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Kjøp av tomt for nytt sykehus i Universitetsområdet 
Helse Stavanger har over lengre tid ført en dialog med Rogaland fylkeskommune om 
kjøp av tomt for nytt sykehus i Universitetsområdet og opparbeidelse av offentlig 
infrastruktur i området. 
Under denne dialogen har det vært drøftet to hovedalternativer: 

- Helse Stavanger HF kjøper råtomt til bygging av nytt sykehus og opparbeider selv 
nødvendig infrastruktur for vei, vann og avløp. 

- Det etableres et tomteselskap som får hånd om de tomtearealer som Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger kommune eier i området. Tomteselskapet 
opparbeider nødvendig infrastruktur og selger byggeklare tomter videre til Helse 
Stavanger HF. 
 

Forslaget om etablering av et tomteselskap ble fremsatt av Universitetsfondet i et brev 
til Rogaland fylkeskommune av 11.01.16 og et notat av 22.02.16. 
I notatet av 22.02.16 beskriver Universitetsfondet forslaget til modell for tomteselskapet 
slik: 
«Store tomteareal på Ullandhaug er kjøpt opp for lang tid tilbake for å sikre at dette 
området blir utviklet til formål som direkte eller indirekte bygger opp under utviklingen av 
Universitetet i Stavanger. Oppkjøpene ble gjort under trussel om ekspropriasjon og 
kostnadene ble finansiert som et spleiselag mellom Rogaland Fylke (80%), Stavanger 
(15%), Sandnes (3,5%) og Sola (1,5%) kommuner. Rogaland Fylkeskommune ble valgt som 
hjemmelshaver av tomtearealene. 

Et nytt utbyggingsselskap bør kapitaliseres opp ved at eiendommer i regi av Rogaland 
Fylkeskommune og Stavanger kommune i området legges inn i selskapet. Da vil selskapet 
få en solid kapitalbase og ta vare på verdiene i området. Selskapet vil over tid kunne 
generere overskudd som kan tilbakeføres som stimuleringsmidler til økt 
forskning/utdanning og innovasjon. Forus Næringspark har vellykkede erfaringer med 
etablering av lignende utbyggingsmodeller, og en bør i en oppstartsfase vurdere om en kan 
hente kompetanse fra dette selskapet. 

Utbyggingsselskapet foreslås å få følgende formål (vedtektsfestes):  

• Kjøpe opp arealer i området som fortsatt er i privat eie 
• Ta ansvar for opparbeidelse og finansiering av infrastruktur og rekkefølgetiltak 

i henhold til bestemmelser i reguleringsplan/områdeplan for 
universitetsområdet  

• Koordinere innhentingen av bidrag fra ulike utbyggere i området 
• Overskudd tilbakeføres i form av utbytte til Validé og Universitetsfondet for å 

styrke henholdsvis innovasjon og forskning/utdanning i henhold til disse 
selskapene formål og vedtekter. 

Det foreslås at utbyggingsselskapet har samme eierskap som historien viser har vært 
kostnadsdelingen på oppkjøp av tomtegrunnen i området; dvs Rogaland Fylkeskommune 
og kommunene Stavanger, Sola Sandnes. Styret skal bestå av representanter fra Rogaland 
Fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sola og Sandnes. Fylkeskommunen har 
styrelederfunksjonen.» 
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Figuren under viser eiendomsforholdene i området: 
 

 
For å kunne gjennomføre første byggetrinn for nytt sykehus med tilhørende 
infrastruktur må det erverves grunn fra både Rogaland fylkeskommune, Stavanger 
kommune, Ipark Eiendom AS og private grunneiere (Sola kommune). 
Ipark Eiendom AS har vist positiv vilje til å selge grunn til nytt sykehus, men ønsker 
primært at dette skal skje ved et makeskifte. Et «makeskifte» kan skje ved at Ipark 
Eiendom AS selger grunn til Helse Stavanger for nytt sykehus og samtidig får kjøpe 
regulert byggeareal i østre del av kunnskapsparken fra Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune. 
Dialogen om kjøp av tomt og opparbeidelse av infrastruktur har vært ført med 
utgangspunkt i forslaget til områderegulering for Universitetsområdet, som forventes å 
bli vedtatt i Stavanger bystyre den 27.03.17 og Sola kommunestyre den 23.03.17. Planen 
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fastsetter omfattende og kostbare krav til rekkefølgetak som må være gjennomført før 
sykehuset kan tas i bruk. 
Figuren under viser med blå omramming de veier og torg som må opparbeides i 
området for at første byggetrinn for nytt sykehus kan tas i bruk: 

 
Rekkefølgetiltakene omfatter blant annet: 

- nye kollektivfelt fra Jåttåvågen til Universitetsområdet 
- ny kollektivakse gjennom Universitetsområdet fra Madlaveien (tidligere 

Grannesveien) til Arne Rettedals Hus med tilhørende sykkelfelt og gangarealer 
- ny hovedadkomst fra Kristine Bonnevies vei via et nytt kryss med nødvendige 

svingefelt 
- ny undergang for forgjengere og syklister under Kristine Bonnevies vei ved 

krysset med Madlaveien 
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I tillegg må det opparbeides omfattende vann- og avløpsanlegg som ikke er vist på 
figuren, blant annet en ny overvannskulvert fra nedre del av Universitetsområdet til 
Hafrsfjord. 
Adm. dir. har i utgangspunktet vært positiv til forslaget om å kjøpe byggeklare tomter til 
det nye sykehuset fra et tomteselskap som eies av Rogaland fylkeskommune og 
kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. 
Fra fylkeskommunen har det imidlertid vært stor skepsis til å påta seg den økonomiske 
risikoen ved å etablere et tomteselskap som skal ta det økonomiske ansvaret for å bygge 
ut infrastrukturen i området. 
Da fylkesutvalget behandlet spørsmålet om etablering av tomteselskap den 31.01.17 
under sak 17/17 Ullandhaug - spørsmål om opprettelse av selskap, ble følgende vedtatt: 
 
 «Saken utsettes til neste møte, og følgende spørsmål utredes før behandling av saken: 
  
1. Hvis eiendommen ikke er tilstrekkelig verdifull til å bære utgiftene til investeringer i 
infrastruktur vil det komme et behov for finansiering via egenkapital fra eierne. 
Fylkesutvalget ønsker at det utredes risiko med manglende likviditet og konkurs av 
selskapet samt begrensningene i kommuneloven §§ 50 og 51 hvis det skal gis ytterligere 
tilskudd fra Rogaland fylkeskommune.  
(Se Rambøll rapporten fra september 2016 vedrørende samme problemstilling). 
  
2. Ønsker å få vurdert et alternativ til etablering av et selskap, som eksempelvis salg av 
tomten til Helse Vest med utsatt oppgjør.» 
 
Med utgangspunkt i punkt 2 i vedtaket ble det den 03.02.17 avholdt et møte med 
fylkesrådmannen hvor det ble skissert et alternativ til etablering av et tomteselskap.  
 
Dette alternativet går ut på at Helse Stavanger HF kjøper grunn til et komplett fremtidig 
sykehus i området og tar 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 vil også betjene de gjenværende byggefelt som beholdes av Rogaland 
fylkeskommune og de tre kommune. De gjenværende byggefeltene blir dermed delvis 
byggemodnet og får en betydelig verdistigning.  
 
Løsningen går i korthet ut på at Rogaland fylkeskommune og de tre kommunene får 
oppgjør for tomtesalget til Helse Stavanger HF i form av delvis byggemodning av de 
gjenværende byggefeltene. 
 
Skissen innebærer 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 de 
tre kommunene beholder sine arealer i feltene OPT2, OPT3, KT11 og BOP4 på til 
sammen 72 da. 
 
Forslaget til områderegulering tillater at det kan bygges inntil 288 000 m2 BRA på de 
felt som Helse Stavanger HF kjøper. Adm. dir. vurderer det som sannsynlig at dette 
arealet er tilstrekkelig for et fremtidig komplett sykehus. 
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Kostnadene til Helse Stavanger for kjøp av tomt og bygging av infrastruktur er med 
utgangspunkt i denne skissen beregnet til følgende: 
 
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 
 
Prosjektkostnadene til opparbeidelse av infrastruktur på 365 mill. kr er beregnet ut fra 
kjente entreprisekostnader fra nylig utførte prosjekter i regionen. De inkluderer 
prosjektering og byggeledelse og er tillagt 15 % for uspesifisert. 
 
Det er forutsatt at Helse Stavanger HF får en avtale med Stavanger kommune om 
refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen. Stavanger har den 28.11.13 gjort et 
prinsippvedtak om å inngå avtaler med utbyggere om refusjon av mva. etter 
anleggsbidragsmodellen. Vi regner med at vi vil få en tilsvarende avtale med Sola 
kommune. 
 
Kollektivaksen fra Jåttåvågen til Universitetsområdet, gjennom Universitetsområdet og 
videre til Stavanger sentrum via sykehuset på Våland og Hillevåg inngår som et 
kollektivprosjekt i Bypakke Nord-Jæren. Vi regner derfor med at vi vil få refundert ca. 40 
mill. kr av Bypakke Nord-Jæren for kollektivfeltenes andel av infrastrukturen i 
Universitetsområdet. Stortingsproposisjon 47 (2016-2017) Finansiering av Bypakke 
Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner i Rogaland er nå til 
behandling i Stortinget. 
 
Rekkefølgetiltakene for sykehusområdet omfatter opparbeidelse av kollektivfelt, 
gangareal og sykkeltraseer nord for sykehusområdet. Dette er rekkefølgetiltak som også 
er pålagt felt som eies av Statsbygg, Entra, NRK og Ipark Eiendom. Vi forutsetter at 
eierne av disse feltene må ta sin del av kostnadene til disse rekkefølgetiltakene. Deres 
andel av kostnadene er ikke fratrukket ved beregningen av prosjektkostnadene på 365 
mill. kr. 
 
Den alternative skissen ble behandlet i fylkestinget som sak 8/17 Ullandhaug - salg av 
tomter den 07.03.17, hvor følgende forslag fra rådmannen ble vedtatt enstemmig: 
  
«1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gå i forhandlinger med Helse Stavanger HF om salg 
av de aktuelle tomtene på Ullandhaug, slik dette fremgår av skisse datert 3. februar 2017.  
 
2. Fylkesrådmannen gis videre fullmakt til å fremforhandle en avtale med Helse Stavanger 
HF basert på et oppgjør som skal bestå av verdien av delvis byggemodning slik dette 
fremkommer av skissen.  
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3. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne fremforhandlet avtale.  
 
4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå avtale om salg 
av aktuell eiendom til Ipark Eiendom, slik dette fremkommer av det fremlagte forslag 
datert 3. februar 2017. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne eventuell 
fremforhandlet avtale.» 
 
Adm. dir. vil så snart som mulig ta opp forhandlinger med Rogaland fylkeskommune, 
Stavanger kommune, Ipark Eiendom AS og private om kjøp av tomt til nytt sykehus i 
Universitetsområdet og tilhørende veianlegg i henhold til vedtaket i fylkestinget den 
07.03.17. 
Forslaget til avtale med Rogaland fylkeskommune vil, på grunn av kontraktens størrelse, 
bli fremmet til behandling i styrene for Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF når det 
foreligger.   
 
 


