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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Det er gjort et grundig og omfattende arbeid med utarbeidelsen av 
funksjonsporsjektrapporten. Det har vært omfattende brukermedvirkning gjennom hele 
prosessen. Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner  
funksjonsprosjektrapporten. 

Sammendrag 
Vedlagte rapport oppsummerer og konkluderer funksjonsprosjektet for utvidelse bygg E, og vil 
danne basis for det videre arbeidet frem mot oppstart bygging. 

Fakta  
Funksjonsprosjektfasen har pågått i perioden mellom godkjent forprosjekt for byggetrinn 1 (BT1), 
fullføring av E-bygget, vedtatt 20. november 2019 og frem til 29. januar 2021. Det har i denne 
fasen vært omfattende brukerinvolvering fra om lag 200 medarbeiderne i tilsammen 14 grupper. 
Arbeidet med funksjonsprosjektet har vært gjennomført i parallell med det pågående 
byggeprosjektet for BT1. Deler av utvidelsen har påvirket bygg E, del 1, på grunn av omrokering 
av deler av arealene for å oppnå en bedre utnyttelsen av hele E-bygget. 
 

Funksjonsprosjektets formål har vært å avklare og videreutvikle arealene som inngår i bygg E. 
Vedlagte funksjonsprosjektrapport oppsummerer arbeidet som er gjort.  
 

Det har i funksjonsprosjektet vært foretatt noen endringer til forprosjektet for utvidelsen av E-
bygget. I forprosjektet var det ikke lagt til rette for strømforsyning med avbruddsfri 
kraftforsyning (UPS) til radiologiske modaliteter, da dette ikke er et forskriftskrav.  Dette var 
sterkt ønsket av driftsavdelingen, og ble fremmet som sak til behandling i prosjektrådet og 
besluttet av administrerende direktør. Videre godkjente styret i Helse Stavanger i møtet 
16.12.2020 at dagkirurgisk enhet skulle tas ut av prosjektet til fordel for prioritering av areal til 
laboratorier. 
 
Brukergruppenes mandat har vært å gi innspill til løsninger og kvalitetssikre dette i forhold til 
arbeidsflyt og de funksjoner som er plassert i de ulike arealene. Det vil fortsatt pågå arbeid med 
detaljprogrammering og prosjektering frem mot oppstart bygging. Konseptet i Nye SUS, med stor 
grad av standardisering og fleksibilitet, gjør det fortsatt mulig å flytte på funksjoner uten vesentlig 
kostnad. De gjenstående problemstillingene fra brukermøtene vil prosjektet ta initiativ til å løse i 
perioden frem til sommeren 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: funksjonsrapport med vedlegg 
Vedlegg til funksjonsrapporten er unntatt offentlighet, jf offl § 23, første punktum 


