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1 Sammendrag 
 

Styret ga ved behandling av sak 102/20 Adm. direktørs orientering til styret i møtet 16.12.20 
tilslutning til administrerende direktør kunne planlegge ferdig E-bygget (nå B-bygget) på 

Ullandhaug uten dagkirurgi, og bad om følgende til oppfølging: 
 
«Som en oppfølging av orientering om arealdisponering for utvidelse av E-bygget, ber 
styret administrerende direktør utrede og legge fram en sak om alternativer for 
lokalisering og drift av dagkirurgi i perioden fra 2024 og fram til neste byggetrinn.» 
 
Med denne bakgrunn er det utarbeidet to alternativer til plassering av et dagkirurgisk senter utenfor 
byggetrinn 1 (BT 1). 
Alternativene tar også med seg øvrige funksjoner, som ikke er inkludert i BT 1, da mange av disse er 
avhengig av en nærhet til hverandre. 
 
Følgende funksjoner foreslås videreført i dagens arealer i begge alternativer: 

 Psykiatri 

 Hudpoliklinikk 

 Behandlingshjelpemidler 

 Øyeavdelingen 

 Rehabilitering på Lassa 

 Kontorer Hillevågsveien 8 

 Habilitering på Mariero 

 Ambulansesentraler 

 Dokumentavdelingen 

 Kontorplasser i Hillevågsveien 8 

 Pasientreiser 

 
 
Rammen for utredningen er: 

 104 undersøkelses og behandlingsrom 
av dette ca. 25 gruppe 2 rom 

 54 dagplasser 

 Dagkirurgisk senter 

 Lærings- og mestringssenter 

 Vardesenter og Pusterommet 

 40 % av Medisinsk teknologi og 
informatikk 

 Blodgiverenhet 

 Verkstedsareal 

 515 kontorplasser 

 AMK-sentral 

 Stikkepoliklinikk 
 

 
 
 
Alternativ 1: 
Alternativ 1 tar utgangspunkt i at DK Hillevåg i Torgveien 21 utvides fra 5 til 11 operasjonsstuer. 
Brystdiagnostisk senter, endokrin kirurgi og patologi videreføres i samme lokaler som i dag. 
Dette alternativet gir behov for å utvide leiearealet i Hillevåg, samt videreføre driften av ABK-bygget 
og Sydbyggets etappe 3 del B på Våland. 
 
I dette alternativet må det bygges en ny mindre varmesentral som skal betjene de gjenværende 
byggene på sykehustomten. 
 
Alternativ 2: 
I alternativ 2 etableres dagkirurgisk senter i dagens sentrale operasjonsavdeling (SOP) i Sydbygget på 
Våland. Der er det flere operasjonsstuer enn senteret har behov for frem til 2030. 
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Øvrige poliklinikker og dagplasser, som ikke er nevnt over at fortsetter i dagens lokaler, samt kliniske 
og administrative kontorer etableres i Sydbygget og ABK-bygget. 
 
I dette alternativet benyttes dagens poliklinikker videre for å redusere investeringskostnadene. 
Varmesentralen må i dette alternativet videre føres frem til funksjonene i Sydbygget er flyttet ut. 
 
 
Økonomi 
Samlet sett er kostnadene til alternativ 1 kr 95 mill høyere enn til alternativ 2.  
 

 

Begge alternativene gir økte kostnader målt mot forrige økonomiske langtidsplan (ØLP). Forrige ØLP 

er basert på BT1 Utvidelse av E-bygget. Alternativ 2 gir samlet sett en økt kostnad på 123 mill. kr. 

målt mot ØLP. 

 
 

Styrker og svakheter ved løsningene 

Alternativ 1 - Hillevåg Alternativ 2 - Våland 

+ Kompakt dagkirurgi + Mer av virksomheten samles på samme 
sted 

+ De fleste U/B-rom er nybygd + Videreføre drift i kjente lokaler 

+ Frigjøre mer tomt i 2025 + Gode parkeringsforhold 

+ Ferdigstilles tidligere + Bedre sikkerhet i teknisk infrastruktur 

-Større spredning av virksomheten + Lavest kostnad 

-Avstand til parkering - Større avstander i Dagkirurgisk senter 

-Kostbart - Byggestart først etter innflytting i BT 1 

 
  

i hele mill ALT 1 HillevågALT 2 Våland diff

Kostnad - Ny husleie 265 31 234

Kostnad - Investeringer - ombygginger90 118 -28

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland-210 -16 -194

Gevinst - Endring i dagens husleie0 -83 83

Sum 144 49 95

i hele mill kr ØLP ØLP+Alt 2 Diff

Kostnad - Ny husleie 135 31 -105

Kostnad - Investeringer - ombygginger 96 118 21

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -643 -352 291

Gevinst - Endring i dagens husleie -13 -97 -84

-424 -301 123
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2  Bakgrunn 
 
Styresak 102/20 «Administrerende direktørs orientering til styret»: 
Styret ba om følgende til oppfølging: 
Som en oppfølging av orientering om arealdisponering for utvidelse av E-bygget, ber 
styret administrerende direktør utrede og legge fram en sak om alternativer for 
lokalisering og drift av dagkirurgi i perioden fra 2024 og fram til neste byggetrinn. 

2.1 Mål for arealer utenfor Ullandhaug 

 Dekke opp nødvendige arealbehov som ikke dekkes på Ullandhaug i BT 1. 

 Begrense investeringskostnadene utenfor Ullandhaug. 

 Frigjøre tomtearealer på Våland. 

2.2 Rammer og kapasitetsberegning utenfor Ullandhaug 
Dagkirurgisk senter skal etableres med minimum 11 operasjonsstuer samt 4 operasjonsstuer i 

øyeavdelingen. 

Brystdiagnostisk senter med patologiservice og bryst/endokrinkirurgi må etableres i tilknytning til 

dagkirurgisk senter. 

 

Klinisk virksomhet ved øyeavdelingen, hudavdelingen, rehabilitering på Lassa, habilitering på Mariero 

og i Egersund foreslås videreført i nåværende lokaler frem til de eventuelt flyttes til BT 2 og omtales 

derfor ikke i denne rapporten. 

 

Psykiatrien videreføres uendret. 

 

En må i størst mulig grad søke å plassere opererende fag i samme område som dagkirurgisk senter 

for å unngå en tredeling av denne virksomheten. 

 

Ambulansesentraler, Lagårdsveien 78, Hillevågsveien 8, AMK-sentralen, pasientreiser samt 

behandlingshjelpemidler videreføres i nåværende lokaler. 

 

For virksomhet som ikke videreføres i leide lokaler er det beregnet et behov på 198 undersøkelse- og 

behandlingsrom (UB-rom) og 110 dagplasser. Av disse er 104 U/B-rom og 56 dagplasser innpasset i 

BT 1 på Ullandhaug. Det er sannsynlig at noen av U/B-rommene på Ullandhaug vil bli benyttet til 

dagplasser. 

Dette gir et behov for å etablere 104 U/B-rom og 54 dagplasser utenfor BT 1. 

 

Delprosjekt: Dagbehandling på SUS 
Nye SUS organisasjonsutvikling (OU) arbeider med utvikling av poliklinikk og dagbehandling i Nye 
SUS. Rombehovet som er beskrevet over er basert på det som er kjent når denne rapporten skrives. 
Rombehovet er klarlagt, men den nøyaktige fordelingen mellom BT 1 og utenfor BT 1 er ikke helt 
klarlagt. Det  gjenstår å fordele de siste udisponerte rommene i BT 1. 
 

2.3 Driftskonsept 
I begge alternativene foreslås det at psykiatri, ambulansesentraler, øyeavdelingen, hudavdelingen, 

behandlingshjelpemidler, AMK-sentralen, pasientreiser, virksomhet i Egersund, Lassa rehabilitering 
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og habilitering på Mariero drives videre i nåværende lokaler frem til de eventuelt flyttes til 

Ullandhaug i BT 2 og omtales derfor ikke videre i denne rapporten.  

Dette da de ikke påvirkes av endringene ved innflytting i BT 1 på Ullandhaug, eller frigjøring av bygg 

på Våland. 

Det må likevel sees nærmere på plassering av AMK-sentralen da flytting av sentralen bør koordineres 

med tidspunktet for utskifting av kommunikasjonsutstyret. 

Opererende fag må lokaliseres i nærheten av dagkirurgisk senter for å unngå en tredeling av 
virksomheten. 
 

2.4 Forutsetninger for arealberegningene. 
Arealberegning og kalkyler i rapporten baserer seg på følgende forutsetninger: 
 

 At det ikke blir endringer i hvilke funksjoner som inngår i BT 1 på Ullandhaug. 

 Den samlede løsningen utenfor BT 1 begrenses til 104 U/B-rom og 54 dagplasser, sett bort 
fra de enhetene som driver videre i samme eksterne lokaler som i dag. 

 Administrative støttefunksjoner og forskning får tilsvarende de arealene de benytter i dag. 
Fremtidig utvidelse vil realiseres i BT 2 på Ullandhaug. 

 Dagkirurgi i etableres med minst 11 operasjonsstuer samt nødvendige støttearealer. I tillegg 
drives 4 operasjonsstuer videre i øyeavdelingen. 
 

2.5 Forutsetninger for kalkyler 
Kalkyler er utarbeidet på grunnlag av arealangivelser i planer utarbeidet på mulighetsstudienivå uten 
endelig program og planløsninger.  
Plantegningene er fargekodet og viser foreslått arealdisponering. Omrammede arealer viser områder 
som medfører ombygging utover mindre tiltak. Fullfargede arealer forutsettes brukt uten noen 
vesentlige endringer eller oppussing. 
Udisponert areal er uten fargemarkering 
 

 Arealer skal i størst mulig grad tas i brukes som de er.  

 For arealer som blir værende i sine lokasjoner beregnes ingen kostnader. 

 For arealer som flytter internt anvendes nåværende areal ubeskåret. 

 For poliklinikker som er delt, er det lagt til grunn 50/50 deling mellom Ullandhaug og Våland. 
 
For grovkalkyle er det anvendt følgende prosjektkostnad pr. m2 ekskl. marginer/reserver. 

 Generelle kostnader kr. 1.400,- pr. m2. 

 Mindre tiltak kr 2 700,- pr m2 

 Lett ombygging kr 5 400,- pr. m2 

 Middels kr 16 200,- pr. m2 

 Tung kr 27 400,- pr m2 
 
Kalkylen tar ikke med innredning i eventuelt nye operasjonsstuer i Hillevåg.  
Kalkyle er 2021-tall og ikke fremskrevet til 2025. 
Usikkerhetsfaktoren er satt til 30 % samtidig som det er lagt inn ca. 50 % buffer i poliklinikkarealene. 
Dette da konseptene er basert på et mulighetsstudie-nivå samtidig som det ikke foreligger noe 
romprogram. 
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Utarbeidelse av romprogram vil starte etter at det er besluttet hvor virksomheten som ikke inngår i 
BT 1 skal samles i mellomfasen. 
 
Utstyrsbudsjett 
Det er ikke lagt inn kostnader til kjøp av medisinsk teknisk utstyr og inventar. Det forutsettes at det 
utstyret som enhetene bruker flyttes med til de nye lokalene. 
 

2.6 Fordeling mellom Ullandhaug og Våland 
Da arbeidet med å avklare fordeling av UB-rom og dagplasser, i og utenfor BT 1, ikke er sluttført når 

denne rapporten skrives tar løsningene utgangspunkt i antallet rom uten å fordele mellom fagene. 

 Det er beregnet at det vil være behov for ca. 25 kliniske spesial-laboratorier utenfor 
Ullandhaug. Dette er i hovedsak skopirom, audiometrirom og gruppe 2-rom. 

 Røntgensatellittene i Hillevåg, på Sandnes og i Egersund videreføres i begge alternativene. 

 Ny sterilsentral etableres på Ullandhaug. Denne skal dekke behovet for tjenester til alle 
lokasjoner. Dette betyr at sterilsentraler på Våland og i Hillevåg er forutsatt avviklet. 

 Medisinsk teknologi og informatikk (MTI) vil få sin funksjon delt, da avdelingen skal betjene 
både Ullandhaug, Våland, Hillevåg og Egersund og vil derfor opprettholde noe areal utenfor 
BT 1. 

 Kliniske støttefunksjoner (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste og klinisk 
ernæringsfysiologi) etableres på Ullandhaug, men sannsynligvis med noe poliklinisk 
virksomhet utenfor sykehuset på Ullandhaug.  

 LMS (lærings- og mestringssenter) plasseres utenfor sykehuset på Ullandhaug i begge 
alternativene. 

 FOU-arealer vil etableres i nytt sykehus, og da særlig det som må være klinikknært. For øvrig 
vil mye av denne virksomheten fortsatt være utenfor sykehuset på Ullandhaug.  

 Divisjon for driftsservice vil måtte betjene alle lokasjoner, og vil derfor ha virksomhet både 
på Ullandhaug og på Våland/leide arealer. 

 Stab og støtte planlegges i hovedsak plassert utenfor sykehuset på Ullandhaug. Dette vil også 
gjelde funksjoner som hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO) mm.  

 Prestetjenesten vil i hovedsak ha sine funksjoner knyttet til sengeavdelingene på Ullandhaug. 
Mens det etableres stillerom og et muslimsk bønnerom i forbindelse med psykiatriens 
virksomhet på Våland. 

 Pasienthotell vil bli værende på Våland (OPS-prosjekt som eies av private). 

 Vardesenteret og Pusterommet vil være utenfor sykehuset på Ullandhaug. 

 AMK-sentralen fortsetter i dagens lokaler frem til teknisk utstyr skal skiftes ut. 

 Poliklinikkene er planlagt fordelt etter tabellen under. 
  



8 
 

 
 

Fagområder Våland Ullandhaug Delt 

Barneklinikken   x 
Gynekologi   x 
Føde/barsel   x 
Bryst-endokir x   
Gastrokirurgisk   x 
Kar/thorax  x  
Ortopedi x   
Urologi   x 
Hud x   
Nevrologi   x 
Nevrofysiologisk  x  
Nevrokirurgi  x  
Oral  x  
Plast kir x   
ØNH   x 
Øye x   
ABK(hematologi)  x  
ABK (onkologi) x   
Endomed x   
Dialyse  x  
Nefrologi  x  
Gastrologisk   x 
Geriatri x   
Infeksjon  x  
Kardiologi   x 
Immunologi/Revmatologi x   
Lunge   x 
Smerte x   
Diagnostisk  x  
Skadepoliklinikk  x  
Kliniske støttefunksjoner   x 

Palliativ enhet  x  
Funksjonsdelingstabell etter beslutning i prosjektråd 29.04.21 

 

2.7 Videre prosess 
Etter at styret har fattet et vedtak om hvor dagkirurgisk senter og øvrig poliklinikk og dagbehandling 

skal lokaliseres, vil prosjektet tas videre til det som tilsvarer forprosjektfasen for et nybygg. 

I denne fasen vil en konkretisere plassering av de enkelte fag samt utarbeide romprogram og innhold 

i de enkelte rom. 

Representanter for brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli invitert til å delta i dette arbeidet. 
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Fremdriftsplan 

 

 

3 Planen over er basert på alternativ 2. Alternativ 1 kan bli ferdig 

noe tidligere. 

 

 

Alternativ 1, utvidelse av dagkirurgi i Hillevåg 
  

Torgveien 21, 23 og 25 
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Torgveien 21 

 

Figur 1Torgveien 21, 1-etg. 

Områder innrammer i rødt krever full ombygging 

 
Dagkirurgi 
Dagens DK-Hillevåg må utvides fra 5 til 11 operasjonsstuer. Dette gjøres i tilliggende råbygg på 925,9 
m2 BTA. Dagens overvåkingsareal og forberedelsesareal slås sammen til et samlet areal. Det 
etableres skjermingsmulighet for barn. 
Nytt oppvåkningsarealsamles i arealutvidelsen. En oppnår med dette 16 oppvåkningsplasser. 
Med fleksibel bruk av arealet kan det være mulig med et noe høyere antall. Løsningen ivaretar barn i 
eget areal. 
Areal for arbeidsstasjoner og samtalerom er ivaretatt. 
 
Poliklinikker 
Poliklinikker som har nytte av nærhet til dagkirurgisk senter vil bli prioritert etablert i Hillevåg. Dette 
for å unngå en tredeling av opererende fag. Dette gjøres ved å ta i bruk arealet som i dag benyttes av 
Sykehusinnkjøp, som har besluttet å flytte, samt areal i nabobygget Torgveien 23. 
Nåværende injeksjonsrom som benyttes av øyeavdelingen flyttes inn i øyeavdelingen i Torgveien 25.  
Dagens injeksjonsrom og kontorarealer fra Sykehusinnkjøp anvendes i sin helhet til poliklinisk 
virksomhet. Dette arealet er 782 m2 BTA. 
Arealet i har kapasitet til å ivareta 15U/B-rom og 6 dagplasser i hver etasje. 
 
Arealet i 1 etasje er i dag disponert til poliklinikk, og det er derfor kun et mindre areal som må bygges 
om. 
For 2. etasje legges det til grunn tilnærmet komplett ombygging, da hoveddelen av arealet i dag er 
anvendt som kontorlandskap. 
 
Personalrom 
Nåværende møterom kombineres som pause-/spiserom. Det er i tillegg foreslått å disponere 
møterommene i poliklinikkfløyen. 
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Det vil være behov for å etablere flere personalgarderober. Det foreligger en beregning for antall 
medarbeidere som vil ha sitt arbeid i Hillevåg med denne løsningen. Løsningen ivaretar 
garderobebehovet. 
Det er i dag et areal i 1. etasje som er disponibelt. Dette arealet endres for å kunne ivareta økt 
garderobekapasitet. 
Økt antall garderobeplasser for personell i dagkirurgi er ivaretatt innenfor nåværende areal. 
 
2-etasje 

 

Figur 2   Torgveien 21, 2-etg. 

Torgveien 25 

 

Figur 3   Torgveien 25, 1-etg. 

Øye poliklinikk og operasjon forsetter sin virksomhet i nåværende arealer. Det samme gjelder 
Røntgen Hillevåg.  
Molekylærlaboratoriet flytter til Ullandhaug, og arealet foreslås disponert til kliniske kontorer da 
heisen her ikke har plass til båre. Arealet har tilstrekkelig kapasitet. 
Deler av kontorarealene kan anvendes uendret.  For kjernearealet er det imidlertid behov for 
komplett ombygging. 
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Røntgen 
Det kan bli behov for å utvide arealet med ny CT på sikt. Det vil være mulig å få dette til ved å 
etablere funksjonen i areal som i dag benyttes av øye poliklinikk.  
Arealet er nå disponert til serviceinngang, diverse lager, medisinrom, og UPS. Dersom dette arealet 
benyttes til en ny CT, vil det medføre ombygginger inne i øyeavdelingen for å erstatte tapte rom. 
Utvidelse med en CT er ikke tatt med i de kalkylene, da det ikke er besluttet om dette skal gjøres. 
 
Øyepoliklinikk og operasjon 
Det vil da være 22 U/B-rom i øye poliklinikk. Det foreslås å etablere 2 nye UB rom i arealer som i dag 
er disponert til sterilsentral. Det beholdes en nød-autoklav. 
Totalt 24 U/B-rom, som er i tråd med fremskrevet behov. 
Det er foreslått å reetablere medisinrom og UPS samt omdisponere et mindre U/B-rom til lager. 
Det bør vurderes om egen serviceinngang må reetableres, eller om andre løsninger kan benyttes. 
Arealet som berøres av ny CT må påregnes komplett ombygging. 
 

 
 
 
 
Torgveien 23 

 

Figur 4   Torgveien 23, 1 og 2-etg. 

I Torgveien 23 er det mulig å leie et areal på 3.719 m2 BTA. Kontrakt med nåværende leietaker går ut 

1.7.2025. Dagens leietaker har opsjon på ytterligere 5 år. Byggeier opplyser at «de har fått forståelse 

av at opsjonen ikke vil bli benyttet». Om det blir mulig å leie dette bygget fremstår som en usikkerhet 

i dette alternativet. 
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Arealet i dette bygget er i hovedsak kontorer hvor noen har god lyddemping. Arealet kan benyttes til 

poliklinikk, kliniske kontorplasser og kontorer for ledelse/stab/støtte. 

 

 

Figur 5   Torgveien 23, 3-etg. 

3.1  Våland 
ABK-bygget på Våland vil i dette alternativet bli benyttet til poliklinikker, dagplasser samt kliniske 

kontorplasser. Bygget vil i hovedsak bli benyttet slik det er i dag, men i T-etg. må det etableres nye 

personalgarderober. 

Arealfordeling 

T-etg. ABK-bygg 
 U/B-rom og dagplasser Benyttes slik de er i dag 

 Kliniske kontorplasser Benyttes slik de er i dag 

 Personalgarderober Full ombygging 
T-etg Sydbygg 

 Lærings- og mestringssenteret 

 Blodgivere og aferese 

 Udisponert areal (dagens obduksjon som er svært kostbart å bygge om) 

 Tekniske rom 
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Figur 6   Våland T-etg. 

 
U-etg ABK-bygg 

 U/B-rom og dagplasser  Benyttes slik de er i dag 

 Kliniske kontorplasser  Benyttes slik de er i dag 
U-etg 

 Poliklinikker og dagplasser 
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Figur 7   Våland U-etg. 

1-etg. 

 U/B-rom   Benyttes slik de er i dag 

 Kliniske kontorplasser  Benyttes slik de er i dag 
 

 
Figur 8   Våland 1-etg 
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Sydbyggets etappe 3 del B 
Arealfordeling      
1-etg 

 Forskningsarealer og forskningslaboratorium 

 Høresentral (full ombygging) 

 Poliklinikker og dagplasser 
 
Apotekbygget 

 Medisinsk teknologi og informatikk 
 

Kontorer 
Arealdisponeringen i alternativ 1 tar høyde for å erstatte kontorene fra Administrasjonsbygget, 

Modulbygg A og B, Portbygget, Internatbygget, Vaskeribygget samt kliniske kontorplasser for 

funksjoner som ikke er en del av BT 1. Kontorplasser for funksjoner som flytter til Ullandhaug i BT 1 

er ikke medregnet. 

Det må i tillegg til kontorplasser på Våland og Hillevåg leie inn ca. 375 kontorplasser. Dette gir et 

beregnet bruttoareal på 8 600 m2 BTA. Leiekostnaden anslås til kr. 1 800 pr. m2 og FDV-kostnader, 

som ikke dekkes av felleskostnader, settes til 350 kr/m2. Felleskostnadene anslås til kr. 150 kr/m2. 

Sum leiekostnad for kontorplasser er beregnet til 19,8 mill. kr. pr. år. 

Varmesentral 
I dette alternativet kan en frigjøre dagens varmesentral og kulvertsystem ved å etablere en ny 

mindre varmesentral som en utvidelse av E-bygget på Våland. 

Kostnaden for dette er beregnet til 28,8 mill. kr. 
Verksteder og kontorarbeidsplasser for eiendomsavdelingen må da etableres i leide lokaler. 
Dersom en vil vente med å frigjøre dette tomtearealet kan denne kostnaden utsettes. 
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3.2 Frigjort tomt 

 

Gult: Tenkt solgt Blått: Midlertidig i bruk til funksjonene kan flytte til BT 2. 

3.3 Sentrallager 
Det vil være behov for å etablere nytt sentrallager utenfor Våland. SUS leier i dag lager i Koppholen 5 

på Forus. Det vi være naturlig å utvide den leieavtalen slik at det dekker behovet. 

3.4 Parkering 
For besøkende vil det være avgiftsbelagt parkering både i Hillevåg og på Våland. For ansatte kan 

parkeringsbehovet dekkes for begge lokasjoner på Våland. Dersom det er behov for 

ansattparkeringer i Hillevåg vil det koste ca. 10.000,- kr. pr. år. Kostnader til dette er ikke tatt med i 

de økonomiske beregningene. 
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3.5 Økonomi alternativ 1 
 
Forutsetninger 

 De økonomiske beregningene forutsetter at mellomfasen gjelder perioden 1.7.2024 til 
31.12.2028. Det forutsettes at investeringer til nødvendig ombygginger avskrives i samme 
periode. 

 Ombyggingskostnadene tar ikke med innredning i nye operasjonsstuer i Hillevåg. 

 Investerings-/ombyggingskostnadene er inkl. 30 % usikkerhetsmargin. 

 Alle tall er i 2021-kroner. 
 
 
Alternativ 1 
 
Nye husleiekostnader 
 
For den delen av Torgveien 21 som fremdeles er råbygg, vil det påløpe opsjonskostnader i perioden 
frem til 1.7.2024. Alternativ 1 innebærer også å ta i bruk deler av Torgveien 21 som blir ledige i løpet 
av 2021. Det betyr det vil påløpe leiekostnader allerede fra 2022.   
 
Det er behov for å gjøre ombygginger i Torgveien for å tilpasse råbygget og øvrige lokaler. Disse 
ombyggingskostnadene vil komme i form av husleiekostnader og forutsettes fordelt over 
leieperioden. 
 
I tillegg til økt leie i Torgveien, er det også behov for økt leieareal til kontorplasser, lager, verksted, 
Pusterom og Vardesenter. 
 
I Alternativ 1 vil foretaket leie 16 072 m2 ut over det som leies i dag. Til sammen gir det 264,6 mill. kr i 
økte husleiekostnader, inkl. ombyggingskostnader for Torgveien. 
 

 
 
 
Investeringer og ombygginger på Våland 
 
I Alternativ 1 er det også behov for å gjøre ombygginger på Våland for å samle resterende virksomhet 
i Sydbygget og i ABK-bygget, samt bygge ny varmesentral. Det er også tatt høyde for kostnader 
knyttet til nedstenging og utkobling av bygg på Våland. Til sammen gir det 90 mill. kr. i 
investeringskostnader som avskrives over perioden.  
 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Leie kontorplasser 9 918 750        19 837 500      19 837 500      19 837 500      19 837 500      89 268 750       

Leie Pusterommet og Vardesenteret 525 000           1 050 000        1 050 000        1 050 000        1 050 000        4 725 000          

Leie lager og verksted 1 575 500        3 151 000        3 151 000        3 151 000        3 151 000        14 179 500       

Torgveien 21 Råbygg Hillvåg 440 000           440 000           1 320 000        2 200 000        2 200 000        2 200 000        2 200 000        11 000 000       

Torgveien 21 (sykehusinnkjøp) 1 600 000        1 600 000        1 600 000        1 600 000        1 600 000        1 600 000        1 600 000        11 200 001       

Torgveien 23 3 254 125        6 508 250        6 508 250        6 508 250        6 508 250        29 287 125       

Ombygging Torgveien 21,23,25 11 662 444      23 324 889      23 324 889      23 324 889      23 324 889      104 962 000     

Endring husleiekostnad 2 040 000        2 040 000        29 855 820      57 671 639      57 671 639      57 671 639      57 671 639      264 622 376     

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Sydbygg etape 3B 2 758 889         5 517 778         5 517 778         5 517 778         5 517 778         24 830 000       

ABK Våland 1 863 333         3 726 667         3 726 667         3 726 667         3 726 667         16 770 000       

Varmesentral for ABK,Syd 3 delB, RPS og BUPA 4 160 000         8 320 000         8 320 000         8 320 000         8 320 000         37 440 000       

Audiometrirom 133 333            266 667            266 667            266 667            266 667            1 200 000          

Nedsteng./ utkopling av Sydbygg etapp 1, 2+3 delA+Øst-Vestbygg+moba 722 222            1 444 444         1 444 444         1 444 444         1 444 444         6 500 000          

Nedsteng./ utkopling av Sydbygg etapp 1, 2+3 delA+Øst-Vestbygg+moba 361 111            722 222            722 222            722 222            722 222            3 250 000          

SUM 9 998 889         19 997 778      19 997 778      19 997 778      19 997 778      89 990 000       
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Endring i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)-kostnader på Våland 

I Alternativ 1 reduseres bruksarealet på Våland. Det er estimert til å redusere FDV-kostnadene med 

sammen 210,4 mill. kr. 

 

Samlet økonomisk effekt av Alternativ 1 er en kostnad på 144,2 mill. kr for perioden 1.7.2024 til 

31.12.2028, jfr tabell under. 

 

 

Økonomisk konsekvens sammenlignet med forrige rullering av ØLP 

I forrige rullering av økonomisk langtidsplan 2021-2030 er det også lagt til grunn kostnader knyttet til 

investeringer på Våland, endringer i husleiekostnader og endring i FDV-kostnader på Våland.  

Dersom vi sammenligner ØLP med Alternativ 1, så gir Alternativ 1 en økning i kostnadene på 218 mill. 

kr.  

 

 

Alternativ 1 innebærer økt bruk av eksternt leide lokaler i Hillevåg og reduserte 
ombyggingskostnader på Våland sammenlignet med ØLP. I tillegg gir også alternativ 1 en lavere 
reduksjon i FDV-kostnadene sammenlignet med ØLP.  Det er økt bruk av Sydbygget 3 B og ABK-
bygget som gir den største økningen i FDV-kostnadene. 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Endring FDV-kostnader Våland 23 375 646-      46 751 292-      46 751 292-      46 751 292-      46 751 292-      210 380 813-     

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM 

ALT 1 

Kostnad - Ny husleie 2 040 000     2 040 000     29 855 820   57 671 639   57 671 639   57 671 639   57 671 639   264 622 376       

Kostnad - Investeringer - ombygginger -                 -                 9 998 889     19 997 778   19 997 778   19 997 778   19 997 778   89 990 000          

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -                 -                 23 375 646-   46 751 292-   46 751 292-   46 751 292-   46 751 292-   210 380 813-       

Gevinst - Endring i dagens husleie -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                        

SUM 2 040 000     2 040 000     16 479 063   30 918 125   30 918 125   30 918 125   30 918 125   144 231 563       

i hele mill kr ØLP ØLP+Alt 1 Diff

Kostnad - Ny husleie 135 265 129

Kostnad - Investeringer - ombygginger 96 90 -6

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -643 -546 96

Gevinst - Endring i dagens husleie -13 -14 -1

-424 -206 218
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3.6 SWOT-analyse – Alternativ 1 
 

Styrker 

 Kompakt dagkirurgisk senter 

 De fleste U/B-rom nybygde 

 Frigjør mer tomt i 2025 

 Ferdigstilles tidligere 

 Dagslys i operasjonsstuene 
 

Svakheter 

 Større spredning av virksomheten 

 Avstand til parkering 

 Kostbart 

Muligheter 

 Starte utvidelse av dagkirurgien før SOP 

er frigjort 

 Tidligere utflytting fra Våland 

 

Trusler 

 Dekke alle kostnader med oppbygging 

av lokaler som etter endt bruk kan 

overtas av konkurrerende virksomhet 

SWOT Analyse – Alternativ 1 
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4 Alternativ 2 – samle virksomheten i Sydbygget og ABK-bygget på 

Våland 
I alternativ 2 etableres dagkirurgisk senter i dagens sentrale operasjonsavdeling (SOP). Det er her 
flere operasjonsstuer enn det vil være behov for i perioden mellom BT 1 og BT 2. 
Videre benyttes Sydbyggget og ABK-bygget til klinisk virksomhet samt kontorplasser. 
 

4.1 Sydbygget og ABK-bygget 
I alternativ 2 samles det meste av dagbehandlingen og ledelse/stab/støtte i Sydbygget og ABK-

bygget. 

Dette alternativet beholdes også varmesentralen frem til aktiviteten flyttes til Ullandhaug. 

Å bygge en ny varmesentral, som skal ha nødvendige leveranser til byggene i dette alternativet, vil ha 

en kostnad på ca. 120 mill. kr. og anbefales derfor ikke. 

Arealdisponering i Sydbygg og ABK-bygget 
 
T-etasje 

 

T-etg. i ABK-bygget foreslås videreført med poliklinikker i søndre del. Nordre del, som i dag 
inneholder stråleterapien, foreslås å stå udisponert, da det er forbunnet betydelige 
investeringskostnader for å endre disse lokalene til annet bruk. Alternativt kan MTI, ved behov, 
benytte en av strålebunkersene til testing av transportabelt røntgenutstyr. 
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I Sydbygget kan dagens avdeling for patologi og apotek disponeres til henholdsvis blodgiverfunksjon, 
Lærings- og mestringssenter samt arealer for Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk. 
Deler av dette arealet må bygges om for å tilpasses ny bruk. 
 
Dagens obduksjon foreslås å stå ubenyttet grunnet store ombyggingskostnader for tilpassing til ny 
bruk. 
 
Sentrallager videreføres som i dag. Deler av dagens sterilsentral benyttes i forbindelse med 
sterilforsyning til dagkirurgisk senter og poliklinikker. Autoklavene settes ut av drift. 
 
Helt mot vest er det garderober, som benyttes videre i den grad det er behov for dem. Overskytende 
areal stenges av. 
 
U-etasje 

 

U-etasjen foreslås videreført med poliklinikkrom som i neste fase vil fordeles basert på 
fremskrivingsmodellens rombehov samt tekniske krav. Det vil være et mål å minimere 
investeringskostnadene. 
 
Dagens stikkepoliklinikk videreføres med redusert antall pasientplasser. Øre-nese- hals (ØNH) med 
høresentral plasseres i dette området. Det vil kreve en del ombygging for å tilpasse lokalene til 
høresentralen. 
En betydelig del av dagens røntgenavdeling anbefales å stå ubenyttet. Dette da endret bruk vil kreve 
betydelige investeringer i tillegg til at de fleste rommene er uten dagslys. 
 

 Videre etableres det kliniske kontorplasser til virksomheten i denne etasjen. 

 Dagens apotekutsalg avsettes til en mulig videreføring av denne tjenesten. 
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 I nord/vestre del er det avsatt areal til kantine. 
 
1-etasje 

 

I Sydbygget etappe 2 foreslås det å benytte dagens sentrale operasjonsavdeling som dagkirurgisk 
senter. Arealet inneholder flere operasjonsstuer enn det er behov for. Overskytende stuer stenges 
av. Avdelingen kan i hovedsak videreføres slik den er i dag. Det er kun beregnet å etablere nye 
arbeidsstasjoner for i hovedsak dokumentasjonsarbeid for klinisk personell. 
I tillegg må et mindre område bygges om for å øke antall oppvåkningsplasser. 
 
I etappe 1 videreføres dagen oppvåkning i nordre del med tillegg av arealet som nevnt over. 
I søndre del etableres et mottakssenter. Dette vil medføre en del ombyggingsarbeider. 
 
Dagens fødeavdeling foreslås benyttet til brystdiagnostisk senter, bryst- og endokrinkirurgi og 
patologitjeneste til denne virksomheten. Disse funksjonene flyttes fra Hillevåg. 
 
ABK-byggets 1-etg. Foreslås benyttet til poliklinikker og kliniske kontorplasser. Arealet kan stort sett 
brukes videre slik det er i dag. 
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2-etasje 

 

2-etg. i Sydbygget foreslås benyttet slik den er i dag til forskning-, undervisning- og møtelokaler. 

3-7-etasje 
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3-7 etg. foreslås benyttet til kontorplasser. Mesteparten av arealet vil fremstå som team-kontorer 

med 4-6 arbeidsplasser. Det er kun beregnet begrenset ombygging av arealene som er rammet inn 

med rødt. 

4.2 Salg av tomt 
Helse Stavanger har en intensjon om å realisere eiendommene innenfor sykehusområdet på en måte 

som samlet sett gir best mulig verdiskapning. En målsetting vil være å skape og utvikle et attraktivt 

byområde med høy kvalitet på Våland-tomten.  

Det skal i det videre arbeidet klarlegges hvordan dette kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig 

måte og hvordan arbeidet skal organiseres.   

Tidspunkt for salg av hele eller deler av eiendomsporteføljen er foreløpig ikke klart. Det er av flere 

grunner stor usikkerhet knyttet til salgstidspunktet. Det vil fremover være en periode hvor 

planarbeidet står i fokus. Det skal i denne sammenhengen utarbeides et planprogram – og på 

bakgrunn av dette utarbeides en områdeplan som skal vedtas i Stavanger kommune. En slik 

planprosess tar ofte 3-4 år. I tillegg skal det foretas detaljregulering på tomten før en kan starte med 

byggeaktivitet. I forbindelse med byggeaktiviteten skal det også prosjekteres – og deler av 

bygningsmassen må sannsynligvis være solgt før byggeprosessen starter. Det er også sannsynlig er 

andre områder enn Sydbygget og varmesentralen blir utviklet og byggeklare før disse områdene. Det 

er dermed lite sannsynlig at Sydbygget og varmesentralen vil bli påvirket av byggeaktivitet de neste 

5-7 årene.  

Det er likevel slik at Helse Stavanger må beholde en fleksibilitet rundt en salgsprosess. Dette vil bli 

vurdert på bakgrunn av behov og optimalisering av verdier mot risikoforhold, samt behov for 

kompetanse, kapasitet og kapital. 

Ved et tidligere salg vil det være aktuelt for Helse Stavanger å leie tilbake hele eller deler av den 

bygningsmassen som sykehuset har behov for i en mellomfase. Det fremstår som fornuftig å anta at 

både Sydbygget og varmesentralen blir stående intakt frem mot slutten av 2020-tallet.   
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Frigjort tomt

 

4.3 Parkering 
Ved å videreføre dagens parkeringsanlegg på Våland vil det være god dekning for den virksomheten 

som skal videreføres i alternativ 2. 

4.4 Økonomi alternativ 2 
De økonomiske beregningene forutsetter at mellomfasen er i perioden 1.7.2024 til 31.12.2028. Det 
forutsettes at investeringer til nødvendig ombygginger avskrives i samme periode. 
Investerings-/ombyggingskostnadene er inkl. 30 % usikkerhetsmargin.  
Alle tall er i 2021-kroner. 
 
 
Alternativ 2 
 
Nye husleiekostnader 
 
I Alternativ 2 beholdes større deler av arealet på Våland og dermed er behovet for å leie eksterne 
lokaler redusert.  
 
I Alternativ 2 vil foretaket leie 1 105 m2 ut over det som leies i dag. Til sammen gir det 30,6 mill kr i 
økte husleiekostnader, inkl. kostnader for utkjøp av leieavtalen i Torgveien. 
 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Leie kontorplasser 1 250 000    2 500 000    2 500 000    2 500 000    2 500 000    11 250 000          

Leie Pusterommet og Vardesenteret 525 000        1 050 000    1 050 000    1 050 000    1 050 000    4 725 000            

Utkjøp Torgveien 21 14 600 000  14 600 000          

SUM -                -                16 375 000  3 550 000    3 550 000    3 550 000    3 550 000    30 575 000          



27 
 

Endring i dagens husleiekostnader 
 
I Alternativ 2 benyttes også deler av lokalene på Våland til å redusere dagens behov for leie av 
eksterne lokaler.  Til sammen reduseres dagens husleiekostnader med kr 83,2 mill. 
 

 
 
Investeringer og ombygginger på Våland 
 
I Alternativ 2 er det behov for å gjøre ombygginger for å samle virksomheten på Våland. Til sammen 
gir det 117,6 mill kr. i investeringskostnader som avskrives over perioden.  
 

 
 
Endring i FDV-kostnader på Våland 

I Alternativ 2 frigis det også noe areal på Våland og reduksjonen i bruksareal er estimert til å gi en 

reduksjon i FDV-kostnader på til sammen 16,2 mill. kr. 

 

Samlet økonomisk effekt 

Samlet økonomisk effekt av Alternativ 2 er en kostnad på 48,9 mill. kr for perioden 1.7.2024 til 

31.12.2028, jfr tabell under. 

 

 

Økonomisk konsekvens sammenlignet med ØLP 

I forrige rullering av økonomisk langtidsplan 2021-2030, som er basert for BT1 Utvidelse av E-bygget 

(nå B-bygget), er det også lagt til grunn kostnader knyttet til investeringer på Våland, endringer i 

husleiekostnader og endringer i FDV-kostnader på Våland.  

Alternativ 2 innebærer samlet sett en økning i kostnadene målt mot forrige ØLP på 123 mill. kr.  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Endring i dagens husleie -9 239 305 -18 478 609 -18 478 609 -18 478 609 -18 478 609 83 153 742-          

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Sydbygg 10 573 333  21 146 667  21 146 667  21 146 667  21 146 667  95 160 000          

Vestbygg 534 444        1 068 889    1 068 889    1 068 889    1 068 889    4 810 000            

Østbygg 317 778        635 556        635 556        635 556        635 556        2 860 000            

ABK 837 778        1 675 556    1 675 556    1 675 556    1 675 556    7 540 000            

MOBA 572 000        1 144 000    1 144 000    1 144 000    1 144 000    5 148 000            

Hillevåg 101 111        202 222        202 222        202 222        202 222        910 000               

Audiometrirom 133 333        266 667        266 667        266 667        266 667        1 200 000            

SUM 13 069 778  26 139 556  26 139 556  26 139 556  26 139 556  117 628 000       

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM

Endring FDV-kostnader Våland -1 794 714 -3 589 427 -3 589 427 -3 589 427 -3 589 427 16 152 423-          

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SUM 

ALT 2

Kostnad - Ny husleie -                 -                 16 375 000   3 550 000     3 550 000     3 550 000     3 550 000     30 575 000          

Kostnad - Investeringer - ombygginger -                 -                 13 069 778   26 139 556   26 139 556   26 139 556   26 139 556   117 628 000       

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -                 -                 1 794 714-     3 589 427-     3 589 427-     3 589 427-     3 589 427-     16 152 423-          

Gevinst - Endring i dagens husleie -                 -                 9 239 305-     18 478 609-   18 478 609-   18 478 609-   18 478 609-   83 153 742-          

SUM -                 -                 18 410 759   7 621 519     7 621 519     7 621 519     7 621 519     48 896 835          
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Alternativ 2 innebærer økt bruk av eksisterende lokaler på Våland. Det gir reduserte 

husleiekostnader, men også en påfølgende lavere reduksjon i FDV-kostnader og større 

ombyggingskostnader. 

Det er økt bruk av Sydbygget, som i forrige rullering var satt ut av drift, som utgjør den største 

endringen. Endringen i leiekostnadene skyldes i hovedsak at forrige ØLP forutsatte fortsatt leie av 

Torgveien 21. 

Forprosjektrapporten for fullføring av E-bygget i BT1 ble godkjent av styret i Helse Stavanger 20.11.19 

(sak 90/19) og Helse Vest RHF 12.12.19 (sak 126/19).  Alternativ 2 i denne mulighetsstudien bryter 

med forutsetningene i forprosjektrapporten på det som gjelder frigjøring av tomteareal på Våland, 

og som var en del av grunnlaget for søknad om lånefinansiering av et fullført E-bygg i BT1. Dersom 

styret i Helse Stavanger velger dette alternativet, må saken derfor oversendes Helse Vest RHF for 

godkjenning.  

 

 

i hele mill kr ØLP ØLP+Alt 2 Diff

Kostnad - Ny husleie 135 31 -105

Kostnad - Investeringer - ombygginger 96 118 21

Gevinst - Redusert FDV kostnad Våland -643 -352 291

Gevinst - Endring i dagens husleie -13 -97 -84

-424 -301 123
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4.5 SWOT-analyse 

Styrker 

 Mer av virksomheten samles på samme 
sted 

 Videreføre drift i kjente arealer 

 Gode parkeringsforhold 

 Bedre sikkerhet i teknisk infrastruktur 

 Lavest kostnad 
 

Svakheter 

 Større avstander i dagkirurgisk senter 

 Byggestart først etter innflytting i BT 1 

 Manglende dagslys i operasjonsstuene 

Muligheter 

 Utsette bygging av ny varmesentral 

 

Trusler 

 Tidligere byggestart på Våland-tomten 

SWOT Analyse – Alternativ 2 
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5 Vedlegg 

5.1 Disponeringsplaner alternativ 1 – DK i Hillevåg 
Vedlegg 1 Tegning Mulighetsstudie Dagkirurgisk senter i Hillevåg 
 
Alternativ 1 - T-plan Våland 
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Alternativ 1 - U-etg Våland  
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Alternativ 1 – 1-etg. Våland 
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Alternativ 1 – Torgveien 21 og 25 1-etg 
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Alternativ 1 – Utvidet dagkirurgi i Torgveien 21 1-etg 
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Alternativ 1 – Torgveien 21 og 25 2-etg 
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Alternativ 1 – Torgveien 23, 1-etg. 
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Alternativ 1 – Torgveien 23, 2-etg. 

 



38 
 

Alternativ 1 – Torgveien 23, 3-etg. 
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5.2 Disponeringsplaner Alternativ 2 – DK på Våland 
Alternativ 2 – T-etg Syd- og ABK-bygget  
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Alternativ 2 – U-etg. Sydbygg 
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1-etg Syd- og ABk-bygget alternativ 2 

 



42 
 

1-etg. Sydbygg –Dagkirurgisk senter Alternativ 2 
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2-etg. Sydbygg alternativ 2 
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Eksempel kontorer 4-7. etg. Sydbygget alternativ 2 
 

 

68 kontorplasser 


