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HMS

Det har vært noen få tilfeller av covid-smitte på byggeplass. Dette er blitt fulgt opp med
smittesporing og ekstra renhold i brakkene.
I fjerde kvartal har det vært to hendelser med personskade. En hendelse der en person
klemte av tuppen på en finger. Videre var det en hendelse hvor en person fikk en fallende
gjenstand (stålbrakett) på hånden og hvor konsekvensen ble amputasjon av ytterste
fingerledd.
Det har blitt gjennomført møte i Samarbeidsforum mot A-krim. Nye SUS har etablert en god
dialog for å forebygge lønns- og arbeidslivskriminalitet, og får gode tilbakemeldinger fra
aktørene. Avtalt nytt arbeidsmøte første kvartal med LO, Fair Play Rogaland, Skatt Vest
samt regions-verneombud for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår.
Nye SUS har høyt fokus på HMS-arbeid og sikkerhet på byggeplass, og i midten av
november var det kick-off for en ny HMS-kampanje. Det ble avholdt et oppstartsmøte i
Måltidets hus, med god deltagelse fra ledelsen hos entreprenørene. Hele 70 ledere fra de
fleste entreprenørene på byggeplass møtte opp på samlingen. Tema var HMS og
forebygging. Nye SUS har innført en HMS-praksis som ikke er standard i bygg- og
anleggsbransjen. Dette gjelder særlig påbud om bruk av vernehansker, vernebriller og
synlighetsbukser/tøy samt nitidig oppfølging og forebyggingsarbeid. Entreprenørene satte
stor pris på initiativet til Nye SUS, og støtter arbeidet for å unngå ulykker på byggeplassen.
Nøkkeltall for 4. kvartal 2021hentet fra RUH registret:


Antall RUH 4. kvartal 2021: 347



Antall RUH hittil i år (pr 31.12.2021): 1376



Antall RUH totalt i prosjektet (pr 31.12.2021): 2790



Skader med fravær 4. kvartal: 2



Skader med fravær hittil i år: 5



Skader med fravær totalt pr 31.12.2021: 8



Skader uten fravær i 4. kvartal: 2



Skader uten fravær hittil i år: 4

2.

Entrepriser

Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 var det inngått 106 entrepriser med en samlet
kontraktsverdi på 4.931 millioner kroner inkl. mva. I fjerde kvartal 2021 ble det tildelt
kontrakter for 121,6 millioner kroner.
For ytterligere detaljer se vedlegg 2 Entrepriseplan og vedlegg 9 Entreprisestatus

2.1

Kunngjøringer

Følgende konkurranser er kunngjort i perioden:


K2417 Innervegger av fibergips bygg B Del 2



K2205 Sekundærstål bygg B
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K2425 Dører og dørpartier



K2206 Kjerneboring og betongsaging



K2706 Laboratorieinnredning



K6502 Tøy- og avfallssug



K2426 Låser og beslag bygg B Del 2



IO-9528 Obduksjonsbord



IO-9190 Dekontaminator (2. gangs kunngjøring)



A0098 Kostkontroller
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Pågående evaluering

Følgende evaluering av entrepriser, MTU og andre anskaffelser som har pågått i
perioden:


K1014/K1026 Byggrengjøring



K3603 Luftanlegg bygg B del 2



K4004 El-anlegg bygg B del 2



K2703 Fast Inventar 3



K2704 Skiltløsninger



K2707 Modulskap og utstyr for aktiv forsyning



IO-9501 Uttakssentraler



IO-9503 Operasjonslamper



IO-9504 Integrasjonsløsning (AV-utstyr OP-stuer)



IO-9527 Operasjonsbord

2.3

Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt

Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt i løpet av perioden:


K2514 Gulvbelegg bygg B del 2 - Vikeså Golv AS



K6204 Person- og sengeheis bygg B del 2 - Kone Aksjeselskap AS



K3302 Brannslukkeanlegg bygg B del 2 - Scan VVS AS



K4404 El-anlegg bygg B del 2 - Bravida Norge AS



K3209 Røranlegg bygg B del 2 - Finn Midbøe AS



K2206 Kjerneboring og betongsaging - Sørvest Betongsaging AS



A0098 Kostkontroller - Dovre Consulting Group AS



A0101 Kostkontroller - Omega 365 Consulting AS

MTU anskaffelser/øvrige anskaffelser:


IO-9574 RO-vann bygg B - Klart Vann AS
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Sendt ut intensjonsbrev:


3.

IO-9700 Kardiologisk intervensjon - Philips Norge AS

Prosjektering

Prosjekteringsgruppen har i fjerde kvartal jobbet med detaljeringsnivået i BIM- modellen.
Formålet med dette arbeidet har primært vært å bli enige om hvilket detaljeringsnivå som er
nødvendig og "godt nok" i henhold til kontraktene, for på den måten å redusere omfanget for
prosjekteringsgruppen. Det er i samme anledning gjennomført en workshop for å kartlegge
bruken av BIM-modellen for utstyrsanskaffelsene, der det ble vurdert hvordan dette skal
håndteres i forhold til anskaffelse, produksjonsunderlag, leverandørprosjektering, FDVinnhenting og tidspunkt for leveranse og/eller montasje på byggeplass.
Videre er det startet et arbeid for å vurdere hva som må prioriteres og ferdigstilles på
byggeplassen sett opp mot fremtidig søknad om midlertidig brukstillatelse. Dette dreier seg
om hvilke områder som må prioriteres fremfor andre, og henger nøye sammen med plan for
innflytting.
Det er gjennomført kvartalsmøte med alle byggelederne innenfor bygg og logistikk, med
tema effektivisering, hvordan arbeide smartere og mer effektivt, og prioritere deltagelse i de
riktige møtene. Dette for å redusere arbeidsbelastning for byggelederne..

4.

Status byggeplass (hovedentrepriser)

K2103 Grunnarbeider (Stangeland Maskin AS)
Sluttoppstilling er mottatt fra entreprenør, denne skal være besvart av byggherre innen
22.02.22
K2104 Betongarbeider (Vest Betong AS)
Sluttoppgjør er mottatt fra Vest Betong og ble ferdigbehandlet i fjerde kvartal.
K2105 Betongarbeider (Kruse Smith Entreprenør AS)
Bygg B del 1 er stort sett ferdig, pågår noe støp av samvirkedekke i 4. etasje (samvirke med
gitterdragere av stål). Ferdigstilles uke 2 2022
Bygg B del 2: Underetasjene er stort sett ferdig bortsett fra inngangsparti til seremonirom.
Dette er ikke kritisk, og tas etter at råbygg del 2 (K2204) er bygget.
K2204 råbygg (Kruse Smith Entreprenører AS)
Råbyggets dekke over 1. etasje i bygg B, del 2 er utført. Støping av betongvegger i 2. etasje
pågår. Leverandøren har ikke fått levert umagnetisk armeringsstål i tide. Dette er påkrevd da
det skal benyttes i deler av dekke over 2. etasje for å hindre stråling. Konsekvensen er at
deler av dekke over 2. etasje blir noe utsatt. Dette får ikke betydning for fremdriften for øvrig.
Det er montert stålbro mellom bygg A og B, samt mellom bygg B og C. Ringbroene vil bli
montert i løpet av januar/februar. For øvrig pågår arbeid i bygg C og noe arbeid på tak i de
øvrige byggene.
K2303 Fasader (Faber bygg AS)
Fasadeelementer for ytterfasader og Paroc-fasader er ferdig montert for bygg A. For bygg D
er ytterfasader ferdig montert mot vest, nord og sør. For bygg C er ytterfasader ferdig
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montert mot øst og nord. Fasadeelementer mot gårdshagen er ferdig montert i bygg A, C og
D. For bygg B pågår montasje av fasader mot gårdshagen i del 1.
K2003 Basebygg (HAKO AS)
Byggearbeider pågår og følger planen.
K7703 Gårdsrom og helikopterlandingsplass (Stangeland Maskin AS)
Arbeid pågår ved helikopterlandingsplass. Beplantning av trær i skråningen mot motorveien
er utført, dette for at trærne skal få etablert seg i grunnen før sykehuset åpner og
helikoptertrafikken starter.
K2503 Installasjonsgulv (Faber Bygg AS)
Montasje av installasjonsgulv pågår i bygg C, og i bygg A i U1, U2 og U3
K2505 Himlinger (Faber Bygg AS)
Montasje av metallhimlinger i korridor, treullselement i bi-trapper og foajeer pågår.
Trespilehimlinger i auditorie og i møterom. Arbeid med pussede himlinger utvendig og i
inngangspartier, samt utvendig metallhimlinger.
K2513 Gulvbelegg (Interiørfaghuset T. Lund AS)
Polyretanmaling av gulv pågår nå i teknisk rom. Starter opp i bygg A i januar 2022. Tynnpuss
legges fortløpende.
K6202 Heis (Kone AS)
Det pågår montasje av heiser. Fire heiser er nå satt i drift i bygg A sør og nord. Heismontasje
pågår i bygg C nord og settes i drift i uke 1 2022. Montasje i bygg 71 pågår.
K2405 Malerarbeider (Interiørfaghuset T. Lund AS)
Støvbinding i alle bygg pågår. Det er en stor milepæl med oppstart av overflatebehandling av
innervegger i 6. etasje bygg A.
Tekniske entrepriser
Alle tekniske fag er nå i gang med innvendig innredningsarbeid i bygg A nord og sør.
Se vedlegg 4 for bilder fra byggeplass.

5.

Infrastruktur og erverv av grunn

Infrastrukturentreprise K7803 Richard Johnsens gt og Torg 24/25
Denne entreprisen pågår med Bjelland AS som entreprenør. Bjelland startet i slutten av
november med sprengningsarbeidene for vannledningstraseen fra sykehusområdet og opp til
vannledningstraseen som allerede er opparbeidet av Stangeland Maskin AS på oppdrag fra
Innovasjonsparken AS. Oppå vannledningestraseen skal Bjelland bygge en sykkelvei med
fortau fra sykehusområdet og opp til tilknytningsrampen for sykkelstamveien. Denne
sykkelveien med fortau vil gi en meget god forbindelse mellom sykkelstamveien og det store
parkeringsanlegget for sykler som ligger rett under akuttmottaket.
Infrastrukturentreprise K7804 Opparbeidelse av Kristine Bonnevies vei og ny
adkomstvei til sykehuset
Etter at endringen av reguleringsplanen ble vedtatt i Sola kommune den 4. oktober, ble
oppdatert tegningsgrunnlag godkjent i slutten av måneden. Dette tegningsgrunnlaget
omfatter blant annet en ny undergang for fotgjengere og syklister under adkomstveien til
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sykehuset. I samarbeid med ny prosjektleder og ny byggeleder i Rogaland fylkeskommune
arbeider vi med sikte på at Rogaland fylkeskommune som byggherre skal kunngjøre
entreprisen så snart som mulig, målsetting i månedsskiftet januar/februar.
Infrastrukturentreprise K7805 Torg 21 og Torg 22
Opparbeidelse av Torg 22, som er gaten som går langs sørsiden av Arkivenes Hus, inngår i
denne entreprisen. 1. desember hadde Nye SUS et møte med Innovasjonsparken om
hvordan vi skal løse adkomsten til parkeringsplassen for Arkivenes Hus mens
opparbeidelsen av Torg 22 pågår. Denne parkeringsplassen har i dag adkomst fra Torg 22.
Det ble i møtet enighet om å søke Stavanger kommune om tillatelse til å flytte adkomsten
midlertidig til parkeringsplassen fra Torg 22 til Richard Johnsens gate.
Infrastrukturentreprise K7807 Overvannskulvert til Hafrsfjord
Stavanger kommune skal være byggherre for denne entreprisen. Det har vært uenighet
mellom Stavanger kommune og Sola kommune om hvem som skal overta ansvaret for drift
og vedlikehold for den åpne bekken i den nedre delen av den nye overvannstraseen. Sola
kommune orienterte Nye SUS i begynnelsen av november om at Sola kommune har
besluttet at de vil påta seg ansvaret for drift og vedlikehold av den åpne delen av
overvannstraseen.
Nye SUS hadde et møte med Stavanger kommune den 16. november hvor de hydrauliske
beregningene av overvannskulverten ble gjennomgått. Utgangspunktet for beregningene var
stormflo i Hafrsfjord og regn med 20 års gjentagelsesintervall med klimapåslag. Kulverten får
et sirkulært tverrsnitt med diameter 2000 mm. Ved utløpet til bekken i nedre del blir det lagt
ut energidrepere for å redusere faren for erosjon i bekkeløpet. Stavanger kommune hadde
ikke innvendinger til beregningene.
Opparbeidelse av kollektivtraseen fra Jåttåvågen til universitetsområdet
Styringsgruppen for Bymiljøpakken fastsatte nye styringsmål for prosjektene som inngår i
pakken den 16. desember. Kollektivtraseen fra Jåttåvågen til universitetsområdet ligger
fortsatt inne på fjerde plass av i alt 16 prosjekter/programområder på prioriteringslisten.
Styringsmålet for kollektivtraseen er på ca. 400 millioner kroner.
Etter at detaljreguleringen er vedtatt av Stavanger kommunestyre, har Rogaland
fylkeskommune engasjert Norconsult til detaljprosjektering av kollektivtraseen.
Prosjektledelsen i Rogaland fylkeskommune arbeider med sikte på å starte opp
anleggsarbeidene høsten 2022 og ferdigstille kollektivtraseen i 2024.
Manglende bevilgninger til anlegget i statsbudsjettet for 2022 har skapt usikkerhet om
finansieringen av anlegget. Finansiering av anlegget ble drøftet i styringsgruppen for
Bymiljøpakken den 8. desember. Styringsgruppen gav da sin tilslutning til midlertidig bruk av
statlige belønningsmidler til å dekke kostnadene som påløper frem til kunngjøring av
anbudet. Før anbudet kunngjøres, må permanent finansiering være sikret. Nye SUS hadde
møte med ny samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune rett før jul med den hensikt å få
informasjon om hvordan fylkeskommunen arbeider for å ferdigstille kollektivtraseen før
sykehuset tas i bruk. Samferdselssjefen orienterte Nye SUS om at styringsgruppen for
Bymiljøpakken arbeider aktivt for å sikre en permanent finansiering som vil gjøre det mulig å
ferdigstille kollektivtraseen før sykehuset tas i bruk i 2024.

6.

Organisasjon

I løpet av fjerde kvartal har tre nye byggeledere startet i prosjektet, mens to byggeledere, en
SHA rådgiver, kommunikasjonsrådgiver, kostnadsstyringsleder og risiko- og kvalitetsleder
sluttet i prosjektet.

Dokumentnr.:
Tittel:

SUS2023-K0000--RA-0001
Nye SUS Kvartalsrapport 4K 2021

Dato:

26.12.2021

Side:

8 av 12

Se vedlegg 3 Bemanningshistogram

7.

Prosjektstyring

7.1

Risikostyring

Det arbeides kontinuerlig med identifisering av risikoer og systematisk med å definere
risikoreduserende tiltak i prosjektet. Etterhvert som prosjektet går fremover blir potensielle
konsekvenser tydeligere og mer konkrete tiltak kan iverksettes for å redusere sannsynlighet
for at risiko skal inntreffe.
Siden forrige kvartalsrapport har to risikoer blitt lagt til på prosjektets "topp 10 risikoliste", og
fem risikoer er redusert og derfor tatt ut av listen. Risiko som er tatt bort fra "topp 10-listen"
har iverksatt tiltak som anses som tilfredsstillende, og risiko er derfor enten uendret i påvente
av tiltakenes effekt eller redusert. Totalt inneholder prosjektets "topp 10 risikoliste" ni risikoer
ved utgangen av året.
Se vedlegg 8 - Risikostatus for detaljer

7.2

Kostnadsstatus

Kostnadsstyringsleder sluttet i prosjektet ved utgangen av fjerde kvartal, og fagleder
kostnadsstyring har overtatt som kostnadsstyringsleder.
Arbeidsinstruks for prognoseoppdatering og kostrapportering ble ferdigstilt og godkjent i
desember. Kostnadsstyring har videre, i samarbeid med juridiske kontrollere utarbeidet en
standardisert måte Nye SUS behandler sluttoppgjør fra entreprenørene på. Målet er å
ferdigstille dette arbeidet i løpet av første kvartal og deretter inkludere beskrivelsen i det
styrende dokumentet. Hensikten er å tilby et standardisert opplegg som gjør prosessen mer
effektiv for begge parter.
Innføring av ny ordretype i SAP for entrepriser har forenklet fakturagodkjennings-prosessen,
og løsningen fungerer nå bra.
Akkumulert påløpt kostnad per 4 kvartal er 5 105,4 millioner kroner mot planlagt 5 060,8
millioner kroner. Avviket skyldes periodisering knyttet til prognoseoppdateringen.
Kostframdrift per 4 kvartal er 45,1 % (Påløpte kostnader i % av prognosen).
Se vedlegg 6 Kostnadsstatus og 7 Kostnadskurve.

7.3

Fremdriftsstatus

Byggelederne har fortsatt stort fokus på fremdriftsoppfølging på byggeplass. Det
gjennomføres tavlemøter, tilkomstbefaringer og 4-8 ukers- og 1-3 ukersmøter. Aksjoner
følges opp fortløpende.
Arbeidene på byggeplass følger fortsatt fremdriftsplanen med forventet idriftsettelse av Nye
SUS mot slutten av 2024. Gjenstående planarbeid er å inkludere utstyrsanskaffelsene og alt
arbeid som skal gjennomføres i «endringsbølge 3 perioden» i totalplanen, slik at alle
aktiviteter blir inkludert i den samme hoveplanen.
Se vedlegg 1 Hovedplan
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MTU og IKT

MTU
Plan for anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr (MTU) ble ferdigstilt fjerde kvartal. Planen
med estimerte datoer vil legges inn i planverktøyet Safran Project slik at vi får en
sammenstilling av MTU-planen og fremdriftsplanen i samme hovedplan, jf. avsnitt over. I
forbindelse med dette arbeidet er det også kartlagt grunnutstyr på Våland som kan flyttes og
gjenbrukes på Ullandhaug. Ambisjonen er en gjenbruksprosent på mellom 30-50 %.
Det pågår evaluering av anskaffelser knyttet til operasjonslamper, uttakssentraler samt AVutstyr. Kommende halvår blir svært travelt for alle som jobber med utstyrsanskaffelser, da en
har erfart at prosessene tar lang tid fra de startes til kontrakt er endelig signert. Dette skyldes
bl.a. pandemien hvor enkelte prosesser har blitt forlenget fordi besøk til leverandører enten
har blitt utsatt eller ikke har latt seg gjennomføre. I den siste anskaffelsen har det f.eks. vært
nødvendig å gjennomføre samtlige leverandørmøter via Teams, men det har fungert bedre
enn fryktet, og kontrakt ble inngått uten innsigelser fra de tapende parter.
IKT
Det pågår et arbeid med kartlegging av behov for telemetriovervåkning av pasienter tilknyttet
kardiologisk avdeling som er lokalisert i flere bygg. Forslaget fra Nye SUS er et delt anlegg
med dedikert nett til de tyngste pasientene og felles WiFi til de øvrige.
Videre kartlegges behovet for antall og plassering av HDO- (Helsetjenestens
Driftsorganisasjon) operatørplasser for nødnett i akuttmottaket. Akuttmottaket har i dag to
slike linjer i resepsjonen, og ser at behovet er økende.
Arbeid med utrullingsplan for IKT-utstyr er startet. Målsetning er å ha et utkast klart innen
utgangen av januar 2022.

9.

Mellomfasen (tidligere Våland 2023)

Første brukermøteserie for mellomfasen ble avviklet i fjerde kvartal. Det er store
forventninger fra brukerne til behov for areal, og det innmeldte behovet stemmer ikke med de
rammene som man arbeider etter i prosjektet. Prosjektleder for mellomfasen presenterte
status for ledergruppen i Helse Stavanger 14. desember, der rammene for UB- rom og
dagplasser ble lagt frem. Prinsippet for beregning av arealer i mellomfasen ble besluttet i
dette møtet, men det ble i tillegg avtalt at en skulle vurdere en økning i areal for enkelte
enheter hvor behovet for areal overskrider modellens beregninger. Det viste seg at flere
viktige elementer ikke var inkludert i Sykehusbyggs beregningsmodell, og sistnevnte modell
ligger til grunn for HFP (hovedfunksjonsprogrammet) for Helse Stavanger, alle byggetrinn.
Andre brukermøteserie vil bli gjennomført i januar/ februar. Mellomfasen er midt i
forprosjektfasen, og nå fastlegges endelig forslag til plassering av enhetene samt fordeling
av rom. Brukermøtene vil da være arena for tilbakemeldinger som skal inkluderes og
hensyntas i den videre planleggingen.
Forprosjektrapporten skal etter planen legges frem for styret i Helse Stavanger i november
2022.
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Informasjonsarbeid

TV-Vest har laget et dokumentarserie om Nye SUS om livet og arbeidet på landets største
byggeplass. Det er laget til sammen åtte episoder, og serien hadde premiere 30. november
2021. Fire episoder ble vist før nyttår, og de fire siste kommer i januar 2022.
Det er utarbeidet årsfilm for 2021 som viser de viktigste milepælene fra byggeplassen, og
som er delt på sosiale medier.
Fra og med årsskifte inngår alle kommunikasjonsmedarbeidere knyttet til Nye SUS i
kommunikasjonsavdelingen ved Helse Stavanger HF.

11.

Samhandling

En bredt sammensatt gruppe bestående av representanter fra driftsavdelingen på SUS, Nye
SUS, Nye SUS OU, arkitekt fra Nordic-COWI og Helse Vest IKT, har jobbet med prosjektet
for navngivning i Nye SUS, koordinert opp mot pågående skiltentreprise. Skiltentreprisen har
grensesnitt mot pasientsignalanlegg, overfallsalarm, telefonisystem samt
veivisningsprosjektet. Gruppen har jobbet systematisk og godt og entreprisen ble kunngjort
fjerde kvartal. Parallelt med dette pågår et arbeid for å sette navn og nummer (teknisk
benevnelse) på de ulike rommene i Nye SUS.
Det er etablert en fast møteserie mellom Nye SUS, Nye SUS OU, samt klargjøring for drift
prosjektene, der spørsmål som er kommet fra medarbeidere i sykehuset blir gjennomgått i
etterkant av besøkene i Mock-up. Spørsmålene gjennomgås og svares ut, og publiseres på
intranett.
PL Samhandling bistår i arbeidet med entreprise som omhandler fast inventar som blant
annet inkluderer garderobeskap

12.

Utvidelse av bygg B

Detaljprosjekteringen av bygg B pågår. Bygg B inneholder i all hovedsak spesialrom, og i
den forbindelse er det gjennomført ROS- analyser for å sikre at alle nødvendig krav er
tilfredsstilt, dette for å sikre godkjennelse fra ulike nødvendige offentlige instanser i etterkant.
I forbindelse med ROS-analysene fremkom det behov for noen mindre justeringer som er
implementert i forbindelse med detaljprosjekteringen som nå pågår.
I søknad som ble sendt til Arbeidstilsynet i fjerde kvartal, er alle ROS-analysene vedlegg til
rapporten. Arbeidstilsynet har godkjente endelig søknad om samtykke for utvidelsen av bygg
B uten noen kommentarer, og dette var en viktig milepæl i prosjektet.
Det er for øvrig gjort en vurdering av de såkalte "hvite områder" som er arealer fremskrevet til
behovet i 2030, og hvor det ikke er planlagt med verken innkjøp av utstyr eller ibruktagelse i
første byggetrinn. Ledergruppen i Helse Stavanger har besluttet midlertidig omdisponering
av disse arealene til møterom og granskningsplasser.

13.

Annet

Varslet som Helse Stavanger mottok 14 mai 2021 ble konkludert i november, ved mottaket
av den endelige rapporten fra BDO. Det ble konkludert med at det ikke var hold i påstandene
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som handlet om anskaffelser, kontraktsoppfølging og prosjektstyring og manglende
påserolle. Det ble ikke funnet grunnlag for at enkeltpersoner har brutt arbeidsmiljøloven, men
det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens §4-1 og kravet om et «fullt forsvarlig»
arbeidsmiljø.
Som et av flere tiltak etter AMU- undersøkelsen gjennomført i desember 2020, har
ledergruppen gjennomført sitt første kvartalsmøte i november. Aksjonsliste fra møtet ble
utarbeidet, tiltak følges opp, og det er planlagt med nytt kvartalsmøte i slutten av januar
2022. I kvartalsmøtene blir ulike tema grundig diskutert, og møtene oppfattes som en
styrking av arbeidet i ledergruppen.
Flere tiltak med tanke på bedring av arbeidsmiljøet vil bli iverksatt i løpet av våren 2022.
Som et av tiltakene etter første kvartalsmøte, ble det arrangert en workshop for å etablere en
"mulighetsliste" som inkluderer flere mulige kostnadskutt og innsparelser. Oppfølgingsmøte
er gjennomført i januar 2022, og flere tiltak er identifisert.
Dovre Group Consulting har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av samlokaliseringsprosjektet ved
Campus Ås. Prosjektet er forsinket sammenlignet med opprinnelig fremdriftsplan, og har
overskredet den fastsatt kostnadsrammen. Evalueringen peker på en del områder som bør
gjøres bedre ved tilsvarende prosjekter i fremtiden. Nye SUS’ ledergruppe har gjennomgått
rapporten og listet alle iverksatte tiltak i Nye SUS samt forslag til ytterligere tiltak for å sikre at
Nye SUS ikke erfarer de samme problemene som Campus Ås ved ferdigstilt prosjekt. Nevnte
rapport med tiltak vil bli presentert på styremøtet 9 februar.

14.

Hovedaktiviteter neste kvartal

Hovedaktiviteter på byggeplass:


Videre arbeid med fasademontering, taktekking samt råbygg i bygg B del 2



Innvendige arbeider og innredningstog i Bygg A



Følge opp at gjeldende smittevernsregler overhoholdes for å unngå smitte på
byggeplass



Fortsette med pågående tiltak og planlegging og iverksettelse av nye tiltak for
arbeidsmiljøet, for å følge opp funn fra varslet, ref pkt 14 over.

Vedlegg
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vedlegg
Hovedplan
Entrepriseplan
Bemanningshistogram
Bilder fra byggeplass
Vedlegg unntatt offentligheten
Koststatus
Kostkurve
Topp ti risikoliste
Entreprisestatus
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Bygg C torget

Bygg A sør atriet

Atriet ved kantinen bygg C

Bygg C sør

Bygg B, del 1 mot sør

