
                                                           

Kjære nabo til Nye SUS 

Flere store milepæler for Nye SUS passeres i vår og sommer. Først starter vi bygging av parkeringshus 
for besøkende. Samtidig starter arbeidene med å montere fasadene på det største pasientbygget. 
Senere i år starter arbeidene med å bygge adkomstvei til Nye SUS, fra Kristine Bonnevies vei. 
 
Først vil vi takke dere, vi forstår at det kan være krevende å være tett på denne store byggeplassen. 
Vi er takknemlige for at dere er tålmodige med oss. Det beste hadde vært om vi kunne invitert til 
nabomøter, men igjen stopper pandemien oss, derfor sender vi brev. 
 
Entreprenøren IGANG AS har fått oppdraget med å bygge parkeringshuset for besøkende. Det blir i 

fem etasjer. P-huset bygges inn mot det største pasientbygget som har åtte pasientetasjer og en 

teknisk etasje over der, totalt ni etasjer høyt. P-huset blir lavere enn tillatt høyde i reguleringsplanen, 

fem meter under tillatt gesimshøyde.   

Planlagt oppstart for grunnarbeider er i uke 16, boring og sprengning vil starte i uke 17 og pågå frem 

til og med uke 20 (litt avhengig av grunnforhold). Det vil i denne perioden bli kontinuerlig boring og 2 

salver pr. dag på ca. 150 m3. Hver salve varsles med sirene og SMS i forkant til de som er på SMS-

varslingsliste. Det benyttes eksisterende varslingsliste, og nye personer som ønskes lagt til kan ta 

kontakt direkte med Mats Hermansen i Bjelland (mats@bjelland-as.no).  

Barnehagen vil varsles særskilt 15-30 minutter før hver salve, ihht tidligere prosedyre. 

Betongarbeidene har planlagt oppstart i uke 22, og elementmontasje rundt fellesferien. Det er 

boreriggen i uke 17-22 som generelt vil støye mest. Når sprengningsarbeider avsluttes blir det 

ordinær byggevirksomhet.  Målet er at parkeringshuset blir ferdigstilt innen april 2022. 

Neste store milepæl er arbeidene med fasadene, som er planlagt å begynne i uke 17. Da får bygget 
sin ytre form og karakter. Fasadene kommer til byggeplassen som store ferdige elementer, og disse 
monteres rett på bygget med løftekran. 
 
Senere i år starter arbeidene med å bygge adkomstveien fra Kristine Bonnevies vei inn til Nye SUS. 
Det er Rogaland fylkeskommune som blir byggherre for disse arbeidene. Dette kommer vi tilbake til 
senere, når planene er helt klare. Målet vårt er da å kunne arrangere et infomøte.  
 
Sykehusbyggingen går etter planen, og arbeidstiden er fra 0700 til 1900. Vi gjør det vi kan for å 
begrense aktivitetene våre til dette tidsrommet, og det gjelder spesielt for arbeid som støyer. 
Fremover kan vi i enkelte tilfeller måtte gi unntak for aktiviteter utover denne arbeidstiden, og vi er 
opptatte av at dette ikke skal være arbeid som lager støy. 
  
Igjen, takk for tålmodighet for det som er gjort, og for det som kommer. Ta gjerne kontakt med oss 
om det er noe som er uklart eller om det er spørsmål. 
Med vennlig hilsen 

Kari Gro Johanson, 

Prosjektdirektør Nye SUS 

 

mailto:mats@bjelland-as.no


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 vel 370.000 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 
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