusjoner i prosjekteringsmøtene med rådgivergruppen Nordic COWI
• Workshop mars 2017 om entreprisestrategi basert på input/grunnlaget fra punktene
over, og med interne og eksterne rådgivere som deltagere i tillegg til egne ressurser
• En-til-en møter med regionale/lokale leverandører/entreprenører
• Deltagelse i Stavanger Energy Conference, med etterfølgende oppfølgingsmøte
• Flere leverandørkonferanser i regi av SUS2023(NHO, Næringsforeningen, BA-bransjen,
IKT-bransjen) med en-til-en møter med leverandører etter ønske i etterkant
I tillegg er entrepriseinndelingen basert på ambisjonen om å:
• Industrialisere og effektivisere byggeplassen (fra oppdragsdokumentet til
Sykehusbygg HF fra HOD)
• Ta inn entreprenørkunnskap tidlig, for å bygge på deres kompetanse og for å unngå å
prosjektere to ganger

Som det fremgår av vedlegget vil dette resultere i en entrepriseinndeling på ca. 60
enkeltentrepriser (IKT og MTU er ikke inkludert, her foreligger ikke tilstrekkelig informasjon
til å beslutte entrepriseinndelingen enda og dette ligger derfor noe lenger frem i tid).
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Entrepriseinndelingen, inklusive planlagt dato for kunngjøring av de første entreprisene, ble
presentert og drøftet i prosjektstyringsgruppen 2. oktober, i tråd med vedtakspunkt nr. 10
over. Det fremkom ingen innsigelser til den foreslåtte inndelingen.
Entrepriseinndelingen er foreløpig, i den forstand at markedsutviklingen kan komme til å
medføre at noen av entreprisene vil bli slått sammen, ev. delt, dette etter tilbakemelding fra
markedet.
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