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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Styret i Helse Stavanger HF tar sak 2017/367 til orientering. 
 

Diskusjon:  
 
I følge Tidligfaseveilederen (Helsedirektoratets veileder for sykehusutbygging) skal det i løpet 
av forprosjektfasen fastsettes en gjennomføringsstrategi for prosjektet, herunder inkludert 
valg av entreprisemodell. 
 
Til grunn for den foreslåtte entreprisemodell ligger blant annet vedtaket fra styret i Helse 
Stavanger HF av 25. november 2015 som blant annet inkluderer følgende vedtakspunkt:  

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

I bygg- og anleggsbransjen er det pt stort fokus på å redusere prosjekterings- og byggefeil 
samt å søke kostnadseffektive byggeprosesser. Større grad av industrialisering av 
byggeprosjekter pekes på som et av virkemidlene for å føre bransjen videre i riktig retning. I 
oppdragsdokumentet fra HOD 2017 til Sykehusbygg HF pekes det på at Sykehusbygg bør 
legge til rette for, og bidra til økt industriell byggemetodikk, inklusive entreprisemodeller og 
kontraheringsstrategier som understøtter dette. Industrialisering er et vidtfavnende begrep 
som omfatter både endrede arbeidsformer mellom prosjekterende og utførende aktører, nye 
arbeidsrutiner på byggeplass samt økt standardisering og prefabrikasjon av 
bygningskomponenter. SUS2023 har hatt høye ambisjoner om standardisering helt fra 
skisseprosjektet, og prosjektet fremstår i forprosjektet som fleksibelt, elastisk og med høy 
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grad av generalitet/standardisering. Det ligger derfor godt til rette for en industriell 
tilnærming, hvor det planlegges med industriell produksjon av flere elementer, som 
eksempelvis fasadelementer, bæresystem, veggelementer mm. 
 
SUS2023 planlegger videre med modellbasert prosjektering og det innebærer at BIM 
(Bygningsinformasjonsmodellen) brukes aktivt i prosjektering og tegningsproduksjon og for å 
oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, koordinering, kommunikasjon og kvalitetssikring, 
alt under kontroll av byggherre. BIM er en forutsetning for industrialisert produksjon. Bruk av 
BIM gir grunnlag for et godt samarbeidsklima på byggeplass, der entreprenørene kan innta en 
proaktiv arbeidsform.  
 
Videre planlegges med en LEAN filosofi og metodikk, og vil bli benyttet i prosjektet for å 
optimalisere gjennomføringen av prosjektet samtidig som det er et viktig verktøy for å få full 
uttelling for de planlagte industrialiserte elementene.  
 
For å lykkes med ambisjonen om industrialisering og standardisering vil SUS2023 tar et 
gjennomgående ansvar for prosjekteringen av hele prosjektet. 
 
Forslaget til gjennomføringsstrategi/entreprisemodell er blant annet vurdert mot:  

• Kompetanse og kapasitet i egen organisasjon 
• Kompetanse og kapasitet i rådgivernes (Nordic COWIs) prosjekteringsorganisasjon 
• Kompetanse, kapasitet, holdning og konkurranse i det regionale markedet 
• Utfordringer ift. grensesnitt, samarbeidsklima og kultur 
• Styrets vedtak om lokale tilbydere, se over 
• Sluttsummen på entreprisekostnadene (mest mulig sykehus for pengene) 
• Størrelsen på enkeltkontrakter/entrepriser (maksimum 600 millioner for regionale 

entreprenører er bekreftet av bransjen) 
• Styring av fremdrift, kostnader og risiko 
• Kvalitet i sluttproduktet for alle bygg 
• Driftsvennlighet, driftsøkonomi, og livssykluskostnader 
• Utfordringen fra Sykehusbygg om å kutte totalkostnad og gjennomføringstiden for hele 

prosjektforløpet vesentlig 
• Utfordringen fra HOD om å bygge mer industrialisert 

 
De overordnede kriteriene er videre prioritert som følger: 

1) Investeringskostnad: prosjektet skal leveres med planlagt ytelse og innenfor en total 
prosjektkostnad på 8 milliarder (2014 kroner, omregnet til 8,4 milliarder 2017 
kroner) 

2) Kvalitet: det skal tilstrebes løsninger som totalt sett gir lavest årskostnad og gunstigste 
drifts- og vedlikeholdskostnader, innenfor prosjektets totaløkonomi. Det er forutsatt at 
nytt sykehus skal etableres med en nøktern og robust standard, i hovedsak basert på 
kjent teknologi 

3) Fremdrift: forutsatt vedtak om utbygging i juni 2017, skal BT1 på Ullandhaug 
ferdigstilles og tas i løpet av andre halvår 2023. 
 

Byggherrens ønske om oversikt og kontroll av kvalitet i alle ledd, ref pkt 2 over, og den sterke 
brukermedvirkningen i prosjektet, utelukker bruk av kun en totalentreprise for prosjektet. 
Øvrige faktaopplysninger: 
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Valgt gjennomføringsstrategi har som formål å legge grunnlag for den entreprisemodellen 
som gir størst trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet med hensyn til kostnader, 
kvalitet og gjennomføringstid, samtidig som den skal ivareta styrevedtaket i Helse Stavanger å 
sikre at lokale entreprenører kan delta i konkurransen. 
 
SUS2023 har gjennomført en omfattende prosess internt og eksternt i løpet av høsten 2016 og 
første kvartal 2017 for å komme frem til vedlagte forslag til gjennomføringsstrategi. Det har 
vært avholdt flere dialogmøter med leverandørbransjen og påfølgende en-til-en møter i 
etterkant. I tillegg er det gjennomført en rekke møter og samlinger med ulike rådgivere og 
entreprenører i regionen, og med andre byggherrer i sykehussektoren. 
 
Nevnte diskusjon med leverandørbransjen i regionen har bekreftet at de største, lokale 
entreprenørene ikke på egen hånd vil kunne påta seg oppdrag på mer enn maksimum 400-
600 millioner kroner, mens det i sjiktet 50-200 millioner er flere leverandører i regionen som 
kan være aktuelle på tilbyderlistene. Total budsjettert entreprisekost for byggene er på ca. 3 
milliarder kroner. 
 
SUS2023 anbefaler og planlegger med en modell hvor rådgiverne, prosjektet og 
leverandørene er samlokalisert, og hvor en samarbeider tett gjennom hele 
gjennomføringsfasen. Prosjektorganisasjonen vil i hovedsak bli rekruttert blant 
konsulentmarkedet i regionen. 
 
Endelig entreprisemodell og oppdeling av de enkelte kontraktene er ikke foreslått på 
nåværende tidspunkt, dette vil gjort senere i gjennomføringsfasen, for å sikre at en kan 
tilpasse seg markedet på det aktuelle tidspunktet for å oppnå størst mulig grad av 
konkurranse.  
 
Overordnet er det forslag om at strategien for de enkelte kontrakter kan inndeles som følger: 

• Samspillsentrepriser for pre-fabrikkerte elementer som f eks. bæresystem og fasader 
• BVP (Better Value Procurement) for parkeringshus (SUS2023 skal være pilot for BVP, i 

samarbeid med DIFI) 
• Flere sidestilte, byggherrestyrte entrepriser og/eller hovedentrepriser for bygging med 

mulighet for tiltransport av enkelte utstyrsentrepriser 
• Flere frittstående utstyrsentrepriser 
• Flere frittstående tverrgående entrepriser på tekniske system 
• Separate utstyrsentrepriser, både bygg og medisinsk utstyr. 

 
 
Forslag til konklusjon: 
Basert på ovennevnte premisser og kriterier vurderer administrerende direktør en 
gjennomføringsstrategi og entreprisemodell med byggherrestyrt prosjektering, og 
byggherrestyrte, entrepriser av ulik art for de ulike delene av byggene som den mest 
hensiktsmessige. 
 
Valg av entreprisemodell vil også være blant temaene på styreseminaret i mai-17.  
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Forslag til gjennomføringsstrategi og entreprisemodell vil bli beskrevet i 
forprosjektrapporten. Denne legges frem for beslutning i styremøtet i Helse Stavanger HF 11 
juni 2017. 
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