Kjære nabo til Nye SUS
Det nærmer seg jul og vi vil benytte anledningen til å dele en liten oppdatering fra oss og samtidig
takke for at dere er tålmodige som naboer til landets største byggeplass.
Vi har gjennomført tre store betongglider i løpet av året og bygget ruver nå i terrenget. Nå er det
selve råbygget som reiser seg og dette arbeidet fortsetter for fullt inn i hele 2021. Vi har allerede
startet arbeider innvendig, i de to underetasjene som er under bakkenivå. I året som kommer vil dere
se at byggene begynner å ta form og at vi starter arbeidet både innvendig og med fasadene.
Av andre høydepunkt er nok besøket fra statsminister Erna Solberg et av de største, hun la ned
grunnsteinen i juni, og det var en stor dag for oss!
Det var også stas å få besøk av helse- og omsorgsminister Bent Høie, og landbruks- og matminister
Olaug Bollestad som bekreftet at vi fikk bevilget lån til å bygge ytterligere 20.000m2 sykehus på
østsiden av byggeplassen. Nå fullfører vi hele byggetrinn 1 for nye SUS, med planlagt ferdigstillelse i
2024.
Det arbeidet som påvirker dere mest nå, er det Stavanger kommune som er ansvarlige for, og gjelder
opparbeidelse av traseen fra Rikard Johnsens gate og nedover mot innkjørselen til Nye SUS. Det er
entreprenøren Bjelland som utfører dette arbeidet for kommunen. Samtidig som de bygger vei, må
de bore, sprenge og meisle for å få på plass infrastruktur for vann og avløp under veien. Dette
arbeidet vil fortsette til et godt stykke utpå nyåret.
Korona påvirker også vårt prosjekt, vi jobber intenst for å sikre fremdrift og å unngå smitte. Det gjør
vi sammen med alle de over 300 arbeidsfolkene som er her nå, hvor vi opprettholder økt avstand,
forsterker renholdet og kun oppholder oss i mindre grupper.
Vi ser frem til igjen å kunne ha fysiske nabomøter med dere når dette er under kontroll med vaksine
på plass.
Vi takker igjen for deres tålmodighet med oss og arbeidet vi gjør med å bygge nytt
universitetssykehus.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere alle en god julefeiring og alt godt for året som
kommer.
Med vennlig hilsen
Kari Gro Johanson,
Prosjektdirektør Nye SUS
Ønsker du å motta informasjon fra Nye SUS 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:




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
Nye SUS er for tiden landets største byggeplass, vi bygger større enn Nasjonalmuseet, Deichmanske
og Munchmuseet til sammen. I Statsbudsjettet for 2021, fikk vi bevilget ytterligere lån for å kunne
bygge for ytterligere 1,7 milliarder med tilsammen 20.000m2 ekstra på det såkalte E-bygget som
vender øst (mot motorveien).
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

