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1. Kvartalssammendrag
Forprosjektrapporten med vedlegg, godkjent i ekstraordinært styremøte i Helse 
Stavanger HF 9. juni 2017, og i styremøtet i Helse Vest RHF 21. juni 2017, dannet 
grunnlaget for funksjonsprosjektfasen. Funksjonsprosjektfasen, som startet 22. juni 
2017, blir avsluttet med godkjennelsen av funksjonsprosjektrapporten (separat 
styresak) og vedlagte kvartalsrapport i styremøtet i Helse Stavanger HF 22. februar 
2017.
I 4K (Fjerde kvartal) 2017 har det i hovedsak vært arbeidet med funksjonsprosjektet. 
Det har vært omfattende brukergruppeinvolvering fra ansatte/medarbeidere i 
tilsammen elleve brukergrupper. De fleste prinsipper er konkludert uten 
uoverensstemmelser. Det er viktig å presisere at plassering av funksjonene på 
vestsiden av kollektivaksen, dvs. i bygg A-B ikke trenger konkluderes før 
organisasjonsutviklingsprosjektet har kommet et godt stykke i å definere 
arbeidsprosessene. Dette på grunn av konseptets standardisering og fleksibilitet som 
gjør at det er mulig å flytte på funksjoner uten vesentlig kostnad. 
 
Funksjonsprosjektet vil være grunnlaget (Baseline) som prosjektet fremover 
rapporterer mot. Styringsunderlag for kostnadsstyring er etablert og hovedplanen 
med aktiviteter og avhengigheter er under utarbeidelse. Prosjektet går nå over i 
detaljprosjekteringsfasen hvor endringsstyring knyttet til funksjonsprosjektet vil bli en 
viktig prosess. En endringsprosedyre er etablert og prosessen vil iverksettes på 
nyåret. Prosjektet har også startet med å identifisere potensielle risikoer (både 
muligheter og trusler) som prosjektet står ovenfor. Både endringsstyring og 
risikostyring vil det jobbes aktivt med i neste kvartal. 
 
I løpet av 4K 2017 er det invitert til to entreprisekonkurranser; Person - og sengeheis 
(17.november) og BVP (Best Value Procurement) for parkeringshus ansatte           
(15. desember). Videre er det jobbet mye med konkurranseunderlaget for Råbygg- 
og Fasade-entreprisene. Advokat fra Sands, som også benyttes av Helse Bergen 
HF, har bidratt aktivt for å definere tildelingskriteriene for entrepriseformen som er 
valgt, byggherrestyrte entrepriser, med stor grad av industrialisert bygging, 
digitalisering og samhandling/optimalisering med entreprenører i siste del av 
detaljprosjekteringen. Dagens NS’er (Norsk Standard) er ikke tilpasset 
prosjektgjennomføring hvor ovennevnte prosesser er inkludert. (Gjelder NS8405 og 
NS8407).  Råbygg- og Fasade-entreprisene vil ventelig legges ut i løpet av første 
kvartal 2018. 
 
Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Helse Stavanger signerte avtale 
om kjøp av tomt 8. januar 2018. På nyåret vil en starte forhandlinger med Ipark 
Eiendom om kjøp av den resterende tomten mot «makeskifte» med arealer som eies 
av de to førstnevnte.  
Det første arbeidet som skal utføres på tomten er veier inn til området og 
avskjæringsgrøfter, og er en av til sammen syv planlagte entrepriser for infrastruktur.  
Stavanger kommune skal være Byggherre for denne entreprisen for å sikre refusjon 
av mva. for kommunale vei, vann og avløpsanlegg etter den såkalte 
anleggsbidragsmetoden. Det forhandles med Stavanger kommune om en avtale for 
dette.
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2. HMS og kvalitet
Møte med arbeidstilsynet er blitt avholdt og det var ingen pålegg i rapporten som 
oppsummerte møtet. ROS analyse er blitt gjennomført på byggeplass for første 
infrastruktur entreprise, heis, råbygg, fasade og Rigg og Drift-entreprisene. HMS vil 
være et eget punkt på agenda i prosjekteringsmøtene annenhver uke fremover. 

3. Prosjektering

3.1 Generelt 
Mye tid i 4K 2017 er gått med til å bidra aktivt med utarbeidelse av 
anbudsdokumenter til konkurransegrunnlag for person- og sengeheis, BVP 
parkeringshus ansatte, hovedrigg & drift og infrastruktur. En har bistått i møte med 
advokat fra Sands knyttet til utarbeidelse av konkurranseunderlag for 
samspillsentreprisene- Fasade og Råbygg, og bistått i utarbeidelsen av forslag til 
detaljregulering Stavanger kommune. 
 
Avklaringer gjennomført mot Lyse Neo i forbindelse med mulig leveranse av 
fjernvarme- og fjernkjøling. Underlag for kunngjøring om intensjon om å inngå 
kontrakt med Lyse Neo om energileveranse av fjernvarme og -kjøling er utarbeidet. 
Etter en diskusjon i prosjektstyringsgruppen, valgte prosjektet å offentliggjøre at en 
har intensjon om å inngå avtale med Lyse Neo for leveranser av fjernvarme fra 
gjenvinningsanlegget på Forus, og fjernkjøling med sjøvann fra Gandsfjorden. Det 
arbeides videre mot en avtale med Lyse Neo. 
 
Både BIM modellen (den digitale Bygningsinformasjonsmodellen) og dRofus (verktøy 
som brukes for registrering av alt utstyr i samtlige rom i byggene) er blitt 
oppgradert/bearbeidet. Det er gjennomført tverrfaglig kontroll på sengeområdet (3. 
etg i B-bygget). 

 
Digitaliserings-seminar avholdt internt i prosjektet for å sikre sammenheng mellom de 
ulike programmene som brukes i prosjektet. Dette ble etterfulgt av flere møter og 
samlinger for å få frem en god tverrfaglig kode-struktur i samarbeid med BUS2 
(Barne- og ungdomssenter - Helse Bergen HF) og Sykehusbygg HF. Tverrfaglig 
merkesystem er så godt som ferdigstilt. Tverrfaglig merkesystem er en standardisert 
måte å merke fysiske bygningsdeler på, slik at man enkelt kan gjenfinne den fysiske 
delen i bl.a. drifts-systemer. Man vil typisk merke ventilasjonssystemer, rør og 
elektriske komponenter. 
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3.2 Mulig opsjon – Utvidelse av E bygget mot øst
Gaven fra Trond Mohn (PET MR), som styret ble informert om i styremøtet 18. 
desember 2017, vil medføre at bygg E må utvides i østlig retning for å få plass til 
dette utstyret. Dette vil videre medføre tilrettelegging av øvrige arealer i utvidelsen 
mot øst, da en og ønsker å flytte/installere de resterende modaliteter som befinner 
seg på SUS i dag. Hensikten er å samle nevnte utstyr i et ioniserende senter, for å 
slippe å drifte to steder. 

Det er igangsatt prosjekteringsarbeid for å vurdere alternative scenarier for en mulig 
utvidelse av bygg E i BT1 (Byggetrinn 1) som muliggjør en installering av nevnte 
modaliteter for ibruktakelse i 2023. 

Det er imidlertid ikke avsatt økonomiske midler til denne utvidelsen i styringsrammen 
for BT1, og nevnte kostnad må derfor, hvis en utvidelse blir aktuell, frigis fra 
usikkerhetsavsetningen som styret i Helse Stavanger HF disponerer. Saken vil 
midlertidig ikke bli lagt frem til styrets beslutning før markedsituasjonen er kjent og de 
største kontraktene er inngått. 

4. Prosjektstyring

4.1 Plan og fremdrift
Hovedaktiviteten dette kvartalet har vært å bygge opp hovedplanen med aktiviteter 
og avhengigheter- både for prosjektering, kontrahering og bygging. Foreløpig utkast 
Hovedplan er vedlagt som vedlegg 1. 
 
Innspill er gitt til felles anbudsdokumenter med krav til fremdriftsplanlegging fra 
entreprenørene. Fagleder for plan har også tatt ansvaret med å sette opp 
dokumentmaler for de ulike kunngjøringsdokumentene samt også etablert et 
foreløpig dokumentregister. 

4.2 Kostnadsstyring
Kostnadsstyringsgrunnlaget er oppdatert basert på nye mengder fra Nordic-COWI, 
og etablert i Pims365 som er prosjektets prosjektstyringsverktøy. Styringsrammen er 
uendret i forhold til styregodkjennelsen ved B4. Vedlegg 3 viser kostnadstabeller og 
kostnadskurver og vedlegg 4 viser prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS). Vedlegg 5 
viser estimatutviklingen fra Forprosjekt til ferdig Funksjonsprosjekt. 

Videre er det utarbeides prissammendragsskjema for konkurransegrunnlag for 
person- og sengeheisentreprisen samt vedlegg til anbudsdokumenter for BVP 
anskaffelsen for P-hus ansatte. 
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4.3 Endringsstyring
I detaljprosjekteringsfasen vil endringsstyring bli viktig. Det er utarbeidet en 
prosedyre for endringsstyring som vil bli behandlet og besluttet av prosjektrådet og 
iverksatt i neste kvartal. Endringsstyringsprosedyren vil bli fremlagt for informasjon i 
neste styremøte, den 23. mars 2018. 

4.4 Risikostyring
Prosjektet har identifisert følgende hoved-risikoer med påfølgende tiltak:

Risiko: Tiltak: 

 

Eierskap til SUS2023 i virksomheten
 

Følge opp og fortsette med god informasjon og 
brukerinvolvering i de videre fasene av 
prosjektet. Jobbe strukturert for å sikre eierskap 
hos alle ansattgrupper

 

Kollektivtrasè ikke ferdig til ibruktagelse av 
sykehuset på Ullandhaug i 2023

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

 

To- senter løsning. Samhandling mellom de to 
lokasjonene Våland og Ullandhaug som gir 
god kvalitet og lavest mulig driftskostnad

 

Sikre at videre prosjektering får med seg OU- 
prosjektets løsninger for god arbeidsflyt, og 
innarbeide disse i opplæring/ ibruktagelsesfasen 
til prosjektet mot driften

 

Kvalitet på underlag fra rådgivere i kontrakter 
og entreprenører i byggefasen

Planlegge de neste faser ved å legge inn god tid 
til prosjektering og utarbeidelse av 
grunnlagsdokumenter. Jobbe mot å få til god 
samhandling og proaktiv holdning på 
byggeplass

 

Ulike IKT systemer på Våland og Ullandhaug Jobbe mot Helse Vest IKT gjennom hele 
perioden for å sikre at eventuelle interne 
utskiftninger på Våland vil hensynta nytt system 
på Ullandhaug og visa versa

 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet) på 
byggeplass

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

 

Manglende kompetanse i 
byggherreorganisasjonen (BHO)

Gjøre et arbeid for å kartlegge hvilken 
kompetanse og kapasitet som behøves inn i 
BHO og gjennomføre anskaffelser med høyt 
fokus på vektlegging av tildelingskriteriet kvalitet 
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– erfaring og kompetanse

 

Entreprisemodell som gir lavest totalkostnad Arbeide videre med entreprise, og 
anskaffelsesstrategi, og fastsette grensesnitt 
mellom de ulike entreprisene. Følge med i 
markedet for å finne rette størrelser på 
entrepriser og entreprisepakker for det lokale 
markedet

 

I neste kvartal vil prosjektet innføre jevnlige arbeidsmøter med risikostyring på 
agenda. 

5. Anskaffelse

5.1 Entrepriser
Konkurranseunderlag er utarbeidet for person- og sengeheis og ble kunngjort 
17.november 2017. Videre ble også konkurranseunderlag for BVP anskaffelsen P-
hus for ansatte utarbeidet og kunngjort 15. desember 2017. Spørsmål fra 
interessentene til konkurransene følges opp i Mercell som er verktøyet som benyttes 
for entreprisekonkurranser i Sykehusbygg HF. Det er blitt avholdt møte med 
advokatfirmaet Sands angående kommende entreprise på Fasader og Råbygg. Det 
planlegges for en samhandlingsperiode med fokus på optimalisering. Norsk standard 
er ikke tilrettelagt for dette og på bakgrunn av dette har prosjektet valgt å bruke noe 
mer tid enn planlagt for å sikre god kvalitet i konkurranseunderlaget. Videre er det 
brukt tid på forberedelser til evaluering og en evalueringsprosedyre er etablert.  

5.2 Prosjektressurser
I løpet av 4K 2017 har flere innleide ressurser startet i prosjektet. Innen prosjektering 
er det leid inn BIM ansvarlig. Innen prosjektstyring har fagleder plan og fagleder kost 
startet. Prosjektleder samhandling, ansatt i Helse Stavanger, har også startet. 
Prosjektstyringsleder er blitt ansatt i Sykehusbygg og vil starte i januar 2018. 
Konkurranse for innleie av Prosjektleder Bygg er kunngjort og en vurdering og 
innstilling vil bli gjort i begynnelsen av neste kvartal. Videre planlegges det for å 
kunngjøre konkurranse for innleie av flere byggeledere samt dokumentkontroller. 

5.3 MTU (medisinskteknisk utstyr) og brukerutstyr 
Hovedaktiviteten 4K 2017 har vært å delta på brukermøter og oppdatere dRofus med 
informasjon fra brukergruppene. (dRofus er verktøyet som brukes for registrering av 
alt utstyr i samtlige rom i byggene). Det er gjennomført møte med fire store 
leverandører av utstyr til laboratorier for medisinsk biokjemi.
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5.4 IKT
Et utkast til overordnet målbilde er etablert for IKT i prosjektet, for videre intern 
gjennomgang og behandling i prosjektrådet. Helse Vest IKT har også vært involvert 
og deltatt i brukergruppemøter i funksjonsprosjektet. 
Avklaringer er gjort mot Helse Vests IKT- avdeling Tele/Signal og det er aksept for å 
gå ut på anbud innen pasientsignal og AV-utstyr direkte fra SUS2023. Det er 
gjennomført leverandørmøte med et par større leverandører av IKT løsninger for 
erfaringsoverføring fra andre sykehusprosjekt. 
 
Grensesnitt mellom «alle møter»/Imatis og SUS2023 er blitt gjennomgått og det er 
gjennomført koordineringsmøte mellom IKT-drift, OU og prosjektporteføljen. Innspill 
er blitt gitt til Helse Vest IKT og Nordic-COWI iforhold til utforming av regionale og 
lokale serverrom. Innspill til Helse Vest IKT sin organisering i SUS2023 er også gitt.

6. Infrastruktur
Forslag til detaljregulering for første byggetrinn ble lagt ut til offentlig ettersyn den 8. 
desember. Kommunalstyret vedtok en rekke tilleggsforslag om forhold som må 
utredes videre fram til andre gangs behandling. Avtale om kjøp av tomt fra Rogaland 
Fylkeskommune og Stavanger kommune ble vedtatt av fylkesutvalget i møte 28. 
november og godkjent i styret i Helse Stavanger den 12. desember. 

Planlegging av de ulike entreprisene for offentlig infrastruktur er gjennomført og 
prosjektering av den første entreprisen i samarbeid med Stavanger Kommune 
nærmer seg ferdigstillelse. Forhandlinger med Stavanger Kommune er gjennomført 
om refusjon av mva. etter anleggsbidragsmetoden for kommunale vei, vann og 
avløpsanlegg. Forutsetningen for refusjon av mva. er at Stavanger Kommune er 
Byggherre. Helse Stavanger er ansvarlig for prosjekteringen. Totalt planlegges det 
syv entrepriser hvor Stavanger Kommune er Byggherre på fem og hvor Statens 
Vegvesen skal være Byggherre på to. Forberedelser av forhandlinger med Rogaland 
fylkeskommune og Statens Vegvesen om en avtale om refusjon av mva. for 
fylkesveiene pågår. Møte med Statens vegvesen ble avholdt den 10. november om 
den praktiske gjennomføringen av anleggsbidragsmetoden for utbygging av 
fylkesveianleggene.  
 
Det er igangsatt detaljreguleringsarbeid av Kristine Bonnevies vei og ny adkomstvei 
fra Kristine Bonnevies vei til kommunegrensen mot Stavanger. Planforslaget 
utarbeides i samarbeid med Sola kommune og Statens vegvesen.
 
Forberedelser til forhandlinger med Ipark Eiendom AS om kjøp av tomt mot 
«makeskifte» med arealer som eies av Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune pågår. 
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7. Samhandling
Siste møteserie for brukergruppene i funksjonsprosjektet er gjennomført. Forslag og 
innspill fra møtene ble tegnet ut før funksjonsprosjektet ble avsluttet i slutten av 
januar 2018. Brukergruppene har i denne perioden gitt innspill til løsninger og 
kvalitetssikret rommene og løsningene i forhold til arbeidsflyt. Byggene på vestsiden 
er fleksible ift. endringer, endelig beslutning om fordeling av funksjonene i A og B 
bygget har vi god tid til å fastsette.  Aksjonslister fra brukergruppemøtene er sjekket 
ut av prosjektet og rådgiverne, og overlevert OU- prosjektet for videre oppfølging. 
 
Det er utført kartlegging av behov for undersøkelse- og behandlingsrom (UB rom) i 
sengepostene. Prosjektrådet besluttet i desember å åpne opp for å plassere noen 
UB rom i sengeområdene på bakgrunn av ressursutnyttelse, driftseffektivitet og 
tilgjengelig kompetanse. Prosjektet har i tillegg foretatt en kartlegging av behovet for 
antall intensivsenger i SUS2023. Prosjektrådet slutter seg til anbefalingen med 18 + 
2 intensivsenger i isolatenheten. Det vil også bli lagt til rette for muligheten for bruk 
av respirator i noen rom i intermediærenheten. 
 
UiB har behov for arealer i SUS2023 til medisinerstudenter samt professorer og 
amanuenser tilknyttet studentene. Etter en dialog med UiB og KD er det nødvendige 
arealet beregnet til ca. 1000 m2 brutto. Lånesøknad er sent til HOD via Helse Vest 
RHF.
 
Gjennomgang og planlegging av presentasjoner i 3D studio pågår. Foreløpig er ikke 
3D versjonen helt identisk med tegningene, men den gir en forståelse av byggets art, 
særlig i forhold til sengearealene. Modellen vil bli videre bearbeidet og detaljert i løpet 
av våren 2018. Modellen vil bli et viktig hjelpemiddel i det videre arbeidet med OU- 
arbeidsprosesser. 

8. Logistikk
I løpet av 4K 2017 har logistikkgruppen gjennomført et logistikkseminar med 
deltagelse fra alle brukergruppene i funksjonsprosjektet. Hensikten var å informere 
om konseptene som er valgt innenfor logistikkområdene i SUS2023, samt for å få 
tilbakemelding på områder som trenger ytterligere detaljering eller som ikke er 
tilfredsstillende løst. Dette gjaldt spesielt i forhold til sterilforsyning og logistikk knyttet 
til de medisinske laboratoriene. 
Forsyningskonseptene pr varestrøm er detaljert gjennomgått med tanke på 
dimensjonerende faktorer, også basert på fremskrevet aktivitet der dette er vurdert 
som relevant. De ulike varestrømmene er konseptuelt beskrevet i et eget 
logistikknotat som planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2018. Forsyningskonseptene har 
gjennomgått en intern verifikasjon mot virksomhetens behov og planlagt kapasitet. 
Det har videre vært en ekstern kvalitetssikring av tredjepart (Niras, DK) av de 
viktigste logistikk- konseptene for å avdekke eventuelle «flaskehalser». Ingen 
vesentlige flaskehalser er avdekket. 
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Logistikkgruppen har også hatt en studietur til ulike sykehus i Danmark for å 
verifisere løsningene i forhold til hvordan løsningene er planlagt å driftes i det nye 
sykehuset. Det er beskrevet sentrale prinsipper og konsept for logistikkløsningene 
slik at man på et tidlig tidspunkt kan ha en god tilnærming til OU-arbeidet. Arbeidet 
fortsetter i 1. kvartal 2018.
 
Brukerinvolvering har vært sikret primært gjennom brukergruppe 8 som har omfattet 
logistikk- og servicefunksjoner, men det har også vært mye dialog med brukergruppe 
Sengeområder, brukergruppe Operasjon, postop, sterilsentral og brukergruppe for 
Laboratorier.

9. Våland 2023
I 4K 2017 var Arealplan Våland med mulighetsstudie 2023 inne i sin avsluttende 
fase. Da funksjonsfordelingen mellom Ullandhaug og Våland, samt driftsmodeller for 
dagbehandling fortsatt var under bearbeiding, ble det valgt å holde rapporten på en 
detaljeringsgrad tilsvarende et konseptvalg.

I tidligere faser av prosjektet var det utarbeidet 2 alternative arealplanforslag for 
sykehustomten på Våland.

 Alternativ A hadde som hovedfokus å tilfredsstille forventningene til reduserte 
leie- og FDV-kostnader.

 Alternativ B var fokusert på hva som var mulig å få til innenfor den 
investeringsrammen som er avsatt til driftstilpassinger på Våland.
 

Prosjektgruppen valgte så å utarbeide et alternativ C, som hadde som mål å kunne 
frigjøre et større tomteareal enn hva tilfelle var i alternativ B. Hovedforskjellen mellom 
alternativ B og C er at tomtearealet langs sykehustomtens nordøstre hjørne blir 
frigjort og aktiviteten fra byggene på denne tomten ble flyttet til udisponerte arealer i 
Vestbyggets etasje 3-5.

 
Prosjektgruppen fokuserte så på å gjennomgå og kvalitetssikre arealberegninger, 
økonomiske analyser, oppdatere tegningsunderlag og ferdigstille prosjektrapporten. 
Prosjektrapporten fra Arealplan Våland med mulighetsstudie 2023 ble overlevert 
administrerende direktør 22. november 2017, og skal så behandles i prosjektrådet i 
januar 2018 og deretter presenteres i styret i Helse Stavanger HF den 21. februar, og 
til behandling i styremøtet i Helse Stavanger HF den 23. mars 2017.

Det presiseres at Arealplan Våland 2023 ikke har inkludert forhold i tilknytning til 
avhending av eiendommer. Dette håndteres av Helse Stavanger. 
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Q2 Q3 Q4 Q1
2021

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

Q2 Q3 Q4 Q1
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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 C AN AN E / BroeneE / Broene

Systemtester   Integrert systemtesting

Ferdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstartFerdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test



 

 

Vedlegg 2- FORELØPIG entrepriseinndeling SUS2023 Pr. 13.2.2018 

   

Nr: Entreprise Tentativ dato for utsendelse på 
DOFFIN 

K1011 Hoved rigg & drift 2. Kvartal 2018 

K2001 Parkeringshus - ansatte 4. Kvartal 2017 

K2002 Parkeringshus - besøkende 1. Kvartal 2019 

K2101 Grunn- og betongarbeider bygg A, B 3. Kvartal 2018 

K2102 Grunn- og betongarbeider bygg C, D & E 3. Kvartal 2018 

K2201 Råbygg bygg A & B 1. Kvartal 2018 

K2202 Råbygg bygg C, D & E 1. Kvartal 2018 

K2203 Ringen & broer (stål) 4. Kvartal 2018 

K2301 Ytterfasader 1. Kvartal 2018 

K2302 Innerfasader, lysgård, ringen & broer 1. Kvartal 2018 

K2401 Innervegger 4. Kvartal 2019 

K2402 Branntetting 1. Kvartal 2020 

K2403 Maling 1. Kvartal 2020 

K2420 Dører og dørpartier 4. Kvartal 2018 

K2421 Ståldører og -porter 1. Kvartal 2020 

K2422 Stålprofildører og vegger i glass 1. Kvartal 2020 

K2423 Spesialdører 1. Kvartal 2020 

K2424 Låser og beslag 3. Kvartal 2019 

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg 3. Kvartal 2019 

K2502 Gulvbelegg - Steingulv 3. Kvartal 2019 

K2503 Installasjonsgulv 3. Kvartal 2019 

K2504 Systemhimlinger 4. Kvartal 2018 

K2601 Taktekking 1. Kvartal 2020 

K2701 Fast inventar 1 (skreddersydd vare) 1. Kvartal 2019 

K2702 Fast inventar 2  (hyllevare) 3. Kvartal 2019 

K2703 Våtromsgarnityr  3. Kvartal 2019 

K2704 Skiltløsninger 4. Kvartal 2019 

K2801 Metall- og glassarbeider 1. Kvartal 2019 

K2901 Prefabrikerte OP stuer 4. Kvartal 2018 

K2902 Prefabrikerte Baderom 1. Kvartal 2018 

K2903 Luftsmitteisolater 4. Kvartal 2018 

K3001 Intern varme og kjøledistribusjon 2. Kvartal 2018 

K3201 Røranlegg, Bygg A & B 2. Kvartal 2018 

K3202 Røranlegg, Bygg C, D & E 2. Kvartal 2018 

K3401 Gass & trykkluft 4. Kvartal 2018 

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B 4. Kvartal 2018 

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E 4. Kvartal 2018 

K3901 Vertikale sjakter 1. Kvartal 2018 

K3902 Felles teknisk opphengssystem 2. Kvartal 2018 

K4001 El anlegg, Bygg A & B 2. Kvartal 2018 

K4002 El anlegg, Bygg C, D & E 2. Kvartal 2018 

K4101 Pasientkanaler 1. Kvartal 2019 

K4201 Høyspentanlegg (inkl. anleggsbidrag) 2. Kvartal 2019 

K4401 Belysning 2. Kvartal 2019 

K4601 Nødkraft 4. Kvartal 2018 



 

 

K4602 Avbruddsfri strømsforsyning, UPS 2. Kvartal 2020 

K5401 Brannalarm anlegg 1. Kvartal 2020 

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll) 1. Kvartal 2020 

K5403 Pasientsignalanlegg 3. Kvartal 2022 

K5501 AV anlegg 4. Kvartal 2019 

K5601 Byggautomatisering 4. Kvartal 2018 

K6201 Varelagerheis & sengelagerheis 2. Kvartal 2018 

K6202 Person og sengeheis 4. Kvartal 2017 

K6301 Rørpost 2. Kvartal 2018 

K6501 Tøy og avfalls sug 1. Kvartal 2018 

K6701 AGV 3. Kvartal 2019 

K6801 Sengevask 1. Kvartal 2018 

K7701 Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass) 4. Kvartal 2021 

K7702 Utomhus (Gårdsrom og Torg 23b) 4. Kvartal 2020 

K7801 Infrastruktur - Entreprise 1 1. Kvartal 2018 

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2 3. Kvartal 2018 

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3 4. Kvartal 2018 

K7804 Infrastruktur - Entreprise 4 4. Kvartal 2018 

K7805 Infrastruktur - Entreprise 5 4. Kvartal 2020 

K7806 Infrastruktur - Entreprise 6 3. Kvartal 2021 

K7807 Infrastruktur - Entreprise 7 4. Kvartal 2019 

 



Vedlegg 3 – Kostnadstabeller og kostnadskurver 
 

Trappetrinns-kurven under viser bevilgning i 2017 kroner. Grunnlaget for prognosen (S-kurven) er 

løpende kroner og delta mellom bevilgning og prognosen er inflasjonskostnad.  



Vedlegg 4 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) 

 

SUS2023 Nytt Universitetssykehus i Stavanger

1 SUS2023

1A Forprosjekt 1D06 Sengebygg Sør (Bygg B/71)

1A01 Forprosjekt 1D06A Sengebygg Sør (Bygg B/71)

1A01A Forprosjekt 1D06A01 - Råbygg

1A01A01 - Byggherreorganisasjon 1D06A02 - Fasader og tett bygg

1A01A02 - Rådgivere 1D06A03 - Innvendig arbeider

1B Prosjektstøtte 1D06A04 - Person og sengeheis

1B01 Prosjektstøtte 1D07 Akuttbygg 1&2 (Bygg C&D/21)

1B01A Prosjektorganisasjon 1D07A Akuttbygg 1&2 (Bygg C&D/21)

1B01A01 - Ansatte Helse Stavanger 1D07A01 - Råbygg

1B01A02 - Ansatte Sykehusbygg 1D07A02 - Fasader og tett bygg

1B01A03 - Konsulenter prosjektledelse 1D07A03 - Innvendig arbeider

1B01A04 - Konsulenter byggeledere 1D07A04 - Person og sengeheis

1B01A05 - Prosjektkontor 1D08 Teknisk sentral, ambulansemottak og helikopterlandingsplass

1B01B Reise og møtekostnader 1D08A Teknisk sentral og  ambulansemottak

1B01B01 - Reisekostnader 1D08A01 - Råbygg

1B01B02 - Møtekostnader 1D08A02 - Fasader og tett bygg

1B01C Uavhengige kontrakter 1D08A03 - Innvendig arbeider

1B01C01 - Studier og uavhengige kontroller 1D08B Helikopterplass

1B01C02 - Diverse 3dje parts tjenester 1D08B01 - Råbygg

1B02C03 - Helse Vest IKT 1D08B02 - Fasader og tett bygg

1B01D Spesielle kostnader 1D08B03 - Innvendig arbeider

1B01D01 - Tomtekjøp 1D09 Behandlingsbygg (Bygg E/11)

1B01D02 - Kunst og utsmykking 1D09A Behandlingsbygg (Bygg E/11)

1B01D03 - Forsikring 1D09A01 - Råbygg

1B01D05 - Lisenser, gebyrer og andre kostnader 1D09A02 - Fasader og tett bygg

1C Prosjektering 1D09A03 - Innvendig arbeider

1C01 Prosjektering 1D09A04 - Person og sengehais

1C01A Detalj prosjektering 1D10 Ringen og broer

1C01A01 - Funksjonsprosjektet 1D10A Ringen og broer

1C01A02 - Konkuransegrunnlag og kontrahering 1D10A01 - Fabrikasjon & installasjon - Ringen og broer

1C01A03 - Detalj prosjektering 1D11 Materiell og Utstyr

1C01A04 - NordicCOWI 3dje parts tjenester 1D11A Materiell og Utstyr

1C01B Byggeoppfølging 1D11A01 - Rørpost

1C01B01 - Oppfølging i byggeperioden 1D11A02 - Tøy og avfallssug

1C01B02 - Systematisk ferdigstillelse 1D11A03 - Sengevask

1C01B03 - Reklamasjonsfasen 1D11A04 - Autoklaver

1D Entrepriser 1D11A05 - AGV

1D01 Rigg & drift 1D11A08 - Person og sengeheis

1D01A Rigg og drift 1D11A09 - Vareautomat og sengeautomat

1D01A01 - Rigg og drift hovedentreprise 1E Medisinsk Teknisk Utstyr

1D01A02 - Rigg og drift entrepriser 1E01 Medisinsk Teknisk Utstyr

1D02 Infrastruktur og landskap 1E01A Medisinsk Teknisk Utstyr

1D02A Infrastruktur  1E01A01 - Medisinsk Teknisk Utstyr Våland

1D02A01 - Infrastruktur Stavanger kommune inkl. Byggeledelse 1E01A02 - Medisinks Teknisk Utstyr SUS2023

1D02A03 - Infrastruktur Rogaland fylkeskommune inkl. Byggeledel 1F Ombygging våland

1D02A04 - Infrastruktur Sola kommune 1F01 Ombygging Våland

1D02A05 - Vei, vann og avløp 1F01A Ombygging Våland

1D02A06 - Klargjøring av tomt og adkomstveier 1F01A01 - Prosjektering/Byggeledelse ombygging Våland

1D02B Landskap 1F01A02 - Ombygging våland

1D02B01 - Landskap 1G Reserve for uspesifiserte kostnader

1D03 Grunn- og betong arbeider 1G01 Reserve for uspesifiserte kostnader 

1D03A Grunn- og betong arbeider Øst 1G01A Reserve for uspesifiserte kostnader

1D03A01 - Grunn- og betong arbeider Øst Bygg C,D & E 1G01A01 - Reserve for uspesif iserte kostnader

1D03B Grunn- og betong arbeider Vest

1D03B01 - Grunn- og betong arbeider Vest Bygg A & B

1D04 Parkeringshus

1D04A Parkeringshus ansatte

1D04A01 -  Parkeringshus ansatte 2 Usikkerhetsavsetning

1D04B Parkeringshus besøkende 2A OU-prosjektet

1D04B01 -  Parkeringshus besøkende 2A01 OU-prosjektet

1D05 Sengebygg Nord (Bygg A/81) 2A01A OU-prosjektet

1D05A Sengebygg Nord (Bygg A/81) 2A01A01 - OU prosjektet

1D05A01 - Råbygg 2B Usikkerhetsavsetting

1D05A02 - Fasader og tett bygg 2B01 Usikkerhetsavsetting

1D05A03 - Innvendig arbeider 2B01A Usikkerhetsavsetting

1D05A04 - Person og sengeheis 2B01A01 - Usikkerhetsavsetting



 

Prosjektnedbrytningsstrukturen er en hierarkisk struktur som bryter prosjektet ned i detaljerte 
deloppgaver og på den måte gir en oversikt over omfanget på leveransene til prosjektet med en 
underliggende beskrivelse av alle deloppgavene. 

SUS 2023 er delt inn i tre områder; styringsrammen, OU prosjektet og usikkerhetsavsetningen.  

Styringsrammen er videre delt inn i underområder for Forprosjekt, Prosjektstøtte, Prosjektering, 
Entrepriser, Medisinsk Teknisk utstyr og brukerutstyr, Ombygging Våland og Reserve for 
uspesifiserte kostnader.  

 

Usikkerhetsavsetning disponeres av styret i Helse Stavanger HF.  

 

Prosjektnedbrytningsstrukturen brukes i prosjektstyringen for å kunne sammenligne 
kostnadsforbruket med ferdigstillelsesgrad. 
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1.4.11 Ringen..................................................................................................................... 6 

1.4.12 Ombygging Våland .................................................................................................. 6 

 

  



Vedlegget beskriver estimatutviklingen for styringsrammen fra forprosjektet (B4 
beslutningen) til funksjonsprosjektet. Alle kostnader i dette kapittelet er i 2017 kroneverdi. 

 

 Forprosjektet 1.1

Forprosjektet inkluderer alle aktiverte kostnader fram til og med juni 2017.  I forprosjektet var 
disse kostnadene estimert til 121 millioner kroner, mens de bokførte kostnadene er 117 
millioner. Besparelsen på 4 millioner kroner er overført til Reserven for uspesifiserte 
kostnader. 

 

 Reserve for uspesifiserte kostnader («contingency») 1.2

I forbindelse med registreringen av estimatet i Pims365, brutt ned etter PNS (se vedlegg 4) 
ble alle entreprisekostnadene fra forprosjektfasen (bortsett fra MTU) redusert med 10%, og 
nevnte % overført til reserve for uspesifiserte kostnader , (såkalt «contingency» i prosjekt-
terminologi). Denne reserven forventes å medgå i sin helhet, men er, før kontrakter er 
inngått, ikke spesifisert i ytterligere detalj. Ved avsluttet forprosjekt var denne reserven på ca. 
745 millioner kroner. I forbindelse med oppdatering av estimatet, er reserven redusert med 
395 millioner kroner for å holde styringsrammen uendret. Reserve for uspesifisert utgjør ved 
avsluttet funksjonsprosjekt ca. 450 millioner kroner, eller ca. 5 % av styringsrammen.  

Den største usikkerheten i estimatet er markedssituasjonen. De første tilbudene som 
kommer inn i løpet av 1ste halvår 2018 vil da gi en indikasjon på om forutsetningen er riktig.  

Ihht. Vedtakspunkt 6 fra B4, godkjent forprosjekt av 9. juni 2017, vil en avvente med å sette i 
gang prosjekteringsarbeid av alternativer fra den såkalte prioriteringslisten (tiltak for en mulig 
økning av funksjonene i BT1 innenfor kostnadsrammen på 8,43 mrd. 2017 kroner) til slutten 
av 2018. Da vil flere store kontrakter være inngått og en vil vite mer om markedssituasjonen i 
regionen.  

Det foreligger i tillegg en såkalt «kuttliste» fra forprosjektfasen som SUS2023 har bearbeidet 
videre i funksjonsprosjektfasen. Denne, med beskrivelse av de ulike alternativene, vil bli 



presentert for styret for videre anbefaling og beslutning skulle markedssituasjonen kreve at 
tiltak fra kuttlisten må iverksettes. 

Endelig areal (m2) for BT1 vil bli presentert for styret til beslutning i slutten av fjerde kvartal 
2018. 

 

 Generelle kostnader (konto 8 i Bygningsdelstabellen, ref. NS 3453) 1.3

Ved utarbeidelsen av kostnadsestimatet for konseptfasen, og videre oppdatering i 
forprosjektfasen, var kostnadene for Prosjektstøtte (prosjektorganisasjonen) og for 
Prosjektering (rådgiverne Nordic COWI) pluss kostnader for IKT-støtte fra Helse Vest IKT, 
inkludert i bygge-kostnadene (konto 8 etter NS 3453) som en % av totale 
entreprisekostnader. (Kto 1-7 fra bygningsdelstabellen i NS3453). Dette er en standard 
fremgangsmåte for større utbyggingsprosjekter, som ikke har tilstrekkelig detaljinformasjon 
ved ferdigstilt forprosjekt (B4 beslutningen) til å bryte ned totalbeløpet i enkeltposter og 
detaljer.  

For SUS2023 utgjorde denne kostnaden 1.173 millioner kroner, og 28,8% av 
entreprisekostnadene.   

I løpet av funksjonsprosjektfasen har byggherren sammen rådgiverne jobbet med å detaljere 
ut gjennomføringsstrategien, hvordan entreprisene skal deles inn og anbudskonkurransene 
følges opp, både i tilbudsfasen og gjennomføringsfasen. Og som et resultat av dette, ble 
kostnadene til både prosjektstøtte og prosjektering detaljert ut og brutt ned i tråd med PNS 
(Prosjektnedbrytingsstrukturen i Pims365). Som et resultat er kostnadsprognosen for både 
prosjektstøtte og prosjektering økt med til sammen 205 millioner 2017 kroner. Reserven for 
uspesifiserte kostnader er redusert tilsvarende, og utgjør nå 450 millioner kroner (ref. kapittel 
1.2 over for nærmere forklaring). 

Under følger en nærmere forklaring av de to største postene i konto 8: 

1.3.1 Prosjektstøtte 

Kostnadsprognosen for prosjektstøtte (prosjektorganisasjonen) er økt med ca. 32 millioner 
kroner som følge av økning i timerater for innleid prosjektpersonell, bruk av dRofus 
programvare (som ikke var inkludert opprinnelig) og kostnader for studier og uavhengig 
kontroll. Det er lagt opp til en bemanningsplan etter råd og anbefalinger fra 
sykehusutbygginger som har hatt ca. tilsvarende oppdeling i entrepriser. Se vedlegg 7 for 
bemanningsplan. 

1.3.2 Prosjektering 

Ved overgangen fra funksjonsprosjektfasen til detaljprosjekt/-gjennomføringsfasen er 
kostnadsprognosen for prosjekteringen oppdatert, og behov for bistand fra 
rådgivningsgruppen Nordic COWI fra og med detaljprosjekteringen er gjennomgått og 
oppdatert. Dette basert på valgt entrepriseform-/gjennomføringsmodell, inndeling i antall 
entrepriser og etter nærmere avtale med byggherren.  

Estimatet for prosjekteringen ved ferdigstilt forprosjekt var basert på tilbudet fra Nordic COWI 
av desember 2014 – som igjen var utarbeidet på grunnlag av Helse Stavanger HFs 
ytelsesbeskrivelse (basert på 100.000 m2 sykehusareal) – altså grunnlaget for konkurransen, 
fra november 2014. Dette lå innenfor de 28,8% nevnt over.  

Kostnadsprognosen for prosjekteringen er økt med ca. 173 millioner kroner, og kan forklares 
ytterligere som følger: 

 Økning i antall entrepriser. Ytelsesbeskrivelsen er basert på en oppdeling i 17 

entrepriser, og beskriver at evt. oppdragskonsekvenser av å endre dette antallet  



avtales med byggherren ved oppstart detaljprosjektering. (altså i 1. kvartal 2018) 

SUS2023 har nå en oppdeling på ca. 70 entrepriser (fremdeles ikke helt låst), noe 

som vil medføre behov for betydelig større bistand fra prosjekteringsgruppen. Det 

forventes tilsvarende reduksjon hos de enkelte entreprenørene siden denne jobben 

nå gjøres av byggherrens rådgivere 

 Økning i omfang. Dette gjelder bla. økning i sykehusareal (utover 100.000 m2), 

infrastruktur/landskap og P-hus (for arkitekt og rådgivende ingeniører i 

totalentreprisen) 

 Estimert bistand til byggeledelse/oppfølging entreprenører i byggeperioden utover det 

som er spesifisert i ytelsesbeskrivelsen i kontrakten 

 Estimert bistand i forbindelse med systematisk ferdigstillelse. Ytelsesbeskrivelsen 

beskriver at bistand til byggherren skal skje etter behov og nærmere avtale – som 

altså ikke var inkludert i opprinnelig estimat, og er nå inkludert ihht. avtale med 

byggherre. SUS2023 skal innføre systematisk ferdigstillelse på et helt annet nivå enn 

det som har vært tilfellet i sykehusprosjekter (etter mønster fra Statsbygg og 

opprinnelse i Olje og Gassindustrien) 

 Estimert bistand i forbindelse med reklamasjonsfasen. Ytelsesbeskrivelsen beskriver 

at bistand til byggherren skal avtales etter nærmere behov  – dette er estimert behov 

fra byggherren 

 Forventet deltakelse/bistand i optimaliseringsfasen (samspillsfasen) med 

entreprenørene. Ytelsesbeskrivelsen beskriver at oppdragskonsekvenser av dette 

avtales ved oppstart detaljprosjektering. 

 

 Entrepriser 1.4

Brutto areal (BTA) for byggene har økt med ca. 2.200 m2 til ca. 107.200 m2 sammenlignet 
med tilsvarende areal for forprosjektet som var på ca. 105.000 m2: 

 Sengebygg Nord (Bygg A)   +    499 m2  

 Sengebygg Sør (Bygg B)   +    264 m2 

 Akuttbygg (Bygg C & D)   + 1 139 m2  

 Behandlingsbygg (Bygg E)   +    235 m2  

 Teknisk sentral og ambulansemottak +      84 m2  

 Ringen     -       34 m2  
 
Sum      +  2 187 m2 

 

Arealet for Parkeringshus Ansatte og Besøkende er økt med ca. 900 m2 ref. forklaring under 
pkt. 1.4.5. 

1.4.1 Rigg og drift 

Rigg og drift er estimert som en fast prosent av direkte entreprisekostnader, og 
konsekvensen av økningen av direkte entreprisekostnader gir dermed en tilsvarende økning 
på 43 millioner kroner for rigg og drift. 



1.4.2 Infrastruktur 

Kostnadsprognosen er økt med 84 millioner kroner som følge av økt detaljeringsgrad av det 
tekniske underlaget. Den største økningen er knyttet til kommunale vann og avløpsanlegg. 
Alle kostnadene for infrastruktur inkluderer 25 % merverdiavgift. Effekten av 
anleggsbidragsmetoden er foreløpig ikke inkludert, og utgjør ca. 80 millioner kroner i 
reduksjon. 

1.4.3  Landskap 

Kostnadsprognosen er økt med 9 millioner kroner som følge av økt detaljeringsgrad av det 
tekniske underlaget, og det er inkludert elementer som ikke var medtatt i forprosjektet, så 
som bedre og alternativ rute med belysning fra p-plass ansatte, valgt type underlag på torg 
og veier, p-plasser på torg for HC, p-plasser hvite ambulanser, større stoppested for buss 
mm. 

1.4.4 Grunn og betongarbeider 

Kostnadsprognosen er økt med 8 millioner som følge av at det planlagt utgravde arealet er 
økt med 714 m2 og økt detaljeringsgrad av det tekniske underlaget.  

1.4.5 Parkeringshus Ansatte og for Besøkende 

Kostnadene er økt med 20 millioner kroner som følge av økt areal pr p-plass, økte 
enhetspriser og økt detaljeringsgrad av det tekniske underlaget. Det er besluttet å bygge 
hele p-huset for besøkende i BT1, for å unngå å måtte ha byggeaktivitet like ved et sykehus i 
drift i BT2. Tilsvarende er p-hus for ansatte redusert med tilsvarende antall plasser i BT1, slik 
at det nå planlegges for 400 p-plasser i p-hus for besøkende og 500 p-plasser i p-hus for 
ansatte, totalt 900 p-plasser i overensstemmelse med rekkefølgekravene i 
områdereguleringsplanen. 

1.4.6 Sengebygg Nord – Bygg A 

Kostnadsprognosen er økt med 28 millioner kroner som følge av økt areal og økt 
detaljeringsgrad av det tekniske underlaget, fordelt som følger. 

Råbygg, redusert med   -10 millioner kroner 

Fasader og tett bygg, økt med  12 millioner kroner 

Innvendige arbeider, økt med   26 millioner kroner 

1.4.7 Sengebygg Sør – Bygg B 

Kostnadsprognosen er redusert med 7 millioner kroner som følge av økt detaljeringsgrad av 
det tekniske underlaget, fordelt som følger: 

Råbygg, redusert med  -1 million kroner 

Fasader og tett bygg, økt med   2 millioner kroner 

Innvendige arbeider, redusert med -8 millioner kroner 

1.4.8 Akuttbygg – Bygg C & D 

Kostnadsprognosen er økt med 20 millioner kroner som følge av økt areal i post-
operasjonsavdelingen, etter innspill fra brukergruppene og vedtak i prosjektrådet, og dette 
arealet er også økt i etasjen under, funksjon i økt areal ikke endelig fastsatt, samt økt 
detaljeringsgrad av det tekniske underlaget. Endringene er fordelt som følger: 

Råbygg, økt med   2 millioner kroner 



Fasader og tett bygg, økt med  5 millioner kroner 

Innvendige arbeider, økt med  12 millioner kroner 

1.4.9 Teknisk sentral og ambulansemottak 

Kostnadsprognosen er redusert med 14 millioner kroner, til tross for økt areal i 
ambulansehallen, men primært som følge av økt detaljeringsgrad av det tekniske underlaget, 
fordelt som følger: 

Råbygg, redusert med   -7 millioner kroner 

Innvendige arbeider, reduser med -7 millioner kroner 

1.4.10 Behandlingsbygg – Bygg E 

Kostnadsprognosen er økt med 8 millioner kroner som følge av endring i arealbruk av 
innvendige arbeid, etter innspill fra brukergruppen og vedtak i prosjektrådet, og pga økt 
detaljeringsgrad av det tekniske underlaget, fordelt som følger: 

Råbygg, redusert med   -18 millioner kroner 

Fasader og tett bygg, reduser med -0,2 millioner kroner 

Innvendige arbeider, økt med  27 millioner kroner 

1.4.11 Ringen 

Kostnadene er økt med 13 millioner kroner som følge økt detaljeringsgrad av det tekniske 
underlaget. 

1.4.12 Ombygging Våland 

Kostnadene er redusert med 18 millioner kroner som følge av avstemming mot 
langtidsbudsjettet. 

 

 

 

 



Vedlegg 6 Organisasjonskart 
 

 



Vedlegg 7- Bemanningsplan 
 

Bemanningsplan Ansatte Helse Stavanger 

 

Bemanningsplan Ansatte Sykehusbygg 

 

 

 

Bemanningsplan Konsulenter prosjektledelse 

 



 

Bemanningsplan Konsulenter byggeledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




