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1. HMS
Det har ikke vært noen personskader i perioden, og byggeplassen holder et høyt nivå når det 
gjelder orden og ryddighet. Verneutstyr og sikring av arbeid i høyden er definert som 
prioriterte områder fremover. 
Tirsdag 2. juni kjørte en lærling hos Stangeland Maskin AS over egen fot med en fjernstyrt 
borerigg, og brakk et ben i vristen. Hendelsen var på Smedvig AS sin tomt nord for bygg E, 
men innenfor prosjektets byggegjerde. Hendelsen gjaldt følgelig ikke SUS2023, men 
prosjektets beredskapsorganisasjon ble mobilisert i akuttfasen i forbindelse med varsling og 
mottak av nødetater, siden dette som nevnt var innenfor byggegjerdet. 
Der er ingen kjent covid-19 smitte blant entreprenørene på byggeplass. I 
byggherreorganisasjonen har man hatt ett kjent smittetilfelle. Vedkommende har vært i 
karantene på hjemmekontor med milde sykdomstegn hele perioden, og er nå friskmeldt. 
Ulike smitteverntiltak opprettholdes på byggeplass og i de ulike administrasjons- og 
mannskapsbrakkene. Det ble sendt ut en SMS-undersøkelse til samtlige på byggeplass. Det 
fremkom at personell føler seg trygge, er kjent med koronatiltakene og etterlever disse. 
Det gjennomføres ukentlige samhandlingsmøter med entreprenørene for å sikre felles 
situasjonsforståelse, styrking av samhandlingskompetansen og koordinert arbeid for å sikre 
fortsatt god drift på byggeplassen. 
Det er gjennomført "Ida-frokost" med de kvinnelige arbeiderne på byggeplass. Dette var et 
byggherreinitiativ etter oppslag om lærlingen Ida (anonym) i diverse medier om opplevd 
seksuell trakassering på byggeplass. Hensikten med frokosten var å diskutere 
problemstillingen anonymt og forklare om varslingsrutine som er etablert i prosjektet. Både 
prosjektledelsen og ledelsen hos de ulike entreprenørene tar dette på største alvor, og det 
jobbes aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre seksuell eller annen 
trakassering. 
Skatteetaten og Arbeidstilsynet har vært på uanmeldt kontroll der hovedformålet var å 
avdekke eventuelle avvik knyttet til mangelfulle identitetspapirer. Det ble innhentet 
opplysninger fra i overkant av 50 personer hos entreprenører og underentreprenører. 
Rapport etter kontroll vil foreligge i løpet av høsten, men ingen vesentlige avvik ble avdekket. 
Prosjektet har gjennomført intern kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenører på 
byggeplass. Rapport etter gjennomgangen er utarbeidet og oversendt de berørte 
entreprenører, og møte for å diskutere rapporten og eventuelle tiltak er planlagt til midten av 
august. Hovedfunnene går på for høy bruk av overtid (pga. koronasituasjonen) utover maks 
overtid pr. uke og måned iht. AML § 10-6. 
Det planlegges med gjennomføring av fagdag på byggeplass i september med arbeidstittel 
"Sammen mot arbeidslivskriminalitet". Her vil relevante myndigheter, A-krimsenteret, Fairplay 
Bygg Rogaland og arbeidstakerorganisasjoner bli invitert. 
Nøkkeltall 2. kvartal 2020: 

 Antall RUH (Rapportert Uønsket Hendelse) andre kvartal 2020: 254 

 Antall RUH hittil i år (30.06.2020): 462 

 Antall RUH total (30.06.2020): 808 

 Skader med fravær i andre kvartal 2020: 0 

 Skader med fravær hittil i år: 0 

 Skader med fravær totalt: 2 

 Skader uten fravær i andre kvartal 2020: 2 
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 Skader uten fravær hittil i år: 4 

 Skader uten fravær totalt: 10 

2. Entrepriser
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var det inngått 65 entrepriser med en samlet kontraktsverdi 
på 4 001 millioner kroner. Dette utgjør 68,9 % av de budsjetterte entreprisekostnadene. I 2. 
kvartal ble det inngått kontrakter for ca. 500 millioner kroner. 
Mye tid har medgått for først å svare ut ønsket om utvidet begrunnelse, deretter påfølgende 
klage samt innsynskrav i forbindelse med intensjon om kontraktstildeling for analysehallen til 
Roche. Tilbyder som ble innstilt som nummer tre (Abbott) sendte klage til Stavanger tingrett 
og begjærte midlertidig forføyning. Påfølgende rettsforhandlinger ble gjennomført 25. og 26. 
juni. Avgjørelse fra Stavanger tingrett forventes i slutten av uke 28. (Resultatet ble mottatt i 
juli, tingretten forkastet begjæringen og saksøker ble dømt til å betale saksomkostningene til 
prosjektet. Dette er anket av motparten, da de mente saksomkostningen på nær 1 million var 
for høye.) 
I samarbeid med prosjekteringsgruppen er det utarbeidet en oversikt over entrepriser som 
må utlyses dersom utvidelsen av bygg E blir effektuert. Det har blitt gjennomført møteserier 
med prosjekteringsgruppen, prosjektleder bygg og prosjektleder teknikk hvor 
entrepriseoversikten er gjennomgått. Det er gjennomført undersøkelser knyttet til om allerede 
inngåtte entrepriser kan videreføres ved å utøve opsjon eller øke arbeidsomfanget. 
Alternativt må det lyses ut nye konkurranser. Prosjekteringsgruppen utarbeidet et 
høringsutkast som ble kvalitetssikret av Sands Advokatfirma DA. 
Se vedlegg 2 og 9. 

2.1 Kunngjøringer
Følgende entrepriser og MTU-anskaffelser har blitt kunngjort i perioden: 

 K1023 Driftstjenester 

 K1024 Laserskanning og akser (intensjonskunngjøring)

 IO-9440 Pasientløftere

 IO-9802 Enkeltrørsystem (intensjonskunngjøring)

 IO-9801 Felles Prøvemottak, 2. gangs kunngjøring

 IO-9575 RO-vann (03.07.2020)

2.2 Pågående evaluering
For følgende entrepriser/MTU-anskaffelser er evaluering pågående: 

 K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer 

 K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider

 K2002 Parkeringshus besøkende

 K2705 Fast inventar auditorium
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 K2416 Flisearbeider

 K2415 Veggkledninger og fendringer

 K1019 Provisorisk VVS-anlegg

 K1018 Transportanlegg

 K2801 Metall- og glassarbeider 

2.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt
Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt: 

 K2405 Malerarbeider 

 K2601 Taktekking

 K2421 Ståldører og -porter

 K2422 Stålprofildører og -vegger i glass

 K2423 Spesialdører

 K2105 Betongarbeider Utvidelse av Bygg E

 K2411/K2412/K2413/K2414 Innervegger

 IO-9110 Sterilsentral

 IO-9891 Delområde 1 Analysehall 

 IO-9892 Delområde 2 Hematologi 

 IO-9893 Delområde 3 Koagualasjon

 IO-9804 Delområde 4 Urinanalyse

 IO-9801 Enkeltrørsystem 

3. Prosjektering
Det arbeides med tilrettelegging av systemer og rutiner for innsamling, strukturering og 
kvalitetskontroll av FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). En dedikert 
ressurs er leid inn for å ivareta dette arbeidet. 
I samråd med rådgiverne er det besluttet å innføre ytterligere restriksjoner når det gjelder 
forslag til nye endringer. Dette er nødvendig for å sikre at tegningsleveranser blir ferdigstilt i 
tide samt unngå omprosjektering med påfølgende kostnadsøkning. I april ble endringsrådet 
reetablert, og det gjennomføres ukentlige arbeidsmøter for å evaluere mottatte forslag til 
endringer, og enten beslutte eller avvise forslagene. 
Det er besluttet at prosjekteringsgruppen skal detaljprosjektere alle rom slik de ligger i BIM 
(bygningsinformasjonsmodellen) og dRofus på nåværende tidspunkt. Eventuelle endringer 
eller flytting av rom etter dette tidspunkt vil medføre omprosjektering, merkostnader og 
eventuelle krav fra entreprenører. Nevnte forslag til endringer skal følgelig presenteres for 
behandling i endringsrådet før eventuell implementering. 
Laserskanning har vist seg å være et vellykket tiltak der ferdigstilte deler av bygget skannes 
og sammenlignes mot modell. Etter skanning presenteres avvikene for relevant entreprenør 
som korrigerer før overlevering av arbeidet. 
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Det er forventet en del forslag til nye endringer etter ferien. I hovedsak gjelder dette 
radiologiavdeling, melkekjøkken, barnestuer, endoskopiavdelingen og universitetsrom. 

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
Fremdrift på byggeplass har vært opprettholdt som planlagt til tross for koronarsituasjonen, 
og det er ingen avvik av betydning. 
K2103 Grunnarbeider 
Stangeland Maskin AS har startet nødvendig tilleggssprengning for underetasjene for tomten 
til utvidelse av bygg E, og første salve var 26. juni. Dette medfører at sprengningsarbeidet i 
stor grad er ferdigstilt før neste glid skal gjennomføres i september, og man slipper 
problematikken rundt rystelser. 
Grunnarbeider for helikopterlandingsplass pågår, og støttemur av naturstein i varegården er 
stort sett ferdigstilt. Nåværende anleggsvei øst for byggeplass skal omlegges senest i uke 
32. Omlegging av provisorisk høyspent er gjennomført og omkobling utført. 
Utover dette pågår tilbakefylling rundt byggene og knusing av fjellmasse på massedeponiet. 
K2104 Betongarbeider
Betongarbeider for bygg A er i stor grad ferdigstilt. Det gjenstår noe arbeid som ikke kan 
utføres før råbygget er ferdigstilt. Underetasje 1 og 2 i bygg A ble deloverlevert 18. mai. 
Ellers pågår støping av søyler, vegger og dekker i alle bygg utenom A-bygget. 
K2204 Råbygg 
Fremdrift på pop-up fabrikken følger planen. Produksjon av forskalingselementer og 
plattendekker i betong pågår på ekstern betongelementfabrikk, Jærbetong AS, og 
monteringen ble påbegynt i slutten av juni. 
Montasje av glideforskaling for bygg A pågikk i perioden etter påske frem til oppstart av 
gliden mandag 11. mai. Gliden gikk døgnkontinuerlig til 27. mai med en klatrehastighet på 
rundt 2,4 meter pr. døgn og en totalhøyde på 36 meter. 
Pågående arbeid er montering av søyler i 1. etasje i bygg A, samt montering av innvendige 
trapper i sjaktene. Disse ble prefabrikert på pop-up fabrikken på byggeplass. 
K2302 Fasader 
Det er avtalt med Faber Bygg AS at de skal etablere en ekstern lagerplass som skal ivareta 
prosjektets eiendomsrett for fasadeelementer som ikke er tilført byggeplass. 
Produksjonsstart av elementer for ytterfasader er planlagt i månedsskiftet august- 
september. Produksjon av elementer for innerfasader er påbegynt. For øvrig pågår utstrakt 
møtevirksomhet med Faber Bygg AS for å bli enige om ansvar for leverandørprosjektering 
og grensesnitt i så henseende. 
K7802 Infrastruktur 2 
Pågående aktiviteter er installasjonsarbeid i infrastrukturkulvert samt legging av AV-anlegg 
nord for infrastrukturkulvert. Stavanger kommune er byggherre. 
K7803 Infrastruktur 3
Arbeidene startet 02.06 med Torg 24 langs parkeringshuset for ansatte. Stavanger kommune 
er byggherre. Bjelland AS skal utføre oppdraget, og arbeidet vil pågå til tredje kvartal 2021. 
Se vedlegg 4. 
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5. Infrastruktur og erverv av grunn
Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset 
Planforslaget med undergang under Kristine Bonnevies vei ble behandlet i utvalget for plan 
og miljø i Sola kommune 29.01.20. Det ble vedtatt at planforslaget måtte endres før det 
kunne legges ut til offentlig ettersyn. Et nytt samordnet planforslag ble sendt til Sola 
kommune 28.05.20, og er lagt ut til offentlig ettersyn fra 11.06.20 til 07.08.20. 
Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord
Planforslaget har vært til offentlig ettersyn med høringsfrist 15.05.20. Det pågår nå 
gjennomgang av merknader og justering av planforslaget. Det tas sikte på 
andregangsbehandling i utvalget for plan og miljø 26.08.20 og sluttbehandling i 
kommunestyret 17.09.20. 
Detaljregulering av kollektivtrasé fra Jåttåvågen til Universitetsområdet
Planforslaget for kollektivtraséen har vært til offentlig ettersyn frem til 28.02.20. 
Styringsgruppen for Bymiljøpakken krever at kostnadsrammen skal reduseres med 5 %, og 
at det skal utarbeides en ny kostnadsberegning. Dette vil føre til at den videre behandlingen 
blir forsinket. Det legges opp til andregangsbehandling i utvalget for by- og samfunnsutvikling 
15.10.20 og sluttbehandling i kommunestyret 16.11.20. 
Erverv av grunn
Det er mottatt skjøter på de arealene som er ervervet fra Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune. Skjøtene ble tinglyst 26.02.20. 
Skjønnet for arealet som er ervervet fra Innovasjonsparken AS er rettskraftig. Arealet ble 
overskjøtet til Helse Stavanger 02.06.20. 
Avtaler om opparbeidelse av fylkesveianlegg 
Det skal forhandles med Rogaland fylkeskommune om delfinansiering fra Rogaland 
fylkeskommune eller Bymiljøpakken samt inngås avtale om refusjon av mva. etter 
anleggsbidragsmodellen. Det tas sikte på oppstart av forhandlingene i august. 

6. Organisasjon
Prosjektet øker bemanningen i henhold til ressursplan etterhvert som nye funksjoner skal 
dekkes. I perioden har det blitt leid inn ytterligere tre byggeledere, en dokumentkontroller, en 
planlegger og en FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) koordinator. 
Det vektlegges at personell begynner tidlig i forhold til det ansvar de skal ha. Dette for å sikre 
erfaringsoverføring og nødvendig opplæring i prosjektets systemer og rutiner. 
Se vedlegg 3. 

7. Prosjektstyring
Det er besluttet å starte med månedsrapportering fra entreprenører samt intern rapportering 
fra byggeledere fra og med august. Entreprenørene vil rapportere status, utfordringer, 
fremdrift samt plan for neste periode. Byggeledere skal avviksforklare eventuelle avvik hva 
gjelder kostnader og fremdfriftsplan samt beskrive iverksatte tiltak.
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7.1 Risikostyring
Prosedyre for risikostyring er etablert for å sikre struktur og felles forståelse av risikostyring. 
Det gjennomføres månedlig arbeidsmøte med prosjektets ledergruppe for å enes om 
prosjektets «topp 10» risikoer og sikre fokus på valgte risikoer og igangsatte tiltak. 
Risikostyring har blitt introdusert til byggeledergruppen. Byggeledere med kontraktsansvar 
skal identifisere og håndtere byggherrens risikoer for den aktuelle kontrakt. 
Møter avholdes jevnlig med personer fra ledergruppen, prosjekteringsgruppen og 
byggeledelse for å sikre et kontinuerlig oppdatert risikobilde. Risikoreduserende tiltak 
identifiseres fortløpende og følges opp av ansvarlig person. 
Se vedlegg 8. 

7.2 Kostnadsstatus
Kostkontrollgruppen har startet med egne møter med entreprenørene i etterfølgelsen av 
samhandlingsmøtene. Dette gjøres for å klargjøre rutiner rundt fakturering, betalingsplaner, 
a-konto betaling, kontraktsmengder og eventuelle målebrev. Etablering av felles forståelse, 
rutiner og formater i god tid før oppstart vil være arbeidsbesparende for begge parter. 
Prosessen rundt mengdeoppmåling og målebrev er pågående. Dette er tenkt anvendt for 
entrepriser som ikke kan benytte fastprisprinsippet med kontrollmåling, men kompenseres 
etter utførte mengder. 
Akkumulert påløpt kostnad er 1 778 millioner kroner mot planlagt 1 897 millioner kroner. 
Avviket skyldes i hovedsak periodisering og manglende fakturering fra Stavanger kommune. 
Se vedlegg 6 og 7. 

7.3 Fremdriftsstatus
Alle vesentlige forslag til endringer i fremdriftsplan, eller endringer som kan tenkes å ha 
innvirkning på andre områder, skal konsekvensanalyseres før en eventuell fremleggelse for 
plangruppen. Plangruppen har to arbeidsmøter hver uke og er den endelige 
beslutningsinstans. I plangruppen inngår personer med beslutningsmyndighet fra 
prosjektledelsen og rådgivergruppen. 
Det har blitt gjennomført en analyse av leveransemilepæler for prosjektering opp mot 
byggeplan. Dette avdekket behov for akselerering av utarbeidelse av arbeidsunderlag for 
bygg B. Omforent løsning er besluttet, og arbeidet er pågående. Dette vil ikke påvirke 
prosjektets totalplan. 
Arbeidet med taktplan fortsetter, og dette er til dels utfordrende ettersom prosjektet ikke er 
ferdig detaljprosjektert og kontrahert. Ansvaret for dette arbeidet ligger på lean-ansvarlig og 
lean- koordinator, men prosjektstyring vil ta inn såkalte "tog" i hovedfremdriftsplanen 
etterhvert som de blir ferdigstilt. Pågående arbeid er sentrert rundt innvendige arbeider, 
råbygg og fasader. Koronasituasjonen har forhindret lean-koordinator fra å delta fysisk i 
møtene, og dette oppfattes som en klar ulempe. Det er håp om at vedkommende kan reise 
fra Tyskland i august og delta fysisk i nødvendige møter frem mot etablering av endelig 
taktplan. 
Akkumulert fremdrift er 17,1% mot planlagt 17,3%. Avviket skyldes replanlegging av enkelte 
råbyggaktiviteter for bygg A og bygg bak bygg D. Ifølge prognosen er prosjektet tilbake på 
plan i juli. 
Se vedlegg 1. 
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8. MTU og IKT

MTU
Det er pågående arbeid knyttet til utstyr og innredning i sengeetasjene. Åttende etasje i bygg 
A ble prioritert først, og de ulike kontrollområdene vil bli gjennomgått for å sikre at alt utstyr 
og innredning er inkludert. Oppdatering av dRofus gjennomføres fortløpende. 
For K2901 Prefabrikerte operasjonsstuer er tilbud mottatt og forhandlinger pågår. Utvidelsen 
av bygg E er inkludert som opsjon i denne entreprisen. 
Det har vært gjennomført ROS-analyse for strømforsyning av bildediagnostikkutstyr. 
Avklaring og prioritering på endelig løsning ble presentert i midten av juni. 
Det arbeides med en detaljert gjennomgang av planunderlaget og oppdatering av dRofus 
utføres fortløpende. Utover dette pågår utarbeidelse av konkurransegrunnlag, 
tilbudskonferanser, evalueringer og inngåelse av IO-anskaffelser (Innkjøpsordrer). Dette 
arbeidet utgjør en betydelig andel av MTU-gruppens nåværende aktiviteter. Se avsnitt 2.1 og 
2.3. 
Øvrige aktiviteter er knyttet til forventet utvidelse av bygg E. 

IKT
Det arbeides med å etablere en tiltaksplan for telefonileveransen for å sikre at det nye 
sykehusets behov blir dekket. 
Mandat for leveranseprosjektet for meldingsformidling i det nye sykehuset er utarbeidet og 
ble lagt frem for teknologirådet i mai. 
Det har vært gjennomført møte med Helse Vest IKT vedrørende overfallsalarm over trådløst 
nettverk. Det vil bli anskaffet et testoppsett for løsningen, og testen vil videreføres til 
pilotering om resultatene er tilfredsstillende. 
Det er etablert en styringsstruktur for samhandling mellom Helse Vest IKT, SUS2023, 
SUS2023 OU og SUS linje vedrørende IKT for å sikre helhetlige og tverrfaglige løsninger. 
Innspill til det regionale porteføljeprogrammet er overlevert. Det er svært viktig at ny plan 
ivaretar byggeprosjektets behov inkludert fremdriftsplan. 
Møte om TV-løsninger for dialyseavdeling, luftsmitteisolat samt 3- sengsrom er gjennomført. 
Nettbrettløsning vurderes, og man tar sikte på testing til høsten. 
Det er signalisert at nødnett på sikt vil tas i bruk intrahospitalt, og det tas inn i underlaget som 
skal oversendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap i forbindelse med 
etablering av innendørsdekning for nødnett. 

9. Våland 2023
Ettersom fordelingen av somatiske funksjoner mellom Våland og Ullandhaug ikke er endelig 
klarlagt, vil brukermøter med følgende enheter bli prioritert til etter sommerferien: 

 Kommunikasjon og stab 

 Fag, forskning og utdanning 
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 Personal- og organisasjonsutvikling 

 Økonomi og finans 

 Driftsservice 
OU-prosessen i driftsservice er under forberedelse, og møter for å analysere og bearbeide 
prosessene starter opp etter sommerferien. 

10. Informasjonsarbeid
Mye tid har medgått til mediehåndtering, foto, film og organisering av 
grunnsteinsnedleggelsen med statsministeren. Dette oppfattes som et vellykket arrangement 
med en positiv vinkling for det nye sykehuset. 
Prosessen for å beslutte navn i det nye sykehuset er igangsatt, og en bred arbeidsgruppe 
med representanter fra blant annet SUS2023 OU, IKT, kommunikasjonsavdelingen og 
brukere vil delta. 
Møte er avholdt med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) for å 
se på muligheter for samhandling frem mot nytt sykehus. "Best på overganger" er 
arbeidstittel. 
Ulike nettsaker blir kontinuerlig publisert samt medieoppslag forberedes og koordineres ved 
kontraktsinngåelser. 

11. Samhandling
I forbindelse med utvidelsen av bygg E er det besluttet at hele avdelingen for radiologi skal 
flyttes til Ullandhaug. Planen for radiologi i akuttmottak som foreligger for opprinnelig 
byggetrinn 1 har som utgangspunkt at rundt 60 % av avdelingen skal bli værende på Våland. 
Samling av hele avdelingen medfører ny analyse av pasientflyt og arbeidsflyt for radiologi i 
akuttmottaket. Dette vil også ha konsekvenser for skadepoliklinikken. Arbeidsmøter er 
gjennomført, og innspill til endringer er oversendt til arkitektene. 
Det er vedtatt å etablere forsterkede rom for rus, psykiatri og somatikk for spesielt 
utagerende pasienter. Det har vært en gjennomgang med fagmiljøet og arkitekt i forhold til 
utforming av rommene som trenger spesielt robuste materialer. 
Det planlegges med en ROS-analyse for å gjennomgå pasientflyt for en eventuell 
pandemisituasjon med bakgrunn i erfaringer fra koronasituasjonen. Det blir sentralt å vurdere 
fleksibiliteten og robustheten til det nye sykehuset i tilfelle en tilsvarende pandemi. 
Saksgrunnlag til prosjektrådet utarbeides etter sommerferien. Mindre endringer vil inkluderes 
i prosjekteringen. 
Det er vedtatt at barn skal mottas i akuttmottaket, og ikke på barneavdelingen, som tidligere 
planlagt. I den anledning vil det være behov for noen tilpasninger relatert til barns behov og 
rettigheter ved innleggelse på sykehus. Det har vært utført en gjennomgang med fagmiljø og 
arkitekt samt berørte parter i akuttmottaket. 
Arbeidet med gjennomgang av de ulike etasjene sammen med fagmiljøene pågår. 
Utstyrsbehov vurderes for å avdekke eventuelle særskilte behov utover standarden. 
De planlagte arealene til Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen har medført noen 
endringer til tidligere løsninger. Endelig løsning er omforent med UiS, mens det gjenstår et 
siste møte med UiB, og resultatet legges frem for prosjektrådet over ferien. 
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12. Utvidelse av bygg E
Hovedfunksjonsprogram (HFP) versjon 2.0 er grunnlaget for lånesøknaden og skal være 
styrende. Det har vært nødvendig å prioritere funksjoner som skal inkluderes, og bearbeide 
løsninger videre for å sikre at alle funksjoner fra HFP blir inkludert. 
Det ble først utarbeidet et saksfremlegg med forslag til prioritering som ble lagt frem for 
prosjektrådet i mai. I det første forslaget manglet imidlertid dagkirurgien. Etter en diskusjon i 
ledergruppen ble dette arbeidet satt på hold, og ny løsning ble utarbeidet av arkitekt sammen 
med prosjektgruppen. Den oppdaterte løsningen, inkludert dagkirurgien, ble presentert for 
ledergruppen før ferien. Saken skal videre opp til behandling og beslutning i prosjektrådet på 
nytt den 13. august. Planen er å ferdigstille funksjonsprosjektrapporten høsten 2020, slik at 
denne kan fremlegges styret før årsskiftet. 
Det er videre gjort en analyse over hvor mange personer som anslagsvis vil være innom et 
utvidet bygg E i løpet av en dag. Dette ble beregnet til ca. 350 personer. I den forbindelse er 
det nødvendig å legge til rette for noen av- og påstigningplasser samt parkeringsplasser for 
de som har behov for assistanse ved ankomst og avreise. 
Det arbeides med å lage en plan for nødvendige brukermøter. 

13. Annet
Juryen for kunst i SUS2023 har, etter en lukket konkurranse, utpekt vinneren av det største 
kunstprosjektet på det nye sykehuset. Dette er uteområdene inklusiv kunst på "torget". 
Vinneren ble Ingrid Lønningdal i konkurranse med tre andre kunstnere. Hun har utarbeidet 
en svært gjennomtenkt løsning som vil bli ytterligere bearbeidet i samarbeid med arkitekt. 
En historisk milepæl ble markert da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen til det 
nye sykehuset 10.06.20. Grunnsteinen ble plassert i en nisje i betongsjakten til 
inngangspartiet på bygg A. 

14. Hovedaktiviteter neste kvartal
Følgende hovedaktiviteter er planlagt neste kvartal: 

 Arbeid med konkurranser, evalueringer og kontraktsinngåelser 

 Etablering av taktplaner for nært forestående arbeid 

 Utarbeidelse av arbeidsunderlag for utvidet bygg E 

 Oppstart av betongarbeid for utvidet bygg E (gitt finansiering) 

 Prognoseoppdatering for kost og plan 

 Reaktivering av Våland 2023 prosjektet 

 Sørge for fortsatt etterlevelse av koronatiltak og tilbakeføring til normalsituasjonen iht. 
retningslinjer fra FHI 

 Implementere optimaliserte prosesser innen leverandørprosjektering 
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Vedlegg
# Vedlegg
1 Hovedplan
2 Entrepriseplan
3 Bemanningshistogram
4 Bilder fra byggeplass
5 Følgende vedlegg er u.off., jmf. Offentlighetsloven §23 første ledd:
6 Kostnadsstatus
7 Kostnadskurve
8 Risikostatus
9 Entreprisestatus
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2020
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2021

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

Q2 Q3 Q4 Q1
2023

Q2 Q3 Q4 Q1
2024

Q2Description

Milepæler

Hoved milepæler        Start Råbygg   Start Fasade  Start Innv.

Start Park.hus Start Uteområder

Start Grunnarb.  SUS2023 Ferdig  

Leveranse milepæler      Ringen og Broene levert byggepl.

Park.hus ansatte ferdig Heiser på byggepl.

Fasader på byggepl.  

Parkeringshus og Basebygg

Parkeringshus - Ansatte (Bygg 74)   Overlevering

Byggestart FerdigProsjektering                           Bygging

Sign. Kontrakt  

Parkeringshus - Besøkende (Bygg 82)   Ferdig Bygg

Grund. Bygging

Oppstart  

Basebygg (Bygg 23)
Råbygg Fasade Innredning Syst. testing

Fellesområder og Infrastruktur

Infrastruktur 2 (K7802)
Infrastr. 2

Infrastruktur
Insfastruktur 1 Infrastruk. 4 Infrastruk. 5 & 7 Infrastruktur 6

Oppstart  

Uteområder
Uteområder - Gårdsrom Torg 23b Parkeringsområder

Bygg A (81) - Sengebygg Nord

Milepæler   Tett Bygg  Mont. Heis

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasader  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett.Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
Pre-fab.Pre-fab. Pre-fab. SjaktE1 E2 E3 E4 E5 E5E6 E7E8 E9 Taktekking

Fasader
Pre-Fab

Innvendig arbeider
U2 Mont. utstyr i kulvert U1E9E8E7E6E5E4E3E2E1

Systemtester
Kontrollområder              Integrert systemtesting

Bygg A (81) - Sengebygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2

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

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
U2 Mont. utstyr kulvert U1E8E7E6E5 E4E3E2E1

Systemtester
Kontrollområder                    Integrert systemtesting

Bygg B (71) - Sengebygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade   Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb.     Rest arb.Avrett.

Betongarbeider
U3 U2 U2U1 Kulv.

Råbygg
GlidTrapperE1 E2 E3 E4 E5 E6 Taktekking

Fasader
    Pre-Fab

Innvendig arbeider
Heiser og SjakterU2 U1 E6      E5                E4         E3    E2             E1

Systemtester
U1 Kontr.områder                                           Integrert systemtesting

Bygg C (21) - Akuttbygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb.

Betongarbeider
U3 U1 Pav SKulvert

Råbygg
Pre-fab.                    Pre-fab.                    GlidPre-fab.                    TrapperE1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Taktekking

Fasader
Pre-fab

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU3 U1 E7          E6                   E5                    E4                                       E3                                                 E2                                                          E1

Systemtester
U1 Kontr.områder                 Integrert systemtesting

Bygg D (21) - Akuttbygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Rest Arb.Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1

Råbygg
E1 E2 E3 E4 E5 Taktekking

Fasader
Pre-Fab

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU2 U1 E5     E4     E3                     E2                    E1

Systemtester
U1Kontr.områder                              Integrert systemtesting

Bygg 22 - Teknisk Sentral m/Helikopter plass

Milepæler   Innvendig

Oppstart Betong

Bygg ferdig  

Grunnarbeider
EnergibrønnerRest Arb.Avretting      Varegård Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1 E1 E2U1 HelidekkE1 Heli. DekkHelidekket Helidekket

Innvendig arbeider
U2 U1                                      E1E2

Systemtester
Integrert systemtesting

Bygg EV (11) - Behandlingsbygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb. Rest. Arb.Avrett. Tilbakefylling Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1Kulvert

Råbygg
Kran Mont. Demont. KranE1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader Pre-fab  

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU2 U1 E4E3 E2           E1

Systemtester
                                        KontrollområderIntegrert systemtesting

Ringen og broer

Milepæler   Ringen / Broene ferdig

Start Prefab. Klar for Inst. Fasade montert

Fabrikasjon og Installasjon
Prefab.    Tekking

Systemtester   Systemtesting

Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test
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N
2017

D J
2018

F M A M J J A S O N D J
2019

F M A M J J A S O N D J
2020

F M A M J J A S O N D J
2021

F M A M J J A S O N D J
2022

F M A MDescription

Kontrahering / Samhandling

K6202 Person og sengeheis
17.11 18.01 22.03

K2001 Parkeringshus ansatte
15.12 26.01 14.05 09.08

K2301 Ytterfasader
22.02 13.06 25.0125.01

K2303 Fasader
22.02 13.06 25.0125.01

K2302 Innerfasader, lysgård, ringen & broer
22.02 13.06 25.0125.01

K6501 Tøy og avfalls sug
15.03 01.06 25.0125.01

K6801 Sengevask
15.03 18.06 25.0128.01

K3901 Vertikale sjakter
16.03 01.06 25.0117.10

K2902 Prefabrikerte Baderom
13.04 15.08 25.0125.01

K6301 Rørpost
09.05 06.09 25.0125.01

K7801 Infrastruktur - Entreprise 1
16.05 18.06 12.08

K2202 Råbygg C, D & E
28.05 27.09 08.0225.01

K2201 Råbygg A & B
28.05 27.09 08.0228.01

K2204 Råbygg
28.05 27.09 08.0225.01

K3902 Felles teknisk opphengssystem
01.06 07.09 25.0125.01

K2424 Låser og beslag
23.08 28.0101.0225.01

K2101 Betongarbeider bygg A & B
27.09 28.01 09.0428.02

K2104 Betongarbeider bygg A, B, C, D & E
27.09 28.01 09.0428.02

K2102 Betongarbeider bygg C, D & E
27.09 28.01 09.0428.02

K4002 El anlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.01 15.0525.03

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E
01.10 30.01 21.0621.06

UTGÅR ------------------------ K3202 Røranlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.0125.01 11.04

K5601 Byggautomatisering (SD anlegg)
01.10 28.0125.01 13.05

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B
01.10 30.01 04.0601.04

K4001 El anlegg, Bygg A & B
01.10 28.01 15.0525.03

K3401 Gass & trykkluft
03.10 25.01 08.0308.03

K2420 Dører og dørpartier
28.01 14.02 20.0601.07

K4601 Nødkraft
28.0131.01 28.0528.05

K3003 Varmepumper
28.01 27.02 04.0727.06

K3004 Energibrønner i fjell
28.01 27.02 04.0720.06

K3002 Kjelanlegg for bioolje
28.01 25.03 20.0804.06

K3001 Varme og kjøledistribusjon
28.01 27.03 03.05 22.0807.06

K2701 Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall)
28.01 15.02 19.0606.06

K2103 Grunnarbeider
28.0128.01 10.0525.02

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
28.0128.01 10.0525.02

K2505 Systemhimlinger 2 (korridorer)
28.01 21.03 16.0805.06

K2504 Systemhimlinger 1
28.01 20.03 15.0805.06

K1016 Provisorisk EL Anlegg
14.03 03.04 02.0802.05

K1012 Brakkerigg
14.03 23.04 22.0829.04

K1017 - Provisorisk IKT-anlegg
22.03 03.06 15.1001.10

K5403 Pasientsignalanlegg
03.05 21.08 11.12 15.01

K3204 Røranlegg, Bygg B
03.05 30.08 20.12 17.02

K3203 Røranlegg, Bygg A
03.05 30.08 20.12 17.02

K1013 Hovedbedrift
08.05 04.06 16.1021.06

K4401 Belysning
16.05 24.09 24.01 03.04

K4101 Pasientkanaler
24.05 04.10 05.0220.12

K5401 Brannalarm anlegg
24.05 04.10 05.0220.12

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)
29.05 18.09 20.0116.01

K6201 Varelagerheis
29.05 20.09 22.01 30.04

K6203 Sengelagerheis
29.05 20.09 22.01 30.04

K3301 Brannslukking (Sprinkler)
30.05 07.10 06.0220.12

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg
04.0604.06 19.0919.09 01.1201.12 17.0117.01

K2702 Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)
04.06 24.09 23.01 06.03

K6601 Storkjøkkeninnredning
19.08 21.10 06.1220.12

K3206 Røranlegg, Bygg E
26.08 20.12 30.0406.05

K3205 Røranlegg, Bygg C, D & 22
26.08 20.12 30.0406.05

K2503 Installasjonsgulv
01.09 06.11 06.03 20.05

K1015 Avfallshåndtering
05.09 01.12 30.0305.02

K2401 Innervegger av murte betongvegger
25.10 10.01 11.0524.04

K2413 Innervegger av fibergips - bygg C/D
29.10 31.01 03.06 29.06

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A
29.10 31.01 03.06 29.06

K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
29.10 31.01 03.06 29.06

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E
29.10 31.01 03.06 30.06

K2404 Maling - bygg C, D & E
18.11 11.02 12.0629.05

K2403 Maling - bygg A & B
18.11 11.02 12.0629.05

K2423 Spesialdører
20.11 21.02 24.0615.06

K2421 Ståldører og -porter
20.11 21.02 24.0615.06

K2601 Taktekking
19.12 24.02 25.0630.06

K2002 Parkeringshus besøkende
19.12 25.05 30.06

K2901 Prefabrikerte OP stuer
19.12 06.03 29.07 28.08

K2416 - Flisearbeider
10.01 27.03 19.0829.07

K2415 Veggkledninger og fendringer
10.01 03.04 27.0829.07

K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider
15.01 17.04 03.0917.08

K2705 Fast inventar auditoriet
20.01 27.03 19.0803.08

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3
27.01 06.03 27.04

K2422 Stålprofildører og -vegger i glass
31.01 01.04 24.0829.06

K2801 Metall- og glassarbeider
10.03 22.05 05.1031.08

K1018 - Transportanlegg etc.
25.03 03.06 14.1008.09

K1019 - Provosorisk VVS-anlegg
07.04 05.06 16.1028.09

K1023 - Driftstjenester
29.05 23.09 25.0104.01

K7703 Innvendige gårdsrom
30.09 16.12 26.0412.03

K4602 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
30.09 16.12 27.0415.03

K2703 Fast inventar 3 (standard)
01.10 17.12 27.0415.03

K5501 AV anlegg
01.10 17.12 28.0416.03

K2402 Branntetting
26.10 21.01 25.0515.04

K1014 Byggrengjøring
02.11 15.02 18.0631.05

K7702 Utomhus (Gårdsrom og Torg)
06.11 03.02 07.0628.04

K7804 Infrastruktur - Entreprise 4
25.11 15.01 26.02

K7805 Infrastruktur - Entreprise 5
25.11 15.01 12.03

K7807 Infrastruktur - Entreprise 7
10.12 01.02 06.04

K2704 Skiltløsninger
01.03 01.06 11.1006.09

K7806 Infrastruktur - Entreprise 6
24.03 12.05 02.08

K7701 Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass)
29.10 25.01 25.0519.04
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Byggeplass 29.06 
Ferdig glid for bygg A 
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