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1. Kvartalssammendrag

1.1 Entreprisekonkurranser
Etter avsluttet funksjonsprosjekt har prosjektorganisasjonen fortsatt arbeidet med å lyse ut 
konkurranser for de ulike entreprisene. 
I løpet av første kvartal har det vært kunngjort flere konkurranser for å bli pre-kvalifisert som 
tilbydere til følgende entrepriser: K2201/K2202 Råbygg, K2301/K2302 Fasader, K3901 Vertikale 
sjakter, K6801 Sengevask og K6501 Tøy- og avfallssug. 
Frist for søknad om å bli prekvalifisert for entreprisene K2201/K2202 Råbygg og K2301/K2302 
Fasader gikk ut 26. mars. Ved utløp av fristen var det kommet inn fem søknader om å bli 
prekvalifisert til konkurransen for Fasader, mens ingen søkte å bli prekvalifisert for 
råbyggsentreprisene. Det er i etterkant foretatt oppfølging og diskusjoner for om mulig å finne 
årsaken til den manglende interessen for råbyggsentreprisene. Etter gjennomført ringerunde til 
aktuelle aktører/leverandører i regionen, ble det besluttet å arrangere en markedsdialog hvor 
nevnte aktører ble invitert, for å få innspill til hvordan entreprenørene ønsker prosessen 
gjennomført. Etter markedsdialogen ble det sent ut spørsmål til samtlige deltagere for å sikre at 
prosessen i neste runde fører fram. 
Kunngjøring av råbyggsentreprisen er imidlertid ikke tidskritisk. Tilbakemelding så langt tilsier at 
det er mest sannsynlig vil bli en ny utlysning. Responsen fra markedet tyder på at 
leverandørene dels hadde misforstått prosessen, og at enkelte leverandører ikke hadde fått 
med seg konkurransen utlyst via Doffin. 
En viktig erfaring å ta med seg videre er at SUS2023 i etterkant av utlyste konkurranser vil 
innkalle til såkalte tilbudskonferanser for å informere markedet om de enkelte entreprisene, og 
for å sikre for deltakelse fra regionens leverandører.
Fristen for å levere tilbud til parkeringshus for ansatte (BVP, Best Value Procurement 
metoden) gikk ut 17. april 2018. Det kom inn fire tilbud, alle fra norske selskaper, og 
evalueringen pågår.
Første kontrakt for SUS2023, for levering av person- og sengeheis (entreprise K6202) ble 
signert med KONE AS 22. mars 2018.

1.2 Infrastruktur
Stavanger kommune skal være byggherre på fem av de sju planlagte 
infrastrukturentreprisene (Rogaland Fylkeskommune/Statens Vegvesen for de øvrige to). 
Stavanger kommune har oversendt et revidert avtaleforslag om refusjon av mva etter 
anleggsbidragsmetoden hvor de har frafalt krav om forhåndsbetaling av anleggsbidrag og 
krav om bankgaranti. Avtalen vurderes som akseptabel og kunngjøring av første entreprise 
for infrastruktur er planlagt kort tid etter at avtalen er signert. Stavanger kommune har mottatt 
tegninger og beskrivelser som danner basis for konkurranseunderlaget og kunngjøringen 
skal utføres av Stavanger kommune. Planene for vei, vann og avløp blir koordinert med 
Lyses planer for fjernvarme, fjernkjøling og høyspentkabler. 
Første forhandlingsmøte med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen om avtale om 
refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen for fylkesveianleggene ble avholdt 28. 
februar. Fylkeskommunen skal utarbeide et avtaleforslag, dette er ikke mottatt enda. 
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1.3 Reguleringsarbeid
Detaljregulering av første byggetrinn for nytt sykehus 
Oppdatert overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) har blitt oversendt til 
Fylkesmannen etter mottatt innsigelse til detaljreguleringen. Målsettingen er at innsigelsen 
trekkes før endelig behandling av detaljreguleringen i Stavanger bystyre, som etter planen 
blir i møtet 18.juni. Fylkesmannen har signalisert at innsigelsen vil bli trukket dersom en del 
spesifikke punkt blir korrigert og planen blir oppdatert. Revidert ROS-analyse planlegges 
oversendt til Fylkesmannen innen fristen i slutten av april.  

Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset 
Et varsel om planoppstart med plangrensen til Sola kommune ble oversendt 14. mars. 

1.4 Prosjektorganisasjonen
SUS2023 har fått på plass følgende ressurser til ledergruppen i løpet av første kvartal 2018: 
prosjektstyringsleder (fast ansatt i Sykehusbygg HF), prosjektleder bygg (innleid konsulent) 
og prosjektleder teknikk (fast ansatt Helse Stavanger HF). 
Prosjektstyring er styrket med en dokumentkontroller og to ressurser som er ansvarlige for 
programmering, implementering og brukerstøtte av prosjektstyringsverktøyet Pims365.
Anskaffelse av HMS-leder (som er den siste posisjonen i ledergruppen som ikke er besatt) er 
kunngjort og søknadsfrist er 23.april. Rådgiver offentlig anskaffelse som skal rapportere til 
prosjektleder anskaffelse har samme søknadsdato. Evaluering av mottatte tilbud for 
ytterligere innleie av ca ti byggeledere som skal rapportere til hovedbyggeleder 
pågår. Endelig tildeling er utsatt i ca en måned som følge av særdeles stor interesse for 
konkurransen – over 70 kandidater ble tilbudt av ulike leverandører.

1.5 Prosjektstyring
I løpet av første kvartal 2018 har fagleder plan og byggelederne jobbet aktivt med 
utarbeidelse og videreutvikling av detaljplanen for SUS2023. Det legges opp til tett 
samhandling med de ulike entreprenørene etter hvert som disse blir kontrahert, og den 
enkelte entreprenør vil bli knyttet til etablering og oppfølging av fremdriftsplaner. Byggherre 
og entreprenørene skal gjennomgå og enes om en fremdriftsplan som skal låses/ «fryses» 
som Gjeldende Plan Versjon (GPV). Denne planen skal i utgangspunktet oppdateres hver 6. 
måned. 
SUS2023 har startet implementeringen av prosjektstyringsverktøyet Pims365. Dette 
verktøyet har blitt brukt i olje og gassindustrien siden 90-tallet, og leverandøren av systemet 
har etablert et komplett prosjektstyringsverktøy for bygg- og anleggsbransjen basert på 
erfaringer fra nevnte industri. Verktøyet skal dekke alt fra styring av kost og kontrakt, 
etablering- og styring av dokumenter, avvikshåndtering, tekniske avklaringer, 
statusrapportering, registrering av uønskede hendelser, grensesnittstyring/kontroll, 
systematisk ferdigstillelse med mer. Det er et heldekkende verktøy som vil gi prosjektet 
verdifull oversikt og styring av alle sider ved prosjektet. SUS2023 er pilot for implementering 
av Pims365 i Sykehusbygg HF, som har inngått rammeavtale med leverandøren av 
verktøyet.  
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2. HMS
HMS er tema på prosjekteringsmøtene. I løpet av første kvartal 2018 er det gjennomført 
ROS-analyser for å identifisere mulige farer/risikoer på byggeplass for de entrepriser som er 
kunngjort, samt de som planlegges for kunngjøring før sommeren.
Prosjektet har høyt fokus på miljø og skal sikre at dette kommer tydelig frem i 
konkurranseunderlagene til entreprisene. 

3. Kostnadssammendrag
Styringsrammen og kostnadsrammen er uendret i forhold til godkjent budsjett, men følgende 
justeringer har blitt gjort innenfor styringsrammen: 

 Kostnadene for prosjektstøtte er redusert med 264 millioner kroner hvorav 117 
millioner kroner er overført til prosjektering som følge av valgt entreprise- og 
gjennomføringsmodell. Det resterende er overført dels til avsetning for uspesifisert og 
dels til øvrige poster. Reserve for uspesifiserte kostnader utgjør ca 510 millioner pr 
1K 2018.

4. Fokusområder og tiltak
Hovedfokusområder til SUS2023 i første kvartal med tiltak: 

 Infrastruktur-entreprise 1: Fokus på å få denne entreprisen kunngjort senest innen 
utgangen av april. Tett og god dialog sammen med Stavanger kommune, som skal 
være byggherre for nevnte entreprise. 

 Råbyggentreprisen: Fokus på å få innspill fra entreprenørene knyttet til 
konkurransen. Tett dialog før vurdering av om konkurransen skal lyses ut på ny, 

 Fjernvarme og fjernkjøling: Jobber videre for å få en avtale med Lyse Neo om 
levering av fjernvarme og fjernkjøling 

 Endringsstyring: Fokus på å minimere endringer, og endringsprosessen som ble 
presentert i styremøtet 23. mars er under etablering i pims365 hvor det er utarbeidet 
en prosessflyt for godkjenning av endringer. 

 Oppbemanning av prosjektteamet: Sikre rett bemanning i prosjektet. For mer 
informasjon knyttet til prosjektorganisasjonen refereres det til kapittel 1.4.

 Kunngjøre konkurranser og evaluere- Sikre god kvalitet i konkurranseunderlagene 
som etableres og kunngjøres samt effektiv og gode evalueringsprosesser. Pims365 
dokumentkontroll skal benyttes for dokumentproduksjon og gjennomsyn av alle 
dokumenter knyttet til konkurranseunderlag. Evaluering av tilbud skal foregå i 
pims365 Arena prosjekthotell hvor alle i evalueringsteamet får tilgang og jobber. 
Prosjektet har også etablert en evalueringsprosedyre. 

 Risikoanalyser: Prosjektet har nylig gjennomført et arbeidsmøte knyttet til 
risikostyring. Mange gode innspill som nå skal samles, struktureres og registreres i 
Pims365. Risikobildet vil bli ytterligere detaljert og jobbet videre med innen neste 
kvartalsrapport. Risikobildet for kommende år vil ha størst oppmerksomhet 

 Erverv av grunn: Pågående forhandlinger med Ipark Eiendom AS om et såkalt 
«makeskifte» hvor Fylkeskommunen, Stavanger Utbygging (representerer Stavanger 
kommune), Ipark Eiendom AS og Helse Stavanger HF er parter. 
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5. Brukermedvirkning 
SUS2023 har fokus på brukerinvolvering/ansattmedvirkning, og benytter 3D-studio for å 
kvalitetssikre de ulike funksjonene i det nye sykehusbygget. Modellene som vises i 3D-studio 
skal gjøre det mulig for medarbeidere og brukere å se og forstå det nye bygget i en digital 
utgave før bygget er ferdig. I løpet av første kvartal 2018 er det gjennomført flere 
demonstrasjoner i 3D-studioet med både interne og eksterne deltakere, og flere er under 
planlegging.
Det er avholdt møte med gruppelederne fra funksjonsprosjektet. 
Gjennomgang av behov for arbeidsplasser/kontorer samt møte med apotek med tanke på 
plassering av produksjonsapoteket er gjennomført, i tillegg til en del særmøter i etterkant av 
funksjonsprosjektet som avtalt med brukerne ved avsluttet funksjonsprosjekt. 

6. Samarbeid organisasjonsutviklingsprosjektet SUS2023 OU
Etter avsluttet funksjonsprosjekt, er det etablert ulike samarbeidsarenaer med 
organisasjonsutviklingsprosjektet. Annenhver uke arrangeres møter mellom SUS2023 og 
SUS2023 OU, med ulike tema. Det vil bli svært viktig med tett og utstrakt samarbeid i den 
viktige fasen prosjektet nå går inn i. 
Temamøter har vært arrangert innenfor følgende områder:

 Logistikk,

 IKT

  Brukermedvirkning i gjennomføringsfasene. 

7. Informasjonsarbeid
Kommunikasjonsrådgiver deltar i SUS2023s ledergruppe. I forbindelse med skriverier i ulike 
medier om status i sykehus-Norge, har kommunikasjonsavdelingen bidratt med informasjon 
på inter- og intranett og ulike andre arenaer. Utarbeidet kommunikasjonsplan følges opp med 
jevnlige møter, for å vurdere ulike arenaer for å spre informasjon om SUS2023 til de ansatte i 
Helse Stavanger HF. 
Det er utarbeidet forklaring av nye begreper og «hva er nytt i SUS2023». De viktigste 
rommene i nytt sykehus er lagt ut med bilder i tilknytning til SUS2023 sitt separate område 
på intranett. 
Det er etablert eget område på hjemmesiden, www.sus.no/SUS2023, hvor det jevnlig legges 
ut oppdatert informasjon til leverandører og øvrige interessenter.

8. Hovedaktiviteter neste kvartal
I andre kvartal 2018 planlegges det med fortsatt svært høy aktivitet knyttet til anskaffelser, 
utlysing av konkurranser og evaluering av tilbud. Kunngjøring, prekvalifisering samt 
evaluering av tilbud vil pågå parallellt. Det blir viktig å få signert avtale om refusjon av mva 
etter anleggsbidragsmetoden med Stavanger kommune slik at første infrastuktur-entreprise 
kan kunngjøres. Videre vil det bli brukt mye tid på implementering av Pims365- spesielt 
knyttet til dokumentkontroll og endringsstyring. All dokumentproduksjon og gjennomsyn av 
dokumenter skal foregå i dokumentregisteret i Pims365 og vil kunne rapporter fremdrift på 
dokumenter. Arena prosjekthotell i Pims365 (arbeidsområde for dokumenter som ikke krever 
revisjonshåndtering) planlegges tas i bruk og vil erstatte dagens IT løsninger som er 
sharepoint og ITbase.

http://www.sus.no/SUS2023
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Vedlegg
Nr. Vedlegg

Vedlegg 1 SUS2023 Hovedplan

Vedlegg 2 Kostnadstabell

Vedlegg 3 Topp 10 risker
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Prosjektering Fabrikasjon Sprenging/Fundament/Under
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Innredning Fasader Systemtesting Uteområder
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Q1
2018

Q2 Q3 Q4 Q1
2019

Q2 Q3 Q4 Q1
2020

Q2 Q3 Q4 Q1
2021

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

Q2 Q3 Q4 Q1
2023

Q2 Q3 Q4Description

MilepælerMilepælerMilepælerMilepæler

Hoved milepæler       SUS2023 Ferdig  

Start Park.hus Start Råbygg Start Uteområder

  Start Grunnarb.   Start Innv.

Leveranse milepæler     Fasader på byggepl.  

Park.hus ansatte ferdig Ringen og Broene levert byggepl.

  Heiser på byggepl.

Infrastruktur og UteområderInfrastruktur og UteområderInfrastruktur og UteområderInfrastruktur og Uteområder

Infrastruktur 1 Oppstart  

Mob Adkomstveier

Infrastruktur 2 Oppstart  

      Kulvert Torg 25 og kollektivaksen

  Gjenfylling

Infrastruktur 3 Oppstart  

Mob Torg Veier

Infrastruktur 4 Oppstart  

Mob Veier & Underganger

Infrastruktur 5 Oppstart  

Mob    VA i Kollektivtrasse

Infrastruktur 6 Oppstart  

Mob Kollektivtrase (del 1, 2, 3)

Infrastruktur 7 Oppstart  

Mob Kulvert til Hafrsfjord

Uteområder - Gårdsrom & Torg 23b Oppstart  

Gårdsrom Torg 23b

Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass) Oppstart  

Park Sør Park Nord Vare. & Heli.

ParkeringshusParkeringshusParkeringshusParkeringshus

Parkeringshus - Ansatte Oppstart  

Prosj.           Grund. Bygging

  Ferdig Bygg

Parkeringshus - Besøkende Oppstart  

Prosj.     Grund. Bygging

  Ferdig Bygg

Bygg A - Sengebygg NordBygg A - Sengebygg NordBygg A - Sengebygg NordBygg A - Sengebygg Nord

Milepæler Oppstart  Fasader  Ferdig Bygg  

Betong Råbygg 1. kont.omr.

  Vert.Sjakter   Tett Bygg

Grunn og Betong Grunnarb.  

U3 U2 U1

Råbygg Samhandling  

Detaljprosjekt.             Pre-fab. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Fasader
Optimalis. Detaljprosjektering Pre-Fab Mont

Innvendig arbeider
Under Etasje U1     E1       E2      E3      E4      E5      E6      E7      E8      E9

Systemtester
Systemtesting av kontr.områdene                                       Integrert systemtesting

Bygg A - Sengebygg SørBygg A - Sengebygg SørBygg A - Sengebygg SørBygg A - Sengebygg Sør

Milepæler Oppstart  Fasade  Ferdig Bygg  

Betong Råbygg 1. kont.omr.

   Vert.Sjakter   Tett Bygg

Grunn og Betong Grunnarb.  

U3 U2 U1

Råbygg Samhandling  

Detaljprosjekt.            Pre-fab. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Fasader
Optimalis. Detaljprosjektering Pre-Fab Mont

Innvendig arbeider
Under Etasjer U1     E1       E2      E3      E4      E5      E6      E7      E8

Systemtester
Systemtesting av kontr.områdene                                     Integrert systemtesting

Bygg B - SengebyggBygg B - SengebyggBygg B - SengebyggBygg B - Sengebygg

Milepæler Oppstart   Råbygg  Fasade   Ferdig Bygg  

Betong Vert.Sjakter 1. kont.omr.

  Tett Bygg

Grunn og Betong Grunnarb.  

U3 U2 U1

Råbygg Samhandling  

Detaljprosjekt.                             Pre-fab. E1 E2 E3 E4 E5

Fasader
Optimalis.               Detaljprosjekt.    Pre-Fab Mont.

Innvendig arbeider
U1        E1          E2         E3         E4         E5

Systemtester
Systemtesting av kontr.områdene                                     Integrert systemtesting

Bygg C - Akuttbygg SørBygg C - Akuttbygg SørBygg C - Akuttbygg SørBygg C - Akuttbygg Sør

Milepæler Oppstart   Fasade  Ferdig Bygg   

Betong Råbygg Tett Bygg

   Vert.Sjakter    1. kont.omr.

Grunn og Betong Grunnarb.  

U3 U2 U1

Råbygg Samhandling  

Detaljprosjekt.                                         Pre-Fab.        E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Fasader
Optimalis. Detaljprosjektering                                  Pre-fab Mont

Innvendig arbeider
U1       E1         E2        E3        E4        E5        E6        E7

Systemtester
Systemtesting av kontrollområdene                                Integrert systemtesting

Bygg D - Akuttbygg NordBygg D - Akuttbygg NordBygg D - Akuttbygg NordBygg D - Akuttbygg Nord

Milepæler Oppstart  Fasade  

  Betong Råbygg 1. kont.omr. Ferdig Bygg

  Tett Bygg

Grunn og Betong Grunnarb.  

U2N U1N U2Ø U1Ø

Råbygg Samhandling  

Detaljprosjektering                    E1N     E2N E3N E4N E5N

Fasader Samhandling  

Detaljprosjektering Pre-Fab Mont.

Innvendig arbeider
U1         E1           E2          E3          E4          E5          E6

Systemtester
Systemtesting av kontr.områdene                                                       Integrert systemtesting

Bygg E - BehandlingsbyggBygg E - BehandlingsbyggBygg E - BehandlingsbyggBygg E - Behandlingsbygg

Milepæler Oppstart   Fasade  Ferdig Bygg   

Betong Råbygg 1. kont.omr.

  Tett Bygg

Grunn og Betong Grunnarb.  

U3 U2 U1

Råbygg
Optimalis. Detaljprosjektering E1 E2 E3 E4

Fasader
Optimalis. Detaljprosjektering Pre-fab Mont.

Innvendig arbeider
U1                    E1                    E2                    E3                     E4

Systemtester
Systemtesting av kontr.områdene                                          Integrert systemtesting

Ringen og broerRingen og broerRingen og broerRingen og broer

Milepæler
Byggestart Klar for Inst.

  Ringen og broer ferdig

Fabrikasjon og Installasjon
Prefab.    BB C CAN AN E / BroeneE / Broene

Systemtester   Integrert systemtesting

Ferdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test
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Sannsynlighet

AnsvarligDatoTittelRisk ID

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018Kvalitet på konkurranseunderlag10003

Flere entrepriser skal ut i parallell og prosjektet er avhengig av
å ha god kvalitet på konkurranseunderlagene som blir sendt ut.
Alt av uklarheter i en kontrakt er Byggherrens risiko og
SUS2023 vil etablere en prosedyre som sikrer koordinering og
kvalitetssikring av samtlige dokumenter før utsendelse.

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018Manglende kompetanse i byggherreorganisasjonen10006

SUS2023 har valgt å ha byggherrestyrt prosjektering og
byggherrestyrt entrepriser. Itillegg er entreprisene delt opp etter
et ønske om å tilrettelegge for lokale tilbydere. Per nå er det
planlagt 70 entrepriser og byggherren tar på seg denne
risikoen. For å styre denne risikoen er en av nøklene rett
kompetanse i byggherre organisasjonen. SUS2023 må være
tidlig ute med å sikre de beste ressursene til prosjektet for å
hindre betydelig overbelastning på prosjektorganisasjonen.

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018Markedsituasjonen10017

Prosjektets estimat er basert på at markedssituasjonen i
regionen ligger noe under det nasjonale nivået. Hvis dette
skulle vise seg å ikke være tilfellet, vil en kunne flytte færre
funksjoner i BT1. Og i verste fall - ikke få med alle funksjoner i
byggetrinn 1. Dette kan også resultere i press på bruk av
uspesifisert posten.

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018Infrastruktur ent. styrt av andre Byggherrer10018

Helse Stavanger vil kunne slippe å betale mva for kommunale
veier dersom Stavanger Kommune er Byggherre på
infrastruktur entreprisene. Det forutsetter at man inngår en
avtale om refusjon av mva etter anleggsbidragsmetoden.
Stavanger kommune har oversendt revidert forslag til avtale
som kan aksepteres. Statens Vegvesen skal være byggherre
på to og Stavanger kommune på fem entrepriser. Det er mange
grensesnitt, fare for manglende enighet om avtale og tap av
mva refusjonen.

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018HMS (Helse, miljø og sikkerhet) på byggeplass10005

Etablere hensiktsmessige og tydelige krav og rutiner for SHA
(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen gjennom
alle faser og spesielt i byggefasen

BH: Halvor Seyffarth Karlsen, HELSE STAVANGER
HF

24.04.2018Kollektivtrasè ikke ferdig til ibruktagelse av sykehuset på
Ullandhaug i 2023

10001

Informere politiske miljø om viktigheten av å ivareta
kollektivtrafikk og sikre at kollektivaksen fra Jåttå stasjon til
universitetsområdet prioriteres i bypakke Nord-Jæren og de
pågående forhandlingene. Viktig at denne aksen prioriteres,
spesielt med tanke på den lave parkeringsgraden for området

BH: Kari Gro Johanson, HELSE STAVANGER HF04.04.2018Kontraheringsaktivitet 2018/201910016

Iløpet av 2018 og 2019 kommer SUS2023 til å gjennomføre de
fleste av kontraktene som skal plasseres. Iløpet av høsten 2018
vil det i parallell foregå optimalisering, forhandlinger, evaluering
og etablering av konkurranseunderlag som skal kunngjøres.

BH: Therese Sæland Øvernes, HELSE
STAVANGER HF

04.04.2018Effekt av industrialisering10013
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SUS2023 skal ha et overordnet fokus på tilpasningsdyktighet,
repetisjon og standardisering ved prosjektering av
sykehusbyggene på Ullandhaug. Målet er å redusere
byggekostnader og byggetid i prosjektet sett i forhold til andre
sammenlignbare prosjekt. SUS2023 skal derfor se på
mulighetene for en industrialisert produksjon av både enfaglige
og tverrfaglige bygningskomponenter.
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