Kjære nabo til Nye SUS
Sommeren står for døren og her er en oppdatering fra oss som bygger nytt sykehus, igjen med brev
fordi vi er tilbakeholdne med møter på grunn av Covid-19.
For dere som legger turen bortom og kikker på byggeplassen, vet dere at vi er i gang med
fasadearbeidene. Dette betyr at vi i løpet av det neste halvåret får tette bygg. Det første bygget som
blir ferdig på utsiden er det største pasientbygget (A-bygget) som er nærmest dere.
Dette innebærer at mer og mer av arbeidene skjer innendørs. Det fører til en del endringer på
byggeplassen, blant annet vil en del av kranene etter hvert blir fjernet og arbeidet som støyer og
støver vil reduseres når det gjelder selve sykehusbyggene.
Det vil si; parkeringshuset for besøkende er under oppføring og byggearbeidene starter i august, så
helt stille blir det ikke. Arbeidene med å bygge fortau og gatelys langs Richard Johnsens gate pågår,
og vi skal også lage en inngangsport for medarbeidere på byggeplassen ved Arkivenes Hus.
Vi har de siste ukene godt over 300 personer inne på byggeplassen, og vi forventer at dette tallet
øker utover sommeren og høsten, når arbeidene inne kommer godt i gang. Det blir også økende
trafikk for vareleveranser og vi jobber nå med å få til en god flyt i logistikken. For dere som bor i
området betyr dette fortsatt stor trafikk til og fra byggeplassen langs Madlaveien.
Vi er takknemlige for tålmodigheten og naboskapet.
Arbeidene med adkomst og veier inn til Nye SUS starter ikke før til neste år. Det planlegges
kunngjøring av entreprisen i februar 2022, oppstart av arbeidene sommeren 22 og ferdigstillelse
våren 2023. Rogaland fylkeskommune blir mest sannsynlig byggherre. Når detaljene er klare vil vi
dele dette med dere, forhåpentligvis i et møte.
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. Det vil
likevel unntaksvis kunne forekomme godkjente arbeider utenom dette tidsrommet.
Sykehuset vi bygger nå, er byggetrinn 1. Vi er godt i gang med å planlegge byggetrinn 2, som skal
komme på de delene av sykehusområdet som ligger nedenfor der vi bygger nå, mot Madlaveien.
Byggetrinn 2 er ikke endelig finansiert og vedtatt, og vi vil informere dere når vi vet mer om dette.
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
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Les mer om prosjektet på www.sus.no/sus2023
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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