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Oppsummering 

Helse Stavanger HF har forhandlet frem en avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet. Fylkesutvalget behandlet 
avtalen 28.11.17 og vedtok da følgende enstemmig: 
  
«1. Fylkesutvalget godkjenner avtale om overdragelse av tomtegrunn til Helse Stavanger HF 
med følgende presisering vedr. kap. 9 - Rett til tilbakekjøp:  
 
- Beregning av tilbakekjøpspris utsettes til tidspunkt for eventuelt tilbakekjøp av tomt. 
Tilbakekjøpsprisen skal da settes til et beløp som medfører at Helse Stavanger får betalt for 
rågrunnskost ved opprinnelig kjøp, tillagt feltets forholdsmessige andel av kostnader påløpt ved 
tiltak som har medført en byggemodning av feltet som kjøpes tilbake.  
 
2. Fylkesordfører gis fullmakt til å signere endelig avtale om overdragelse av tomtegrunn til 
Helse Stavanger HF.»  
 
Det er i avtaleteksten tatt forbehold om at avtalen godkjennes av styret i Helse Stavanger HF 
og styret i Stavanger Utvikling KF.  
 
Adm. dir. anbefaler at styret i Helse Stavanger godkjenner avtalen. 
 

Bakgrunn for saken 

Helse Stavanger har ført en dialog med Rogaland fylkeskommune om kjøp av tomt for nytt 
universitetssykehus på Ullandhaug siden 2015. Det vises til notatet som ble fremlagt i 
styremøte 22. mars d.å under Adm. orientering (2/2017 pkt. 1) hvor det er nærmere 
redegjort for historikken i saken.    
 

Ulike løsninger ble vurdert, men den skissen partene ble enige om å gå videre med, var at 
Helse Stavanger skulle kjøpe grunn til et komplett fremtidig sykehus i området og ta ansvar 
for å bygge den infrastruktur for vei, vann og avløp som er nødvendig for å kunne ta i bruk 
første byggetrinn for et nytt sykehus. Denne infrastrukturen ville også betjene de 
gjenværende byggefelt, som beholdes av Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. 
De gjenværende byggefeltene blir dermed delvis byggemodnet og få en betydelig 
verdistigning.  
 
Skissen går ut på at Helse Stavanger kjøper feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4, OPT5, 
OPT6, PH3 og PH4 på til sammen 132 da, mens Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune beholder sine arealer i feltene OPT2, OPT3, KT11 og BOP4 på til sammen 72 da.  
 
Skissen innebærer at Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune får oppgjør for 
tomtesalget til Helse Stavanger i form av et naturalvederlag som består av delvis 
byggemodning av de gjenværende byggefeltene. 
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Kostnadene for Helse Stavanger til kjøp av tomt og bygging av infrastruktur er med 
utgangspunkt i denne skissen beregnet til følgende (prisnivå januar 2016): 
 
Opparbeidelse av infrastruktur (kostnad ekskl. mva.)     365 mill. 
kr 
Kjøp av 30 da råmark fra Ipark Eiendom AS        18 mill. 
kr 
Kjøp av 18 da råmark fra private grunneiere        11 mill. 
kr 
Sum kostnader til tomt og infrastruktur       394 mill. 
kr 
Refusjon fra Bypakke Nord-Jæren       - 40 mill. kr 
Sum etter refusjon av Bypakke Nord-Jæren      354 mill. 
kr 
 
Det er da lagt til grunn at Helse Stavanger i forbindelse med bygging av første byggetrinn for 
nytt sykehus bare bygger de vei-, vann- og avløpsanlegg som er nødvendige for å ta det nye 
sykehuset i bruk (delområde 1).  
 
Dette innebærer at anlegg for 87 mill. kr (452– 365 mill. kr) utsettes til senere. Det meste av 
disse utsatte anleggene, beregnet til 68 mill. kr i skissen, skal betjene de felt Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger kommune beholder. De resterende anleggene, beregnet til 19 
mill. kr, skal betjene Helse Stavangers felt i nedre del av området (felt OPT5 og OPT 6), som 
skal bygges ut i senere byggetrinn. 
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Figuren under viser hvilke veianlegg som er nødvendig for å kunne ta i bruk første byggetrinn 
for et nytt sykehus og som inngår i de beregnede infrastrukturkostnadene på 365 mill. kr. I 
tillegg må det opparbeides omfattende vann- og avløpsanlegg, som også inngår i 
infrastrukturkostnadene på 365 mill. kr. 
 

 
 
Forslaget til avtale 

Forslaget til avtale bygger på skissen datert 03.02.17 og områdereguleringen som ble vedtatt 
av Sola kommunestyre 23.03.17 og Stavanger bystyre 27.03.17. 
 

Etter avtalen kjøper Helse Stavanger de deler av feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4, 
OPT5, OPT6, PH3 og PH4 som eies av Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune (ved 
Stavanger Utvikling KF) på til sammen 102 da. Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune beholder feltene OPT2, OPT3, KT11 og BOP4 på til sammen 72 da. 
 
Helse Stavanger betaler for kjøpet av tomtearealene fra Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune med et naturalvederlag i form av delvis byggemodning av de feltene som 
selgerne beholder i området. Naturalvederlaget er nærmere definert i avtalen.  
 
Kostnadene til naturalvederlaget er beregnet til ca. 90 mill. kr ekskl. mva. (prisnivå januar 
2016). Dette vil være Helse Stavangers kostnader for å få hånd om 102 da byggefelt fra 
Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Tomtekostnadene for byggefeltene blir 
dermed 90 mill. kr : 102 da = 880 kr/m2 ekskl. mva. (prisnivå januar 2016). 
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Beregning av strøksprisen for råmark 
Fylkesrådmannen fremla en verdivurdering av fylkeskommunens eiendommer på Ullandhaug 
for fylkesutvalget til møtet 17.03.15 i sak 55/15. I saksfremlegget til fylkesutvalget ble det da 
henvist til tidligere salg av eiendommer i området, blant annet fylkeskommunens salg av ca. 
70 da til Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark i 2007. (Stiftelsen benyttet da dette 
tomteområdet som tingsinnskudd i Kunnskapsparken Eiendom AS, som skiftet navn til Ipark 
Eiendom AS 06.02.08). I saksfremlegget sto det at prisen på dette arealet, som ble vurdert 
som råtomt, «ble etter takst og forhandlinger satt til 600 kr/m2. Regulert for prisstigning vil 
dette i 2015 tilsvare ca. 750 kr/m2.» 
 
Dette er imidlertid ikke korrekt. Det fremgår av saksfremlegget til fylkesutvalgets møte den 
16.10.07, da salget til Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark ble besluttet, at fylkeskommunens 
tilbud var 600 kr/m2, men at endelig pris ble fastsatt til 427 kr/m2 (sak 233/07). 
 
I saksfremlegget til fylkesutvalget 17.03.15 ble det også vist til at Forus Tomteselskap AS (nå 
Forus Næringspark AS) «kjøpte i 2006 eiendommer til råmarksprisen 300 kr/m2, prisregulert 
til 2015 gir dette tomtepriser på ca. 500 kr/m2.»  På dette grunnlaget konkluderte 
fylkesrådmannen med følgende: 
 
«Legger man til grunn tidligere salg og informasjon om andre tomtekostnader, er det 
naturlig å anslå en markedsverdi for den fylkeskommunale eiendommen på Ullandhaug 
på omkring 500 kr/m2.» 
 
Fylkesutvalget tok denne verdivurderingen til orientering 17.03.15. 
 
Helse Stavanger har siden den gang lagt til grunn at dette er råmarksprisen for tomtegrunnen 
som skal erverves fra fylkeskommunen til nytt sykehus. Vår vurdering er at råmarksprisen, på 
grunn av den negative økonomiske utviklingen i regionen, ikke har steget fra 2015 og frem til 
i dag. Vi legger til grunn at markedsverdien som ble anslått til 500 kr pr m2 av 
fylkeskommunen i 2015, var en strøkspris for hele utbyggingsområdet, uavhengig av om 
arealene reguleres til byggeformål, trafikkformål, park eller friområder.  
 
Figuren under viser hele utbyggingsområdet i nedre del av Universitetsområdet, inklusive de 
tilstøtende arealene som er regulert til trafikkformål, park eller friområder. Det kan være 
naturlig å legge dette området, som er beregnet til 356 da, til grunn for beregning av 
strøksprisen for råmark. Arealet som er regulert til naturområde på østsiden av 
utbyggingsområdet er ikke medregnet i dette utbyggingsområdet. 
 
Av dette utbyggingsområdet utgjør byggefeltene, inklusive områdene som er regulert til 
parkeringshus, til sammen 204 da. 
 
Dette betyr at byggefeltene utgjør 57 % av det totale utbyggingsområdet. 
 
Etter forslaget til avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling AS, skal altså 
Helse Stavanger betale et naturalvederlag som er kostnadsberegnet til 880 kr/m2 eks. mva. 
(prisnivå januar 2016) for byggefeltene som Helse Stavanger kjøper. Helse Stavanger skal 
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etter denne avtalen ikke betale for grunn som er regulert til samferdselsanlegg, teknisk 
infrastruktur og grønnstruktur i områdereguleringen for Universitetsområdet. 
 
For å kunne regne ut strøksprisen for området, vil det være riktig å fordele kostnadene til 
kjøp av tomt på hele utbyggingsområdet. Avtalen innebærer derfor at Helse Stavanger betaler 
en strøkspris på ca. 500 kr/m2 (880 kr/m2 x 0,57). 
 

 
 
 
Rett til tilbakekjøp 

Forslaget til avtale gir Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF rett til tilbakekjøp 
av delområde 2 (felt PH4, OPT5 og OPT6) dersom Helse Stavanger endrer sine planer og 
ønsker å selge delområdet eller ta det i bruk til andre formål enn universitetssykehus med 
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tilhørende funksjoner.  Retten til tilbakekjøp faller bort på det tidspunktet Helse Stavanger 
bygger ut delområde 2 i samsvar med innholdet i avtalen, og i alle tilfelle den 31.12.2047. 
 
Under forhandlingene om avtalen ble det gjort forsøk på å fastsette en pris pr. m2 tomt ved et 
eventuelt tilbakekjøp, uten at det ble enighet om dette.  
 
Avtalen legger derfor opp til at beregningen av tilbakekjøpspris utsettes til tidspunktet for et 
eventuelt tilbakekjøp. Tilbakekjøpsprisen skal da settes til et beløp som medfører at Helse 
Stavanger får betalt for rågrunn ved opprinnelig kjøp tillagt feltets forholdsmessige andel av 
kostnader påløpt ved tiltak som har medført en byggemodning av feltet som kjøpes tilbake. 
Prisen skal indeksreguleres frem til et eventuelt tilbakekjøp finner sted. 
 
Overtakelse og overskjøting av tomtegrunnen 
Avtalen gir Helse Stavanger rett til å overta tomtegrunnen når avtalen er godkjent av alle 
parter.  
 
Helse Stavanger kan kreve fradeling og overskjøting av arealene som omfattes av delområde 1 
(feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4 og PH3) når det foreligger en godkjent 
detaljregulering (sannsynligvis våren 2018). Arealene som inngår i delområde 2 (felt OPT5, 
OPT6 og PH4) kan overskjøtes etter at naturalvederlaget er opparbeidet (sannsynligvis i 
2022). 
 
Refusjon fra Bypakken for Nord-Jæren og utbyggere nord for sykehustomten 
Helse Stavanger HF tar sikte på å oppnå en avtale om at Bypakken for Nord-Jæren skal betale 
en andel av kostnadene til opparbeidelse av kollektivaksen gjennom Universitetsområdet. 
Bakgrunnen for dette er at utbygging av kollektivfelt i aksen mellom Jåttåvågen, Universitetet 
i Stavanger og Stavanger sentrum inngår som et prosjekt i Bypakken for Nord-Jæren, som ble 
vedtatt av Stortinget 30.03.17. 
 
Helse Stavanger HF tar også sikte på å oppnå avtaler med utbyggere nord for sykehustomten 
om kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak og infrastruktur som må bygges nord for 
sykehustomten. Bakgrunnen for dette er at dette er rekkefølgetiltak og infrastruktur som 
utbyggere nord for sykehustomten er avhengige av for å kunne oppføre nye bygg på deres 
tomter. 
 
Forslaget til avtale gir Helse Stavanger HF rett til å kreve refusjon eller inngå avtaler om 
bidrag fra andre uten at Rogaland fylkeskommune eller Stavanger kommune har krav på å 
motta deler av de bidrag som Helse Stavanger måtte oppnå. 
  
Konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at styret i Helse Stavanger HF godkjenner avtalen. 

   
Vedlegg: 
 
Vedlegg 0 –  Avtale om overdragelse av tomtegrunn 
Vedlegg 1 –  Plan 2510, Plankart 
Vedlegg 2 –  Plan 2510, Bestemmelser 
Vedlegg 3 –  Plan 0532, Plankart 
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Vedlegg 4 –  Plan 0532, Bestemmelser 
Vedlegg 5 –  FT-sak 31/16, FT-sak 84/16 og FU-sak 17/17 
Vedlegg 6 –  FT-sak 8/17 
Vedlegg 7 –  Skisse fra HS 03.02.2017 
Vedlegg 8 –  Kart datert 29.06.17: Eiendoms- og formålsangivelsene i Plan 2510 og 0532 
Vedlegg 9 –  Grunnboksutskrifter  
Vedlegg 10 – Kart datert 28.06.17: Veier/anlegg som skal bygges som ledd i byggemodning 
Vedlegg 11 – Kart datert 29.06.17: Vann-, spillvann, og overvannslendinger som skal bygges 
                          som ledd i byggemodning.  
 
 
 

 

 

 

 

 


