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Bakgrunn: 
Tidligere behandling i styret som har betydning for saken. 
 
Styresak 100/12B Tiltak for sykehusutbygging ble behandlet 7. desember 2012.  
Saken førte prosjekt sykehusutbygging inn i idéfasen og hadde følgende vedtak:  
 

1. Styret ber administrerende direktør iverksette Idéfaseutredning for sykehusutbygging i henhold 
til Tidligfaseveilederen for sykehusutbygging, basert på vedtakene i virksomhetsmessig- og 
bygningsmessig utviklingsplan (sak 037/12B og 081/12B) 

 
2. Foretakets finansielle handlingsrom for investeringer må nærmere beregnes, med vurdering av  

alternative resultatkrav fremover og konsensen for investeringsevnen. Lånetilgang må søkes 
avklart. De investeringer som foreslås må ligge innenfor foretakets økonomiske bæreevne. 

 
3. I alle vurderinger skal hva som samlet sett er best for pasientene veie tyngst. De ansattes behov 

skal ivaretas og hensyntas i alle utredninger. Det skal sikres svært god medvirkning fra brukere, 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 
4. Alternativene som skal utredes i idéfasen er: 

a. Nullalternativet 
b. Utbygging av sykehuset på Våland 
c. Utbygging på ny tomt 



 
5. For begge utbyggingsretningene skal det utredes ulike alternativer for byggetrinn, tempo og  

investeringstakt som gjør at utbygging kan tilpasses foretakets investeringsevne, også om den  
endres. Behov for parallell oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningsmasse må 
hensyntas.  
For Våland må det gjøres nødvendige avklaringer for å sikre tilstrekkelig tomtetilgang, 
avklaringer av reguleringsmessige forhold og avklaringer av eierforhold til tomten sykehuset 
står på i dag. Det må sikres tilgang på areal også for sykehusets utbyggingsbehov etter 2040. 
For ny tomt må det avklares om det finnes passende tomter av tilstrekkelig størrelse, og 
tomtealternativene må vurderes i forhold til reguleringsmessige forhold. Konsekvensen ved å 
drifte på to steder må belyses i alternativet ny tomt og to- senterdrift, mens konsekvenser ved å 
drifte på samme sted som man bygger må belyses i alternativet på Våland. Hva som kan gjøres 
for å redusere ulemper og risiko må kartlegges for begge alternative retninger. 

 
Sak 059/13 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF – Idèfaserapport  
Vedtak:  

• Styret godkjenner idéfaserapporten.  
• Prosjekt sykehusutbygging føres videre til konseptfasen basert på følgende presiseringer og 

forutsetninger:  
o Tomteforhold for Våland, Grannes/Universitetsområde og Sandnes/Stokka utredes 

nærmere med fordeler og ulemper og hvor ett tomtealternativ anbefales.  
o Samlokalisering med Universitetet i Stavanger med tilhørende fordeler og ulemper 

utredes nærmere i konseptfasen  
o Økonomiske forhold i foretaket skal utredes i detalj. Det kreves at det beregnes 

merkostnader og gevinstpotensialer for de ulike løsningene i mulighetsstudiene. Det er 
en forutsetning at løsningen som anbefales til behandling for ekstern KSK 
(kvalitetssikring av konsept) og forprosjekt skal være innenfor rammen for den 
økonomiske bærekraften i foretaket.  
 Dagens finansieringsmodell legges til grunn i beregningene. Dersom 

endringer/justeringer av modellen forekommer, skal konsekvensen av endringene 
tas med i de videre utredninger/vurderinger  

• Styret godkjenner følgende alternative løsninger fra mulighetsstudien til konseptfasen:  
 Nullalternativet  
 Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt  
 Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre 

byggetrinn  
 Nytt sykehus på ny tomt – utbygging i ett byggetrinn  

• Alle alternative løsninger som anbefales ført inn i konseptfasen må utredes i detalj med hensyn 
på hva som er beste løsning for pasientbehandlingen, andre fordeler og ulemper, antall 
byggetrinn, kostnader og gevinster  

• Styret godkjenner overordnet mandat og plan for konseptfasen og gir adm. direktør fullmakt til 
å detaljere mandatet og planen i henhold til krav og rammebetingelser en konseptfase krever  

• Styret ber adm. direktør sørge for at nødvendige dokumenter og informasjon i denne saken, 
fremlegges til Helse Vest RHF med anmodning om videre behandling i styret for Helse Vest RHF 

 
Sak 101/15 Prosjekt sykehusutbygging (Konseptvalgrapporten) 
Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, prosjektdirektør Kari Gro Johanson og økonomi- og 
finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for konseptvalgrapport og KSK rapport. 

 
Vedtak: 

• Styret anbefaler at Ullandhaugkonseptet velges og at Prosjekt sykehusutbygging 
videreføres til forprosjektfasen. 



• Styret legger til grunn at rammen settes til 8 milliarder og at forprosjektet avklarer optimal 
arealbruk. Forutsetningen er at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og 
laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling 
og poliklinikkareal med tilhørende støtte- og serviceareal, med unntak av rehabilitering, 
samles på Ullandhaug i trinn 1. 

• Styret ber AD legge til rette for at en i forprosjektet utvikler gode tiltak som sikrer at 
ulempene med to-deling reduseres til et minimum. 

• Styret ønsker en ytterligere konkretisering av økonomiske forutsetninger, innhold og 
tidsplan for de videre byggetrinn i forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet i 
2016. 

• Styret ber AD innlede dialog med Rogaland fylkeskommune i forprosjektfasen med henblikk 
på å sikre et kollektivtilbud av sammenliknbar kvalitet på Ullandhaug, jfr. vedtak i 
Fylkesutvalget saksnr. 14/10111-14 pkt. 4. 

• Styret ber administrerende direktør legge til rette for at intensjonene med Sykehusbygg HF 
ivaretas og at det legges til rette for god samhandling.  

• Styret forutsetter at endelig organisasjonsmodell for prosjektet fremlegges for styret til 
beslutning. 

• Styret vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i 
konkurransen. 

•  Saken oversendes Helse Vest RHF for endelig behandling. 
 
Sak 43/16 Langtidsbudsjett 2017 – 2026 for Helse Stavanger HF 
 
Vedtak [enstemmig]  

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden 2017 – 2026.  
2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver.  
3. Styret ber om at forprosjektrapporten for sykehusutbygging synliggjør foretakets nødvendige 

investeringer på Våland fram til nytt sykehus står klar.  
4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 



 
Våland 2023 
Ved årsskiftet opprettet administrerende direktør prosjektet «Arealplan med mulighetsstudie Våland 
2023» (Våland 2023). 
Prosjektets oppgave er å fremlegge et forslag til hvordan øvrig bygningsmasse skal disponeres etter at 
deler av virksomheten har flyttet inn i BT 1 på Ullandhaug. 
 
Det er av stor betydning at en får lagt til rette en god driftsmodell for hele to-senterløsningen samt 
klarlegge hvilke arealer som skal benyttes.  
Uten en klarlegging av dette vil sykehuset stå med et eid og leid areal på til sammen ca. 320.000 m2 når 
BT 1 står ferdig.  
Et så stort areal er det hverken behov for eller økonomisk bæreevne til å drive. 
 
Prosjektet er organisert slik det fremgår av figuren under. 

 
 
Nytteeffekter og hvordan måle disse 

• Prosjektet skal tilstrebe at Helse Stavanger skal ligge på landsgjennomsnittet i arealbruk pr. DP. 
Måles mot NfN’s årsrapport 2016. 

• Redusere leieutgifter, målt i regnskapet 
• Øke foretakets muligheter til fortsatt investeringer på Ullandhaug, målt i regnskapet 
• Økt pasienttilfredshet, målt ved brukerundersøkelser 



• Økt medarbeidertilfredshet, målt ved medarbeidertilfredshetsundersøkelser 
• Reduserte utslipp til jord, luft og vann målt i klimaregnskapet 

 
Prosjektet skal levere en rapport som tilfredsstiller prosjektets hovedmål.  
Rapporten skal inneholde: 

• En oversikt over hvilke arealer som frigjøres ved innflytting av BT 1. 
• En mulighetsstudie med arealplan for de byggene som fortsatt skal være i bruk. 
• Forslag til om virksomhet, som i dag er lokalisert i leide arealer, skal flyttes til eide arealer. 
• Se om det er mulig å frigjøre bygg, som deretter kan selges og gi mulighet til ytterligere 

investeringer på Ullandhaug. 
• Etablere en overordnet kostnadskalkyle for å tilpasse gjenværende bygg til ny virksomhet. 
• Gevinstrealiserings-potensialet 
• Kartlegging av gjenværende bygningsmasses tilstandsgrad og fleksibilitet. 
• Utarbeides en frittstående gevinstrealiseringsplan. 

 
Fremdrift 
Da det ikke er endelig avgjort hvilke funksjoner som skal Ullandhaug, og hvilke som skal etableres i 
andre lokaler har prosjektgruppen så langt, konsentrert seg om gjennomgang av grunnlagsdokumenter 
fra tidligere behandling av saker om sykehusutbygging samt gjennomgang av 
Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og Delfunksjonsprogrammet (DFP). 
 
Gruppen har konstatert at det er behov for en mindre oppdatering av DFP, da ikke alle funksjoner som 
ikke inngår i BT 1 på Ullandhaug er fullt ut beskrevet i programmet. 
 
Prosjektet benytter risikobasert prosjektstyring og har derfor utført en ROS-analyse av prosjektet for å 
identifisere risikomomenter, som må håndteres for at prosjektet skal nå sitt mål. Analysen følger 
vedlagt. 
 
Videre har en fått oversikt over alle leieavtaler med oppsigelsesmuligheter og kostnader forbundet med 
tidlig utgang av leieavtaler. 
 
Det er nylig gjennomført en tilstandsvurdering av byggene på Våland. Av denne fremgår det at det mest 
sannsynlige er at en vil konsentrere den fremtidige driften om psykiatribyggene, Sydbygget, ABK, 
MOBA, Mikrobiologen og muligens Vestbygget. Bakgrunnen for at en sannsynligvis satser på 
mikrobiologbygget er at det vil bli svært kostbart å re-etablere denne virksomheten andre steder på 
Våland.  
Alle disse byggene forsynes med teknisk infrastruktur fra Varmesentralen. 
 
I styresak Sak 101/15 Prosjekt sykehusutbygging (Konseptvalgrapporten) 
Står det blant annet: 
«Det fremkommer av bærekraftberegningen at vi innen 2040 ikke ville ha økonomi til å bygge BT2 i sin 
helhet. BT2 ble kostnadsberegnet til litt over 9 milliarder for de tre alternativene. I konseptrapporten 
som er sendt på høring står det på side 62: «Helse Stavanger HF har ikke økonomisk bærekraft til å 
realisere byggetrinn 2 for noen av alternativene, men det er mulighet for å realisere deler av 2 
byggetrinn frem mot 2035». 
 
Det vil være av stor betydning, for arbeidet i Arealplan Våland 2023, å få noe nærmere avklart hvilke 
funksjoner som skal prioriteres for flytting til Ullandhaug som deler av en BT 2 utbygging. Dette for å 
vurdere om det er hensiktsmessig å la disse funksjonene forbli i leide arealer og deretter flytte direkte 
til Ullandhaug, eller om de bør flyttes til arealer på Våland. 
 



 
Konklusjon: 
Prosjekt «Arealplan med mulighetsstudie Våland 2023» drives videre i henhold til prosjektdirektivet. 
Prosjektet er noe etter opprinnelig fremdriftsplan, da det ikke endelig er avklart funksjonsdelingen 
mellom Ullandhaug og øvrige lokaliteter. 
 
Prosjektets rapport vil bli forelagt styret til behandling. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
 
Vedlegg: ROS-analyse for Våland 2023 
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