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FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Styret godkjenner mandatet for konseptfase for byggetrinn 2, Nye Stavanger 

universitetssjukehus: 

«Styret i Helse Stavanger ber om at det utarbeides skisseprosjekt med tilhørende 

kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive alternativene beskrevet i 

forprosjektrapporten, for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug. 

Alternativene, inkludert bærekraftsanalyse, fremlegges til anbefaling til en B3A vedtak i 

styremøtet i Helse Stavanger i mai 2021. Styret vedtar hvilke(t) alternativ som vil bli 

detaljert videre og bringes frem til B3 vedtak gjennom en konseptrapport inkludert KSK 
innen utgangen av 2021». 

 
2. Styret godkjenner følgende evalueringskriterier for konseptfase for byggetrinn 2, Nye 

Stavanger universitetssjukehus: 

- Kvalitet i pasientbehandlingen 
- Godt og sikkert arbeidsmiljø 
- Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 
- Tilrettelagt for etappevis utbygging 
- Andre samfunnseffekter 
- Gjennomføringsrisiko og tid 
- Økonomi og prosjektkostnad 
- Økonomi – drift  
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Adm. direktør anbefaler styret å godkjenne mandatet og forslag til evalueringskriterier.   

1. Bakgrunn for prosjektet 

Styret i Helse Stavanger HF godkjente forprosjektet for SUS2023 førstebyggetrinn (BT1) av 

nytt universitetssjukehus 09.06.17. I samme styremøte ber styret om «at de ulike 

alternativene for første byggetrinn av BT2 detaljeres innen utgangen av 2021».  

 

Helse Stavanger startet forberedelsene til dette arbeidet høsten 2020, og hadde oppstartsmøte 

med Helse Vest januar 2021. Arbeidet skal utføres i tråd med den oppdaterte veilederen (ny 

versjon fra 2017) for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Byggetrinn 1 er utarbeidet i tråd med 

den opprinnelige tidligfaseveilederen. 

Dette dokumentet skal beskrive og avgrense prosjektet, gi en tidsplan for arbeidet og gi en kort 

beskrivelse av prosjektets mandat.  

2. Tidligfaseveileder for Sykehusbygg HF 

Sykehusbygg HF har oppdatert veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Den nye 

versjonen fra 2017 deler tidligfasen i et utbyggingsprosjekt inn i følgende faser:  

1. prosjektinnramming 

2. konseptfasen, inklusive ekstern kvalitetssikring 
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3. forprosjektfase 

 

Ad 1: Formålet med prosjektinnrammingen er å utarbeide et styringsdokument for 

prosjektet og et mandat for konseptfasen. Lokalisering skal også avklares i denne fasen.  

Ad 2: Formålet med konseptfasen er å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir 

tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de 

rammer som er definert i styringsdokumentet.  

Konseptfasen er delt i to steg hvor første steg leder til beslutningspunkt B3A. Til B3A skal det 

utarbeides hovedprogram (tidligere hovedfunksjonsprogram) og alternativ utredning.  

For Helse Stavanger er det allerede utviklet et styringsdokument siden bygging av nytt 

universitetssykehus gjennomføres trinnvis. Styringsdokumentet omhandler byggetrinn 1, 

inkludert utvidelse av E-bygget. Lokalisering ble avklart før start på byggetrinn 1. Det er også 

tidligere utarbeidet hovedprogram.   

For byggetrinn 2 anbefaler administrerende direktør å starte med å utarbeide et mandat for 

konseptfasens steg 1. Dette mandatet vil danne grunnlaget for arbeidet i konseptfasen frem til 

B3A beslutningen.  Mandatet er beskrevet avslutningsvis i dette dokumentet.   

I fasen frem til B3A vil Helse Stavanger oppdatere hovedprogrammet og styringsdokumentet.  

Ad 3: Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at 

endelig vedtak om iverksettelse kan fattes på et riktig grunnlag. Arbeid med forprosjektet for 

byggetrinn 2 starter ikke før styret i Helse Stavanger har vedtatt oppstart av forprosjektfasen.  

 

3. Styringsdokument 

Det vil i løpet av prosessen frem til ferdigstilt steg 1 i parallell   bli utarbeidet et oppdatert 

styringsdokument for byggetrinn 2.   

 

4. Lokalisering 

Helse Stavanger HF har inngått avtaler med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune 

og Innovasjonsparken AS om kjøp av tomt for et komplett somatisk og psykiatrisk sykehus på 

universitetsområdet. Ved   kjøpet av tomteareal står Helse Stavanger HF helt fritt med tanke 

på når en kan igangsette neste trinn av utbyggingen.  

I tillegg er det inngått avtale med tre private grunneiere for resterende del av 

sykehusområdet, hvor pris ble fastsatt via rettsapparatet.  

På tilstøtende tomter vurderer Universitetet i Stavanger å bygge et helsevitenskapelig 

fakultet. Tilsvarende vurderer Stavanger kommune å bygge et sykehjem eller legevakt.  

 

5. Samspill med andre aktører nær sykehustomten  

I konseptfasen skal prosjektet ha dialog med andre aktører som har bygg eller planlegger 

bygg i nærområdet til sykehustomten for å avklare muligheter for samlokalisering eller bedre 

utnyttelse av infrastruktur. Her er noen eksempler på avklaringer som skal gjøres – listen er 

ikke uttømmende:  



 

4 
 

 UiS – samspill om laboratorier for undervisning og forskningsformål, andre 

forskningslokaler, undervisningslokaler (herunder areal til medisinutdanning), 

simuleringssenter mulig leie av kontorlokaler, m.m.  

 Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner om spesialareal for 

rehabilitering 

 Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner for kjøkkendrift 

 

6. Økonomisk bærekraft 

I konseptfasen skal det gjøres en oppdatert vurdering av bærekraft og utarbeides en 

økonomisk langtidsplan som tar høyde for: 

 Oppdaterte estimater for kostnader med nye bygg 

 Tomteverdi på Våland 

 Salg av bygg på Forus (kjøkken) og Lassa kan bidra til å finansiere flytting av disse 

byggene 

 Leiekostnader og kostnader til drift av bygg  

 Mulige fremtidige kapitalinnskudd fra Helse Vest  

Oppdatert økonomisk langtidsplan må legges frem til vurdering til styret i Helse Stavanger før 

sommeren.  

 

7. Hva skal flyttes? 

Et fullstendig utbygd universitetssykehus ble i forprosjektet estimert til å utgjøre ca. 205 000 

m2.  

I et utvidet byggetrinn 1 (inkludert utvidelsen av E-bygget) skal det til sammen bygges rundt 

125 000 m2 (BTA) nytt sykehus på Ullandhaug med planlagt ferdigstilt i 2024.  I tillegg skal 

det bygges to parkeringshus på til sammen ca. 25 000 m2, med 900 plasser til sammen, ca. 400 

for besøkende og ca. 500 for ansatte. 

Etter ferdigstilt BT1 skal all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og 

tilhørende støttefunksjoner være flyttet til Ullandhaug. Psykiatri, dagkirurgi, rehabilitering og 

en del poliklinikker m.m. blir værende på Våland, eller ev. forblir i leide lokaler til byggetrinn 

2. 

Når byggetrinn 1 er ferdig vil enkelte fag bli delt på flere geografiske enheter. Dette vil 

redusere muligheten for effektiv samhandling og optimale pasientforløp. I 

forprosjektrapporten for første byggetrinn av nytt universitetssykehus, ble det beskrevet 

mulige alternativer for de videre byggetrinn inntil et fullstendig universitetssykehus er ferdig. 

Alternativer for hva som skulle prioriteres til Ullandhaug ble listet i kapittel 16 i 

forprosjektrapporten. I konseptfasen må det gjøres en mer detaljert vurdering av hvilke fag 

som kan og bør samles på Ullandhaug, versus hvilke fag som kan bli værende med dagens 

løsning.  
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8. Tidsplan 

Til styremøtet i Helse Stavanger i mai skal det legges frem:  

 Oppdatert kapasitetsberegning basert på befolkningsframskriving fra SSB fra 2020 

 Arkitektskisser for de ulike alternativene og utnyttelse av tomtene, inkludert 

overordnet forslag til plassering av fag. Dette skal også  inkludere  plan for hvilke fag 

som flytter til Ullandhaug, og hvilke fag som lokaliseres andre steder 

 Eventuell samlokalisering i andre bygg i nærheten  

 Oppdatert økonomisk langtidsplan. Langtidsplanen må ta høyde for eventuelle 

gevinster ved salg av eiendom og andre kapitaltilskudd 

 Oppdatert styringsdokument 

 

9. Mandat 

Forslag til mandat for konseptfasen i steg 1: 

«Styret i Helse Stavanger ber om at det utarbeides et skisseprosjekt med tilhørende 

kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive alternativene beskrevet i forprosjektrapporten, 

for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug. 

Alternativene, inkludert bærekraftsanalyse, fremlegges til anbefaling til en B3A beslutning i 

styremøtet i Helse Stavanger i mai 2021. Styret vedtar hvilke(t) alternativ som vil bli detaljert 

videre og bringes frem til B3 vedtak gjennom en konseptrapport inkludert KSK innen utgangen 

av 2021». 

 

 

10.  Evalueringskriterier  

Administrerende direktør foreslår at følgende evalueringskriterier legges til grunn for 
konseptfasen: 
 

- Kvalitet i pasientbehandlingen 
- Godt og sikkert arbeidsmiljø 
- Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 
- Tilrettelagt for etappevis utbygging 
- Andre samfunnseffekter 
- Gjennomføringsrisiko og tid 
- Økonomi og prosjektkostnad 
- Økonomi – drift  

 
Samtidig understrekes det at dette er forslag, og at administrerende direktør imøteser innspill 

fra styret.  

 
 
Vedlegg: tidsplan  


