
Kontaktpersoner: 

For spørsmål eller synspunkter om anleggsarbeidet; 

 

Kjell Ove Helleland, driftsleder, Stangeland Maskin 

Telefon: +47 99 20 74 57 epost: kjell.ove.helleland@tsmaskin.no 

 

Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg, Helse Stavanger 

Telefon: +47 91 54 47 88, epost: lars.egil.borsheim@sus.no 

 

Ingveig Tveranger, seniorrådgiver kommunikasjon og samfunnsdialog 

Telefon: +47 92 23 49 16, epost: ingveig.tveranger@sus.no 

 

MER INFORMASJON: 

På nettsidene våre kan du lese mer om nytt universitetssykehus: 

www.helse-stavanger.no/om-oss/sus2023 

www.stavanger.kommune.no 

 

 

 

 

 

INFORMASJON OM ANLEGG - BYGGING 

AV NYTT SYKEHUS PÅ ULLANDHAUG 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Helse Stavanger HF bygger nytt universitetssykehus på Ullandhaug i 

Stavanger. Det nye sykehuset skal settes i drift i 2023. 

Stangeland Maskin AS er tildelt kontrakt om grunnarbeid og infrastruktur 

på tomten for universitetssykehuset. 

Arbeidene starter i mars 2019 og omfatter: 

 Sprengningsarbeider 

 Uttransport av til sammen 300.000 m3 med masser  

 Bygging av veier, vann og avløp  

 

Stangeland Maskin skal etter planen være ferdige med arbeidet i juni 

2020. Til våren i år (2019) starter betongarbeidene for sykehuset.  

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN 

Arbeid på tomten skal i all hovedsak foregå mellom 07:00 og 19.00. 

Enkelte dager vil arbeidet slutte tidligere, i henhold til retningslinjer fra 

byggherre.  

Grunnarbeidene fører til rystelser under sprenging i tillegg til tøy og støv 

ved uttransport av masser. Vi vet at dette vil være til ulempe for naboer.  

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

Send «SUSvarsle sms stopp» til 26001 for avmelding. 

Vi gjør vårt beste for å minimere ulempene under byggingen. Vennligst 

følg skilter og respekter sperringer slik at vi ivaretar sikkerheten til alle. 

Takk for at dere viser hensyn til arbeider som foregår. 

 

BILDET:  

Disse bilene skal kjøre ut masser – på det meste skal det gå 16 biler i 

timen fra sykehustomten til Forus hvor det meste skal deponeres. 

Transporten går på anleggsveiene og ned til Madlaveien og videre til E39, 

via Solasplitten til Norstonekrysset på Forus. 

 

 

 

 

 


