
Informasjonsmøte – SUS2023

06.03.19 



Agenda:

Tid Tema Ansvarlig

1500-1520 Status – generell presentasjon av 
prosjektet SUS2023

Kari Gro Johanson, 
SUS2023

1520-1540 Informasjon om infrastrukturen på 
området

Halvor S. Karlsen,
SUS2023

1540-1550 Informasjon om entreprisen Tony Helles, Stangeland
Maskin

1550-1600 Spørsmål /dialog



Agenda:

Tid Tema Ansvarlig

1700-1720 Status – generell presentasjon av 
prosjektet SUS2023

Kari Gro Johanson, 
SUS2023

1720-1740 Informasjon om infrastrukturen på 
området

Halvor S. Karlsen,
SUS2023

1740-1700 Informasjon om entreprisen Tony Helles, Stangeland
Maskin

1700-1730 Spørsmål/dialog



SUS2023 PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 8,4 mrd*

ca. 100.000 m² (på Ullandhaug) m2

Byggestart våren 2019

Innflytting i 2023

Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt 
nødvendige støttefunksjoner flyttes

Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er planlagt)

*(2017 kroner)
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3. september 2018: Bent Høie og Annelin Festervoll sto for det første spadetaket, 
godt assistert av Risa AS
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15





• Parkeringshus for ansatte under arbeid ved Kruse 
Smith Entreprenør AS

• Risa AS holder på å ferdigstille infrastruktur inn til 
området og VA kulverter

Arbeid som pågår



Side  19

B- bygget 

C/D bygget Mer informasjon på: 
www.sus.no/SUS2023

http://www.sus.no/SUS2023


v/Halvor S. Karlsen

Infrastruktur



Rekkefølgetiltak byggetrinn 1 Stavanger universitetssjukehus

Før delområdene KT10, SH og OPT kan tas i bruk, skal følgende 
være gjennomført:
1. løsning for overvannshåndtering i friområdet ved Madlaveien 
2. kollektivfelt fra Kjell Arholms gate 41 og frem til Jåttåvågen
3. egen trase for syklister langs kollektivfeltet som kobles til 

planlagt sykkelstamvei, i nord via Torg29 og i sør ved 
Madlaveien.

4. gangareal/torg langs med kollektivfeltet fra Professor Olav 
Hanssens vei og til og med Madlaveien 

5. parkeringshus som dekker byggetrinnets behov
6. ny adkomstvei med nytt kryss med Kristine Bonnevies vei i Sola 

kommune, med svingefelt dimensjonert for utbyggingen
7. undergang under Kristine Bonnevies vei ved Madlaveien i Sola 

kommune 

1.

4.

5.

7.

JÅTTÅVÅGEN

2.

3.

6.
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«Fylkesutvalget viser til at Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til og med året 

2031, skal gi god fremkommelighet for alle trafikkantgrupper, der hovedvekten er på 

kollektivtrafikken, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden av Bussvei 2020 ligger det i 

Bypakken prosjektet Kollektivfelt/prioritering på strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-

Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir mulighet for å etablere en infrastruktur for 

kollektivtrafikken som er sammenlignbar i kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. 

Også rutetilbudet til begge lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar 

kvalitet med hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid. Det samme vil ikke gjelde for Stokka, 

som har for stor avstand til eksisterende hovedtraseer med tilhørende rutenett.»

Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken): 



• Helse Stavanger kjøper tomt 

for et komplett sykehus 

• Rogaland fylkeskommune 

og kommunene får oppgjør i 

form av delvis 

byggemodning av de 

gjenværende feltene OPT2, 

OPT3, BOP4 og KT11 på 72 

da

Kjøp av tomt



Entreprise 
K7801 



Entreprise 
K7802 



Entreprise K7802
VA-anlegg

Trase 1: VA-grøft og kulvert



Anleggsplan
grunnarbeider



Adkomst fra
Kristine Bonnevies vei



Webkamera for å følge utviklingen på byggeplassen
http://sus.no/byggeplasskamera

http://sus.no/byggeplasskamera


Stangeland Maskin 



ORGANISASJONSPLAN

«SUS2023 – Grunnarbeider og infrastruktur» 

Prosjektleder

Tony Helles

Driftsleder

Ingvald Årsvoll

Prosjektingeniør

Grethe Handeland

Byggeplass-/Anleggsleder

Kjell Ove Helleland

HMS ansvarlig

Tom Rune Utheim



• Grunnarbeid for bygg A-E og infrastruktur

• Gravearbeid

• Rensk av fjell

• Sprengningsarbeid og bergsikring

• Massetransport, internt og eksternt 

• Montering av prefabrikkert kulvert

• Grøftearbeid

• Vareleveranser

Arbeid som skal gjennomføres



Anleggsplan



Transport





• Sprengningsarbeid

• For varsel om sprenging; Send «SUSvarsle sms» til 26001 
for påmelding. Send «SUSvarsle sms stopp» til 26001 for 
avmelding.

• Kontaktperson Åsmund Bjerga, sprengningsleder, tlf 975 52 887

• Det vil bli støy, rystelser, støv og anleggstrafikk

• Arbeidstid er fra kl 0700 – 1500. (Ved behov frem til kl 1900 
og evt. lørdager)

Hva betyr det for dere?



Vi tar hensyn så godt vi kan


