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STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 06.02.2023  

SAKSBEHANDLER: Divisjonsdirektør Ketil Helgevold/prosjektleder Arne Ragård  

SAKEN GJELDER: Forprosjektrapport Nye SUS Mellomfasen  

 

ARKIVSAK: 23/86  

STYRESAK: 08/23  

  
STYREMØTE: 21.02.2023  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
  

1. Styret gir sin tilslutning til at «Forprosjektrapport Nye SUS Mellomfasen» kan legges til 

grunn for videre planlegging  
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en finansieringsplan for hvordan 

foretaket kan håndtere de økte investerings- og driftskostnadene, og at dette gjøres i 
forbindelse med revidert økonomisk langtidsplan i mai 2023. 

3. Endelig investeringsbeslutning og godkjenning for iverksetting av gjennomføringsfase 
for mellomfasen fremmes i egen sak. 
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Det er gjort et grundig og omfattende arbeid med utarbeidelsen av funksjonsrapporten for 

Nye SUS Mellomfasen. Rapporten er av strategisk betydning for videre drift og utvikling av 

sykehuset. 

For at SUS skal kunne ivareta sine oppgaver er det helt nødvendig at det etableres en 

midlertidig løsning for all aktivitet som i dag befinner seg på Våland, og som ikke flyttes til 

Ullandhaug i første byggetrinn. Løsningen har fått navnet Nye SUS Mellomfasen.  

Administrerende direktør mener at det forelagte forprosjektet er godt gjennomarbeidet og 

ivaretar behovene på en hensiktsmessig, men svært nøktern måte. 

 

Som det kommer frem av prosjektets usikkerhetsanalyse, er store deler av prosjektets 

økonomiske usikkerhet knyttet til dagens usikre markedssituasjon. Kostnadsendringen fra 

tidligere kalkyler er i hovedsak knyttet til markedsusikkerheten, og ikke en utvidelse av 

prosjektet. 

Bærekraftberegningen i forprosjektrapporten viser at foretaket ikke har økonomisk 

bærekraft til de samlede investeringsplanene slik situasjonen er i dag. 

 

Administrerende direktør vil utarbeide en finansieringsplan i forbindelse med revidert 

økonomisk langtidsplan (ØLP) til styrets møte i mai 2023. 

 

Salg av eiendom på Våland er nødvendig for å håndtere økte investeringskostnader i 

byggetrinn 1 på Ullandhaug, se sak 07/22.  

 

Fakta  
Styret behandlet «Nye SUS Mulighetsstudie Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet 

utenfor BT 1 i perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2» i sak 32/21 hvor styret fattet 

følgende vedtak: 

1. Styret tar mulighetsstudien «Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet utenfor BT1 i 
perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2» og drøftingsprotokoll mellom Helse 
Stavanger HF og fagforeningene/vernetjenesten til etterretning.  

2. Styret ber administrerende direktør om å igangsette en forprosjektfase som legger til 
grunn alternativ 2, Våland, i mulighetsstudien i den videre planlegging, og med de 
rammene som er beskrevet under punkt 2.2. i mulighetsstudien. 

3. Ferdig forprosjekt legges fram for styret senest i november 2022. Styret ber om å bli holdt 
løpende orientert om framdrift.  

4. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Vest RHF for godkjenning.  
 

Etter styrebehandlingen har prosjektet for Mellomfasen arbeidet med forprosjektet og især 
arealdisponeringen. Basert pa  fremskrivningsmodellen er det beregnet et behov for 189 
undersøkelses- og behandlingsrom (U/B-rom), 74 dagplasser og 820 kontorarbeidsplasser 
frem til 2030.  
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105 av kontorarbeidsplassene er plasser som tidligere ikke var løst, verken pa  Ullandhaug 
eller Va land. Utvidelsen av kontorarbeidsplasser har i hovedsak skjedd ved fortetting av 
allerede eksisterende kontorarealer innenfor kravene i arbeidsplassforskriften. 

Kommentarer  
I forbindelse med forprosjektarbeidet er det gjennomført minst tre brukermøter med hver 
enhet. I dette arbeidet har det også vært invitert deltakere fra vernetjenesten og tillitsvalgte. 
 
Bildet under viser hvilke bygg som planlegges videreført. Dette representerer ca. 58.000 m2 til 
somatikk, ledelse og stab og støttefunksjoner. Samt ca. 30.000 m2 til psykisk helsevern (som i 
dag) 
 
I E-bygget, som i hovedsak benyttes av psykisk helsevern videreføres geriatrisk poliklinikk og 
overvektpoliklinikken. Overvektpoliklinikken kan bli flyttet, som følge av endringer innen 
psykisk helsevern voksne. 
 
Øvrige funksjoner er plassert i henholdsvis Sydbygget, ABK-bygget, Apotekbygget, Internatet 
og Varmesentralen. 

 
Byggene farget grønt videreføres i 
hovedsak til psykisk helsevern. 
Bygg farget blått benyttes til somatikk 
samt kontorarbeidsplasser til 
helsepersonell og ledelse/stab/støtte. 
Varmesentralen videreføres for å 
forsyne byggene med varme, kjøling 
medisinske gasser, nødstrøm m.m. 
 
 
 
 

Figur 1 Bygg som brukes videre i mellomfasen 

 
Endringer underveis i prosjektet har medført at prosjektet ligger etter opprinnelig 
fremdriftsplan. Disse endringer dreier seg i om forlenget brukstid, fortetting av 
kontorløsninger, opprettelse av romdatabase i dRofus, plassering av avdelingsledelse og 
granskningsplasser for avdeling for patologi, samt at prosjektet hadde en for optimistisk 
fremdriftsplan gjennom sommeren. Forsinkelsen vil bli tatt inn igjen slik at den ikke skal ha 
konsekvens for en overlevering i månedsskiftet oktober/november 2025. 
 
Økonomi og finansieringsplan 
Forprosjektarbeidet har ført til endringer i de økonomiske kalkylene sammenlignet med 
forrige rapport, sak 32/21 Nye SUS Mulighetsstudie Lokalisering dagkirurgi og øvrig virksomhet 
utenfor BT 1 i perioden fra 2024 og fram til byggetrinn 2, og det som har blitt lagt til grunn i 
rulleringen av de økonomiske langtidsplanene.  
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Endringen består av en økt investeringskostnad, samt redusert besparelse i driftskostnader. 
Investeringskostnad har økt med til sammen kr 134 mill., som inkluderer kr 14 mill. til 
ombygging og flytting/organisasjonsutvikling (OU). Redusert besparelse i driftskostnader 
(husleie og forvaltning, drift og vedlikholdskostnader, FDV) utgjør kr 106 mill. i 2025, og 
påfølgende kr 9 mill. årlig. Samlet effekt på bærekraftanalysene i perioden 2023–2028 er 
negativ med kr 258 mill.  
 
De fremlagte bærekraftberegningene i denne forprosjektrapporten viser dermed at foretaket 
ikke har økonomisk bærekraft til de samlede investeringsplanene slik situasjonen er i dag.  
 
Foretaket må derfor arbeide videre med tiltak for å dekke gapet mellom investeringsplanene 
og finansieringsplanen. Mulige grep som må drøftes er økt resultat, enten gjennom reduserte 
kostnader eller økt salg av anleggsmidler. Økt lån vil også være et alternativ, men vil føre til 
økte kostnader og dårligere finansieringsevne på sikt. Helse Vest RHF signaliserer også at 
mulighetene for internt lån de nærmeste årene er svært begrenset.  
 
Dersom foretaket ikke finner tilstrekkelig finansiering, må de samlede investeringsplanene i 
perioden reduseres.  
 
Sannsynlig vil foretaket måtte iverksette en kombinasjon av disse grepene for å sikre 
økonomisk bærekraft.  
 
Forprosjektet har ikke gjort en ny vurdering av øvrig risiko i første byggetrinn av Nye SUS. I 
vår ble det lagt inn risiko tilsvarende 450 mill. for byggeprosjekt på Ullandhaug. For å 
håndtere en slik risiko ble det også lagt inn tomtesalg tilsvarende kr 650 mill. Dette er en 
forutsetning for å finansiere BT1. Det er derfor sært viktig at foretaket arbeider med videre 
prosess for tomtesalg.  
 
 
 
Vedlegg: 
Forprosjektrapport Nye SUS Mellomfasen m/vedlegg 
Beslutning fra prosjektstyret 
Drøftingsprotokoll med HTV/HVO 


