Naboinformasjon fra SUS2023
Kjære nabo,
Koronasituasjonen gjør at vi fortsatt velger å dele informasjon om prosjektet for nye Stavanger
universitetssjukehus (Nye SUS) skriftlig.
Tusen takk for tålmodighet og forståelse under sprengearbeid og annet som fører til støy og støv
rundt dere.
Her er en kort status for prosjektet.














Arbeid i helgene: Vi forbereder oss nå til to store glidestøper og jobber nå fra 0700 – 1900 for
å gjøre klart til dette.
De to store glidestøpene skal bygge sjakter og heisføringer på byggene B og C, og da blir det
to perioder med døgndrift. Dette arbeidet er ikke definert som støyende, men vil føre til
trafikk og aktivitet på byggeplassen også om natten, av blandebiler og arbeidsfolk. Vi
instruerer arbeidsfolkene om å ta hensyn til dere naboer.
Dette er samme type glid som den som ble gjennomført i mai og som var mye nærmere dere
Glid nummer 2 på C-bygget skal etter planen starte 22.09 og vare i 14 dager, dette arbeidet
pågår døgnkontinuerlig.
Glid nummer 3 på B-bygget skal etter planen starte 07.11 og vare i 14 dager, dette arbeidet
pågår døgnkontinuerlig.
Vil tildeler ganske snart kontrakt på bygging av parkeringshuset for besøkende. Arbeidene
der har planlagt oppstart i juni 2021 og det blir i området mellom aksen Richard Johnsens
gate og byggeplassen mot vest.
Siden i vår/sommer har dere merket at det pågår arbeid med å sprenge ut og bygge
infrastruktur (vann, avløp, parkdrag) i aksen Richard Johnsens gate ned mot parkeringshuset
for ansatte. Dette arbeidet skjer fordi vi bygger vei til parkeringshuset for besøkende og
andre adkomster som skal benyttes når det nye sykehuset åpner. Det er ikke tenkt at Richard
Johnsens gate skal være åpen for gjennomkjøring fra Innovasjonsparken.
Sola kommune jobber med detaljregulering av adkomsten til det nye sykehuset via Kristine
Bonnevies vei, og har mottatt merknader til planforslaget som var ute på høring frem til
07.08. Saken legges frem for utvalget for plan og miljø den 18.11 og for kommunestyret den
17.12.
Stavanger kommune skal behandle planforslaget og detaljreguleringen for kollektivtraseen
fra Jåttåvågen til Nye SUS og opp til universitetsområdet i utvalget for by- og
samfunnsutvikling den 15.10 og endelig behandling i kommunestyret den 16.11. Samtidig
krever styringsgruppen for Bymiljøpakken at kostnadene reduseres med 5% og at det



kommer ny kostnadsberegning av planforslaget før det kommer til politisk behandling. Vi
følger denne prosessen nøye.
Det er fylkeskommunen som skal styre byggingen av både adkomst til sykehuset via Kristine
Bonnevies vei og deler av kollektivaksen på sør og nordsiden av Nye SUS. Vi er i nær dialog
med dem om prosessen og fremdriften og skal dele informasjon som dere trenger når vi får
det.

Nye SUS 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 eller meldinger til oss? Kontakt:



Nye SUS, Kirsti Gerhardsen, HMS-leder,
mobil 47 80 98 01, epost: kirsti.gerhardsen@sus.no
Nye SUS, Ingveig Tveranger, rådgiver samfunnskontakt,
mobil 92 23 4916 epost: ingveig.tveranger@sus.no

Les mer om prosjektet på www.sus.no/sus2023

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

