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1. HMS
I andre kvartal har det vært èn hendelse med personskade på byggeplass. En person fikk en 
kuttskade på armen under arbeid med kniv og fikk sydd to sting. Vedkommende var tilbake 
på arbeid samme dag. 
Nye SUS har i andre kvartal gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mot 
entreprenører som har en stor andel innleid arbeidskraft. Innleieandelen er sterkt økende, og 
Nye SUS har satt strenge regler til entreprenørene hva gjelder innleiekrav. Kontrollen har så 
langt ikke avdekket alvorlige brudd. 
Samarbeidsgruppen mot A-krim møttes i etterkant av kontrollen for en gjennomgang av 
status i prosjektet og resultat av lønns- og arbeidsvilkårsgjennomgangen. 
29. april feiret Nye SUS nok en milepæl med åpning av ringen som binder sykehusbyggene 
sammen. Ringen er en nyvinning og unik for sykehus i Norge. Ringen forkorter avstanden 
mellom byggene, noe som er svært viktig for å få best mulig flyt av både folk og materiell. 
Ringen er bygd i to etasjer, der den ene etasjen er reservert pasienter og helsepersonell, 
mens den andre kan benyttes av besøkende. 
Nye SUS har stort fokus på arbeid i høyden og generelt på sikkerhet for alle på 
byggeplassen. HMS er og blir ferskvare og vil ha første prioritet gjennom hele 
prosjektgjennomføringen. 
Nøkkeltall for andre kvartal 2022 hentet fra RUH-registeret: 

 Antall RUH 2. kvartal 2022: 269 

 Antall RUH hittil i år (per 30.06.22) 555 

 Antall RUH totalt i prosjektet (pr. 30.06.22): 3344 

 Skader med fravær 2. kvartal: 0 

 Skader med fravær hittil i år: 1 

 Skader med fravær total pr. 30.06.22: 9 

 Skader uten fravær 2. kvartal: 1 

 Skader uten fravær hittil i år: 3 

 RUH frekvens akkumulert: 3,12 

 H1 verdi akkumulert: 4,7 

2. Entrepriser
Ved utgangen av andre kvartal 2022 var det inngått 117 entrepriser med en samlet 
kontraktsverdi på 5 285 millioner kroner inkl. mva. I andre kvartal 2022 ble det tildelt 
kontrakter for 141,9 millioner kroner.
For ytterligere detaljer, se vedlegg 2 Entrepriseplan og vedlegg 10 Entreprisestatus

2.1 Kunngjøringer
Følgende konkurranser er kunngjort i perioden:

 K5201 Mobilnett
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 K7702 Torg og kollektivtrasè

 IO-9307 Vekt mors

 IO-9308 Løftesystem for lik

 IO-9871 Automasjon til seksjon for bakteriediagnostikk

 IO-9710 CT

 IO-9701 Radiologisk intervensjon 

 IO-9896 Serologi

2.2 Pågående evaluering
Følgende evaluering av entrepriser, medisinsk teknisk utstyr (MTU) og andre 
anskaffelser som har pågått i perioden: 
Entrepriser: 

 K2602 Sedum på tak (redusert vesentlig fra opprinnelig innhold)

 K2708 Garnityr og inventar 

 K5201 Mobilnett

 K6502 Tøy- og avfallssug

 K5001 IKT Hardware
MTU: 

 IO-9527 Operasjonsbord

 IO-9704 Flytting lab 6

2.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt
Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt ut i løpet av perioden: 

 K1028 Byggrengjøring

 K2426 Låser og beslag bygg 11 del 2

 K2703 Fast Inventar 3

 K1027 Driftstjenester

 K2706 Laboratorieinnredning 

 IO-9190 Dekontaminator 

 IO-9504 AV-utstyr

 IO-9746 Takhengt røntgen i akuttmottak 

 IO-9503 Operasjon- og undersøkelseslamper

 IO-9528 Obduksjonsbord 
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3. Prosjektering
I andre kvartal mottok prosjektet godkjenning fra Rogaland fylkeskommune på V-fall gjennom 
kollektivaksen. Dette har vært en lang prosess, og det er positivt at dette nå er i orden. 
Det er gjort et grundig og svært omfattende arbeid med etablering av dokumenter og 
dokumentpakker for anskaffelse av gjenstående medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
grunnutstyr. MTU og brukerutstyr er nå detaljert i prosjektstyringsverktøyet PIMS, men det 
gjenstår fremdeles å få etablert en totaloversikt over hva som skal kjøpes nytt, hva som skal 
flyttes til Våland og hva som skal bli igjen på Våland i mellomfasen. Dette arbeidet har 
høyeste prioritet fremover, ref. avsnitt 8.
Det er avholdt møte med prosjekteringsgruppen om prosjekterte løsninger i forbindelse med 
helikopterlandingsplass på Nye SUS. Dette for å kunne sette opp en plan for tidspunkt for 
prøveflyging.Det vil bli kalt inn til et utvidet møte for planlegging av prøveflyging etter 
sommerferien, hvor relevante nøkkelpersonell skal delta. 
All detaljprosjektering for alle bygg er stort sett ferdig, bortsett fra bygg B del 2 der det 
gjenstår noe arbeid. 

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
K2204 Råbygg (Kruse Smith AS)
Det pågår arbeid med råbygget i tredje etasje i bygg B. For de øvrige byggene pågår 
stålarbeider på tak. All støping er ferdigstilt. Det er planlagt overtakelse av denne kontrakten 
01.10.22. 
K2303 Fasader (Faber bygg AS)
Alle bygg unntatt bygg B del 2 er nå tette, og utvendig kledning av fasadene for disse 
byggene er stort sett ferdige. Fasadene har påforingsvegger innvendig, og disse er ferdige 
fra 2. etasje og oppover i bygg A og bygg C. Fasadene i bygg B del 2 er montert i de tre 
første etasjene. Innvendige påforingsvegger bygg D og bygg B del 1 pågår. 
Ytterfasader for ringen og de to broene er ferdig og er tett. Arbeidet med innvendige 
påforingsvegger pågår. Det er planlagt månedlige delovertakelser av kontraktsarbeidene i 
høst. Den første delovertakelsen ble gjennomført rett før sommerferien og omfattet utvendig 
del av fasadene i bygg A. Kontraktsarbeidene nærmer seg ferdigstillelse. 
Bygg B del 2 er planlagt tett februar 2023, og det er planlagt ferdigstillelse av denne 
kontrakten ved påsketider 2023. 
K2505 Systemhimlinger 2 (Faber bygg AS)
Metallhimlinger i alle korridorer, montasje pågår nå i bygg A sør og nord. 
K2513 Gulvbelegg (Interiørfaghuset T. Lund AS)
Tynnpuss legges fortløpende i bygg A, B og C. Polyuretanmalte gulv legges i tekniske rom i 
toppetasjer og i U1 etasjen i alle bygg. Arbeid med gulvbelegg er ferdig i 6. etasje og pågår 
nå i 7. etasje i bygg A nord. 
K2002 P-hus besøkende (IGANG AS)
Overtakelsesforretning ble gjennomført 31.05.22 og økonomisk sluttoppstilling er mottatt. 
Samarbeidet med entreprenørene har vært svært bra gjennom hele byggeperioden. 
K2205 Sekundærstål (Jotne Anker AS)
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Alle arbeider er ferdig og ferdigbefaring er utført. Nå gjenstår overtakelse av kontrakt som 
skjer over ferien. 
K2801 Metallarbeider (Jotne Ankers AS)
Arbeidene følger plan. Det pågår nå planlegging for tilleggsbestillinger på utvekslingsstål i 
bygg B del 1, og bjelkelag/dekke i bygg B del 2. 
K2601 Varelagerheis K6203 Sengelagerheis (Effimat AS)
Varelagerheis og sengelagerheis er installert i bygg A sør og nord, og pågår i øvrige bygg. 
Leverandøren jobber nå med testkjøring i heisene. 
K7703 Gårdsrom og helikopterlandingsplass (Stangeland Maskin AS)
Arbeidet med helikopterlandingsplassen er i sluttfasen. Det gjenstår arbeid med varsellys, 
skjermvegger samt asfaltering av testveien. 
Arbeid med gårdsrom i bygg A er også i sluttfasen. Det pågår nå arbeid med gårdsrommet i 
bygg D. 
K6601 Storkjøkkeninnredning (Norrøna)
To postkjøkken er nå ferdig montert i bygg A, 6. etasje. Videre vil det monteres et kjøkken i 
snitt hver 3. til 4. uke. Nye SUS har avsatt et avlåst område til å lagre løst inventar som 
inngår i kjøkkenleveransen frem til overlevering, for å sikre inventaret mot tyveri. 
K2709 Fast Inventar 1 (Front Bygg AS)
Servantmoduler monteres i henhold til planlagt fremdrift. Gjestesengmoduler i 
sengerommene monteres fortløpende. Skrankefronter er ferdig montert i 6. etasje og følger 
planlagt fremdrift videre. 
K2702 Fast Inventar 2 (Front Bygg AS)
Montasje av pasientskap pågår i bygg A sør 5. etasje. Prosjektering og prefabrikkering pågår 
for øvrige leveranser. 
Tekniske fag: 
Alt av el-arbeider og innvendige arbeider forøvrig er i rute og følger stort sett planen. 
Se for øvrig vedlagte bilder fra byggeplass. 

5. Infrastruktur og erverv av grunn
Avtale om fylkeskommunal opparbeidelse av infrastrukturentreprise K7804 Kristine 
Bonnevies vei og ny adkomstvei til sykehuset 
Anleggsbidragsavtalen mellom Rogaland fylkeskommune og Helse Stavanger ble signert av 
begge parter den 07.04.22. 
Avtale om kommunal opparbeidelse av infrastrukturentreprise K7807 
Overvannskulvert til Hafrsfjord
Anleggsbidragsavtalen mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger ble signert av 
begge parter den 16.06.22. 
Det legges opp til at de opprinnelige grunneierne fortsatt skal eie grunnen der det etableres 
en ny åpen bekk. Det pågår forhandlinger med grunneierne om tinglyste rettigheter for 
Stavanger kommune til å anlegge og slippe overvann ut i den åpne bekken. 
Infrastrukturentreprise K7803 Richard Johnsens gt. og Torg 24 m.m. 
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Entreprisen med Bjelland AS som entreprenør går nå mot sin avslutning. Det ble gjennomført 
forhåndsbefaringer av vann- og avløpsanleggene og vei- og grøntanleggene som inngår i 
entreprisen henholdsvis den 07.06.22 og den 17.06.22. Det ble registrert en del feil og 
mangler som måtte utbedres. Stavanger kommune forbereder en formell overtakelse av 
anlegget fra Bjelland AS. Dato er ikke fastsatt.
Infrastrukturentreprise K7804 Opparbeidelse av Kristine Bonnevies vei og ny 
adkomstvei til sykehuset 
Rogaland fylkeskommune, som er byggherre for entreprisen, tildelte kontrakten til Bjelland 
AS den 03.05.22. Bjelland AS startet på anleggsarbeidene den 01.06.22. Hele 
anleggsområdet ligger utenfor anleggsområdet for Nye SUS. Bjelland AS er kommet godt i 
gang med anleggsarbeidene.
Infrastrukturentreprise K7805 Torg 21, Torg 22 og Torg 25 m.m. 
Det pågår prosjektering av entreprise K7805. Entreprisen omfatter vann- og avløpsanlegg i 
kollektivtraseen mellom sykehuset og Innovasjonsparken og opparbeidelse av Torg 21, Torg 
22 og Torg 25. I henhold til avtalen om erverv av grunn fra Innovasjonsparken, skal vi varsle 
om tiltredelse av grunnen for kollektivaksen og Torg 22 seks måneder før vi vil tiltre arealene. 
Vi tar sikte på å sende en skriftlig melding om tiltredelse av disse arealene innen 01.12.22. 
Nye SUS tar videre sikte på at Stavanger kommune skal kunngjøre entreprise K7805 i 
desember 2022.
Infrastrukturentreprise K7807 Overvannskulvert til Hafrsfjord 
Stavanger kommune skal være byggherre for denne entreprisen. Det pågår forhandlinger 
med grunneierne om rett til å legge og ha liggende overvannskulverten på deres 
eiendommer. Stavanger har sendt inn entreprisen til kunngjøring den 22.06.22. Det ble 
gjennomført tilbudsbefaring den 09.08.22, med godt fremmøte fra aktuelle tilbydere. Fristen 
for innlevering av tilbud er utsatt til 08.09.22.
Opparbeidelse av kollektivtrase fra Jåttåvågen til Universitetsområdet
Fylkeskommunen kunngjorde entreprisen den 13.05.22 med en frist til 30.06.22 for 
innlevering av tilbud. Styringsgruppen for Bymiljøpakken vedtok i sitt møte den 21.06.22 en 
midlertidig finansiering av anlegget. Løsningen går ut på at prosjektet låner av 
Bymiljøpakkens likviditet og at midlene tilbakeføres når staten har gitt bevilgninger til 
kollektivtraseen. Rogaland fylkeskommune har den 08.08.22 tildelt kontrakten til Stangeland 
Maskin AS. Kontraktssummen ligger innenfor kostnadsrammen som er fastsatt av 
styringsgruppen for Bymiljøpakken. 

6. Organisasjon
Tidligere prosjektleder prosjektering er utnevnt til assisterende prosjektdirektør, ny 
prosjektleder prosjektering er utnevnt. Dette som en forsterkning av prosjektorganisasjonen, 
og en oppfølging av tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelsen. 
Prosjektleder teknologi- og utstyrsanskaffelser skiftet rapporteringslinje fra byggeprosjektet til 
prosjektet klargjøring for drift fra 01. juni der hovedoppgaven primært fremover blir å 
identifisere utstyr til gjenbruk som skal flyttes til Nye SUS fra de ulike avdelingene. I tillegg 
må utstyr som skal bli igjen på Våland i mellomfasen kartlegges. Assisterende 
prosjektdirektør har overtatt ansvaret for anskaffelse av alt nytt utstyr til Nye SUS fra samme 
tidspunkt. 
En byggeleder MTU har sluttet i prosjektet.
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En av utstyrsrådgiverne sluttet 01. juni. Ny utstyrsrådgiver ble rekruttert internt i Helse 
Stavanger og startet i prosjektet 1. juni. 
Ny fagleder MTU startet i juli. Vedkommende har stått for anskaffelse av tung MTU i flere 
sykehusprosjekter. 

7. Prosjektstyring

7.1 Risikostyring
Det arbeides kontinuerlig med identifisering av risikoer og systematisk med å definere 
risikreduserende tiltak i prosjektet. 
Siden forrige kvartalsrapport har fire risikoer blitt lagt til prosjektets "topp 10 risikoliste", og en 
risiko 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" 13 risikoer 
ved utgangen av 2. kvartal. 
Rapport fra Sykehusinnkjøp "Forsyningssikkerhet til spesialisthelsetjenesten" påpeker at 
ledetider på produkter produsert i Østen før pandemien var på 30-35 dager, og er per i dag 
på 104 dager. Dette er en potensiell risiko som kan få følger for kommende anskaffelser i 
Nye SUS og mulige tiltak er identifisert. 
Se vedlegg 8 - Risikostatus for mer detaljer 

7.2 Kostnadsstatus
Det er påløpt 6 279,7 millioner kroner mot planlagt 6 355,0 millioner kroner pr. 30. juni 2022. 
Det er besluttet at mellomfasen tas ut av rapporteringen for Nye SUS, og det fører til at den 
totale prognosen reduseres med 124,3 millioner kroner. 
Se vedlegg 6 Kostnadsstatus og vedlegg 7 Kostnadskurve 

7.3 Fremdriftsstatus
Byggelederne har høyt fokus på fremdriftsoppfølging på byggeplass. Det gjennomføres 
daglige tavlemøter, tilkomstbefaringer og 4-8 ukers og 1-3 ukers møter. Det er i tillegg stort 
fokus på økonomioppfølging, og alle byggelederne følger opp sine ansvarsområder. 
Prosjektorganisasjonen er forsterket med ytterligere en planlegger innenfor LEAN og 
logistikk. Han starter i august. 
Utstyrsrådgiverne vil fremover rapportere månedlig på status for de respektive 
utstyrsanskaffelsene. Dette for å få en bedre kontroll på fremdrift og økonomi hva gjelder 
medisinskteknisk utstyr.
Arbeidene på byggeplassen følger fremdriftsplanen. 
Det jobbes videre med tilpasninger til MTU (medisinskteknisk utstyr) leveranser for å få en 
totaloversikt over hva som skal kjøpes inn gjennom økonomisk langtidsplan (ØLP), hva som 



Dokumentnr.: SUS2023-K0000--RA-0001  Dato: 26.06.2022
Tittel: Nye SUS Kvartalsrapport 2K 2022

Side: 9 av 12

skal være igjen på Våland i mellomfasen, og hva Nye SUS må anskaffe av nytt utstyr, se 
kapittel 8. 
Se vedlegg 1 Hovedplan

8. MTU og IKT
Integrasjon MTU: 
Det er utarbeidet rutiner for bestilling av MTU-integrasjoner. Disse inkluderer veileder, 
bestillings-skjema mot HVIKT og oversikt over nøkkelinformasjon per integrasjon. Frister for 
integrasjonsarbeidet er også innlemmet i Nye SUS sine planer. Første formelle bestilling 
(analysehallen) ble gjennomført før sommeren. Det jobbes med nødvendige justeringer av 
bestillingsløsningen samt bestilling av øvrige integrasjoner. 
Integrasjon av tekniske systemer: 
Integrasjonsarbeidet er i gang og flere systemer er etablert med infrastruktur hos Helse Vest 
IKT. Eksempler er varelagerheis, adgangskontrollsystemet, kameraovervåking, rørpost og 
SD-anlegg. Det er pågående avklaringer rundt forvaltningen av flere tekniske anlegg (f.eks. 
varelagerheis og SD-anlegget) på grunn av anleggenes kritikalitet.
Test:
Det er stort fokus på å utarbeide testprosedyrer for Helse Vest IKT-leveranser og MTU-
integrasjoner. En nylig ansatt testleder vil jobbe 50% med etablering av testprosedyrer i 
PIMS med støtte fra programtestleder i byggstøtte IKT. Arbeidet med første prosedyre kom 
godt i gang før sommeren og har stort fokus utover høsten.
PC-er og løst IKT-utstyr:
Mengder PC-er og annet løst utstyr er (foreløpig) konkludert etter flere runder med 
kvalitetssikring. Bestilling av utstyret vil først skje etter års-skiftet 2023/24 i samråd med 
Helse Vest IKT som har undersøkt status hos leverandørene. 
KLIMA-traller:
Såkalte KLIMA (klinisk mobil arbeidsstasjon)-traller til Våland, som senere flyttes til 
Ullandhaug, skulle vært bestilt før sommeren. Problemer med for liten effekt på 
batteripakken, i kombinasjon med påmontert PC-utstyr gjorde imidlertid at bestillingen måtte 
stanses. Helse Vest IKT jobber nå sammen med leverandør for å finne en løsning. 
Trådløs trygghetsalarm (overfallsalarm): 
Det jobbes med å etablere pilot for trådløs trygghetsalarm på MIO (medisinsk intensiv 
ovrvåkning) på Våland. Utstyret ble installert før sommeren, og det planlegges med at piloten 
startes opp i løpet av tredje kvartal. 
Innendørs mobildekning: 
I andre kvartal ble det jobbet med anskaffelsen av innendørs mobildekning. Det ventes at 
kontrakten signeres i løpet av kort tid. 
Meldingsvarsling sykesignal: 
Det er jobbet med etablering av "Best sykesignal" på HelseCampus (mock-up) slik at dette 
anlegget kan brukes til test av sykesignalanlegget på Nye SUS. Planen er snarlig test-
oppstart på Helse Campus for deretter å starte pilotering av løsningen på postene 6D og 6E 
på Våland i løpet av høsten.
Rørpost:
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Det pågår dialog med Aerocom (leverandør av rørpostanlegget) og Imatis for integrasjon slik 
at rett personell varsles i Imatis ved ankomst av rørpost. Møter med begge leverandører er 
planlagt etter ferien.
Nettverk:
I andre kvartal ble kommunikasjon mellom Våland og Ullandhaug opprettet og det første 
utstyret på Ullandhaug er nå tilkoblet Helse Vest sitt nett. Det har vært store utfordringer med 
leveranse av nettverksutstyr fra Cisco som følge av pandemi/nedstenging i Kina. Men enkelt-
leveranser ser foreløpig ut til å dekke behovet slik at konsekvensene for installasjon og 
systemtester er begrenset. Det er montert noe midlertidig utstyr som må byttes ut til 
permanent når permanent utstyr er mottatt. Det jobbes forøvrig med konfigurasjon av SDA 
(Software Defined Access).
Audio/video: 
Det har vært mye jobb med kvalitetssikring av AV-utstyr i modell og i dRofus - blant annet for 
mengejustering mot leverandør. Forøvrig har det vært jobbet med endring i antall 
dørskjermer (fjernet utenfor poliklinikk-rom), plassering samt system for presentasjon på 
infoskjermer, og diskusjon rundt mulig endring fra prosjektor til LED-skjerm i stort auditorium. 
Telefoni: 
Kartlegging av telefonibehov er fullført, men det er fortsatt behov for løpende avklaringer. 
Fordeling av telefonnumre er i gang. 
MTU: 
Det pågår et omfattende arbeid med kartlegging av medisinskteknisk utstyr som kan 
gjenbrukes og dermed flyttes fra Våland til Ullandhaug. I den anledning er det utarbeidet en 
veileder for registrering av utstyr som kan gjenbrukes. 
Alle laboratoriefagene er nå i gang med registrering, og det ble gjennomført statusmøter med 
alle avdelinger før sommerferien. Dette arbeidet har høyt fokus fremover, og må være 
ferdigstilt innen midten av september for å følge fremdriftsplanen. 

9. Mellomfasen
Det er besluttet av prosjekt mellomfasen endrer rapporteringslinje fra Nye SUS til Divisjon for 
driftsservice. Det innebærer imidlertid ingen endring i mellomfasens tilgang til nødvendige 
ressurser som ligger i prosjektorganisasjonen til Nye SUS som eksempelvis samhandling om 
identifisering og registrering av MTU, logistikk og IKT integrasjoner. 
Fra og med tredje kvartal 2022 vil rapportering ad mellomfasen utgå av denne rapporten. 

10. Informasjonsarbeid
Gjennom foto og video er det blitt dokumentert arbeid og utvikling på byggeplassen. Det har 
blitt publisert på SUS sine kanaler i sosiale medier og brukt internt for medarbeidere på SUS.
Intranettet til SUS er en viktig kanal for å informere medarbeiderne om arbeidet med nytt 
sykehus. Her er blant annet oversikt over beslutninger som tas, innhold i de ulike byggene, 
visuelle illustrasjoner, samt informasjon og verktøy til bruk for avdelingene i de ulike fasene i 
flyttearbeidet. Eksternt oppdaterer vi sus.no med ny informasjon fortløpende. 
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God veivisning er helt nødvendig for at pasienter og besøkende skal finne fram på nytt 
sykehus. Kommunikasjonavdelingen bidrar i arbeidet med skilting av Nye SUS, for å sikre at 
skiltingen blir intuitiv, konsistent og forståelig. 
I løpet av våren har kommunikasjonsavdelingen tatt imot pressen på byggeplassen. Dette 
har resultert i flere medieoppslag om blant annet milepæler ved det nye sykehuset, besøk av 
helseminister Ingvild Kjerkol og antall kontrakter som går til lokalt næringsliv m.m.

11. Samhandling
Prosjektet navngivning og nummerering av alle rom i alle bygg er nå ferdigstilt. Nå pågår 
arbeid med skilting både innendørs og utendørs. 
Etter en grundig opplæring av besøksverter i 1. kvartal er det nå åpnet opp for besøk på 
byggeplassen fredag ettermiddag for ansatte i Helse Stavanger, guidet av besøksvertene. 
Det er etablert et samarbeidsforum mellom driftsorganisasjonen, prosjektorganisasjonen i 
Nye SUS og Helse Vest IKT hvor en diskuterer avhengigheter og forutsetninger for å få 
etablert felles leveringsadresser knyttet til vareleveranse. Alle rom og sted i byggene skal ha 
definert en adresse for vareleveranse som er korrekt definert i systemet kalt Columna, slik at 
prosessene rundt vareheisene kan testes i god tid før oppstart. 
Det har vært en gjennomgang sammen med KORO (kunst i offentlige rom) av kunst som 
skal flyttes fra Våland til Nye SUS. 

12. Utvidelse av bygg B
Prosjekteringsgruppen er i sluttførelse av detaljprosjektering for bygg B del 2. Tilpasning til 
medisinsk teknisk utstyr som ikke er anskaffet vil måtte tilpasses bygget i ettertid. 
Fra og med tredje kvartal 2022 vil utvidelsen av bygg B bli inkludert i den øvrige 
rapporteringen over. 

13. Annet
Det ble før sommerferien avholdt nabomøte i regi av Rogaland fylkeskommune for å 
informere om igangsetting av ny adkomstvei fra Kristine Bonnevies vei. 
Kick-off Campus Ullandhaug og mobilitet ble gjennomført i andre kvartal, der prosjektdirektør 
presenterte Nye SUS og forventninger til kollektivtransport, inkludert beskrivelse av 
rekkefølgekrav hva gjelder parkering som påligger Helse Stavanger og som etter hvert også 
vil gjelde hele Ullandhaugområdet. Deltagerne møtes kvartalsvis og både Nye SUS og Helse 
Stavanger deltar med representanter. 
Nye SUS ser en økende grad av forespørsler om besøk og befaring på byggeplassen. I 
andre kvartal var blant annet en stor delegasjon fra helsemyndigheter fra Slovakia på besøk. 
De fikk en grundig presentasjon av prosjektet samt en påfølgende befaring. 
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14. Hovedaktiviteter neste kvartal
 Videre arbeid med MTU-anskaffelsene, dette arbeidet har høyeste prioritet

 Innvendige arbeider og innredningstog i bygg A fortsetter

 Fortsette arbeidet med fokus på kostnadsreduserende tiltak

 Fortsette arbeidet med planlegging av overtakelse råbygg og fasader over sommeren

Vedlegg
# Vedlegg
1 Hovedplan
2 Entrepriseplan
3 MTU Anskaffelsesplan
4 Bemanningshistogram 
5 Bilder fra byggeplass 
6 Vedlegg unntatt offentligheten 
7 Koststatus
8 Kostkurve
9 Topp ti risiko
10 Entreprisestatus 
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