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Bakgrunn: 
Helse Stavanger HF er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2004 og vil i løpet av året oppgradere til den 
nye standarden ISO 14001:2015. 
 
Foretaket har følgende vedtatte miljøpolitikk: 
 

 
 
I forbindelse med det nasjonale arbeidet med miljøsertifisering av alle norske helseforetak ble det utarbeidet 
en todelt rapport «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialisthelsetjenesten». 
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Rapporten har vært behandlet i styret i Helse Vest RHF i møte 06.11.2013 i sak 118/13 B og styret fattet 
følgende vedtak: 
 
«Vedtak (samrøystes): 

1. Styret slutta seg til vurderingane og anbefalingane frå prosjektgruppa for det nasjonale miljø- og 
klimaprosjektet og ber om at tiltaka som er føreslått i delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak innan bygg 
og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» med dei justeringar som den nasjonale 
prosjektgruppa føreslår, blir lagt til grunn for og iverksette i byggeprosjekta til helseføretaka. 

2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpa i forhold til gjeldande lover og forskrifter skal vere rettleiande 
med sterk føring om å bli lagt til grunn. 

3. Styret slutta seg til dei føreslåtte endringane frå prosjektgruppa i forhold til rapporten sin omtale av 
delmål og tiltak for 2013 – 16 som omhandlar materialval, spesifisering av prosjektstørrelse for krav 
om klimagassrekneskap og utarbeiding av miljøplan.» 

 
Rapporten ble deretter behandlet i sykehusets ledelse og følgende beslutning ble fattet: 

1. Adm. direktør slutter seg til styrevedtaket fra styresak 118/13 B i Helse Vest RHF og beslutter 
at delrapport 2 «Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i 
spesialisthelsetjenesten» blir lagt til grunn for alle byggeprosjekter i regi av Helse Stavanger 
HF. 

2. Styrevedtakets ordlyd om «vere rettleiande med sterk føring om å bli lagt til grunn.» tolkes dit 
hen at det gis en åpning for å avvike fra kravene i delrapport 2, der disse medfører ekstrakostnader 
som i betydelig grad overstiger miljøgevinsten. 

3. Dersom det avvikes fra rapportens anbefalinger skal dette skriftlig begrunnes av prosjektleder og 
begrunnelsene skal følge byggesaksbehandlingen internt i Helse Stavanger HF. 
 

Den ovennevnte rapporten er også lagt til grunn for miljøprogrammet for SUS 2023.  
Miljøprogrammet vil være styrende for miljøsatsingen i nybyggene på Ullandhaug. Dette betyr blant annet at 
planlegging og bygging skal følge den britiske miljøstandarden BREEAM, men vi anbefaler ikke å bruke 
ressurser på tredjepartssertifisering etter standarden. 
 
Det er også satt krav til en «Blå/grønn faktor» på 0,7. «Blå/grønn faktor» er krav som Stavanger kommune 
setter i reguleringsbestemmelsene og som er myntet på å håndtere overvannsproblematikken i området. 
 
I tillegg skal følgende miljømål følges: 
 

• Energimål: Byggene skal tilfredsstille passivhusstandarden, samt oppnå energikarakter A og 
oppvarmingsmerke «Grønt». 

• Materialvalg: 5-10 mest brukte materialer skal være EPD-sertifisert, unngå stoffer fra REACH, 
Prioritetslisten, kandidatlisten samt tropisk tømmer 

• Avfall: 95% kildesortering ved rivningsarbeider og 80% på byggeplass. 
• Transport og logistikk: Legge til rette for alternativ transport til/fra jobb 
• Inneklima: Det skal ikke benyttes produkter som bidrar til sykdomsfremkallende eller sjenerende 

inneklima. 
• Utslipp og forurensning: Utslipp, støy, avfall og destruksjon av lystgass 

 
For å følge opp miljøarbeidet i forbindelse med prosjektering og bygging på Ullandhaug utarbeides det nå en 
Miljøoppfølgingsplan (MOP). Den fastsetter hvilke miljøkrav som skal være gjeldende for prosjektet og 
ansvarsforholdene. 
 
Miljøoppfølgingsplanen vil være en del av forprosjektrapporten. 
 
 
 



 
 
 
 
Prosessen for oppfølging av miljøambisjonene i SUS 2023 viser i figuren under: 

 
 
Konklusjon: 
SUS 2023 har satt høye miljøambisjoner for prosjektering og bygging på Ullandhaug. En detaljert 
miljøoppfølgingsplan (MOP) vil bli forelagt styret sammen med forprosjektrapporten. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 

• Delrapport II Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten 
• Miljøprogram for SUS 2023 
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