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1. HMS
Antall personer på byggeplass er økende, og i slutten av september var det nær 900 
personer innenfor byggegjerdet. Innleieandelen er økende og det avvikles ukentlige HMS-
kurs på både norsk og engelsk. Det er ekstra fokus på å sikre at personell med annet 
morsmål enn norsk tilegner seg den nødvendige forståelsen for kravene som gjelder på 
byggeplassen. Vernerunde er gjennomført med Fellesforbundet sin polske representant. 
Dette ble vurdert som vellykket, og vil bli gjentatt med jevne mellomrom for å sikre dialog 
med den store andelen personell fra Polen på byggeplassen (utgjør ca. 37%). 
I tredje kvartal har det vært tre hendelser med personskade. En person fikk kutt i fingeren 
som måtte sys, dette etter uforsvarlig bruk av båndsag. En person fikk skade i tommel under 
bruk av roterende utstyr (drill) og en fikk medisinsk behandling av stål-rusk på øyet, dette til 
tross for bruk av forskriftsmessig verneutstyr. 
Nye SUS passerte en stor milepæl i 3. kvartal (august) med 2 millioner utførte timer siden 
oppstarten av byggearbeidene i 2019. I forbindelse med feiringen var LOs leder Peggy 
Hessen Følsvik tilstede og holdt en appell. Dagen ble feiret med en 6,5 meter lang 
sjokoladekake til alle medarbeiderne på byggeplassen. 
Arbeidstilsynet hadde uanmeldt tilsyn på byggeplassen i september. Tilsynet ble gjennomført 
på østsiden, hvor byggearbeidene ikke er kommet like langt som på byggene i vest, og det 
var flere tekniske fag som nettopp hadde startet installasjonsarbeidet. Befaringen ble 
gjennomført i alle etasjer. I tilsynet ble det ikke funnet noen brudd på regelverket som det var 
nødvendig å følge opp, kun noen mindre ting hos ENT som ble påpekt på stedet. 
Nøkkeltall for tredje kvartal 2022 hentet fra RUH-registeret: 

 Antall RUH 3. kvartal 2022: 305 

 Antall RUH hittil i år (per 30.09.22): 860 

 Antall RUH totalt i prosjektet (pr 30.09.22): 3649 

 Skader med fravær 3. kvartal: 2 

 Skader med fravær hittil i år: 3 

 Skader med fravær totalt i prosjektet (pr 30.09.22): 11 

 Skader uten fravær 3. kvartal: 0 

 Skader uten fravær hittil i år: 3 

 RUH frekvens akkumulert: 2,94 

 H1 verdi akkumulert: 5,1 

2. Entrepriser
Ved utgangen av tredje kvartal 2022 var det inngått 120 entrepriser med en samlet 
kontraktsverdi på 5 450 millioner kroner inkl. mva. I tredje kvartal 2022 ble det tildelt 
kontrakter for 31,7 millioner kroner.

For ytterligere detaljer, se vedlegg 2 Entrepriseplan og vedlegg 10 Entreprisestatus
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2.1 Kunngjøringer
Følgende konkurranser er kunngjort i perioden: 

 IO-9710 CT

 IO-9701 Radiologisk intervensjon 

 K7702 Torg og kollektivakse: Konkurransen ble avlyst jf FOA § 25-4 (1) på bakgrunn 
av at alle innkomne tilbud oversteg kunngjort estimat vesentlig. Ny konkurranse med 
en forenklet beskrivelse blir kunngjort i oktober.

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

 K5602 Byggautomatisering bygg 11 del 2

 K2708 Garnityr og dispensere

 K2602 Sedum på tak
MTU: 

 IO-9705 Karkirurgisk intervensjon operasjon hybrid

 IO-9871 Automasjonslinje

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

 K5001 IKT Hardware

 IO-9308 Løftesystem for lik

 IO-9527 Operasjonsbord

 IO-9503 Operasjon- og undersøkelseslamper

 IO-9504 AV-utstyr operasjonsstuer

 IO-9745 Takhengt røntgen akuttmottak

 IO-9528 Obduksjonsbord 

3. Prosjektering
Det er gjennomført befaring på og rundt helikopterlandingsplassen med representanter fra 
NAWSARH-prosjektet (The Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter Project). 
De var godt fornøyd med arbeidet som har blitt gjort så langt. Foreløpig er det planlagt å 
gjennomføre en prøveflyging før sommeren 2023, men tidspunktet kan justeres noe når vi 
har kartlagt alle rammebetingelser. Stavanger kommune og Statens vegvesen har bedt om å 
bli involvert i planleggingen av prøveflygingen. Her vil også flyplassjef på SUS bli involvert, 
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da flyplassjef blant annet har ansvar for å utarbeide driftshåndbok for 
helikopterlandingsplassen. 
Det er mottatt varsel fra Statens vegvesen om mulig reguleringsendring av ridestien og 
gangveien forbi sykehuset. Endringer går ut på å trekke disse to veiene noe mot øst, sør for 
helikopterlandingsplassen. Dette for å få en bedre forbindelse med den nye gangbroen som 
skal bygges over motorveien. For selve sykehuset ser det ikke ut som dette har noen 
betydning da det er i et friområde, men konsekvenser kartlegges nå og eventuelle merknader 
meldes inn. Forslaget til reguleringsendring er videresendt til vår kontaktperson i NAWSARH-
prosjektet, som har sendt inn merknader om at de ønsker gangveien justert noe på grunn av 
vindkrefter som kan oppstå ved lavere innflygning ved lavt skydekke. 
Konkurranse for entreprise K7702 Torg og kollektivakse ble avlyst på bakgrunn av at alle 
innkomne tilbud overskred kunngjort estimat. LARK (landskapsarkitekter) jobber nå med ny 
prosjektering av torget som til tross for nødvendig kutt kan bli et veldig fint torg. Det 
planlegges møte med Stavanger kommune for å fremlegge nye planer før ny kunngjøring av 
entreprisen i oktober. 

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
K2204 Råbygg (Kruse Smih AS)
Kruse Smith ferdigstilte sitt arbeid på Nye SUS 30.09.22. Overtakelsesforretning er 
gjennomført i to omganger, den siste 24.10.22 og Kruse Smith har fått frist for utbedring av 
feil og mangler. 
K2105 Betongarbeider (Kruse Smith AS)
Kontraktsarbeider for kulvert i utvidelsen av B-bygget er overtatt 30.09.22. 
K2303 Fasader (Faber bygg) 
Fasadearbeidene fra Faber bygg delovertas bygg for bygg, og bygg A ytterfasade ble 
overtatt før ferien, i tillegg er fasader i bygg D delovertatt. 
For bygg B er elementer i ytterfasader ferdig montert. Montasje av værhud (sinusplater) på 
fasade pågår. Montasje av fasader i gårdshager del 1 er ferdig, og pågår i del 2. Tettinger inn 
mot del 2 er ferdig. Innvendige påforingsvegger er ferdig i del 1. 
Bygg C er nå tett, men kompletteringsarbeider på fasade og hovedtekking fortsetter utover 
høsten. Delovertakelse av ytterfasader for bygg C nord er utført. Innvendige arbeider er 
ferdig i 2., 3. og 4. etasje, og pågår i 1. etasje. 
Restarbeider på fasade og hovedtekking fortsetter utover høsten. 
K7703 Gårdsrom og helikopterlandingsplass (Stangeland Maskin AS)
Arbeidet med helikopterlandingsplassen er så godt som ferdigstilt. 
Gårdsrommene i bygg A er ferdigstilt, gårdsrommet i bygg D er så godt som ferdig, gjenstår 
noe tilpasningsstein pga en forsinket leveranse. Gårdsrom i bygg C pågår ihht. plan. 
Innvendige arbeider: 
K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer, (HT Nordic)
Arbeidet pågår for fullt i bygg B, tredje etasje. Leverandør må vente med å ferdigstille deler 
av rommene da det må avventes inngåelse av kontrakter for f. eks tungt takhengt utstyr. 
Grensesnittskoordinering mot øvrige utstyrsleverandører pågår for AV-utstyr, 
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operasjonsbord, operasjonslamper og uttakssentraler. Følger for øvrig oppsatt plan for 
fremdrift. 
K2709 Fast inventar 1 (Front bygg):
Servantmoduler, gjestesengsmoduler og skrankemoduler monteres i henhold til 
fremdriftsplanen. 
Det er besluttet å holde tilbake leveranse av madrass til gjestesengsmodul samt gardiner til 
rommene til rommene til etterfølgende arbeider i sengerommene er utført. 
K6601 Storkjøkkeninnredning (Norrøna):
Postkjøkken nr 6 av i alt 20 er nå ferdig montert. Monteringen går i henhold til planen.
K2505 Systemhimlinger 2 (Faber Bygg):
Metallhimlinger i alle korridorer, og montasje pågår nå i bygg A sør og nord. Det er også 
påbegynt montasje i bygg C nord i 3. og 4. etasje. 
K2513 Gulvbelegg (Interiørfaghuset T. Lund AS):
Tynnpuss legges fortløpende i samtlige bygg. Legging av gulvbelegg pågår i bygg A nord i 8 
og 5 etg. Har og påbegynt gulvbelegg i 3 etg. i bygg C. Polyuretanmalte gulv pågår i bygg C 
tekniske rom, samt i bygg C i U1 og diverse andre bygg, arbeidene følger plan og går greit. 
K6202 Heis (KONE):
Alle byggheisene er nå satt i drift, det er totalt 12 stykker. 
Øvrige heiser (personheis) er i drift i bygg A, C og D. I bygg B starter arbeidet med montering 
i november. 
K2405 Malerarbeider (Thorstein Lund):
Det pågår malerarbeider i tre av fire bygg. Kvaliteten på arbeidet er bra. 
K6201 Varelagerheis, K6203 Sengelagerheis (Effimat)
Installering og testing av varelager- og sengelagerheis følger plan. I bygg A er installasjonen 
ferdig og testing pågår. I bygg C og D pågår mekanisk installasjon. 
Representanter fra byggherre, driftsavdelingen samt en representant fra klinikk på SUS var 
på referansebesøk til mock-up i Odense i oktober for å se nærmere på hylledesignet for 
sengelagerautomaten. 
K2420 Dører og dørpartier (Byggmester Sagen AS) 
Pga krigen i Ukraina er det fremdeles noen utfordringer med forsinkelser av leveranse av 
diverse dører og dørpartier til byggeplass, men dette er hensyntatt i taktplanen for å unngå å 
hindre arbeid for øvrige entreprenører. Leveransene til bygg B del 2 prioriteres slik at en ikke 
får forsinkelser på alle bygg. 
Tekniske fag-alle bygg:
Alt av el- og VVS-arbeider og innvendige arbeider forøvrig er i rute og følger stort sett 
planen. 

5. Infrastruktur og erverv av grunn
Avtale om fylkeskommunal opparbeidelse av infrastrukturentreprise K7804 Kristine 
Bonnevies vei og ny adkomst til sykehuset
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Rogaland fylkeskommune som er byggherre for denne 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. Seabrokers Fundamentering AS som er underentreprenør for 
Bjelland, arbeider med spunt for undergangen ved Madlaveien. Dette arbeidet er noe 
krevende. Det er dårlige grunnforhold og høy grunnvannstand. Det er viktig å forhindre 
senkning av grunnvannstanden for å unngå skader på nærliggende boligblokk og 
hovedkloakken til IVAR, som ligger under rampen mot øst. Bjelland AS er kommet godt i 
gang med byggingen av undergangen under adkomstveien til sykehuset. Her er det gode 
grunnforhold og ingen problemer med grunnvann. 
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. Det legges opp til å få arbeidsavtaler med grunneierne, som gir Stavanger kommune 
rett til å starte arbeidene, mot at oppgjør for ulemper m.m. blir gjort opp ved et skjønn i 
ettertid. 
Stavanger kommune sendte inn entreprisen til kunngjøring den 22.06.22. Fristen for 
innlevering av tilbud var den 08.09.22. Stavanger kommune tildelte kontrakten til Stangeland 
maskin AS den 20.09.22. Stavanger kommune avholdt kontraktsmøte med Stangeland 
Maskin AS 20.10.22.
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. Som en følge av at det er igangsatt et arbeid med å forenkle konseptet på 
hovedtorget, skal også materialbruken på Torg 21 og Torg 22 revurderes med sikte på å 
oppnå lavere kostnader. Det legges opp til møte med Stavanger kommune om 
materialbruken på hovedtorget og Torg 21 og Torg 22 den 13.10.22. (Møtet avholdt og nytt 
konsept ble tatt positivt imot).
I henhold til avtalen om erverv av grunn fra Innovasjonsparken, skal vi varsel 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. Videre tar vi 
sikte på at Stavanger kommune skal kunngjøre entreprisen i desember 2022. 
Opparbeidelse av kollektivtrasé fra Jåttåvågen til universitetsområdet
Fylkeskommunen kunngjorte 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. Fylkesordføreren tok første spadestikk på 
kollektivtraseen den 14.09.22 og Stangeland Maskin AS er nå kommet godt i gang med 
arbeidene på strekningen langs Hinna stadion. Kollektivtraseen skal ferdigstilles innen 
01.01.25.
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6. Organisasjon
Nye fagledere for medisinsk teknisk utstyr (MTU) startet i juli. Begge har lang erfaring fra 
anskaffelse av tung MTU i flere sykehusprosjekter, og er ansatt på ca. 50 % basis hver. 
To nye byggeledere startet i september. 
En planlegger og en HMS-konsulent sluttet i september iht. plan.

7. Prosjektstyring

7.1 Risikostyring
Det arbeides kontinuerlig med identifisering av risikoer og systematisk med å definere 
risikoreduserende tiltak i prosjektet. 
Siden forrige kvartalsrapport har fire risikoer blitt lagt til prosjektets "topp 10 risikoliste", og 
fem risikoer er redusert og derfor tatt ut av listen. Risiko som er tatt bort fra "topp 10 
risikoliste" 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" 11 risikoer ved utgangen av 3. kvartal. 
Se vedlegg 8 - Risikostatus for mer detaljer

7.2 Kostnadsstatus
Det er påløpt 6 821,7 millioner kroner mot planlagt 7 015,0 millioner kroner per september 
2022. Det pågår et arbeid med kostnadsreduserende tiltak og det er stort fokus på 
økonomien i prosjektet i hele organisasjonen. 
Mellomfasen er nå tatt ut av rapporteringen for Nye SUS ettersom prosjektet nå rapporterer 
til direktør for driftsservice i Helse Stavanger. Det totale prognosen og godkjent budsjett er 
redusert tilsvarende, og oppdatert godkjent budsjett for BT1 utgjør nå 11 205,3 millioner 
kroner.
Se vedlegg 7 Kostnadsstatus og vedlegg 8 Kostnadskurve

7.3 Fremdriftsstatus
Byggeprosjektet følger stort sett planlagt fremdrift, dog må taktplanen innen noen 
kontrollområder endres litt på for å hensynta noen forsinkede leveranser for enkelte 
leverandører. Det er god fremdrift på innvendige arbeider, og det er fremdeles i bygg A sør 
en er kommet lengst. Det pågår nå innvendige arbeider i alle byggene. 
Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr fortsetter, det er stort aktivitet for å få opp 
gjenbruksandel, og ny fagleder MTU bidrar tungt innenfor flere områder. Assisterende 
prosjektdirektør har overtatt ansvaret for området og mye tid medgår for å få frem oversikt 
over grunnutstyr og mindre medisinteknisk utstyr som skal gjenbrukes på Ullandhaug. 
Med unntak av bygg B del 2 er detaljprosjekteringen i all hovedsak nå ferdigstilt. 
Detaljprosjektering av bygg B del 2 skal ferdigstilles i mars 2023. Det pågår nå et arbeid for å 
evt. å forsere noen av disse leveransene. 
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Prosjektet har stort fokus på økonomioppfølging, og alle byggelederne og utstyrsrådgiverne 
følger opp sine ansvarsområder/ kontrakter. 

8. IKT
Integrasjon MTU: 
Det er utarbeidet rutiner for bestilling av MTU-integrasjoner. Disse inkluderer veileder, 
bestillingsskjema til Helse Vest IKT og oversikt over nøkkelinformasjon per integrasjon. 
Frister for integrasjonsarbeidet er også innlemmet i Nye SUS sine planer. Det jobbes videre 
med avklaring rundt integrasjon av analysehallen 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 på dette er varelagerheis, adgangskontrollsystemet, kameraovervåkning, 
rørpost og SD-anlegg. Det er pågående avklaringer rundt forvaltningen av flere tekniske 
anlegg (for eksempel 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 denne høsten. Testleder har utarbeidet en plan for prosedyrearbeidet fram mot 
jul, og presentert dette for blant annet MTU-avdelingen som sammen med Nye SUS, Helse 
Vest IKT og driftsressurser må bidra med personell til dette arbeidet. 
PC-er og løst IKT-utstyr: 
Mengder på PC-er og annet løst utstyr er (foreløpig) konkludert etter flere runder med 
kvalitetssikring. Bestilling av utstyret vil først skje etter årsskiftet 2023-2024 i samråd med 
Helse Vest IKT som har undersøkt status hos leverandørene. 
KLIMA-traller: 
KLIMA (klinisk mobil arbeidsstasjon) -traller som senere flyttes til Ullandhaug, skulle vært 
bestilt før sommeren, men bestillingen ble stoppet grunnet problemer med batteri i 
kombinasjon med påmontert PC-utstyr. De fleste problemene er nå løst, men noe testing 
gjenstår fortsatt før trallene bestilles. 
Trådløs trygghetsalarm (overfallsalarm):
Pilot for trådløs trygghetsalarm på MIO (medisinsk intensiv overvåkning) på Våland er i gang. 
De foreløpige erfaringene er gode og systemet ser ut til å virke som forutsatt. 
Meldingsvarsling sykesignal: 
Test av "best sykesignal" på Helse Campus (mock-up) er i gang og det var planlagt å starte 
pilotering av løsningen på postene 6D og 6E i oktober (nevrologiske sengeposter). Dette er 
foreløpig utsatt på grunn av sammenfallende aktiviteter. 
Rørpost: 
Det pågår dialog med Aerocom (leverandør av rørpostanlegget) og Imatis for integrasjon slik 
at rett personell varsles i Imatis ved ankomst av rørpost. Det er avtalt møter med begge 
leverandører i løpet av høsten. 
Nettverk: 
Det har vært store utfordringer med leveranse av nettverksutstyr fra Cisco som følge av 
pandemi/nedstenging i Kina. Enkeltleveranser ser foreløpig ut til å dekke behovet slik at 
konsekvensene for installasjon og systemtester er begrenset. Det er montert noe midlertidig 
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utstyr som må byttes ut til permanent når permanent utstyr er mottatt. Det jobbes forøvrig 
med konfigurasjon av SDA (Software Defines Access). 

9. MTU
Arbeidet med å kartlegge gjenbruk av medisinteknisk utstyr pågår fremdeles, men forventes 
ferdigstilt i løpet av kort tid. Før en kan endelig konkludere mht. hva som skal kjøpes nytt og 
hva som skal gjenbrukes, må alt utstyr som skal bli igjen i mellomfasen på Våland 
identifiseres. Dette arbeidet ble avsluttet i oktober. 
Videre er det er etablert en MTU-gruppe på SUS som skal håndtere alle spørsmål som Nye 
SUS måtte ha ad utstyret. En del prinsippavklaringer har vært nødvendige for å sikre en 
mest mulig effektiv prosess, og dette arbeidet vil ventelig forenkle prosessen. 
All tung MTU er kartlagt for gjenbruk og utstyr som skal anskaffes nytt er inkludert i 
anskaffelsesplanene. Anskaffelse av tung MTU (eksempelvis CT, MR, røngten mm.) er i full 
gang. 
Nye utstyrsrådgivere bidrar inn i arbeidet med å avstemme de ulike listene fra Medusa (SUS 
sitt system) og dRofus (brukes av Nye SUS) slik at totaloversikt er etablert før en starter med 
anskaffelser av mindre utstyr. 

10. Informasjonsarbeid
Gjennom foto og video er det blitt dokumentert arbeid og utvikling på byggeplassen. Det har 
blitt publiser i interne og eksterne kanaler.
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/Nye SUS med ny informasjon fortløpende. 
God veivisning er helt nødvendig for at pasienter og besøkende skal finne fram på nytt 
sykehus. Kommunikasjonsavdelingen bidrar i arbeidet med skilting av Nye SUS, for å sikre 
at skiltingen blir intuitiv, konsistent og forståelig. 
I løpet av høsten har kommunikasjonsavdelingen tatt imot pressen på byggeplassen. Dette 
har resultert i flere medieoppslag som blant annet i forbindelse med besøk av LO-leder 
Peggy Hessen Følsvik og plassering av første kunstverk på byggeplassen.

11. Samhandling
Skilt: 
Det har vært en gjennomgang av navngivning av alle områder i samtlige bygg. I tillegg har 
det vært en gjennomgang av skilting i og utenfor heis. Leverandør leverer skilter til 
korrekturlesing i henhold til avsatt plan. Disse gjennomgås av byggherre i samarbeid med 
representanter fra SUS Våland. Dette er og har vært et omfattende arbeid.
Adgangskontroll: 
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Det jobbes med programmeringsgrunnlag for adgangskontroll. Det pågår nå en møteserie 
med gjennomgang av de ulike kontrollområdene med tanke på hvilke dører som skal ha 
hvilken form for adgangskontroll. Brukerrepresentant fra SUS Våland bistår i samarbeid med 
byggherrepersonell. 
Garderober: 
Det er inngått kontrakt med leverandør av blant annet garderobeskap. Det er besluttet at alle 
garderobeskapene på Ullandhaug skal kjøpes nye. Arbeidet videre består i å definere antall 
hele skap, halve skap eller femdelteskap per garderobe. Driftsavdelingen på Våland bistår i 
arbeidet. 

12. Annet
Det er stor interesse for besøk på byggeplassen. Besøksverter er i gang med å gjennomføre 
omvisninger for våre egne ansatte og følger faste ruter for å forstyrre byggearbeidene i minst 
mulig grad. Alle medarbeidere på SUS er invitert til åpen dag på byggeplassen søndag 20. 
november. 
Ordførere og kommuneledelse fra samtlige 15 kommuner i regionen/ opptaksområdet var 
invitert av administrerende direktør til byggeplass for en omvisning samt å få en presentasjon 
av utfordringsbildet til SUS og Nye SUS. I tillegg ble flytteplanene for sykehuset fra Våland til 
Ullandhaug presentert av prosjektdirektør Klargjøring for drift. 
Styrene i Helse Vest og Helse Stavanger har vært på felles synfaring på byggeplass samt 
fått presentasjon av status i prosjektet. 

13. Hovedaktiviteter neste kvartal
 Videre arbeid med MTU-anskaffelsene - dette arbeidet har høyeste prioritet

 Innvendige arbeider og innredningstog fortsetter i alle bygg 

 Delovertakelse av alle kontrakter

 Fortsette arbeidet med kostnadsreduserende tiltak

Vedlegg
# Vedlegg
1 Hovedplan
2 Entrepriseplan
3 MTU anskaffelsesplan
4 Bemanningshistorgram
5 Bilder fra byggeplass
6 Vedlegg unntatt offentligheten 
7 Koststatus
8 Kostkurve
9 Risiko topp ti
10 Entreprisestatus 
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Feiring av 2 millioner arbeidstimer i Nye SUS – kake og kaffe til 730 personer  

 

 

Innheising av kunst i bygg 71 atriet – kunstner Bjørn Bjarre  



 

 

Vernefri sone fra parkeringsplass til rigg 6. Lyslenker viser vei  



 

Bygg 81 (A) 5. etasje sør  

 

 


