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1. Innledning
Administrerende direktør har endret den hittil benyttede bokstav-benevnelsen på byggene. 
Dette i tråd med beslutning i prosjektrådet i forbindelse med det såkalte 
«Veivisningsprosjektet» og skiltentreprisen som skal kunngjøres i andre kvartal. Fra og med 
uke 17 blir byggene navngitt i tråd med de offisielle navnene på byggene når sykehuset 
åpner. Bokstaveringen vil følge klokken, hvor bygg A fremdeles har denne benevnelsen, 
mens bygg E blir nytt bygg B osv. Dette er gjort i tråd med prinsipper for god veivisning, som 
skal gjøre det mest mulig brukervennlig for pasienter, medarbeidere og andre besøkende. 

2. HMS
Det har ikke vært kjente  smittetilfeller av korona på byggeplass eller i 
byggherreorganisasjonen per utgangen av mars.  Hjemmekontor er fremdeles hovedregelen 
og videreføres inntil ny anbefaling blir gitt. Smitteverntiltak følges opp daglig og i samarbeid 
med entreprenørene. Byggeledelsen er delt inn i tre lag for å sikre back up hvis noen skulle 
bli smittet.    
I løpet av første kvartal 2021 har det ikke vært personskader med fravær. En person har 
vært til medisinsk behandling med lettere skader etter å ha snublet og falt. Vedkommende 
var raskt tilbake på jobb.  
Prosjektet opprettholder eksisterende HMS- tiltak for å forebygge og forhindre fallende 
gjenstander, sikre sperringer, påse at verneutstyr brukes og at stillas er montert iht. 
regelverket. Regelmessige vernerunder gjennomføres ukentlig og er delt opp i bygg og 
områder på vestsiden og bygg og områder på østsiden. Det er identifisert flere kritiske funn i 
mars på vestsiden (Bygg A Nord og Sør, samt bygg D); funn er knyttet til mangelfulle 
rekkverk, sperret nødutgang, mangler på stillas og sikring av utstyr og materiell i høyden. 
Dette følges opp med tiltak som igjen følges opp av entreprenører (ENT) og dokumenteres i 
PIMS. Byggherre planlegger og gjennomfører i tillegg målrettede tiltak basert på kritiske 
funn. Ukentlige møter med ledelsen hos ENT fortsetter, med fokus på HMS status og tiltak.
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Arbeidsmiljøundersøkelse for prosjektet er gjennomført. Tiltaksplan er under utarbeidelse og 
ledergruppen har gjennomført oppfølgingssamtaler i egne team. Bedriftshelsetjenesten i 
Sykehusbygg har gjennomført oppfølgingsintervju med alle i ledergruppen samt alle ansatte i 
Sykehusbygg. 
Videre har det pågått et arbeid med å revidere organisasjonsstrukturen og avtaler angående 
byggherrens plikter, bla. er dokumentasjonskrav skjerpet iht. revidert byggherreforskrift.   
Ketil Helgevold, direktør for driftsservice, er utpekt som byggherrens kontaktperson fra 
helseforetaket. Det er planlagt en fysisk befaring på byggeplass.
Det er gjennomført oppstartsmøte i samarbeidsforum for lønns- og arbeidsvilkår der Helse 
Stavanger deltar sammen med   LO, Fairplay Rogaland og Skatteetaten..

Nøkkeltall for 1. kvartal 2021 hentet fra Rapportert Uønsket Hendelse (RUH)-register:
 Antall RUH første kvartal 2021: 373

 Antall RUH hittil i år (pr 31.03.2021): 373

 Antall RUH totalt i prosjektet (pr. 31.03.2021): 1907

 Skader med fravær i første kvartal 2021: 0

 Skader med fravær hittil i år: 0

 Skader med fravær totalt (pr. 31.03.2021): 3

 Skader uten fravær i første kvartal 2021: 1

 Skader uten fravær hittil i år: 1

3. Entrepriser
Ved utgangen av første kvartal var det inngått 88 entrepriser med en samlet kontraktsverdi 
på 4 660 millioner kroner inkl. mva. I første kvartal ble det tildelt kontrakter for 17,5 millioner 
kroner.
Også i dette kvartalet har det vært behov for juridisk bistand knyttet til håndtering av mottatte 
varsler og krav, samt endringshåndtering for inngåtte entreprisekontrakter. Per første kvartal 
er det tilnærmet to stillinger som bistår prosjektledelsen i dette arbeidet. 
For ytterligere detaljer se vedlegg 2, Entrepriseplan, og vedlegg 9, Entreprisestatus.

3.1 Kunngjøringer
Følgende kontrakter har blitt kunngjort i perioden:

 K7703 Gårdsrom og helikopterlandingsplass

 K5301 Personsøkeranlegg

 K2506 Systemhimlinger av mineralullplater - Bygg B - Del 2

 K2514 Gulvbelegg - Bygg B - Del 2

 IO-9574 RO- vann i bygg B

 IO-9501 Uttakssentral
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 IO-9503 Operasjon og undersøkelseslamper

 IO-9504 AV- utstyr

 IO-9527 Operasjonsbord

 A0091 Senior kommunikasjonsrådgiver (Del I anskaffelse)

 A0090 Anskaffelse av LEAN Logistikkleder

Følgende kontrakter er intensjonskunngjort i forbindelse med utvidelse av Bygg B: 

 K3401 Gass- og trykkluft

 K5402 Sikringsanlegg

 K5403 Pasientsignalanlegg

 K5601 Byggautomatisering

 K1016 Provisorisk EL anlegg

3.2 Pågående evaluering
Entrepriser

 K2402 Branntetting

 K5501 AV-anlegg

Andre/ MTU Anskaffelser

 IO 9573 RO- vann

 A0088 BIM-løsning på nettbrett:

3.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt
Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt i løpet av perioden:
Entrepriser

 K7704 Utomhus-Oppfylling Torg 23b

 K1018- Provisorisk bygningsheis og stillas

Andre/ MTU Anskaffelser

 A0083 Juridisk controller - Dovre Group Consulting AS

 IO-9801 Felles prøvemottak, 2.gangs kunngjøring – Aerocom AS

 A0091 Senior kommunikasjonsrådgiver –Head Energy

 A0086 Rammeavtale konsulentbistand utstyrsanskaffelser – Metier OEC

 A0090 Lean logistikkleder – KCO AS
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Se vedlegg 2 Entrepriseplan

4. Prosjektering
Det skal som hovedprinsipp ikke gjøres endringer når detaljprosjekteringen har startet. For å 
underbygge dette prinsippet, er det utarbeidet oppdaterte arbeidsprosesser som beskriver 
saksgangen for forslag til endringer som legges frem på et for sent tidspunkt ift 
prosjekteringsprosessene. Samtlige forslag til endringer skal forelegges prosjektets 
endringsråd. Dersom det foreslås endringer innenfor områder hvor prosjekteringen er 
pågående, blir forslaget definert som et «endringsbølge 3»-forslag. Da vil forslaget bli 
registrert i Pims og arkiveres her til rådgiverne eventuelt har kapasitet til omprosjektering og 
ev. ombygging. Dette budskapet er viktig å få frem til alle i prosjektorganisasjonen og i Helse 
Stavanger for øvrig, da sene endringer vil forsinke og fordyre prosjektet. 
Ferdigstillelse av funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg B har tatt mye av kapasiteten i 
første kvartal. Se for øvrig nedenfor i kap. 13 Utvidelse av Bygg B for mer informasjon. 
Leverandørprosjekteringen krever fortsatt ekstra oppmerksomhet, leveranser uteblir og 
modell-leveransene fra entreprenører er fortsatt mangelfulle, noe som tyder på at flere av 
entreprenørene ikke har satt seg tilstrekkelig inn i kontraktene. Dette har resultert i 
diskusjoner mellom våre jurister og entreprenørene og følges opp jevnlig.
Krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er utarbeidet for IO-kontraktene 
(utstyrsanskaffelsene). Dette følges opp med entreprenørene i form av oppstartsmøte og 
kursing.
I forbindelse med oppdatering av fremdrifsplanene og inkludering av utvidelse av bygg B, har 
det blitt nedlagt et stort arbeid med å få de ulike planene synkronisert med prosessene som 
pågår ved etablering av taktplaner, og utarbeidelse av omforent fremdriftsplaner. En 
oppdatert hovedplan er ferdigstilt, og det er utarbeidet nye rutiner for distribusjon av 
oppdaterte planer. Disse er nå tilgjengelige i dokumentregisteret i pims365. Videre vil 
taktplanen i Pims365 gjenspeile tilsvarende plan i planverktøyet Safran. 
I forbindelse med overføringen av planavdelingen til prosjekteringsgruppen, ble samtlige 
arbeidsprosesser tilknyttet planarbeidet gjennomgått. I tillegg ble erfaring fra andre pågående 
byggeprosjekter innhentet. Planprosessene ble deretter noe forenklet og behovet for Safran-
planleggere redusert. Mer informasjon om dette i kap. 7 Organisasjon. 

5. Status byggeplass (hovedentrepriser) 
K2103 Grunnarbeid (Stangeland Maskin AS)
Stangeland Maskin har i all hovedsak gjennomført regningsarbeider samt arbeid på bygg B 
del 2 i løpet av første kvartal, og har nå en periode hvor de ikke er tilstede på byggeplass. De 
vil returnere til byggeplass i mai for å ferdigstille arbeidet. Arbeidene på bygg A, D og C er 
ferdigstilt. Noe tilbakefyllingsarbeid gjenstår på bygg B samt gjenstående arbeid på bygg 22, 
(tekniske bygg). 
K2104 Betongarbeider (Vest Betong AS)
Sluttoppgjør for A-, B, C-  og D-bygget   er nå omforent. Intern jurist bistår i gjennomgang av 
uløste krav fra entreprenør vedrørende bygg 22, hvor det i tillegg utføres mye 
regningsarbeider. Entreprenør skal være ferdig på byggeplass til rett over sommeren og siste 
sluttoppgjør avventes til dette tidspunkt.
K2105 Betongarbeid utvidelsen B-bygget (Kruse Smith Entreprenør AS)
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Arbeidene følger fremdriftsplanen og støping av strålebunkers med spesialbetong har pågått 
i første kvartal, i tillegg til dekkestøp og oppsetting og støping av vegger. Betongarbeidene 
skal ferdigstilles i oktober 2021 iht. omforent plan.

K2204 Råbygg (Kruse Smith Entreprenør AS)
Råbygget følger stort sett planen og A-bygget ble ferdigstilt rundt påsketider. A-bygget nord 
er på åtte etasjer og A-bygget sør på syv etasjer, i tillegg kommer tekniske etasjer på taket. 
Planlegging av taktekkingsarbeidet pågikk pr utgangen av mars, sammen med stål og fasade 
med grensesnitt og leverandørprosjektering. Entreprenør fortsetter med stålarbeider på taket 
etter påske, i tillegg til dekkereis på de øvrige byggene. Monteringen av de prefabrikkerte 
tekniske sjaktene pågår.  
Opsjon for utvidelsen av B-bygget   del 2 ble tildelt i februar etter forutgående forhandlinger, 
og dette arbeidet planlegges nå sammen med betongarbeidene for B-bygget del 2. 
Se nyeste dronebilder i vedlegg 
K2303 Fasader (Faber Bygg AS)
Produksjon av veggelementer (innerfasader) mot gårdshagen i A-bygget sør er ferdig 
produsert og produksjon av veggelementer mot gårdshager (innerfasader) i A-bygget nord 
pågår. 
Ytterfasadene til A-bygget sør er ferdig produsert og ligger på lager, produksjonen av 
ytterfasader A-bygget nord pågår. Materialer til elementer for D-bygget har ankommet 
fabrikk, men produksjonen har ikke startet ennå. Materialer til elementer for C-bygget er i 
bestilling for levering til fabrikk. 
Entreprenør lagrer elementer til ytterfasader på Foss-Eikeland og innerfasader hos 
produsent. Montasje av fasadeelementer på byggeplass var planlagt å starte rett over påske 
og pr utgangen av april er første vegg ferdig montert, se dronebilde i vedlegg. 

K7802 Infrastruktur (Stavanger kommune)
Arbeidene er avsluttet og forhandlinger om sluttoppgjør pågår mellom Stavanger kommune 
og Stangeland Maskin. 
K7803 Infrastruktur (Stavanger kommune)
Arbeidene pågår og følger planen.
Tekniske entrepriser:
Innenfor de tekniske entreprisene pågår det arbeid i kulvertene i U1 og U2 etasjene.
K3401 Gass- og trykkluft (Bravida): 
Produksjonen på byggeplass holder oppsatt plan. Mock-up er etablert for valg av 
montasjemetode. Det har vært en del diskusjoner om montasjerekkefølge, men dette er nå 
avklart. Entreprenøren har stevnet Helse Stavanger for tingretten da de hevder vi har 
forsinket oppstarten sammenlignet med planlagt oppstartstidspunkt i hovedfremdriftsplanen i 
konkurransedokumentene. Helse Stavanger er helt uenig, da fremdriftsplanen som ligger ved 
kontrakten er en tentativ fremdriftsplan og det står tydelig flere steder i 
kontraktsdokumentene at BH og entreprenør skal omforene en fremdriftsplan før denne 
gjøres gjeldende. 
Se vedlegg 4 Bilder fra byggeplass
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6. Infrastruktur og erverv av grunn
Opparbeidelse av kollektivtrase fra Jåttåvågen til universitetsområdet
Intet nytt å meddele siden forrige rapportering.
Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord
Pga ny høringsrunde, er sluttbehandling blitt forsinket. Det planlegges nå med 
sluttbehandling av planforslaget i Sola kommunestyre den 17.06.21. 
Sola kommune orienterte i april om at behandlingen av planforslaget i tillegg er forsinket på 
grunn av sykdom. Kommunen arbeider nå med sikte på å få saken frem til behandling i 
utvalget for plan og miljø den 19.05.21.
Det er svært viktig for fremdriften av anleggene for infrastruktur at planen blir ferdigbehandlet 
før sommerferien, og dette er også tydelig formidlet til Sola kommune. 
Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset
Detaljreguleringen ble vedtatt av Sola kommunestyre 17. desember 2020. Men i møte med 
Rogaland fylkeskommune (RFK) om godkjenning av de tekniske planene for Kristine 
Bonnevies vei og adkomstveien til sykehuset, hadde representanten fra RFK flere 
innvendinger til løsningene som var vedtatt av Sola kommunestyre. RFK argumenterte for å 
erstatte kryssing i plan for syklister og gående med en undergang. Det er lite tilfredsstillende 
at RFK kommer med disse innvendingene nå, og ikke da de hadde forslaget til uttalelse før 
behandlingen i Sola kommunestyre.  En slik planendring vil kunne gi vesentlige forsinkelser i 
opparbeidelsen av adkomstveien til sykehuset, men vil ikke gi problemer med å ta sykehuset 
i bruk, da vi har en god midlertidig adkomst fra Madlaveien i byggeperioden. 

Infrastrukturentreprise K7804: Opparbeidelse av Kristine Bonnevies vei og 
adkomstveien til sykehuset
Det har i perioden pågått forhandlinger med Rogaland fylkeskommune om refusjon av mva. 
etter anleggsbidragsmodellen for denne entreprisen. Dette er en komplisert avtale for en 
entreprise hvor Helse Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Sola kommune, Lyse Elnett AS 
og Lyse Neo AS skal dekke hver sin andel av kostnadene. Fylkeskommunens andel av 
kostnadene gjelder blant annet byggemodning av felt BOP4, hvor også Stavanger kommune 
er medeier. 
Etter diverse forhandlinger har Helse Stavanger bekreftet aksept av RFKs forslag til 
endringer, men pga. forsinkelsen nevnt i avsnittet over, vil kunngjøring av denne entreprisen 
utsettes til våren 2022 uten at dette vil få innvirkning på ibruktakingen av sykehuset.

7. Organisasjon
I løpet av første kvartal 2021 er det gjort følgende nyansettelser i prosjektet: 

 Digital samhandlingskoordinator

 Juridisk kontroller

 Prosjektleder Lean logistikk 

 Fire byggeledere
Plangruppen har blitt reorganisert. Den består nå av tre planleggere med bakgrunn fra 
byggeprosjekter og LEAN planlegging, og tre planleggere med erfaring fra Safran. I tillegg er 
det tre- fire BL som er spesielt engasjert i planleggingsarbeidet. 
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Bemanningsplanen er gjennomgått i detalj i forbindelse med prognoseoppdateringen GBV 
(8).
Se vedlegg 3 Bemanningshistogram.

8. Prosjektstyring

8.1 Risikostyring
Det er arbeides kontinuerlig med identifisering av risikoer, og systematisk med å definere 
risikoreduserende tiltak i prosjektet. Etterhvert som prosjektet skrider frem blir potensielle 
konsekvenser tydeligere, og mer konkrete tiltak kan iverksettes for å redusere sannsynlighet 
for at risiko skal inntreffe.

I forhold til forrige kvartalsrapport har to nye risiko-element blitt lagt til på prosjektets topp 10 
risikoliste, og to er tatt ut. Risiko som er tatt bort fra topp 10 listen har tiltak som anses som 
tilfredsstillende implementert, risiko er enten uendret i påvente av tiltakenes effekt eller 
redusert.

Se vedlegg 8- Risikostatus for detaljer.

8.2 Kostnadsstyring
I første kvartal har kostnadsstyringsstaben planlagt og tilrettelagt for prognoseoppdateringen 
GBV (8). En detaljert gjennomgang av alle arbeidspakker samt tildelte kontrakter med 
tilhørende prognoser har vært foretatt, og resultatet oppsummeres i nytt gjeldende budsjett 
GBV (8). Denne prosessen gjennomføres hvert halvår. 
Kostnadsstyringsstaben har hatt ansvar for å få etablert et styrende dokument (versjon 1.0) 
for økonomisk oppfølging av prosjektet som beskriver økonomiske fullmakter, 
fakturahåndtering, kostrapportering mm.  Dokumentet ble godkjent i mars. Ambisjonen er å 
oppdatere dokumentet (revisjon 1.0) innen sommeren, og oppdateringen vil bl. a. inkludere 
ytterligere arbeidsprosesser som nå er under utarbeidelse. Dette gjelder blant annet 
håndtering av sluttoppgjør, håndtering av mengdekontroll (låsing av mengder) samt utførte 
mengder, og beskrive prosessen som utføres sammen med prosjekteringsgruppen (PG) for 
å få en god prosess på mengdeprognosen.
Videre er den månedlige kostrapporten blitt forbedret ved at rapportering av kostnader per 
kontrakt er mer detaljert og inkludert i separat dokument som vedlegg. Alle byggelederne 
(BL) i prosjektet beskriver månedlig hovedutfordringene, avvik, fremdrift samt koststatus 
(eventuelle endring i prognose og gjenværende reserve) for de kontrakter den enkelte er 
tildelt oppfølgingsansvar for. 
Akkumulert påløpt kostnad per første kvartal er 3 112 millioner kroner mot planlagt 3 271 
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. 21,4 % ved utgangen av første kvartal.
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Se vedlegg 1 Hovedplan.

9. MTU og IKT
MTU
Planleggingen av anskaffelse av utstyr til kardiologisk intervensjon er startet og IO-9700 
Kardiologisk intervensjon ble kunngjort i slutten av mars. Det er gjennomført flere digitale 
interne møter for avklaringer av anskaffelsesstrategi, og det er delt opp i tre 
intervensjonsanskaffelser (kardiologi, radiologi og gastrologi). Kravspesifikasjonen er 
utarbeidet og det er avholdt digitale leverandørkonferanser med de store 
utstyrsleverandørene. I forbindelse med kommende MTU-anskaffelser er det inngått ny 
rammeavtale knyttet til konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av kommende 
kravspesifikasjoner for utstyrsanskaffelser. 
Pasientsignalanlegget er montert i mock-up og befaring gjennomført. Det er startet et arbeid 
med behovskartlegging knyttet til booking av rom og utstyr i Nye SUS. Det er gjennomført 
flere møter for avklaringer rundt kapasitet og logistikk i sterilsentralen. Prosjektet har hatt en 
kritisk gjennomgang av dimensjoneringsgrunnlaget og korrigert ift. reelle driftsparametre. 
ROS-analyse med forslag til tiltak er utført og ferdigstilt.
Etter en lang og krevende anskaffelsesprosess, har Helse Stavanger omsider tildelt kontrakt 
for Felles prøvemottak. Det legges nå plan for samhandlingsmøter med valgt leverandør.
En oppdatert fremdriftsplan for MTU-anskaffelsene vil ferdigstilles i løpet av 2. kvartal, hvor 
ikke-kritiske og ikke-byggpåvirkende anskaffelser vil flyttes til nærmere oppstart av 
sykehuset, for å sikre at prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig med ressurser til å 
gjennomføre MTU-anskaffelsene. 

IKT
Det jobbes aktivt inn mot Libra for å forankre behov og tilpasse løsningene mellom teknikk og 
system. 
Oppstartsmøte med ny prosjektleder for "Meldingsvarslerprosjekt" i Helse Vest IKT er 
avholdt, dette prosjektet er vesentlig for å realisere ambisjoner om meldinger ut til 
mobiltelefoner til de ansatte. Det er svært viktig at Helse Vest IKT prioriterer ressurser inn i 
dette arbeidet. 
God detaljert gjennomgang med Nye SUS OU og akuttmottak vedrørende behov knyttet til 
telefoni og signalanlegg på akuttmottak. 

10. Nye SUS – Våland
I løpet av første kvartal har det vært jobbet med kvalitetssikring av 
dimensjoneringsgrunnlaget for beregningene av behovet for undersøkelses- og 
behandlingsrom (UB rom) og dagplasser i Nye SUS utenfor Ullandhaug. Videre er det i 
etterfølgelsen av godkjent funksjonsprosjekt for utvidelsen av B-bygget, vurdert ulike 
alternativ for passering av dagkirurgi. Det vil bli lagt fram en mulighetsstudie for dette i 
styremøtet 28.05.21.
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11. Informasjonsarbeid
Det er montert «time-laps»-kamera foran fasademontasjen i A-bygget sør og mot 
innerfasadene i samme bygg.
I første kvartal har Nye SUS fortsatt arbeidet med å filme milepæler i prosjektet. Særlig 
fasadearbeidene har vært viktige å få dokumentert.   TV Vest   skal starte opptak til en 
dokumentarserie om byggeprosjektet Nye SUS, og opptakene skal pågå fra slutten av mai 
og frem til november.
Det er økende interesse for å besøke byggeplassen, og Helse Stavanger har en pågående 
prosess for å få fastlagt en plan for dette. Prosjektet har utviklet et besøksopplegg som ble 
testet ut og gjennomført for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og dette ble vurdert som 
svært vellykket. Besøksprogrammet er delt mellom områder som Helse Stavanger 
disponerer i HelseCampus/mock up og befaring på byggeplassen. Helse Stavanger ønsker å 
videreutvikle dette, og vil i første rekke invitere egne medarbeidere og etterhvert eksterne 
besøkende til mock-up. Besøk på byggeplassen er fremdeles begrenset pga covid-19 og 
risikobildet knyttet til arbeidet på byggeplassen. Nye SUS planlegger for at det meste av 
besøk skyves til å starte for alvor i 2022.

12. Samhandling
I løpet av første kvartal har det vært flere møter i Veiviserprosjektet i Helse Stavanger. 
Samtlige bygg i Nye SUS har vært gjennomgått for å finne gode skiltposisjoner og løsninger 
basert på innspill. 
Når det gjelder biblioteket er skissene for innredning nå omsider fastlagt. 
De viktigste tiltakene fra ROS-analysen for akuttmottaket (utarbeidet for en mulig fremtidig 
pandemi), ble presentert for prosjektrådet før jul, og er nå inkludert i prosjektet. Videre er det 
gjennomført flere møter med representanter fra akuttmottaket og Nye SUS OU vedrørende 
tilpasninger for barn, samt tilpasninger knyttet til 12-timers akuttsenger. Prosessen er i all 
hovedsak nå konkludert.
Når det gjelder universitetsarealene (UiB og UiS) er ansvarlige i driftsavdelingen i gang med 
utarbeidelse av avtaler for leie av arealene.

13. Utvidelse av B-bygget  
I begynnelsen av første kvartal ble funksjonsprosjektet for B-bygget godkjent av styret. Totalt 
14 brukergrupper med i alt 200 medarbeidere har deltatt i arbeidet i tillegg til de faste 
representantene fra byggeprosjektet. Det har vært gjennomført flere brukermøter med hver 
gruppe. Det er flere funksjoner i bygget som stiller store krav til renhet og/eller sikkerhet. 
Disse funksjonene har blitt behandlet med en egen prosess for spesialrom, og det er i tillegg 
gjennomført innledende ROS-analyser. 
Styret ba i styremøtet i februar om en oppdatering av status for de funksjoner og områder 
som ikke var endelig konkludert ved fremleggelse av funksjonsprosjektet, og i det digitale 
styreseminaret 26. april ble det gitt en grundig redegjørelse for funksjonene i hele B-bygget.  
Årsaken til at ikke alle områder var konkludert ved fremleggelsen av funksjonsrapporten var 
bl a. at det ikke ble funnet plass til alle opprinnelige funksjoner fra HFP 
(hovedfunksjonsprogrammet), og det ble derfor besluttet at flytting av dagkirurgien utsettes til 
et senere byggetrinn. 
Detaljprogrammeringene av de ulike funksjonene i del 2 pågår og har sluttdato før 
sommeren, deretter låses arealene og detaljprosjekteringen kan starte. Det har vært til dels 
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krevende prosesser med å plassere de funksjonene som har økt i arealbehov siden HFP ble 
utarbeidet tilbake i 2014.  
Arbeidet forventes imidlertid å bli klar i tide til at detaljprosjekteringen må starte rett over 
sommeren, i tråd med overordnet fremdriftsplan. 

14. Annet
Møter med KORO er avholdt i februar, der arbeidsutvalget fikk en oppdatering av igangsatte 
kunstprosjekter samt gjennomgang av plan for resten av 2021. Det jobbes blant annet  med 
videreutvikling av konsepter og konkretisering av planer for rom for stillhet, personalrom, og 
geriatrisk avdeling. Uteområdene for kunst ble grundig gjennomgått og noe korrigert etter 
tilbakemelding fra prosjektet.
Internrevisjonen i Helse Vest har ferdigstilt sitt arbeid, og Helse Stavanger har hatt utkast 
rapport til gjennomsyn og korrigering. 

Fra den foreløpige rapporten sakses følgende «Prosjektet har innført eit velfungerande 
prosjektstyringsverktøy som skaper eit godt grunnlag for å etablere ein ryddig og effektiv struktur i 
handtering av dokumentasjon og kommunikasjon internt i prosjektorganisasjonen og med 
entreprenørar. Verktøyet synes å ha vore ein viktig bidragsytar og føresetnad for å sikre at det i eit 
komplekst og omfattande prosjekt er kontroll på den økonomiske statusen og dialog med 
entreprenørar. I prosjektverktøyet er det gode funksjonar for å mellom anna generere 
kostnadsrapportar og annan dokumentasjon for å følgje prosjektet si økonomiske utvikling.». 

Det vil bli gitt en overordnet gjennomgang av den foreløpige rapporten i styremøtet.  

15. Hovedaktiviteter neste kvartal
Hovedaktiviteter på byggeplass:

 Fasademontasje A-bygget sør

 P-hus besøkende, startet sprengingsarbeidet etter påske, byggearbeidet vil pågå ca 
1 år

 Ferdigstille betongarbeider C-bygget og fortsette betongarbeidet i B-bygget del 2

 Stålarbeider tekniske rom A-bygget og D-bygget

 Fortsettelse montering tekniske sjakter

 Ferdigstille tekniske føringer i U2 i alle bygg (bortsett fra C-bygget)

 Montering av byggeheiser
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Entreprise Kunngjøring Styregodkjenning Optimalisering Vedståelsesfrist Tilbudsfrist Signere avtale / Kontrahe Framdrift

O
2017
N D J

2018
F M A M J J A S O N D J

2019
F M A M J J A S O N D J

2020
F M A M J J A S O N D J

2021
F M A M J J A S O N D J

2022
F M A M J J ADescription

Kontrahering / Samhandling

K6202 Person og sengeheis
17.11 18.01 22.03

K2001 Parkeringshus ansatte
15.12 26.01 14.05 09.08

K2303 Fasader
22.02 25.0113.06 25.01

K2301 Ytterfasader
22.02 25.0113.06 25.01

K2302 Innerfasader, lysgård, ringen & broer
22.02 25.0113.06 25.01

K6501 Tøy og avfalls sug
15.03 25.0101.06 25.01

K6801 Sengevask
15.03 25.0118.06 28.01

K3901 Vertikale sjakter
16.03 25.0101.06 17.10

K2902 Prefabrikerte Baderom
13.04 25.0115.08 25.01

K6301 Rørpost
09.05 25.0106.09 25.01

K7801 Infrastruktur - Entreprise 1
16.05 18.06 12.08

K2201 Råbygg A & B
28.05 08.0227.09 28.01

K2202 Råbygg C, D & E
28.05 08.0227.09 25.01

K2204 Råbygg
28.05 08.0227.09 25.01

K3902 Felles teknisk opphengssystem
01.06 25.0107.09 25.01

K2424 Låser og beslag
23.08 01.0228.0125.01

K2101 Betongarbeider bygg A & B
27.09 09.0428.01 28.02

K2104 Betongarbeider bygg A, B, C, D & E
27.09 09.0428.01 28.02

K2102 Betongarbeider bygg C, D & E
27.09 09.0428.01 28.02

K4002 El anlegg, Bygg 21 & 11
01.10 15.0528.01 25.03

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E
01.10 21.0630.01 21.06

UTGÅR ------------------------ K3202 Røranlegg, Bygg C, D & E
01.10 25.0128.01 11.04

K5601 Byggautomatisering (SD anlegg)
01.10 25.0128.01 13.05

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B
01.10 04.0630.01 01.04

K4001 El anlegg, Bygg 81 & 71
01.10 15.0528.01 25.03

K3401 Gass & trykkluft
03.10 08.0325.01 08.03

K2420 Dører og dørpartier
28.01 20.0614.02 01.07

K4601 Nødkraft
28.01 28.0531.01 28.05

K3004 Energibrønner i fjell
28.01 04.0727.02 20.06

K3003 Varmepumper
28.01 04.0727.02 27.06

K3002 Kjelanlegg for bioolje
28.01 20.0825.03 04.06

K3001 Varme og kjøledistribusjon
28.01 22.0827.03 03.05 07.06

K2701 Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall)
28.01 19.0615.02 06.06

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
28.01 10.0528.01 25.02

K2103 Grunnarbeider
28.01 10.0528.01 25.02

K2505 Systemhimlinger 2 (korridorer)
28.01 16.0821.03 05.06

K2504 Systemhimlinger 1
28.01 15.0820.03 05.06

K1016 Provisorisk EL Anlegg
14.03 02.0803.04 02.05

K1012 Brakkerigg
14.03 22.0823.0429.04

K1017 - Provisorisk IKT-anlegg
22.03 15.1003.06 01.10

K5403 Pasientsignalanlegg
03.05 11.1221.08 15.01

K3204 Røranlegg, Bygg B
03.05 20.1230.08 17.02

K3203 Røranlegg, Bygg A
03.05 20.1230.08 17.02

K1013 Hovedbedrift
08.05 16.1004.06 21.06

K4401 Belysning
16.05 24.0124.09 03.04

K4101 Pasientkanaler
24.05 05.0204.10 20.12

K5401 Brannalarm anlegg
24.05 05.0204.10 20.12

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)
29.05 20.0118.09 16.01

K6201 Varelagerheis
29.05 22.0120.09 30.04

K6203 Sengelagerheis
29.05 22.0120.09 30.04

K3301 Brannslukking (Sprinkler)
30.05 06.0207.10 20.12

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg
04.0604.06 01.1201.1219.0919.09 17.0117.01

K2702 Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)
04.06 23.0124.09 06.03

K6601 Storkjøkkeninnredning
19.08 06.1221.10 20.12

K3206 Røranlegg, Bygg E
26.08 30.0420.12 06.05

K3205 Røranlegg, Bygg C, D & 22
26.08 30.0420.12 06.05

K2503 Installasjonsgulv
01.09 06.0306.11 20.05

K1015 Avfallshåndtering
05.09 30.0301.12 05.02

K2401 Innervegger av murte betongvegger
25.10 11.0510.01 24.04

K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
29.10 03.0631.01 21.08

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E
29.10 03.0631.01 21.08

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A
29.10 03.0631.01 25.08

K2413 Innervegger av fibergips - bygg C/D
29.10 03.0631.01 25.08

K2404 Maling - bygg C, D & E
18.11 12.0611.02 29.05

K2403 Maling - bygg A & B
18.11 12.0611.02 29.05

K2421 Ståldører og -porter
20.11 24.0621.02 30.06

K2423 Spesialdører
20.11 24.0621.02 20.08

K2601 Taktekking
19.12 25.0624.02 30.06

K2002 Parkeringshus besøkende
19.12 25.05 25.09

K2901 Prefabrikerte OP stuer
19.12 29.0706.03 29.09

K2415 Veggkledninger og fendringer
10.01 27.0803.04 15.09

K2416 - Flisearbeider
10.01 19.0827.03 15.09

K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider
15.01 03.0917.04 27.11

K2705 Fast inventar auditoriet
20.01 19.0827.03 24.09

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3
27.01 06.03 27.04

K2422 Stålprofildører og -vegger i glass
31.01 24.0801.04 26.06

K2801 Metall- og glassarbeider
10.03 05.1022.05 03.09

K1018 - Provisorisk bygningsheis og stillas
25.03 01.10 14.10 12.0403.06 01.1222.09 05.02

K1019 - Provosorisk VVS-anlegg
07.04 16.1005.06 09.09

K1023 - Driftstjenester
03.06 11.1221.08 27.11

K1024 - Laserscanning og akser
10.09 10.0209.1016.10

K1025 - Brakkerigg
18.09 22.0221.10 12.11

K5501 AV anlegg
21.10 11.0619.01 11.06

K2402 Branntetting
04.11 26.0522.01 21.05

K4201 Høyspentanlegg (inkl. anleggsbidrag)
15.12 28.0623.02 08.06

K1020 - Provisorisk høyspent
15.12 28.0623.02 08.06

K7704 - Overbygning torg 23B
04.01 11.0511.01 05.02

K7703 - Gårdsrom og helikopterlandeplass
13.01 12.0822.03 17.06

K2204 Råbygg - Opsjon Bygg11 del2
15.01 18.03

K5301 - Personsøkeranlegg
24.02 02.0919.04 08.06

K2506 - Systemhimlinger av mineralullplater - bygg  E
19.03 04.1021.05 14.09

K2514 - Gulvbelegg - bygg E - del2
19.03 05.1125.06 18.10

K4602 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
26.03 11.1101.07 07.10

K6201 Varelagerheis - Opsjon Bygg 11 del2
06.0407.04

K2304 - Klimavegger bygg 22
23.04 07.1217.08 19.11

K2401 Innervegger av murte betongvegger - Opsjon Bygg11 del2
30.04 30.06

K2422 Stålprofildører og -vegger i glass - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2601 Taktekking - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2901 Prefabrikerte OP stuer- Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2503 Installasjonsgulv - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2403 Maler - bygg C/D, E - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2423 Spesialdører - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2415 Veggkledninger og fendringer - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K3208 Røranlegg, Bygg C/D og E - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2303 Fasader - Opsjon Bygg11 del2
30.04 27.08

K7804 Infrastruktur - Ny adkomstvei
03.05 16.06 18.08

K6204 - Person- og sengeheis - Bygg 11 - Del 2
07.05 19.1109.07 01.11

K1014 Byggrengjøring
12.05 07.0108.09 13.12

K2703 Fast inventar 3 (standard)
25.05 20.1231.08 15.11

K2602 - Sedum på tak
31.05 07.1217.08 15.11

K7807 Infrastruktur - OV-kulvert Hafrsfjord
01.06 02.08 27.09

K3005 Gassforsyning
01.06 24.0123.09 03.01

K2708 - Garnityr for våtrom
07.06 15.1225.08 29.11

K2707 - Kassebakke system
07.06 13.09 10.01

K2425 - Dører og dørpartier – bygg E
14.06 22.1201.09 06.12

K2417 - Innervegger av fibergips - bygg E
14.06 22.1201.09 06.12

K2426 - Låser og beslag - bygg E - del 2
14.06 04.0206.10 17.01

K3603 Luftanlegg, Bygg E
01.07 19.0120.09 21.12

K4004 - El anlegg bygg 11 del 2
01.07 19.0120.09 21.12

K3302 - Brannslukkeanlegg bygg E - del2
01.07 23.0225.10 07.02

K2704 Skiltløsninger
16.08 03.0303.11 27.01

K7806 Infrastruktur - Kollektivakse sør
09.09 20.10 15.12

K2706 - Laboratorieinnredning
15.10 22.0414.12 28.03

K7701 - Parker, varegård
29.11 27.0623.02 19.05

K7702 - Gårdsrom og Torg
15.12 03.0811.03 08.06

K7805 Infrastruktur - Torg 21/22
17.01 25.02 02.05

K7808 Infrastruktur - Kollektivakse nord
18.01 28.02 03.05



  

 

Vedlegg 3 Bemanningshistogram 

 



 

Vedlegg 4- Bilder fra byggeplass 

Status per 4K 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status per 1K 2021:  

Bilde under viser de nye byggreferansene, ref 1.Innledning.  
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Bygg 81- Montering av Innerfasader 

 

Fasade timelaps kamera 

 

 



Montering av ytterfasader 

 

Fasade timelaps kamera 

 


