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1. Innledning 

Statsbudsjett 2021 ble godkjent av Stortinget i desember 2020, og lånetilsagnet for 
utvidelsen av E-bygget ble dermed vedtatt. Styret i Helse Stavanger HF godkjente oppdatert 
prognose inkludert utvidelsen av E-bygget for det sammenslåtte byggetrinn 1 i styremøtet 16. 
desember 2020. Styringsrammen og kostnadsrammen vil i kommende rapporter inkludere 
hele byggetrinn 1.  

  

2. HMS  

Smitteverntiltak på byggeplass følger enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer 
og anbefalinger.  Fra og med 5. november gjelder følgende:   

 Obligatorisk hjemmekontor for administrativt personell både hos 
byggherreorganisasjon (BHO) og entreprenør (ENT) med unntak av 
kjernebemanning for å kunne ivareta forsvarlig drift  

 Kun digitale møter 

 Stengning av møterom  

 Maks fem deltakere ved befaringer utendørs  

 Anbefalt minimumsavstand innendørs to meter  

 Presisering ovenfor entreprenører om å ivareta krav vedrørende 
innreisekarantene med tanke på importsmitte for eget personell/inkludert 
innleiepersonell  

 Samtlige entreprenører ble bedt om å bekrefte oppfyllelse av skjerpede krav 
og retningslinjer nasjonalt og på byggeplass i PIMS365  

 Kontroll av etterlevelse i mannskapsrigger ble gjennomført for å sikre at 
utførende personell fulgte prosjektets smittevernregler 

 

I desember ble første smittetilfelle på byggeplass registrert hos en arbeidsleder hos ENT. 
Smittesporing og bred forebyggende testing ble umiddelbart igangsatt. Av samtlige tester 
totalt fikk fire personer i denne riggen påvist smitte. Godt samarbeid med entreprenører og 
tydelige retningslinjer fra BHO medførte at situasjonen raskt kom under kontroll.  

Riggen ble stengt ned og smittevask ble gjennomført på alle rigger på byggeplass. Nye SUS 
hadde i denne perioden tett dialog med smittevernoverlegene på SUS som ga gode 
smittefaglige råd slik at prosjektet kunne ivareta forsvarlig drift parallelt med at 
smittesituasjonen ble håndtert på byggeplassen. At det var juleferie umiddelbart etterpå bidro 
sannsynligvis og til å begrense smittespredningen. 

BHO har jevnlig gjennomført risikovurderinger med tanke på smittestatus i samfunnet og satt 
tiltak deretter på byggeplass. Smitteverntiltak og statusoppdateringer vedrørende 
smittesituasjon på byggeplass har blitt kommunisert til entreprenører gjennom digitale møter 
samt at BHO i tillegg har kommunisert smitteverntiltak på SMS direkte til alle som har arbeid 
på byggeplassen.  
 
I løpet av fjerde kvartal 2020 har det blitt registrert en skade med fravær. Dette gjaldt en 
personskade hvor vedkommende fra Vest Betong (K2104) fikk brudd i tommelen etter fall på 
armeringsjern. Øvrig er det registrert to hendelser på byggeplass som ikke medførte fravær; 
en hendelse hvor deler av en armeringsmatte løsnet og falt ned på dekket under løft. Det ble 
ingen skade på personell eller øvrig materiell, men hendelsen ble fulgt opp for å unngå at 
dette skjer igjen. Den andre hendelsen var en personskade der arbeider falt ned fra en 
gardintrapp og pådro seg ribbeinsbrist/ brudd. Den involverte fortsatte arbeidet. 
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Nøkkeltall for 4. kvartal 2020 hentet fra RUH register: 

 Antall RUH (Rapportert Uønsket Hendelse) fjerde kvartal 2020: 283 
 Antall RUH hittil i år (pr 31.12.2020): 1068 
 Antall RUH total (pr. 31.12.2020): 1414  
 Skader med fravær i fjerde kvartal 2020: 1 
 Skader med fravær hittil i år: 1  
 Skader med fravær totalt (pr. 31.12.2020): 3  
 Skader uten fravær i fjerde kvartal 2020: 3 
 Skader uten fravær hittil i år: 11  
 Skader uten fravær totalt (pr. 31.12.2020): 17 

Prosjektet har i løpet av fjerde kvartal 2020 sendt ut en arbeidsmiljøundersøkelse. Dette er 
en omfattende undersøkelse som er sendt ut til samtlige i byggherreorganisasjonen, 
inkludert innleide konsulenter. Svarfristen på denne undersøkelsen er satt til nyåret. 
Prosjektledelsen vil følge opp resultatene fra undersøkelsen med oppfølgingssamtaler med 
den enkelte samt iverksette tiltak i løpet av første kvartal 2021.  

Prosjektet har lansert digital sikkerhetsintroduksjon og implementering av prosjekt 
"Fareblind" produsert av organisasjonen «Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg». Kurset 
er obligatorisk for alle som skal inn på byggeplass. 

3. Anskaffelser 

Ved utgangen av fjerde kvartal 2020 var det inngått 85 entrepriser med en samlet 
kontraktsverdi på 4 638 millioner kroner. I fjerde kvartal ble det tildelt kontrakter for 103 
millioner kroner.  

For ytterligere detaljer se vedlegg 2, Entrepriseplan og vedlegg 9 Entreprisestatus.  

I løpet av fjerde kvartal har det vært et økende behov for juridisk bistand knyttet til håndtering 
av mottatte varsler/krav og endringsstyring opp mot NS8405-kontraktene. En juridisk 
kontroller er dedikert på fulltid for å bistå byggeledelsen innenfor dette området. Behovet er 
økende, og på bakgrunn av dette er det gjennomført en konkurranse for anskaffelse av en ny 
juridisk kontroller. Kandidat er innstilt og prosjektet vil da ha to juridiske kontrollere som kan 
støtte byggeledelsen innenfor endringsstyring og juridisk bistand generelt.  

Som nevnt i rapporten for tredje kvartal, er det definert fire kategorier anskaffelser for 
utvidelsen av E-bygget: opsjoner, nye kunngjøringer, intensjonskunngjøringer og 
mengdejustering på eksisterende kontrakter. 

Når det gjelder kategorien intensjonskunngjøringer, er det gjennomført møter med 
entreprenørene for følgende kontrakter: K5401 Brannalarmanlegg, K5402 Sikringsanlegg 
(anleggskontroll), K5403 Pasientsignalanlegg, K5601 Byggautomatisering og K3401 Gass og 
trykkluft med formål å få til en utvidelse av eksisterende kontrakter. Dette er kontrakter som 
dekker områder hvor teknikken i byggene er knyttet tett sammen i samtlige bygg, og det er 
derfor ønskelig å utvide kontraktene med dagens entreprenører innenfor deres respektive 
områder. For å ivareta kravene i lov om offentlige anskaffelser/forskrift om offentlige 
anskaffelser vil BHO, etter enighet med entreprenør, legge disse anskaffelsene ut som 
intensjonskunngjøringer på Doffin/TED. 
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3.1 Kunngjøringer 

Følgende kontrakter har blitt kunngjort i perioden:  

 K5501 AV-anlegg 

 K2402 Branntetting 

 K7704 Overbygning/oppfylling Torg 23B 

 A0086 Konsulentbistand utstyrsanskaffelser MTU (rammeavtale) 

 A0088 BIM-løsning nettbrett 

3.2 Pågående evaluering 

Entrepriser 

 K1018 Provisorisk bygningsheis og stillas 

Andre/ MTU Anskaffelser 

 IO 9801 Felles prøvemottak, 2. gangs kunngjøring 

 IO 9573 RO-vann 

 IO 9191 Dekontaminator bad, HT Nordic AS 

 A0083 Juridisk kontroller 

3.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt 

Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt i løpet av perioden: 

Entrepriser 

 K1023 Driftstjenester, Montasjelaget AS 

 K1024 Laserskanning og akser, Geograf Digital AS 

 K1025 Brakkerigg, Malthus Uniteam AS 

 K2003 Basebygg - Hako Total AS 

Andre/ MTU Anskaffelser 

 IO 9440 Pasientløftere, Etac AS 

Se vedlegg 2 Entrepriseplan 

4. Prosjektering 

I løpet av fjerde kvartal har oppfølging av endringsstyringen hatt høy prioritet. Forslag og 
ønsker om endringer fra både brukerne og til dels BHO kommer alt for sent med tanke på 
fasen som prosjektet er i. Sene endringer i prosjektering medfører at man ikke får låst 
underlaget, og det påvirker igjen leveransen for å ferdigstille arbeidsunderlaget fra 
prosjekteringsgruppen (PG) til entreprenør (ENT) i tide.  BHO har ukentlig endringsråd 
sammen med PG hvor man går gjennom endringsforslagene. De fleste endringsforslagene 
avvises, med unntak av nødvendige endringer fremkommet i ROS-analysen for en fremtidig 
pandemi.  

PG har hatt høy arbeidsbelastning i løpet av fjerde kvartal. Hjemmekontor praktiseres for de 
fleste, og det medfører igjen behov for flere møter for å avklare saker, og det oppleves som 
en krevende kommunikasjonsform for mange. Dette i kombinasjon med sene endringer fra 
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brukere og BH medfører høyt arbeidspress. Til tross for dette leverer PG i henhold til 
leveransplanene, og i god tid før arbeidet på byggeplass starter. For betongarbeidene i bygg 
E, del 2, ligger leveransene helt opp til oppstartdato, men det er avtalt en omforent 
fremdriftsplan med leverandør som er gjennomførbar. 

Leverandørprosjektering, og oppfattelse av hva som er entreprenørens ansvar, anses 
fremdeles som en utfordring og dette adresseres i møter med de ulike entreprenørene. 

Videre er det igangsatt arbeid for å kartlegge og planlegge MTU og anskaffelser mot 
prosjekteringen og leverandørprosjektering. Det er viktig at alle avhengigheter for MTU 
inkluderes i anskaffelses- og fremdriftsplanen (gitt plasseringen i bygg E), for å sikre at MTU 
bestilles rettidig i prosessen.  

Arbeidet med ferdigstillelse av overordnet hovedplan forsetter med implementering av 
utvidelsen av bygg E for å sikre en optimal gjennomføringsplan for et fullt byggetrinn 1.  

5. Status byggeplass (hovedentrepriser)  

K2103 Grunnarbeid (Stangeland Maskin AS) 

Mesteparten av grunnarbeidet som pågår er i forbindelse med utvidelsen av bygg E. 
Entreprenør jobber en del overtid og tilpasser arbeidet for ikke å hindre fremdriften for 
betongarbeidene. I tillegg har Stangeland Maskin ansvaret for å holde hovedveiene is- og 
snøfri, og skal i tillegg oppgradere anleggsvei på vestsiden. Videre har det vært en del 
endringer i modellen/prosjekteringen av bunnledninger, kummer, nivåer etc. i modellen for 
grunnarbeider. Det har derfor vært endel tillegg/endringsarbeider som utføres. Dette er 
hensyntatt i prognosen for kontrakten, ref. vedlegg 6 Kostnadsstatus.  

K2104 Betongarbeider (Vest Betong AS) 

Det går mot ferdigstillelse av betongarbeidet til Vest Betong AS. Gjenstående og pågående 
arbeider er i bygg D. BHO har mottatt sluttoppstilling fra entreprenør for E-bygget (del 1) og 
C-bygget, samt for A og B-byggene. Begge sluttoppstillingene er gjennomgått av BHO og 
sluttoppstillingen for Bygg E og C ble besvart innen nyttår. Frist for tilbakemelding på Bygg A 
og B er i slutten av januar. Det har vært en del regningsarbeider som utføres med tetting av 
bygg. Sluttoppgjøret og totalkostnad er inkludert i prognosen for kontrakten, ref. Vedlegg 6 
Kostnadsstatus.  

K2105 Betongarbeid utvidelsen Bygg E (Kruse Smith Entreprenør AS) 

Kruse Smith Entreprenør AS (KSE AS) har jobbet med fremdriftsplanen sammen med BHO 
og Stangeland Maskin for å sikre tilkomst og unngå forstyrrelser i arbeidet, dette for å kunne 
opprettholde avtalt leveransedato i august 2021.  

Utfordringene knyttet til tilkomst i tomten løses ved at BHO ber Stangeland Maskin jobber 
overtid i enkelte områder for å sikre tilkomst i tide for KSE AS. BHO har og leid inn et område 
nord for bygg E som KSE AS bruker til å lagre forskaling og annet utstyr for ikke å oppta 
plass i selve byggegropen. 

Fremdriften følger oppsatt plan så langt. 

K2204 Råbygg (Kruse Smith Entreprenør AS) 

Prefabrikkering av søyler, repos og trapper på pop-up fabrikk er på det nærmeste ferdig. Det 
klargjøres nå for opsjonen for utvidelsen av bygg E. Denne er ikke tildelt da BHO ønsker å 
avvente endelig fremdriftsplan for opsjonen først, tildeling antas tidlig i februar.  

Ellers følger arbeidene stort sett planen og byggene begynner nå å bli svært synlige fra både 
Ullandhaug og motorveien – se bilder i vedlegg Vedlegg 4 Bilder fra byggeplassen.  
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Videre har det vært arbeid knyttet til oppstart av ringen, denne planlegges til begynnelsen av 
februar. Logistikken rundt bygg B er noe utfordrende grunnet gjenstående fjellknaus på 
sørsiden. Arbeidet med ny omforent fremdriftsplan er omtrent ferdigstilt med unntak av 
utvidelsen, som blir påvirket av opsjonen.  

K2303 Fasader (Faber Bygg AS) 

Faber Bygg opprettholder fremdriften, og har leid et lager for mellomlagring av ferdige 
fasadelementer på Foss-Eikeland. Oppstart fasademontasje på byggeplass planlegges til 
rundt påske, og forberedende arbeider starter på byggeplass i januar.   

Prosjekteringsgruppen har videre utarbeidet en revidert NS3420 mengdebeskrivelse. Denne 
ble priset av entreprenør og ble mottatt av BHO til gjennomgang rett før jul. Når ferdig priset 
revidert mengdebeskrivelse foreligger og det er enighet om denne, vil prosjektet få en 
revidert kontraktsum etter ferdig optimaliseringsfase. Det er til dels noe ulik tolking av deler 
av kontrakten hva gjelder entreprenørs ansvar for leverandørprosjektering, men BHOs 
ambisjon er å konkludere dette i løpet av våren. 

K7802 Infrastruktur (Stavanger kommune) 

Ferdigbefaring ble gjennomført med Stangeland Maskin AS på anlegget den 16. november. 
Stavanger kommune overtar både selve kulverten som vann- og avløpsledningene ligger i og 
ledningene i kulverten, til tross for at det har vært noe lekkasjer inn i kulvert som nå er under 
utbedring.  

K7803 Infrastruktur (Stavanger kommune) 

Bjelland AS følger planen og holder på å opparbeide diverse veier, samt infrastruktur på 
vestsiden av bygg A, fra ca. P-hus ansatte og nordover mot grensen til Richard Johnsens 
vei. Arbeidene som utføres er dels for Helse Stavanger og dels for Stavanger kommune, 
men gjennomføres som en samlet entreprise.  

Se vedlegg 4 Bilder fra byggeplass 

6. Infrastruktur og erverv av grunn 

Opparbeidelse av kollektivtrase fra Jåttåvågen til Universitetsområdet 

Etter at detaljreguleringen ble sluttbehandlet og vedtatt av Stavanger kommunestyre, er 
Rogaland fylkeskommune (RFK) i gang med å engasjere konsulenter for detaljprosjektering 
av kollektivtraseen. Styringsgruppen for Bymiljøpakken fastsatte nye styringsmål for 
prosjektene som inngår i pakken i et møte den 16.12.20. Kollektivtraseen fra Jåttåvågen til 
universitetsområdet ligger inne på 4. plass av 16 prosjekter/programområder på 
prioriteringslisten, med et styringsmål på 400 mill. kr. 

Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset 

Planforslaget ble vedtatt med 10 mot 1 stemmer ved andregangsbehandling i utvalget for 
plan og miljø i Sola kommune den 18.11.20. Planforslaget ble deretter sendt til 
sluttbehandling i Sola kommunestyre den 17.12.20, og ble der endelig vedtatt. 

Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord 

Det ble avholdt et nytt møte med Fylkesmannen og Sola kommune den 09.12.20. I dette 
møtet ble det avtalt at Helse Stavanger HF skulle sende inn et revidert planforslag med en 
lengre åpen kanal i nedre del av traseen. Det reviderte planforslaget ble sendt inn til Sola 
kommune den 16.12.20. Sola kommune vil sende dette planforslaget ut på en begrenset 
høring. 
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Det utredes nå en løsning med fordrøyning av overvannet for å redusere flomtoppene. I 
tillegg vurderes hvordan det kan legges til rette for best mulig levekår for fisk i den åpne 
delen av overvannstraseen. Det er tidligere lagt opp til sluttbehandling av planforslaget i 
utvalget for plan og miljø den 13.01.21 og Sola kommunestyre den 04.02.21. Denne 
behandlingen vil bli noe forsinket på grunn av den nye høringsrunden. 

Infrastrukturentreprise K7804 Opparbeidelse av Kristine Bonnevies vei og 
adkomstveien til sykehuset 

Det pågår prosjektering av entreprise K7804 med sikte på kunngjøring i mars  

Det er en krevende oppgave å løse avviklingen av bil-, sykkel- og gangtrafikken i Kristine 
Bonnevies vei og Madlaveien i anleggsperioden. Det ble avholdt et møte med Kolumbus den 
16.12.20 for å avklare hvordan busstrafikken i Madlaveien og Kristine Bonnevies vei skal 
løses i anleggsperioden. 

Avtaler om opparbeidelse av fylkesveianlegg 

Forslag til anleggsbidragsavtale ble oversendt RFK for gjennomgang i januar. Deretter vil det 
bli forhandlinger mellom Helse Stavanger og RFK for å bli enige om en endelig avtale. Dette 
arbeidet må ferdigstilles før en kan kunngjøre konkurransen for K7804, og derfor vil 
kunngjøringen bli noe senere enn først annonsert. 

7. Organisasjon 

I løpet av fjerde kvartal har det startet tre nye byggeledere i prosjektet. Videre en 
utstyrsrådgiver innenfor MTU og en LEAN-koordinator.  

Prosjektstyringsleder samt en byggeleder har valgt å slutte i prosjektet og begge avsluttet sitt 
engasjement i fjerde kvartal.  Prosjektledelsen har besluttet at prosjektstyringsleder ikke skal 
erstattes, og oppgavene ble derfor fordelt på kostnadsstyringsleder, prosjektleder 
prosjektering (plangruppen) og direkte rapportering til prosjektdirektør (utvikling av Pims365).  

Se vedlegg 3 Bemanningshistogram.  

8. Prosjektstyring 

Oppgaver innenfor prosjektstyring er fordelt som nevnt over i organisasjonen. I løpet av 
fjerde kvartal har utvidelsen av bygg E blitt inkludert i planene og fremdriften er justert i 
forbindelse med dette. Prosjektet har besluttet å flytte oppstarten på Bygg A og B slik at 
arbeidsmengden for prosjekteringsgruppen blir fordelt og arbeidsbelastningen noe bedre.  
Dette pga. ferdigstillelse i 2024 gir Nye SUS noe bedre tid med de øvrige byggene.  

Kostnadsstyring har utarbeidet et første utkast til «Styrende dokument for økonomisk 
oppfølging av prosjektet». Dette dokumentet skal beskrive hvordan prosjektet følger opp kost 
og vil ferdigstilles i et tett samarbeid mellom kostkontroll, juridisk kontrollere og 
byggeledelsen. Godkjenner og eier av dokumentet er prosjektdirektør. Første revisjon av 
dokumentet er planlagt utgitt i versjon 1.0 før påsken. Videre er kostnadsrapportering fra 
byggelederne ytterligere forbedret og inngår nå i arbeidsprosessen for prognoseoppdatering. 

8.1 Risikostyring 

Det er jobbes kontinuerlig med identifisering av risiko i prosjektet, og det arbeides 
systematisk med å definere risikoreduserende tiltak i prosjektets ledergruppe. 

Risikoen mht. smitte av covid-19 på byggeplass er tatt bort fra topp 10 listen da prosjektet 
anser tiltak som er implementert for å forhindre smitte samt tiltak som kan iverksettes om 
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smitte på byggeplass oppstår som tilfredsstillende. Prosjektet aksepterer restrisikoen som 
smitten i samfunnet utgjør og det jobbes kontinuerlig sammen med entreprenørene med å 
sikre at implementerte risiko reduserende tiltak overholdes. 

Se vedlegg 8 Risikostatus.  

8.2 Kostnadsstatus 

Akkumulert påløpt kostnad per fjerde kvartal er 2 552,8 millioner kroner mot planlagt 2 666,4 
millioner kroner. Avviket skyldes periodisering knyttet til prognoseoppdateringen. 

Se vedlegg 6 Kostnadsstatus og 7 Kostnadskurve.  

8.3 Fremdriftsstatus 

Fremdrift på overordnet nivå vektes mot entreprisekostnader og betalingsplaner. Dette gir en 
total fremdrift for et komplett byggetrinn 1 på ca. 15,5 %. 

Fremdriften på byggeplass går for øvrig som planlagt. 

Se vedlegg 1 Hovedplan.  

9. MTU og IKT 

MTU 

En gjennomgang av alt medisinsk utstyr investert over budsjettet til Helse Stavanger HF fra 
2018-2020 på Våland har vært gjennomført med tanke på utstyr som forventes å være del av 
flytteporteføljen. Dette vil fremover være en kontinuerlig prosess, og avhengig av tilstand og 
alder på utstyret vil listen holdes oppdatert. Det er beregnet med en gjenbruksgrad på ca. 30 
%. I tillegg anskaffes   MTU-utstyr på Våland i perioden 2018-2023 som er budsjettert for i 
Nye SUS og som skal flyttes til Ullandhaug. 

En ansvarsmatrise er utarbeidet for dRofus og skal beskrive hvem som er ansvarlig for de 
ulike fagene og hvem som har myndighet til å endre i dRofus og tidspunkt i prosessen for 
dette- feks utstyr, teknisk bestykning etc. Å få klarhet i hvem som gjør hva knyttet til dette 
arbeidet har hatt høy prioritet i fjerde kvartal, og beskrivelsen av arbeidsprosessen vil 
foreligge i løpet av første kvartal.  

IKT 

I løpet av fjerde kvartal har det vært flere møter for å avklare hvilke behov det ev. er for 
endringer i IKT-systemene på Ullandhaug. Dette arbeidet pågår i tett samarbeid med OU, 
andre avdelinger i Helse Stavanger og Helse Vest IKT. Videre har det blitt jobbet mye med å 
påvirke relevant styringsstruktur for å sikre at nødvendige endringer gis tilstrekkelig prioritet i 
Helse Vest IKT for å sikre gjennomføring i god tid før innflytting. Det er god fremdrift i 
arbeidet med å etablere basis IKT infrastruktur, men aktivitetsnivået er forventet å øke frem 
mot innflytting, hvilket kan gi utfordringer mht. ressurser. 

Samhandling innenfor IKT området fungerer godt, og samarbeidsforum er opprettet for å 
sikre samhandling i grensesnittet IKT og medisinteknikk. Byggtekniske IKT-installasjoner 
holder foreløpig plan. AV-entreprise er ute på anbud. Det arbeides godt i forhold til å avklare 
IKT-løsninger knyttet til vare- og sengelagerheiser. 
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10. Nye SUS – Våland (tidligere Våland 2023) 

  

Det legges opp til brukermedvirkning for fordeling og plassering av behandlingsrom våren 
2021. Dette gjøres i tråd med føringer og normkrav fra Sykehusbygg. Som en del av dette, 
skal også plassering av dagkirurgien utenfor Ullandhaug utredes.    

Det arbeides videre med å få plassert kontorbehovene utenfor BT1 innenfor de rammene 
som er lagt. Det kartlegges hvilke konsekvenser fullføringene av del 2 av E- bygget vil ha for 
øvrige arealer utenfor Ullandhaug. 

Det er startet et arbeid med å vurdere om tidsperspektivet for utvikling av sykehustomten på 
Våland gir rom for videre bruk av bygg på Våland helt frem til at funksjonene kan flytte 
direkte til Ullandhaug. Arbeidet ledes av økonomidirektør og driftsdirektør på SUS. 

11. Informasjonsarbeid 

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført møte med TV Vest knyttet til mulighet for en 
dokumentarserie fra byggeplassen. Videre er årsfilmen fra byggeplassen redigert og 
koordinert samt distribuert i ulike kanaler. Ved hver kontraktstildeling blir pressemeldinger 
distribuert til ulike media. 

Besøkssenteret som skal etableres rundt Mock-up avdelingen i lokalene som leies av 
Innovasjonsparken begynner å finne sin form, og når covid-19 restriksjonene er fjernet, vil 
det bli arrangerte ulike samlinger i senteret, både for ansatte og andre. 

12. Samhandling 

Arbeid knyttet til plassering av undersøkelses- og behandlingsrom samt dagplasser i nye 
SUS har fortsatt i 4 kvartal. Arbeidet er, noe forsinket (bl.a. pga covid-19 og prioritering), noe 
som fører til at en del forslag til endringer ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av at en er 
kommet for langt i prosjekterings- og byggeprosessen. Det er fortrinnsvis UB-rom som krever 
bygningstilpasninger som har vært prioritert og mesteparten av de foreslåtte endringer er blitt 
inkludert i prosjekteringen.  

Videreføring av resultatet etter ROS-analyse pandemi har ført til nødvendige endringer som 
tilpasninger knyttet til traumerom i nye SUS, samt utforming av minilab, skille ren/uren sone 
og diverse øvrige endringer i akuttmottaket. Fagmiljøene er fornøyde med løsningene   som 
lot seg gjennomføre i prosjektet til tross for at vi er midt i byggingen. 

Rådgiverne har levert oppdaterte skisser for utforming av universitetsarealene. Skissene for 
UiB er oversendt, skissene for UiS er ennå ikke ferdig tegnet, det er forventet at dette er på 
plass tidlig i januar. Endelig omforente skisser for utforming av føde-/ barselavdelingen ble 
ferdigstilt på nyåret. Videre samarbeid og oppfølging med OU om plassering av resterende 
undersøkelses- og behandlingsrom for BT1 vil fortsette utover i 2021. 

13. Utvidelse av bygg E 

Ferdigstillelsen av funksjonsprosjektet ble noe utsatt for å sikre flest mulig funksjoner i bygg 
E. Perioden er benyttet til en grundig gjennomgang av alle funksjoner og modaliteter, med 
bla befaring på SUS for å få en enda bedre forståelse.  

Det har vært gjennomført et heldagsmøte med avdeling for patologi for å planlegge en 
hensiktsmessig flyt i avdelingen i nytt sykehus. Det er også foretatt en gjennomgang av 
behovet for kontorer og pauserom for å sikre at vi overholder forskriftene om tilstrekkelig 
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avsatt areal jf. AML. Videre er det planlagt med en omfattende og tett møteplan for øvrige fag 
som nå er inkludert i del to av E-bygget, etter at dagkirurgien ble besluttet tatt ut av 
behandlingsbygget. Møtene startet i desember og fortsetter ut januar hvor 
funksjonsprosjektet må ferdigstilles for å kunne fullføre rapporten innen styremøtet i februar. 
Rapporten skal i forkant distribueres og informeres om i prosjektrådet.  

Funksjonsprosjektrapporten ferdigstilles slik at den kommer til orientering i styremøtet i Helse 
Stavanger HF 26. februar 2021. Foreløpig opprettholdes fremdriftsplanen fra 
prognoseoppdateringen.  

14. Annet 

Skisseprosjekt for byggetrinn 2 (BT 2) av Nye SUS er i gang. Det er avholdt oppstartsmøte 
for alle deltagerne i brukergruppene der oppsummering av premisser og forutsetninger ble 
lagt frem. Gode tilbakemelding på innledende møter, og det er godt engasjement blant 
deltakerne. Rådgiverne i Nordic-COWI jobber nå videre med konseptutvikling, og 
undersøkelser av alternative bygningsformer/konsepter. Neste møteserie er avtalt til uke 4 i 
2021.  

For ordens skyld opplyses at budsjett for byggetrinn 2 (BT 2) ikke er inkludert i byggetrinn 1, 
og rapporteres ikke av Nye SUS. Gjennomførte aktiviteter for BT 2 planlegges rapportert 
sammen med BT1 inntil prosjektet etableres som eget prosjekt i Pims365. Økonomidirektør 
er prosjektleder for konseptfasen av BT2. 

Gjennomført digitalt møte med KORO angående status i kunstprosjektet. Det er god fremdrift 
i prosjektet og møtet var vellykket til tross for at vi ikke kunne møtes fysisk.  

Prosjektets beslutning om å etablere en Mock-up har vist seg å være kostbesparende. Mock-
up gir verdifull informasjon og nødvendige endringer i prosjekteringen kan foretas før dette 
rulles ut i samtlige sengerom. Fremdriften på arbeidet er godt. Sittebenk/pårørende 
sengemoduler er installert og det etableres en arbeidsstasjon i tilknytning til sengeområdet 
samt deler av en sykehuskorridor. Begge disse områdene vil bli svært viktige for OU 
prosjektet med tanke på etablering av nye arbeidsprosesser i Nye SUS. 

Videre har driftsavdelingen deltatt i stor grad med tanke på valgte løsninger og foreslåtte 
kvaliteter med hensyn til gulvbelegg, himlingsplater, dører (en- eller to fag), baderom mm. 

15. Hovedaktiviteter neste kvartal 

Følgende hovedaktiviteter er planlagt neste periode: 

 Hovedaktiviteter på byggeplass:  
o Videre arbeid med råbygg - alle bygg (K2204- Råbygg)  
o Bygg E (11) del 2 Betongarbeider (K2105- Grunnarbeider utvidelsen Bygg E) 
o Forberedelser til arbeid med fasadene (K2303- Fasader) 
o Arbeid i hovedkulverter 
o Oppfylling torg 23 b (K7704- Overbygning Torg 23b)  

 Internrevisjon fra Helse Vest. Tema: Økonomistyring 

 Gjennomgang av resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen og kartlegging av 
nødvendige tiltak knyttet til resultatene.  

 Anskaffelser og kontraktsinngåelser for både BT1, utvidelse av E-bygget og MTU 

 Oppdatering av hovedfremdriftsplanen pr 1 kvartal 2021 etter inkludering av utvidelse 
av E-bygget. 
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Vedlegg 

# Vedlegg 

1 Hovedplan 

2 Entrepriseplan 

3 Bemanningshistogram 

4 Bilder fra byggeplass 

5 Følgende vedlegg er u.off., jf. Offentlighetsloven §23 første ledd: 

6 Kostnadsstatus 

7 Kostnadskurve 

8 Risikostatus 

9 Entreprisestatus 

 
 







 

Vedlegg 3 Bemanningshistogram 

 



 
Vedlegg 4- Bilder fra byggeplass 
 

Status per 3K 2020:  

 
 

Status per 4K 2020:  
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