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1. HMS
I første kvartal har det vært en hendelse med personskade. En person hos en 
underentreprenør ble skadet etter at vedkommende fikk en løsnet markise i hodet pga sterk 
vind. Nye SUS har utarbeidet en granskningsrapport etter hendelsen. 
Byggherrepersonell i Nye SUS har vært rammet av covid-smitte, men de fleste har kunnet 
arbeide fra hjemmekontor. Det har også vært kjent covid-smitte blant entreprenørene. 
Stavanger kommune har stilt opp med vaksinebuss to ganger i første kvartal. 
HMS-avdelingen har jobbet en del med forberedelse til besøksvert/-sikkerhetsopplæring for 
medarbeidere i Helse Stavanger. Det er planlagt å starte opp med gjennomføring av 
besøksrunder for avdelingsledere med sine ledergrupper i april/mai. 
Nye SUS har høyt fokus på å jobbe sikkert. For å sikre at alle som skal arbeide i Nye SUS 
skal kjenne til og etterleve HMS-reglene, gjennomføres det nå fysisk 
HMS/sikkerhetsopplæring i klasserom. Opplæringen foregår både på norsk og på engelsk. I 
de tilfeller der personell ikke behersker verken norsk eller engelsk, er entreprenør ansvarlig 
for at opplæringen gjennomføres. 
Nøkkeltall for første kvartal 2022 hentet fra RUH-registeret: 

 Antall RUH 1. kvartal 2022: 285 

 Antall RUH hittil i år (pr 31.03.2022): 285 

 Antall RUH totalt i prosjektet (pr 31.03.2022): 3075 

 Skader med fravær første kvartal: 1 

 Skader med fravær hittil i år: 1 

 Skader med fravær totalt pr 31.03.2022: 9 

 Skader uten fravær i første kvartal: 2 

 Skader uten fravær hittil i år: 2 

 RUH frekvens akkumulert: 3,42 

 H1 verdi akkumulert: 5,70

2. Entrepriser
Ved utgangen av første kvartal 2022 var det inngått 111 entrepriser med en samlet 
kontraktsverdi på 5143 millioner kroner inkl. mva. I første kvartal 2022 ble det tildelt 
kontrakter for 127,8 millioner kroner.
For ytterligere detaljer se vedlegg 2 Entrepriseplan og vedlegg 9 Entreprisestatus

2.1 Kunngjøringer
Følgende konkurranser er kunngjort i perioden: 

 K1027 Driftstjenester II

 K1028 Byggrengjøring

 K2706 Laboratorieinnredning
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 K2708 Garnityr- og dispensere

 IO-9705 Kar-kir intervensjon operasjon hybrid

 IO-9871 Automasjon til seksjon for bakteriediagnostikk

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

 K2703 Fast inventar 3

 K2426 Låser og beslag bygg B del 2

 K2706 Laboratorieinnredning

 K2708 Garnityr- og dispensere

 K6502 Tøy- og avfallssug
MTU: 

 IO-9190 Dekontaminator, 2. gangs kunngjøring

 IO-9503 Operasjon- og undersøkelseslamper

 IO-9504 AV-utstyr

 IO-9527 Operasjonsbord

 IO-9528 Obduksjonsbord

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

 K1014, K1026 Byggrengjøring (ISS Facility Services AS) - Kansellert og lyst ut på nytt 
som K1028 Byggrengjøring

 K2417 Innervegger av fibergips bygg B del 2, Faber Bygg AS

 K2704 Skiltløsninger, Allkopi NetPrint AS

 K2707 Modulskap og utstyr for aktiv forsyning, Scan Modul Byrum ApS

 K3603 Luftanlegg bygg B del 2, GK Norge AS
MTU anskaffelser

 IO-9501 Uttakssentraler, Dico AS
Sendt ut intensjonsbrev: 

 K2425 Dører og dørpartier bygg B del 2

 K2426 Låser og beslag bygg B del 2
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3. Prosjektering
Det har vært avholdt kvartalsmøte for avdelingen. Temaet for samlingen var kommende MTU 
(medisinsk teknisk utstyr)- anskaffelser, grensesnitt mot ferdig prosjekterte områder, 
fellesdokumenter for anskaffelsene og tydeliggjøring av prosesser. 
Anskaffelse av MTU er nå inkludert i fremdriftsplanen. Det pågår nå et arbeid med etablering 
av dokument-pakker for gjenstående MTU-anskaffelser (såkalte IO-anskaffelser). Noen 
leverandører skal prosjektere og montere mens byggeprosjektet pågår, andre skal kun 
levere løst utstyr. Anskaffelsesdokumentene skal gjenspeile dette behovet. 
Nye SUS arbeider med å få utarbeidet en samlet oversikt over hva som er planlagt av 
sykkelparkering inne og ute i det nye sykehuset for å kunne gi god informasjon om dette 
både internt i Helse Stavanger og eksternt. 

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
K2102 Grunnarbeider (Stangeland Maskin AS)
Sluttoppgjøret for grunnarbeider er nå omforent med Stangeland Maskin. Resterende arbeid 
er overført til K7703.
K2204 Råbygg (Kruse Smith AS)
Ringbroene mellom byggene er nå montert. Arbeid med målebrev pågår. Når det gjelder 
selve råbygget er alle byggene ferdige hva gjelder betongarbeider bortsett fra utvidelsen av 
bygg B. Det pågår en del stålarbeider på tak. Entreprenør skal etter planen være ferdig på 
byggeplass i oktober 2022.
K2303 Fasader (Faber Bygg AS)
Ytter- og innerfasader er ferdig montert i bygg A, bygg C og bygg D. Broene mellom byggene 
er ferdig glasset ved utgangen av april. Bro mot nord («keisersnittbroen») og fra akuttmottak 
til bygg B er ferdig glasset. Det gjenstår å montere fasader både innvendig og utvendig for 
bygg 11 del 2. Entreprenør skal etter planen være ferdig på byggeplass mot slutten av 2022.
K2503 Installasjonsgulv (Faber bygg AS)
Montasje av datagulv pågår i underetasjen i bygg A.
K2505 Systemhimlinger (Faber Bygg AS)
Montering av metallhimling i korridorer har startet opp i det første kontrollområdet i 6. etasje i 
bygg A i mars. 
K2513 Gulvbelegg (Interiørfaghuset T. Lund AS)
Tynnpuss legges fortløpende i bygg A og bygg C. Gulvbelegg er påbegynt i 6. etasje i bygg 
A sør. Polyuretanmalte gulv pågår også fortløpende i tekniske rom og i U2 og U1 i alle bygg.
K2002 P-hus besøkende (Igang AS)
Fremdrift går som planlagt. Det ble avholdt hyggelig kranselag 28. februar, og det gjøres 
nødvendige forberedelser for overlevering av parkeringshuset til BH i slutten av mai. 
K2205 Sekundærstål (Jotne Ankers AS)
Fremdrift går som planlagt, og kontrakt forberedes for ferdigstillelse. 
K2801 Metallarbeider (Jotne Ankers AS)
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Fremdrift går stort sett etter plan. Det gjøres nå vurderinger på hvordan byggherre skal sikre 
hovedtrapp etter ferdigstillelse. Trappen må sikres og beskyttes for å unngå unødvendig 
slitasje i den videre byggefasen. 
K6201 Varelagerheis K6203 Sengelagerheis (Effimat AS)
Varelagerheis og sengelagerheis er installert i bygg A sør. Det pågår testkjøring i heisene. 
Installasjon forberedes i øvrige bygg. 
K2206 Kjerneboring (SørVest Betongsaging AS)
Kjerneboring pågår i flere bygg, herav kjerneboring i dekke i 1. etasje i vertikale sjakter. For 
sikker gjennomføring i sjakter, arbeider kjerneborer under et rullestillas. Byggeledere følger 
opp med riktig merking. 
K7703 Gårdsrom og helikopterlandingsplass (Stangeland Maskin)
Arbeidet med helikopterlandingsplassen er i sluttfasen. Det gjenstår å etablere leskur mot 
turstien, noen engmatter samt asfaltering av testveien. Arbeid er påbegynt i gårdshagene, 
entreprenør har valgt å jobbe uten andre entreprenører tilstede. 
K6601 Storkjøkkeninnredning (Norrøna)
Det første postkjøkkenet skal monteres i uke 19. Tilkomstbefaring er gjennomført med 
elektro og rør. Videre vil det monteres et kjøkken i snitt hver 3. til 4. uke. 
K2709 Fast Inventar 1 (Front Bygg)
Det er nå montert en hel etasje med servantmoduler i 6. etasje bygg A. Første leveranse 
med sengemoduler i vinduskarm er også levert og installert. 
Tekniske fag:
Alle tekniske fag er i gang med innvendig innredningsarbeider. Arbeidet følger plan. 
Se vedlegg 4 for bilder fra byggeplass.

5. Infrastruktur og erverv av grunn
Avtale om fylkeskommunal opparbeidelse av infrastrukturentreprise K7804 Kristine 
Bonnevies vei og ny adkomst til sykehuset
Den ble 27. januar enighet om innholdet i en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (RFK) 
og Helse Stavanger om refusjon av mva etter anleggsbidragsmodellen for 
infrastrukturentreprise K7804. Konkurransen ble utlyst i begynnelsen av februar, det er 
gjennomført tilbudskonferanse og tilbudsbefaring, og frist for innlevering av tilbud er satt til 8. 
april. 
RFK er i dialog med Sola kommune om en avtale som skal sikre at alle parter får refundert 
mva. på vann- og avløpsanleggene som Sola kommune skal overta til drift og vedlikehold. 
RFK har tatt kontakt med Lnett AS og Lyse Neo AS med sikte på å få disse selskapene til å 
bekoste nødvendig omlegging av høyspentledninger og gassrør i forbindelse med 
veiarbeidene. Det tas videre sikte på å få avtaler med selskapene Lyse Fiber, Sola 
Bredbånd, Globalconnect, Telenor og Telia om dekning av kostnader til fibergrøfter. 
Anleggsbidragsavtalen mellom RFK og Helse Stavanger kan ikke ferdigstilles og signeres før 
fylkeskommunen har forhandlet frem en avtale med Sola kommune. 
Overvannskulvert til Hafrsfjord - infrastrukturentreprise K7807
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Stavanger kommune skal være byggherre for denne entreprisen. Kulverten skal føre 
overvann fra Stavanger kommune til Hafrsfjord gjennom Sola kommune. Sola kommune har 
ansvaret for drift og vedlikehold av den åpne delen av overvannstraseen. 
Det ble avholdt et møte med Stavanger kommune 2. mars der det ble drøftet nødvendig 
erverv av grunn for å gjennomføre entreprisen. Arbeidet med grunnervervet pågår. Nye SUS 
legger opp til å erverve grunnen som medgår til den åpne delen av overvannstraseen med 
sikte på å overføre denne grunnen til Sola kommune. Vi tar videre sikte på å få avtaler om 
rett til å anlegge, drifte og vedlikeholde overvannskulverten på privat grunn og rett til 
midlertidig å benytte privat grunn under anleggsarbeidene. 
Statsforvalteren gav den 8. mars utslippstillatelse etter forurensningsloven og tillatelse etter 
lakse- og innlandsfiskloven til fysiske tiltak i forbindelse med etablering av 
overvannskulverten og åpning av Grannesbakkens nedre del. Tillatelsen setter som vilkår at 
det gjennomføres diverse tiltak for å gjøre det mulig for sjøørret å ta seg opp gjennom 
kulverten til den øvre delen av Grannesbekken. Nye SUS og Stavanger kommune har hatt 
en gjennomgang av de tekniske planene der disse tiltakene er implementert. Det tas sikte på 
kunngjøring av entreprisen i april. 
Opparbeidelse av kollektivtraseen fra Jåttåvågen til universitetsområdet
Manglende bevilgninger til kollektivtraseen i statsbudsjettet for 2022 skapte usikkerhet om 
finansieringen av anlegget. Styringsgruppen for Bymiljøpakken har imidlertid gitt sin 
tilslutning til midlertidig bruk av statlige belønningsmidler for å dekke kostnadene som 
påløper frem til revidert statsbudsjett foreligger. 
Det planlegges derfor med å utlyse konkurransen før sommeren, for å opprettholde 
fremdriftsplanen som tilsier ferdigstillelse av traseen innen sykehuset åpner i slutten av 2024. 

6. Organisasjon
I løpet av første kvartal har fire nye byggeledere startet i prosjektet. 
Rådgiver anskaffelser/jurist sluttet i første kvartal, og det jobbes med å finne en erstatter så 
fort som mulig. 
Ny kostcontroller startet 1. april. Han vil også utføre oppgaver innenfor HMS. 
En av utstyrsrådgiverne har sagt opp sin stilling i Helse Stavanger og slutter i prosjektet. Ny 
utstyrsrådgiver er rekruttert internt og starter 1. juni. 

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 fire risikoer blitt lagt til på 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 
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tiltakenes effekt eller redusert. Totalt inneholder prosjektets "topp 10 risikoliste" tolv risikoer 
ved utgangen av 1. kvartal. 
Krigen i Ukraina har tilført en vesentlig risiko hva gjelder både fare for manglende eller svært 
forsinkede leveranser av bl.a. stålrør og trevare, samt en enda større prisstigning enn erfart 
gjennom pandemien. Nedstengning av byer i Kinsa som følge av pandemien øker risikoen 
for at IKT-leveranser kan bli forsinket. Tiltak for disse to risikoene kan vanskelig iverksettes 
av prosjektet utover å sørge for tilrettelegging av leveranser fra ander steder, hvis mulig.
Se vedlegg 8 - Risikostatus for detaljer. 

7.2 Kostnadsstatus
Det er påløpt 5 727,3 millioner kroner mot planlagt 5 728,2 millioner kroner per første kvartal 
2022. 
Prognosen er oppdatert, og har inkludert forventet prisstigning som følge av både pandemien 
og krigen i Ukraina. 
Se vedlegg 6 Kostnadsstatus og vedlegg 7 Kostnadskurve

7.3 Fremdriftsstatus
Byggelederne har fortsatt stort 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. 
Arbeidene på byggeplass følger fremdriftsplanen. 
Det jobbes for tiden med detaljplanlegging av Bygg B, del 2. Detaljplanleggingen kunne ikke 
starte før løsningene i bygget var ferdigstilt og planløsning låst. I tillegg måtte entreprenørene 
som har arbeid i området være kontrahert. Det forventes at denne planen ferdigstilles i løpet 
av de nærmeste måneder. 
Det jobbes videre med tilpasninger til MTU leveranser. 
Det vil videre pågå planleggingsarbeid for å ivareta fasen etter at innvendige arbeider er 
ferdigstilt, for den såkalte installasjons-fasen. Denne fasen vil ivareta installasjon av MTU, 
antatt/eventuell leverandøravhengig ombyggingen for MTU, eventuelle såkalte 
«endringsbølge 3» ombygninger, logistikk- og leveransetidspunkter til byggeplass, 
brukstillatelse, innflytting mm. Dette arbeidet er omfattende og vil kreve stor innsats fra flere 
personer i prosjektet. Ledere for klargjøring for drift- og flytteprosjektet vil også bli involvert.. 
Arbeidet med denne delen av fremdriftsplanen er forventet ferdigstilt sommeren 2022. 
Det er identifisert en risiko knyttet til mulige forsinkelser i materialer og utstyr som følge av 
krigen i Ukraina som kan få konsekvenser for fremdriften. 
Se vedlegg 1 Hovedplan

8. MTU og IKT
Det har pågått et arbeid for å forenkle og strømlinjeforme anskaffelsesprosessen av 
medisinsk teknisk utstyr (MTU). Bygningspåvirkende utstyr er nå inkludert i planene. Nye 
SUS har hovedansvaret for anskaffelser som er bygningsmessig- og installasjonspåvirkende. 
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De resterende anskaffelsene som rullende materiell og lettere medisinsk teknisk utstyr 
anskaffes i samarbeid med Sykehusinnkjøp. Dette er utstyr som primært anskaffes de siste 
seks måneder før innflytting. 
Pågående arbeid og dialog mellom Nye SUS og prosjektet klargjøring for drift pågår. Dette 
gjelder primært kartlegging av utstyr som kan gjenbrukes og flyttes. Avdelingskoordinatorer 
vil ha en viktig rolle i dette arbeidet fremover, men vil ledes fra prosjektet. 
Leverandør har meldt om forsinkelse på leveranse av nettverksutstyr på minimum seks 
måneder. Dette som en følge av pandemien og leveransesituasjonen i elektronikkmarkedet i 
Kina. Det jobbes nå med tiltak for å redusere konsekvensen av forsinkelsen, Helse Vest IKT 
kan supplere med midlertidig utstyr som kan installeres til og med oktober i år. Deretter må 
utstyret skaffes fra Kina. 
Datalinjen mellom Våland og Ullandhaug er nå etablert. Dermed er Nye SUS tilkoblet 
helsenettet. Dette er en viktig milepæl. 
70 mobile arbeidsstasjoner er under bestiling til Våland. Disse vil bli plassert ut i avdelinger 
på Våland for å erfare bruken før de senere blir flyttet til Ullandhaug for å inngå som en del 
av PC-parken. 

9. Mellomfasen
Det er opprettet dRofus-database for Nye SUS mellomfasen. I tiden fremover skal roller og 
ansvar for arbeidet fastsettes. Neste steg blir å få registrert alle rom fra Våland i databasen. 
dRofus er et verktøy for planlegging, databehandling og BIM-samarbeid 
(bygningsinformasjonsmodellering) som gir alle interessenter tilgang til bygningsinformasjon 
gjennom hele prosjektperioden. 
Mellomfasen jobber videre med å få en oversikt over behovet for kontorarbeidsplasser. Det 
pågår et arbeid med kartlegging av totalbehovet og hva som er tilgjengelig på henholdsvis 
Ullandhaug og Våland. 
Pågående prosess med avklaring av organisasjon og samarbeidsplattform med IKT, 
logistikk, utstyr/MTU og klargjøring for drift, dette for å støtte opp og bistå prosjektleder for 
mellomfasen i det videre arbeidet. 

10. Informasjonsarbeid
Gjennom foto og video er det blitt dokumentert arbeid og utvikling på byggeplassen. Det har 
blitt publisert i 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, 
tegninger, samt informasjon og verktøy til bruk for avdelingene i de ulike fasene i 
flyttearbeidet. Eksternt oppdaterer vi sus.no med ny informasjon fortløpende. 
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. 
Firmaet som vant millionkontrakten om skilting ved Nye SUS er et av flere presseoppslag om 
inngåtte kontrakter dette kvartalet. 
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11. Samhandling
Nye SUS og kommunikasjonsavdelingen har jobbet mye med navngivning i tillegg til skilting i 
de ulike byggene. Arbeidet går etter planen og nærmer seg en ferdigstillelse. Skiltentreprisen 
er inngått, ref. over. 
Månedlige møter med alle Nye SUS-prosjekter der ulike temaer presenteres og diskuteres. 
Dette er svært nyttig og gir god informasjon på tvers av prosjektene. 
Det er etablert statusmøter hver 2. uke mellom representanter fra Nye SUS OU og Nye SUS 
for å styrke samarbeidet og kartlegge grensesnitt som krever handling.
PL Samhandling deltar på OU sine ukemøter for å sørge for gjensidige informasjon. PL 
Samhandling deltar også sammen med OU i møter sammen med fagmiljøene på SUS. 

12. Utvidelse av bygg B
Prosjekteringsgruppen arbeider med detaljprosjektering av utvidelsen av bygg B som i all 
hovedsak består av spesialrom. 
I utvidelsen av bygg B planlegges det for hotlab og PET i lokaler for nukleærmedisinsk 
diagnostikk og behandling. Helse Stavanger har fra før godkjenning for medisinsk strålebruk 
med nukleærmedisin, men i tidligere godkjenning har Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) satt som vilkår at det er nødvendig med nytt samtykke fra DSA ved 
flytting til nye lokaler. Søknad om samtykke ble sendt DSA i november 2021, med 
dokumentasjon som plantegninger med opplysninger om laboratorietype, omkringliggende 
arealer og bruken av disse, opplysninger om veggmaterialer med tykkelser, skjermingstiltak, 
samt oppbevaring og lagring av radioaktive kilder. DSA har den 21.02.2022 vurdert 
skjermingsberegninger og forutsetninger for disse, samt valg av skjermingstiltak som 
tilfredsstillende. Samtykke til bygging av hotlab og rom for PET i Nye SUS er dermed 
godkjent. Det er kun disse rommene det er konkrete krav til samtykke for fra DSA. 

13. Annet
Det har vært avholdt møte i arbeidsutvalget for kunst, der det var gjennomgang av 
fremdriften for de ulike kunstprosjektene, samt en gjennomgang av kunstplanen. Kuratorer 
sammen med utvalgte kunstnere har også hatt en befaring på byggeplassen i denne 
perioden. Representanter fra byggherren sammen med hovedarkitekt bisto i befaring, 
hensikten var at de ulike kunstnerne skulle få et visuelt inntrykk av byggene. 
Kuratorene planlegger også for en gjennomgang av kunsten som er på Våland. Det skal 
gjøres en registrering og tilstandsvurdering av all kunsten, og eventuelle utbedringer skal 
gjennomføres i forkant av flytting. Kuratorene vil sørge for kunst både på Våland og på 
Ullandhaug. 
Det ble avholdt ledersamling/kvartalsmøte i slutten av januar, med fokus på MTU og 
nødvendige prosesser for å sikre tilstrekkelig involvering og fastlegging av planer. Videre en 
ny samling i slutten av april, med fokus på ledelse, organisering, arbeidsmiljø og oppfølging 
av punkter etter arbeidsmiljøundersøkelsen i 2021. 
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14. Hovedaktiviteter neste kvartal
 Innvendige arbeider og innredningstog i bygg A fortsetter nedover i etasjene

 Ferdigstillelse av P-hus besøkende og overlevering til BH 

 Fortsette arbeidet med fasader og råbygg frem mot ferdigstillelse over sommeren 

 Videre arbeid med MTU-anskaffelsene, og inkludering i planene 

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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