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• Status i prosjektet

• P-hus for ansatte

• Grunnarbeider sykehuset 

• Spørsmål og dialog

Agenda:



SUS2023 PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 8,4 mrd*

ca. 100.000 m² (på Ullandhaug) m2

Byggestart våren 2019

Innflytting i 2023

Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt 
nødvendige støttefunksjoner flyttes

Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er planlagt)

*(2017 kroner)



4



Vi vant! SUS2023 er verdens beste digitale byggeprosjekt
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Kollektivaksen gjennom 

Innovasjonsparken
Må stå ferdig i 2023
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B- bygget 

C/D bygget 
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To anleggsveier ferdige
En mot P-hus nordvest på tomten og en som går bort mot motorveien.

Har begynt på kollektivaksen som skal gå gjennom sykehuset



Vi har fått rammetillatelse 1 byggetrinn:
• Planene er godkjent
• Søker nå om «IG» igangsettelse av bygging
• Beskriver prosjektet og rekkefølgekrav
• Infrastruktur – på og utenfor området
• Bussvei - kollektivfelt
• Sykkelvei
• Bilvei – tilkomst fra Kristine Bonnevies vei
• Overvannshåndtering
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• K2001 Parkeringshus ansatte – Kruse Smith Entreprenør AS 113 mill

• K2204 Råbygg - Kruse Smith Entreprenør AS 516 mill

• K2301 Fasader – Faber Bygg AS 482 mill

• K2424 Låser og beslag – Låssenteret AS 40 mill

• K3901 Vertikale sjakter – Teknisk Bureau AS 35 mill

• K6202 Person og sengeheis – Kone AS 41 mill

• K6301 Rørpost – Aerocom AS 15 mill

• K6501 Tøy og avfallssug – Logiwaste AB 16 mill

• K6801 Sengevask – Semistaal A/S 14 mill

• K7801 Infrastruktur 1 – Risa (Stavanger kommune BH) 51 mill

• K3902 Felles teknisk opphengssystem – Motek AS 13 mill

Tildelte kontrakter Kontraktssum:



Totalt har vi per nå tildelt kontrakter til en samlet verdi av 
ca. 2,6 milliarder kroner eller 2600 millioner kroner

Store verdier



Det foreligger tilbud på følgende entrepriser

• K2103/K7802 Grunnarbeider og Infrastruktur 2
• K3201/K3202 Røranlegg 
• K3601/K3602 Luftanlegg
• K3401 Gass og Trykkluft
• K4001/K4002 EL anlegg
• K4601 Nødkraft
• K5601 Byggautomatisering





«Gjennom samordnet risikobasert styring av 
sikkerhetsarbeidet på byggeplass skal vi

forebygge, forhindre og avverge alvorlige hendelser med 
skade/tap knyttet til personell, materiell og ytre miljø.»

Målsetning sikkerhetsarbeid

Byggherres SHA plan utførelse: 2018



• Kruse Smith Entreprenør AS

• Vei fra Madlaveien til byggeplass ferdigstilt
• Entreprise K7801, Stavanger kommune 

• Byggetrinn 1 består av 500 P-plasser 
• 20 % er tilrettelagt for ladning av el. biler 

• ladestasjoner etableres først i 2023

• det er ca. 20 MC p-plasser

• Byggetrinn 2, ikke besluttet 
• mulighet for 3 nye etasjer og 500 nye p-plasser

P-hus ansatte

Tilgang til byggeplass kun via Madlaveien, Grannessletta



• Rekkefølgekrav fra Stavanger kommune: 
• Maks: 0,9 p-plasser pr 100 m2 bygg= 900 

p-plasser for ansatte og besøkende

• Tomteareal: 5,5 daa.

• P-huset bygges stort sett på hele 
fotavtrykket i byggetrinn 1  

• Grunnflate 4704 m2 i 3 etasjer

• Øverste etasje med tak

Areal og beliggenhet – p-hus ansatte



P-hus 
ansatte

Riggplan SUS2023

• Vei syd for bygget (torg 24) -
entreprise K7802   

• Parkareal nord og øst                              
• Ny rundkjøring og ny vei vest 

for P-huset





Grunnarbeider og VA
Kontrakt ikke tildelt pt.



Organisering to 
byggherrer

Grunnarbeider Infrastruktur



I entreprise K2103 inngår grunnarbeider i forbindelse med 
etablering av byggegrop for sykehusbyggene øst og vest for 
kollektivaksen.

Videre inngår etablering av anleggsveier på området for 
adkomst til sentrale angrepspunkt i forbindelse med 
utførelse av arbeider beskrevet i denne og fremtidige 
entrepriser. 

Grunnarbeider vil foregå parallelt med infrastruktur 
entreprise der bl.a. arbeider med etablering av offentlige VA-
anlegg er beskrevet.

Grunnarbeider



Vann og Avløps anlegg
Trase 1: VA-grøft og kulvert

Trase 6: VA-grøft og kulvert

Trase 7: VA-grøft



Råbygg/fasader



Råbygg – Kruse Smith Entreprenør AS

Fasader – Faber Bygg AS

• Vi er i optimaliseringsfasen

• Oppstart byggeplass januar 2020 for råbygg, april 2021 for fasader

Råbygg/fasader



Råbygg/fasade



Takk for oppmerksomheten
www.sus.no

@stavangeruniversitetssjukehus

@stavanger.universitetssjukehus

@stavangeruniversitetssjukehus


