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Kunngjøringer, pre-kvalifisering, forhandlinger og tildeling av kontrakter har pågått for fullt
gjennom perioden.
Opprettholdelse av fremdrift rundt anskaffelsesprosessene har høyeste prioritet. Metodikken og
arbeidsflyten som er etablert rundt anskaffelsesprosessene muliggjør effektive anskaffelser av
høy kvalitet, til tross for flere parallelle aktiviteter og høyt volum.
Per utgangen av juni er kontrakter for i underkant av 50 % av budsjetterte entreprisekostnader
inngått til en samlet verdi av 2 814 millioner kroner. I 2. kvartal ble det inngått kontrakter for 427
millioner kroner. Det nåværende estimatet er at ca. 65 % av entreprisekost vil være kontrahert
innen utgangen av 2019. For ytterligere informasjon se vedlegg 2 og 6,.
Utover entrepriser angitt over, er det totalt inngått øvrige forpliktelser inkludert prosjektering,
ledelse og administrasjon for 1 462 millioner kroner. OU-prosjektet, forprosjekt og Våland er
inkludert i tallene over.
Innkjøp av MTU og brukerutstyr utgjør en betydelig andel av prosjektets totale budsjett (ca. 1 mrd
kroner). Dette kommer i tillegg til entreprisene nevnt over, og innbefatter bl.a. over 5000 artikler
forventet oppdelt i underkant av 100 innkjøpspakker. Det har vært avviklet møter med
Sykehusinnkjøp HF for å bli enige om roller og ansvar for nevnte anskaffelser, og et
samarbeidsdokument som vil bli signert av administrerende direktør i begge foretakene er under
arbeid.
Prosjektet har besvart klager/gitt utvidet begrunnelser fortløpende. Tilsvar er utarbeidet for to
KOFA-klager, K5601 Byggautomatisering og for K3601 Luftanlegg A og B bygget.

1.1.1 Kunngjøringer
I løpet av andre kvartal 2019 ble følgende entrepriser kunngjort (entrepriser som er kunngjort og
er under forhandling/ev. kontrakt signert, er ikke inkludert her):














K6201 Varelagerheis
K6203 Sengelagerheis
K4401 Belysning
K5401 Brannalarmanlegg
K5403 Pasientsignalanlegg
K3301 Brannslukkeanlegg
K4101 Pasientkanaler
K3203/K3204 Røranlegg Bygg A og Bygg B
K2702 Fast inventar 2
K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer
K2503 Installasjonsgulv
K2511/K2512 Gulvbelegg
K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)
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1.1.2 Prekvalifisering
Prekvalifisering er gjennomført for tilbydere til følgende entrepriser i løpet av andre kvartal:









K1017 Provisorisk IKT
K1013 Hovedbedrift
K3301 Brannslukkeanlegg
K5403 Pasientsignalanlegg
K3203/K3204 Røranlegg
K4401 Belysning
K4101 Pasientkanaler
K5401 Brannalarmanlegg

1.1.3 Pågående evaluering
For følgende entrepriser er tilbud mottatt, men fremdeles under evaluering og/eller forhandling
og/eller klar til signering pr. utgangen av juni 2019:







K2701 Fast inventar 1
K2504 Systemhimlinger 1
K2505 Systemhimlinger 2
K3002 Kjelanlegg for bioolje
K3601 Luftanlegg bygg A og B
K3602 Luftanlegg Bygg C, D og E

1.1.4 Signerte kontrakter
Følgende kontrakter er signert i løpet av andre kvartal 2019. Alle verdier i norske kroner inkludert
mva.












K3202 Røranlegg (Roxel Tekniske AS,130 millioner)
K1012 Brakkerigg (Ramirent AS, 36 millioner)
K1016 Provisorisk El anlegg (Sinus Elektro AS, 28 millioner)
K5601 Byggautomatisering, (OneCo, 47 millioner)
K4601 Nødkraft (Coromatic AS, 23 millioner)
K3001 Varme- og kjøledistribusjon (Sig. Halvorsen AS, 31 millioner)
K3003, Varmepumper (Therma Industri AS, 11 millioner)
K1013 Hovedbedrift (Aktiv HMS Prosjekt AS, estimert til 25 millioner)
K3004, Energibrønner i fjell (Rototech AS, 10 millioner)
K1017 Provisorisk IKT-anlegg (Bravida Norge AS, 14 millioner)
K2420 Dører og dørpartier (Byggmester Sagen AS , 64 millioner)
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Utbygging av offentlig infrastruktur

1.2.1 Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset:
Forslaget til detaljregulering har vært lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14.06. Åpent
informasjonsmøte ble avholdt den 20.05. Det er mottatt mange høringskommentarer fra naboer,
særlig vedrørende avkjøringsvei og sykkel/gangbro over rundkjøring ved Madlaveien/Kristine
Bonnevies vei. Det utredes en alternativ løsning for fotgjengere og syklister med undergang i
stedet for bro over Kristine Bonnevies vei til andregangs behandling av planen.

1.2.2 Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord:
Planforslaget er under utarbeidelse i samarbeid med Sola og Stavanger kommune.
Kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune har krevd at det gjennomføres arkeologiske
registreringer. Det er inngått avtaler med grunneierne om rett til å utføre registreringene.
Rogaland fylkeskommune startet på arkeologiske registreringer i planområdet 25.06.19, og
SUS2023 har bekreftet at prosjektet vil bekoste gjennomføring av registreringene. (budsjettert til
ca 600 000 kroner). (I august kom rapporten hvor det fremgikk at det ikke var gjort noen
arkeologiske registreringer i området).

1.2.3 Infrastrukturentreprise K7801:
Arbeidene med anleggsveier og vann- og avsløpsledninger fra Madlaveien og opp til
sykehustomten samt avskjærende grøfter langs østsiden av sykehuset ble ferdigstilt iht. plan 1.
april. Sluttoppgjøret er gjenstående, men det forventes ikke at prognosen overskrides.

1.2.4 Infrastrukturentreprise K7802 og K7803:
Stangeland Maskin AS startet den 11. mars på arbeidene for infrastruktur K7802 hvor Stavanger
kommune er byggherre. For Infrastrukturentreprise K7803 nærmer prosjekteringen seg
ferdigstillelse, og planene ble oversendt til Stavanger kommune for gjennomsyn 14.06.19.
Det ble gjennomført kostnadsberegning av kollektivaksen og adkomsten fra Kristine Bonnevies
vei etter anslagsmetoden den 05.06, med Statens vegvesen som prosessleder. På grunnlag av
kostnadsberegningene skal det forhandles med fylkeskommunen om delfinansiering fra
fylkeskommunen eller Bymiljøpakken, samt inngås avtale om refusjon av mva. etter
anleggsbidragsmodellen.
Det ble avholdt et nytt møte med Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Kolumbus den
13.06 vedrørende status Bymiljøpakken, og for å opprettholde trykket for å få etablert bussfelt til
Jåttåvågen og et godt busstilbud før sykehuset tas i bruk i 2023. Planarbeidet følger oppsatt plan.
Møte med Sandnes kommune, Stavanger kommune, Statens Vegvesen og SUS2023 ble avholdt
for å høre ut Statens Vegvesens vedrørende uttalelser i Stavanger Aftenblad om alternativ
avkjøringsvei og kryss på Madlaveien til sykehuset. Sola kommune vil sende formell henvendelse
til Statens Vegvesen i etterkant for å få stadfestet og dokumentert at opprinnelig og planlagt
løsning via Kristine Bonnevies vei er den foretrukne løsning. Dette med tanke på
høringsprosessen som pågår.
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Erverv av grunn

I henhold til avtalen med Innovasjonspark Stavanger begjærte Helse Stavanger skjønn den
28.02, og oversendte utkast til spesielle skjønnsforutsetninger 20.06.19.
Overskjønnet for Kristine Bonnevies vei 1 ble gjennomført fra 03.- 05.06. Grunneiernes advokat
er varslet om at ønsket overtakelsesdato av tomten er 01.10.19. Resultat av overskjønnet
forventes ultimo august. (Resultat mottatt 16.08 - pris redusert med 6 millioner).
Stavanger kommune har gitt tillatelse til fradeling av arealene som erverves fra Rogaland
fylkeskommune, Stavanger kommune og Innovasjonspark Stavanger i den delen av
sykehustomten som er detaljregulert, slik at sykehustomten kan matrikuleres. Etter at
matrikulering er foretatt, skal arealene overskjøtes til Helse Stavanger.

1.4

Prosjektorganisasjonen

I tråd med at aktiviteten kommer til å øke suksessivt fremover, er økt bemanning nødvendig for å
sikre fremdrift på byggeplass samt ivaretagelse av prosjektets standarder for styring og
oppfølging. Det har blitt vektlagt at nødvendig oppbemanning utføres i god tid for å sikre
tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med prosjektet, gi opplæring i nye systemer og
erfaringsoverføring til nytt personell.
Iht. ressursplan er følgende stillinger besatt og personell startet i perioden: rådgiver anskaffelser/
jurist, risiko- og kvalitetsleder/prosjektstyringsleder, rådgiver kostnadsstyring og IKT planlegger.
Prosessen med videre styrking av stab med byggeledere, samt ansettelse av LEAN koordinator,
er pågående.
For ytterligere informasjon se vedlegg 4.

2.
2.1

Prosjektstyring
Risikostyring

Prosjektet arbeider strukturert og aktivt med risikostyring. Fokus er å etablere eierskap og
dedikert ansvar hos den enkelte i organisasjonen. Konsekvens- og sannsynlighetsreduserende
tiltak defineres fortløpende og effekten av disse vurderes. Fast møtestruktur er etablert hvor
ledergruppen i forkant av månedsrapportering i fellesskap gjennomgår risikobildet og prioriterer
risikoer i forhold til etablering av "Topp ti liste".
Integrering av nåværende entreprenører er påbegynt og møtt med positivitet. Deres risikoer vil
utgjøre underliggende støtteinformasjon for byggherre i prosessen med å etablere et helhetlig
risikobilde for prosjektet, og man forventer at dette vil være et virkemiddel til enda tettere
samarbeid mellom partene.
For ytterligere informasjon se vedlegg 5.
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Pims365 status

Som konsekvens av høyere aktivitet i prosjektet har behovet for opplæring av nye og
eksisterende entreprenører økt, og kapasiteten er styrket på dette området. Funksjonalitet har
blitt optimalisert for å tilpasses de prosesser som er spesifikke for prosjektet. Interne
opplæringsmøter avholdes ukentlig og ellers ved behov.
Øvrige aktiviteter vedrørende Pims365 som er påbegynt eller gjennomført i perioden:
Prosessbeskrivelse for tilgangsstyring, tilretteleggelse for oppfølging og kontroll av 14-0
prosessen og rapportering av HMS indikatorer.

3.

HMS

Prosjektet hadde en personskade i april kategorisert som K2/K4 (Hendelse med mindre
personskade, men med potensial for mer alvorlig personskade), klemt finger, og personen ble tatt
til røntgenundersøkelse. Det ble ikke avdekket noen skade, og personen returnerte til arbeidet.
Sikring av anleggsområdet har høy prioritet med bl.a. innføring av gode sikringsrutiner og
etablering av byggegjerde. Det er gjennomført befaring med Stavanger kommune og Stangeland
Maskin AS vedrørende utvidelse av byggegjerdet for å hindre gjentakende kryssing av sperringer,
primært av syklister.
Prosjektet mottar klager på støy og rystelser, og disse følges opp fortløpende. Det planlegges
med informasjonsmøte for de berørte etter ferien for å orientere om planlagt arbeid på
byggeplass til høsten. Informasjonsbrev til naboer er sendt ut i slutten av juni med orientering om
nedskalering av byggeaktivitet på tomten i ferieperioden.
Arbeidstilsynet gjennomførte kontroll i uke 22 med fokus på byggherrens plikter og krav til
byggherre i byggherreforskriften. Arbeidstilsynet konkluderte med at prosjektet tilfredsstiller
gjeldende regelverk for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).
Det har vært gjennomført møte med skatteetaten i forbindelse med prosjektets arbeid knyttet til
lønns- og arbeidsvilkår samt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Påfølgende opplæring hos
skatteetaten ble gjennomført i juni.
Oppfølging av hovedbedriftsansvaret står sentralt for å sikre høyt HMS-fokus når flere
entreprenører kommer inn på anlegget. SUS2023 er definert som hovedbedrift, i tillegg er det
kontrahert ekstern ekspertise (tiltrådte i juni), som skal bistå byggherre i hovedbedriftsrollen.
Dette personellet vil rapportere direkte til prosjektets HMS ansvarlige.
Vernerunder, SHA møter, ROS analyser og risikovurderinger gjennomføres iht. etablerte planer,
og tilstedeværelse på byggeplass vektlegges.
-
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Det er påløpt 638 millioner kroner mot planlagt 789 millioner kroner i kvartalet.
Budsjettavviket på -151 millioner kroner skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettert for
prosjektstøtte og prosjektering, samt noe forsinket oppstart for enkelte entrepriser.
På grunn av implementeringen av SAP har det ikke vært mulig å gjøre en fullstendig oppdatering
av kostnadene for mai- og juni-rapporteringen. Implementeringen av SAP/LIBRA har skapt store
utfordringer mht. kostnadsstyringen i prosjektet, og det er indikasjoner på at påløpt verdi er noe
for lav per juni.
Oppstart av detaljert kostnadsestimering for MTU og brukerutstyrsanskaffelser er påbegynt og
forventes inkludert i neste prognoseoppdatering. Rammen er imidlertid uendret, se over.
Referanseplan ble låst tidlig i juli, og det vil deretter bli arbeidet med en tettere integrasjon mellom
kost og plan frem mot prognoseoppdateringen pr 3K 2019.
For ytterligere informasjon se vedlegg 3.

4.2

Plan og fremdrift:

Planleggingsavdelingen har i perioden arbeidet tett opp mot prosjektering og entreprenører, og
utvikling av omforent fremdriftsplan (for kjent arbeidsomfang) har stått sentralt hele perioden.
Grunnet sene endringer (pga. optimaliseringsprosessen med entreprenør) i underliggende
prosjekteringsbasis har dette vært utfordrende, men referanseplan ble som nevnt ferdigstilt og
låst tidlig i juli.
Planlegging og fremdriftsmåling av prosjekteringsaktiviteter pågår i tett samspill med rådgivere.
Partene arbeider integrert i samme system, og tettere samspill mellom nevnte planer vil
optimalisere strukturen for gjennomføringen av byggearbeidene.
Grunnarbeider følger oppsatt plan. Dette til tross for at hovedrigg ble tatt inn som ekstra
arbeidsomfang i grunnentreprisen i tillegg til at utsprenging av byggegrop for hele E-bygget ble
inkludert. Totalt sprenges og borttransporteres ca. 10 000 m³ fjellmasse hver uke, og det er
borttransportert totalt ca. 167 000 m³ fjellmasse pr. juni, inkludert entreprise K7802 hvor
Stavanger kommune er byggherre.
Betongarbeider hadde planlagt oppstart i slutten av juli, men en marginal forsinkelse på 1 uke er
varslet. Forskyvning av planen endrer ikke sluttdato for prosjektet.
For K2001 Parkeringshus ansatte er fremdrift iht. omforent fremdriftsplan, og ferdigstillelse av
fundamentering er pågående. Oppstart betongelementmontasje forventes i uke 31.
For ytterligere informasjon se vedlegg 1.
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Brukermedvirkning og samarbeid med SUS2023 OU

Prosjektet har avholdt møter med SUS2023 OU og brukergrupper angående plassering av de
ulike fag/funksjoner. Det er utarbeidet to forslag, en sentermodell-løsning og en med faglig
organisering. Modellene ble presentert for ledergruppen 14. mai.
"Wayfindingsprosjektet" har god fremdrift, og det er avholdt tre møter sammen med
representanter fra sykehuset samt arkitekt. Status i prosjektet ble lagt frem for Prosjektrådet 16.
mai.
Arbeidet med arbeidsprosesser for operasjonsflyt i regi av SUS2023 OU ble startet i april.
I møte mellom administrerende direktør, SUS2023 og SUS2023 OU ble det besluttet at for
organisasjonsprosjektene der arbeidsflyt for ansatte er hovedprosessen, så skal disse
prosjektene ledes av SUS2023 OU. Der det hovedsakelig har bygningsmessig påvirkning,
eksempelvis sterilsentralen, skal SUS2023 ha det fulle ansvaret for arbeidsprosessene.
Flytteprosjektet skal gjennomføres i regi av OU.
Bruken av 3D- studioet fremover har vært behandlet internt i prosjektet. Det planlegges
erfaringsutveksling i Oslo for å se på alternative måter å bruke 3D- studioet på. Videre er Fase 2 i
intermediærprosjektet igangsatt, og representant fra SUS2023 deltar i det videre arbeidet.
Sammen med samhandlingsavdelingen på SUS er det avholdt møte for å sikre god
kommunikasjon mellom prosjektet, fastleger og kommunehelsetjenesten.

6.

Informasjonsarbeid

Det arbeides kontinuerlig med planlegging og gjennomføring av pressehåndtering og publisering
internt og eksternt i forbindelse med kontraktsigneringer. Kontraktstildeling blir i utstrakt grad
omtalt i lokale medier med tilhørende positivitet rundt prosjektets strategi om tilrettelegging for
lokale entreprenører.
Det har blitt utarbeidet infopakker etter møte i prosjektrådet, og disse er distribuert til ledere på
alle nivåer i Helse Stavanger. Utover dette utarbeides det kortfilmer i forbindelse med OU sitt
arbeid vedrørende plassering av fag/funksjoner, i det nye sykehuset, og OU-prosjektet knyttet. til
flyt i akuttmottak. Disse publiseres på intranett.
27. mai ble det arrangert pressebesøk på sykehustomten i samarbeid med Stangeland Maskin
AS. Flere lokale aviser og medier deltok, og SUS2023 ble referert til både i presse og på lokal
TV.

7.

Våland 2023

Perioden har vært preget av konsekvens- og mulighetsstudier vedrørende en potensiell
igangsettelse av utbyggingen av E-bygget på Ullandhaug (BT 2, del 1) og hvilke implikasjoner
dette får for gjenværende drift på Våland. Det er gjennomført ROS-analyse for strålevern i Uetasjen på bygg E, og det pågår aktiviteter inkluderer definisjon av muligheter for frigjørelse av
bygg og tomtearealer i tillegg til driftsøkonomiske beregninger for de ulike alternativene
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vedrørende BT2, del 1.Sistnevnte utføres sammen med økonomiavdelingen i Helse Stavanger og
OU.
Utover dette er beregning av forventet markedspris for den somatiske delen av sykehustomten på
Våland ferdigstilt, samt utredning av alternative energiløsninger for nedskalert bruk av Våland.

8.

Annet

Under følger en kort oppsummering av andre aktiviteter og relevant informasjon i løpet av 2.
kvartal.






9.

Møteserie med representant fra Arbeidstilsynet er avsluttet. Igangsettelsesgodkjennelse
(IG) for betong, råbygg og fasader ble gitt 20.05.
Prosjektdirektør er inkludert i ny ledergruppe i Sykehusbygg HF, og har bla. fått ansvar for
etablering av prosjektstyringsprosessen i Sykehusbygg HF.
Oppstartsmøte BT2, del 1 er gjennomført, og prosjektdirektør leder videre prosess med
utarbeidelse av forprosjektrapporten, som inkluderer deltagelse fra prosjektet, SUS og
rådgiverne.
Prosess for inkludering av MTU-anskaffelser, grensesnitt og koordinering innen
prosjektering og planer er påbegynt.
Beslutning om antall sengerom som åpnes i 2023 og tilsvarende antall poliklinikker har
vært behandlet og besluttet i prosjektrådet.

Hovedaktiviteter neste kvartal

Kunngjøringer, pre-kvalifisering, forhandling og tildeling av kontrakter vil også i neste kvartal være
en av de viktigste aktivitetene for prosjektet.
Det vil være fokus på oppstart av betongarbeider i kombinasjon med pågående grunnarbeider
samt koordinering mellom aktivitetene til entreprenørene for å sikre optimal fremdrift på
byggeplass. HMS oppfølging på byggeplass vil ha kontinuerlig fokus med flere utøvende
entreprenører på samme område, og innføring og erfaringsoverføring til ekstern støtte til
byggherrens hovedbedriftsrolle vil være sentralt i denne prosessen.
Det vil bli jobbet med tilrettelegging for tettere oppfølging og styring av pågående og kommende
aktiviteter gjennom oppbemanning av prosjektorganisasjon, ferdigstilling av omforent plan for
kjente arbeider og låsing av referanseplan.
For å sikre forventet kvalitet på kostkontroll og oppfølging, vil korrigeringer som følge av
SAP/LIBRA innføringen være en sentral aktivitet frem mot neste prognoseoppdatering. Prosjektet
er i kontinuerlig dialog med ansvarlige for innføring av SAP/LIBRA i Helse Stavanger for å sikre at
tilstrekkelige rutiner kommer på plass, slik at forsinkelser og forfalte fakturaer i størst mulig grad
unngås.
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