
Naboinformasjon fra SUS2023 

Kjære nabo, 

På grunn av koronasituasjonen må vi dessverre avvente med å invitere til nytt 

møte for å gi dere oppdateringer. Her er en skriftlig status for prosjektet. 

Vi øker nå aktiviteten på byggeplassen på den delen av byggeplassen som er tettest på dere naboer.  

 Den 11. mai starter vi med planlagt døgnarbeid i to uker. Da glidestøper vi sjaktene til bygget 

som ligger nærmest dere. Vi skal opp i en høyde på 36,6 meter på det høyeste. Det 

innebærer det at det blir trafikk med betongbiler og arbeidsfolk på tomten hele døgnet. Vi 

ber om forståelse for at det kan bli forstyrrelser i den perioden, og vi kommer til å instruere 

de som jobber med dette til å utvise så mye hensyn som mulig.  

 Høye kraner er på plass; dere har sikkert også registrert at det kommer nye høye kraner opp 

som skal brukes når vi gjennomfører gliden og setter opp selve bygget. 

 Det sprenges tett på byggeplassen, og det er Stangeland Maskin som utfører dette på vegne 

av Innovasjonsparken AS, det er altså ikke en del av SUS2023.  

 Arbeidene med å bygge nytt sykehus følger planen, og gjennom sommeren blir det høy 

aktivitet, bortsett fra i fellesferien hvor det planlegges å være svært begrenset aktivitet.  

 Arbeidstiden på byggeplassen er fra 0700-1500 og noen aktiviteter pågår frem til klokken 

1900. Gi oss melding om det er aktivitet utenom dette tidsrommet. 

 Vi forventer at det vil være en del støy og støv fra arbeidene som pågår fremover. Fra vår 

side gjør vi det vi kan for å minimere dette med vanning, salting og andre tiltak, men det vil 

ikke fullt ut kompensere for støy og støv. Takk for at dere er tålmodige i denne tiden. 

 Den 19. mai starter entreprenøren Bjelland opp med en infrastrukturentreprise i regi av 

Stavanger kommune. Målet er å få på plass rundkjøring, kjørebane og fortau i nedre del av 

Richard Johansens gate, flere ulike vann- og avløpsføringer, opparbeide parkdrag vest for 

Richard Johnsens gate fra rundkjøring til Torg 22, for å nevne noe. Dette vil føre til støy og 

støv for flere av dere naboer, særlig på dagtid. Sprenging kan forekomme. Stavanger 

kommune vil informere om flere detaljer i arbeidet som etter planen skal være ferdig juli 

2021.  

 Det legges opp til at Sola kommune legger ut et nytt forslag til offentlig ettersyn for 

regulering av Kristine Bonnevies vei før sommerferien. 

Fakta om glidestøpen: Starter mandag 11.05 kl. 0900, med døgndrift i 14 dager. Vi skal bruke 2000 

kubikk betong og 300 tonn armering. I tillegg skal det støpes inn 1500 såkalte comax-kassetter som 

er koblingspunkter for bygget som skal settes på sjaktene. Det vil bli 7 sjakthus i gliden og de har til 

sammen 26 «rom» hvor ulike føringer/heiser skal gå. Max høyde blir 36,6 meter, og vi får i slutten av 

mai et veldig godt inntrykk av hvor høyt det nye sykehuset blir. Dette er den største gliden i vår 

region siden det var aktivitet i Jåttåvågen for å bygge oljeinstallasjoner. SUS2023 er for tiden landets 

største byggeplass, vi bygger større enn Nasjonalmuseet, Deichmanske og Munchmuseet til sammen. 

 

Ønsker du å motta informasjon fra SUS2023 på epost? Epostadressen vil kun bli brukt til å sende ut 

informasjon om prosjektet og blir ikke delt med andre. 

Registrer din epostadresse ved å sende en mail til Ingveig Tveranger, se epost under her. 



For mer informasjon kontakt: 

 SUS2023, Kirsti Gerhardsen, HMS-leder, mobil 47 80 98 01, epost: kirsti.gerhardsen@sus.no 

 SUS2023, Ingveig Tveranger, rådgiver samfunnskontakt, mobil 92 23 4916 epost: 

ingveig.tveranger@sus.no 

 

 

Helse Stavanger HF betjener et område med ca 380.000 innbyggere. I tillegg drives utstrakt forskning. SUS 

jobber også med innovasjon innen helsetjenester, digitale helseløsninger og medisin. Helse Stavanger har nær 

8000 ansatte med 30 nasjonaliteter herav 800 leger og 2300 sykepleiere. 

 

mailto:kirsti.gerhardsen@sus.no
mailto:ingveig.tveranger@sus.no

