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1. Innledning

Minner om ny bokstavering av byggene, som er som følger:
Bygg A = 81 Bygg B = 11 Bygg C = 21 Bygg D = 71 Bygg 22 = uten bokstav.
Nye SUS – Våland har byttet navn til Nye SUS -Mellomfasen, som er fasen mellom BT1 og 
BT2. Prosjektrådet har byttet navn til prosjektstyret i perioden.

2. HMS

Covid19:
I løpet av andre kvartal 2021 har det vært påvist tre smittetilfeller av Covid19 på byggeplass 
– det har ikke vært påvist smittespredning. . 
Personskader:
I løpet av andre kvartal 2021 har det vært to personskader: 

 Hendelse under montering av ståltrapp der en person fikk kraftig forslått arm og måtte 
sy noen sting i ansiktet etter at et stålstag falt ned. Det ble gjennomført granskning og 
oppfølging av hendelsen med entreprenør. 

 Hendelse etter fall på asfalt i varegård i forbindelse med vareleveranse. 
Vedkommende brakk armen og hendelsen er fulgt opp med entreprenør. 

På flere vernerunder er det observert kritiske funn med mangelfulle rekkverk, sperret 
nødutgang, mangelfull sperring under arbeid i lift og montering av stillas uten fallsikring. 
Dette er fulgt opp med entreprenørene.
Branntilløp bygg A som raskt ble slokket. Nødetater ble varslet og brannbil kom til stedet. 
Skyldtes ikke fulgt rutine for varmt arbeid.
Brann utvendig bygg B del 1, forårsaket av glo fra skjærebrenning av stål. Brann i 
isoporplater ble raskt slokket av personell og betongbil med vanntank som tilfeldigvis var på 
stedet. Undersøkelser vedrørende hvorfor dette skjedde er iverksatt. Oppgang på rutiner for 
og skjerping av etterlevelse når det gjelder varme arbeider for alle aktuelle ENT pågår. 
Tilslamming i Grannesbekken til Hafrsfjord ble oppdaget i mai. Nye SUS v/ COWI og 
miljøavdelingen tok raskt aksjon og etablerte kontakt med Statsforvalteren, Sola kommune 
og Stavanger kommune for å undersøke saken. Det viste seg at det var Norce og Ullrigg 
som var ansvarlig for utslipp av boreslam, opprydding er igangsatt. 
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen pågår fremdeles i regi av Sykehusbyggs 
bedriftshelsetjeneste og tiltak vil ventelig bli konkludert i løpet av tredje kvartal. 
Skatteetaten har gjennomført en uanmeldt kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, ingen feil 
avdekket. Prosjektorganisasjonen Nye SUS fikk positive tilbakemeldinger fra etaten.

Nøkkeltall for 2. kvartal 2021 hentet fra RUH register:
 Antall RUH 2 kvartal 2021: 383

 Antall RUH hittil i år (pr 30.06.2021): 756

 Antall RUH totalt i prosjektet (pr. 30.06.2021): 2211
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 Skader med fravær i 2 kvartal 2021: 2 

 Skader med fravær hittil i år: 2 

 Skader med fravær totalt (pr. 30.06.2021): 5

 Skader uten fravær i 2 kvartal 2021: 1 

 Skader uten fravær hittil i år: 2

3. Anskaffelser
Ved utgangen av andre kvartal 2021 var det inngått 93 entrepriser med en samlet 
kontraktsverdi på 4 776 millioner kroner inkl. mva. I andre kvartal 2021 ble det tildelt 
kontrakter for 117,1 millioner kroner. 
For ytterligere detaljer se vedlegg 2 Entrepriseplan og vedlegg 9 Entreprisestatus.

3.1 Kunngjøringer
Følgende konkurranser er kunngjort i perioden: 

 K2304 Klimavegger Bygg 22
 K1014/K1026 Byggrengjøring – Bygg D og A og Bygg B-C og -22-23
 K3302 Brannslukkeanlegg - Bygg B del 2
 K3603 Luftanlegg - Bygg B del 2
 K6204 Person- og sengeheis - Bygg B del 2
 K4004 EL-anlegg - Bygg B del 2
 K3209 Røranlegg - Bygg B del 2
 A0096 Prosjektleder anskaffelser

3.2 Pågående evaluering
Følgende evaluering av entrepriser, MTU og andre anskaffelser har pågått i perioden: 
Entrepriser

 K2402 Branntetting 
 K2514 Gulvbelegg – Bygg B del 2
 K2506 Systemhimlinger av mineralullplater - Bygg B del 2
 K5301 Personsøkeranlegg 
 K5501 AV- anlegg 
 K7703 Gårdsrom, helikopterlandingsplass

Andre/ MTU Anskaffelser

 IO-9501 Uttakssentraler 
 IO-9503 Operasjonslamper 
 IO-9504 AV-utstyr operasjonsstuer 
 IO-9527 Operasjonsbord 
 IO-9573 RO-vann
 IO-9574 RO-vann Bygg B, 2. gangs kunngjøring
 IO-9700 Kardiologisk intervensjon
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3.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt
Følgende kontrakter er inngått eller intensjonsbrev er sendt i løpet av perioden: 
Entrepriser

 K2402 Branntetting - Lilleland AS
 K5501 AV-anlegg - Kinly AS
 K2304 Klimavegger bygg B - Faber Bygg AS
 K7703 Gårdsrom, helikopterlandingsplass - Stangeland Maskin AS
 K3904 Sammenkobling av vertikale sjakter - Sigmund Lothe AS
 K5002 Datarack, isvannkjølere og PDU-skinner - NTC Services AS

Sendt ut intensjonsbrev:

 K2506 Systemhimlinger av mineralullsplater bygg B del 2
 K4602 Avbruddsfri strømforsyning UPS,
 K5301 Personsøkeranlegg

MTU Anskaffelser/Øvrige anskaffelser

 IO-9191 Dekontaminator (addendum til K2902-kontrakten) - HT Nordic AS 
 IO-9573 RO-vann - B. Braun Medical AS
 A-0088 BIM-løsning for nettbrett - Rendra AS
 A-0096 Prosjektleder anskaffelser - Innkjøpsassistanse Vest AS

3.4 Opsjonskontrakter
Det ble startet en prosess i april for alle inngåtte entrepriser som inkluderer opsjon for 
utvidelse av Bygg B del 2. I løpet av mai og juni ble det gjennomført både interne møter samt 
eksterne møter med entreprenørene i forbindelse med de 12 entreprisene hvor opsjon er 
inkludert. 

For følgende entrepriser vil opsjon bli tatt ut, status per andre kvartal.. 

 K2401 Innervegger av murte betongblokker - Smistad 
 K2405 Malerarbeider Bygg 11 - T. Lund
 K2421 Ståldører og porter - Port Teknikk
 K2422 Stålprofildører og vegger i glass - Profil Team
 K2423 Spesialdører - HT Nordic
 K2601 Taktekking - Proton
 K2801 Metall- og glassarbeider - Jotne Ankers
 K6301 Rørpostanlegg - Aerocom

For K3208 Røranlegg - Sig Halvorsen ble det ikke oppnådd enighet med ENT og entreprisen 
vil bli lyst ut på nytt. 
For de resterende entreprisene hvor det foreligger opsjon er det to som fremdeles er under 
forhandling/avklaring, dette gjelder: 

 K2415 Veggkledninger og fendringer - Byggmester Sagen
 K2503 Installasjonsgulv - Faber: 

For K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer - HT Nordic så skal operasjonsstuene fra 
hovedkontrakten oppføres i Bygg B del 2, og det er derfor ikke nødvendig å avrope opsjonen
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For de øvrige entrepriser for bygg B del 2 vil det bli lyst ut nye konkurranser fortløpende i 
2021 og 2022. 

4. Prosjektering
I løpet av andre kvartal 2021 er det blant annet avholdt møte med driftsavdelingen til 
Rogaland fylkeskommune (RFK) om hovedtorget og den kryssende kollektivaksen. Møte ble 
avholdt for å forberede RFK på Nye SUS sin fremdrift i forhold til innsending og 
avhengighetene videre mot kommende anskaffelse av entreprise K7702. 
Møte vedrørende grensesnitt til sykkelstamvei og tursti forbi helikopterlandingsplass ble 
avholdt med representanter fra Nye SUS, Stavanger kommune og Sykkelstamveiprosjektet. 
Fokus på helikopterlanding og nødvendige tiltak for varsling for gående på turvei og syklende 
på sykkelstamvei. 
Faste prosjekteringsmøter og arbeidsmøter på tvers av fag for de ulike byggene er 
gjennomført. Faste møter angående mock-up hvor siste justeringer for prosjektering er 
gjennomgått før utsendelse av arbeidsunderlag for bygging. Fokus på uttesting av produkter, 
plasseringer og generelle erfaringer. 
Videre er det jobbet mye med å få låst plangrunnlaget for Bygg B Del 1. Arbeidet har vært 
krevende og tatt mye av kapasiteten til prosjekteringsgruppen (PG). Dette fordi del 1, pga 
utvidelsen, også har vært bearbeidet i stor grad, for å sikre et mest mulig effektivt totalbygg. 
Men i tillegg blir det fremmet ytterligere ønsker om endringer etter at tegninger er ferdigstilt 
og prosjektering er startet. Dette blir behandlet i endringsrådet og i stor grad flyttet til den 
såkalte «endringsbølge 3» som ble beskrevet i forrige kvartalsrapport jr. sak 38/21. I den 
grad endringen vurderes nødvendig vil den bli utført når PG har kapasitet til omprosjektering 
og evt. ombygging. Det er viktig å holde fokus og få konkludert alt innen gitte frister for å 
klare å opprettholde fremdriften. 
Når det gjelder bygg 11 del 2, så var siste frist for såkalte programmeringsendringer i del 2 
satt til 30 juni, og rammene er nå låst. Det er utarbeidet en oppsummeringsrapport som 
beskriver alle endringer i bygg 11 foretatt etter godkjent funksjonsprosjekt i februar 2021. 

5. Status byggeplass (hovedentrepriser)
K2103 Grunnarbeid (Stangeland Maskin AS) 
Stangeland har ferdigstilt planlagt arbeid i midten av juni og starter opp etter ferien med; 
inntilfylling bygg B del 2, fylling mellom bygg B, fylling mellom bygg B og 22.
Dette er det siste som gjenstår av denne entreprisen og overtakelsesforretning planlegges til 
neste kvartal.
K2104 Betongarbeider (Vest Betong AS)
Avtale om sluttoppgjør for bygg A, B, C og D er utarbeidet og signert av begge partene. 
Overtagelsesforretning for bygg 22 er planlagt til 16.08.21. Deretter forlater Vest Betong og 
underentreprenør SV Betong byggeplass, som de første entreprenører fra selve byggeriet. 
K2105 Betongarbeid utvidelsen Bygg E (Kruse Smith Entreprenør AS)
Arbeidene pågår og følger planen. Betongarbeidene skal ferdigstilles i oktober 2021 iht. 
omforent plan.
K2002 Parkeringshus besøkende (I GANG Totalentreprenør AS)
Sprengningsarbeidet er pågår og arbeidet er godt i gang.  
K2204 Råbygg (Kruse Smith Entreprenør AS)
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Entreprenør har arbeidet med blant annet stålarbeider på taket på bygg A bygg og bygg D. 
Betongarbeidene for både bygg A og bygg D er ferdigstilt, kun ståltakene gjenstår her. I 
tillegg pågår dekkereis for de øvrige byggene. 
Monteringen av de prefabrikkerte tekniske sjaktene har pågått og fortsetter inn i tredje 
kvartal. Opsjon for utvidelsen av bygg B del 2 ble tildelt i februar etter forutgående 
forhandlinger, og dette arbeidet planlegges nå sammen med betongarbeidene for bygg B, 
del 2 for å få en mest mulig effektiv arbeidsprosess. Arbeidene følger planen. 
K2303 Fasader (Faber Bygg AS)
Hovedaktivitet har vært fasademontasje i bygg A, hvor det i løpet av andre kvartal ble 
ferdigstilt fasadene for bygg A Nord mot nord og vest, og for bygg A, Sør mot vest og sør. 
Montering av Paroc-fasader inn mot torget pågikk i tillegg. Monteringsarbeidet går fortere 
enn planlagt, pga godt vær og lite vind. 
Ellers stor aktivitet på produksjon utenfor byggeplass av prefab.
K7802 Infrastruktur (Stavanger kommune byggherre)
Arbeidene er avsluttet og forhandlinger om sluttoppgjør mellom Stavanger kommune og 
Stangeland Maskin er avsluttet.
K7803 Infrastruktur (Stavanger kommune)

Arbeidene pågår og følger planen. Tentativ sluttdato uke 39/40.

K7704 Oppfylling torget (Bjelland): 

Restarbeid (gården bygg C og mellom bygg B og C) utføres september/oktober 2021, når det 
blir tilgang etter betongarbeidene.

Tekniske entrepriser: 
K3401 Gass- og trykkluft (Bravida): 
Samhandlingsmøter pågår. Produksjon byggeplass pågår og følger planen.
Når det gjelder stevningen, så pågikk rettsmekling mellom partene i ukene før ferien og 
partene lyktes i å komme til enighet utenfor rettsapparatet. Resultatet av forliket er 
konfidensielt. 
K3208 Røranlegg bygg 21 og 11  (Sig. Halvorsen)
Samhandlingsmøter pågår, arbeid pågår i både bygg C og bygg 22 i underetasjene og 
arbeidet følger planen.
K3207 Røranlegg bygg 81 og 72 (Bravida)
Litt oppstartsproblemer med gulvvarme, men arbeidet er startet. Litt forsinkelser pga 
manglende klargjøring fra annen ENT. Jobber med å utbedre lekkasje i sjakter, ellers er 
permanente stammer for takvann fra tak og ned i grunn i bygg A sør klar for bygging og 
arbeidet følger planen på overordnet nivå. 
K3001 Varme og kjøledistribusjon (Sig. Halvorsen)
Samhandlingsmøter pågår, produksjon i kontrollområde bygg 81/71/21/11/22 er ferdig. ENT 
skal dog tilbake i ettertid å utbedre noen mindre feil samt trykkteste ferdig. Videre skal noen 
skader på isolasjon forårsaket av andre ENT utbedres. God kvalitet på arbeidet og følger 
planen.
K4003 Elektro (Bravida)
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Innstøping av rør og bokser pågår i alle områder. Oppfølgingsmøter sammen med blant 
annet K2104 betongarbeider og K2204 Råbygg. Taktplanlegging for alle bygg pågår. ENT 
har hatt god oppstart i underetasjene og arbeidet går etter planen. Teknisk opphengssystem 
for kabelbaner i korridorer i sengeromsetasjer er besluttet utført av Bravida. 
Se vedlegg 4, Bilder fra byggeplass

6. Infrastruktur og erverv av grunn
Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord og infrastrukturentreprise K7808
Helse Stavanger, ved prosjektorganisasjonen Nye SUS har meldt tilbake til Sola kommune at 
det er svært viktig for fremdriften av anlegget for infrastruktur og kunngjøring av entreprisen 
K7808 at planen blir ferdigbehandlet før sommerferien. Administrasjonen i Sola kommune 
hadde utarbeidet et nytt saksfremlegg hvor de opprettholder forslaget om å åpne en større 
del av overvannstraseen. Sluttbehandling ble gjennomført i utvalget for plan og miljø den 
16.06.21 og kommunestyret den 17.06.21. 
Det er uenighet mellom Stavanger kommune og Sola kommune om hvem som skal overta 
den åpne delen av den nye overvannstraseen til drift og vedlikehold. Ingen av kommunene 
ønsker å overta den åpne bekken. Nye SUS har tatt initiativ til et møte med de to 
kommunene og statsforvalteren (som har vært pådriver for den åpne traseen), og møtet ble 
avviklet 1 juli. Statsforvalteren har sagt seg villig til å bidra med å avklare de juridiske forhold 
i nevnte forhandlinger mellom kommunene. 
Reguleringsbestemmelsene setter som kjent krav om at anleggsarbeidene ned mot 
naturreservatet i Grannesbukten skal gjennomføres i tidsrommet fa september til mars, 
utenom trekk- og hekkeperiodene.. 
Nye SUS tar sikte på å få godkjent de tekniske planene i RFK og Stavanger kommune innen 
17 september, kunngjøre anbudskonkurransen K7807 den 1. oktober, inngå kontrakt innen 
utgangen av året og starte anleggsarbeidene 1 februar, slik at arbeidet kan være ferdig innen 
utgangen av mars 2022. 
Nye SUS er derfor pådriver for å få fortgang i forhandlingene for å sikre en avtale om drift av 
den åpne delen av traseen. Overordnet plan er å få godkjent de tekniske planene i Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger kommune samt kunngjøre er innen utgangen av tredje kvartal 
2021.
Endring av detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomstveien til sykehuset 
Representanter fra fylkeskommunen har innvendinger til løsningen som er vedtatt av Sola 
kommunestyre. Den mest inngripende innvendingen gjaldt løsningen med kryssing av 
adkomstveien i plan for fotgjengere og syklister. 
Fylkeskommunen argumenterer sterkt for å erstatte kryssingen i plan med en undergang for 
fotgjengere og syklister, da dette vil gi bedre stigningsforhold og tryggere kryssing for 
syklister og fotgjengere, og en bedre avvikling av trafikken til og fra sykehuset. 
Nye SUS har sendt inn de nye plandokumentene inkludert undergang til Sola kommune i juni 
21. I samråd med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har Nye SUS også foreslått 
flytting av busslommer i planområdet for å forberede de nye bussrutene som skal opprettes 
når det nye sykehuset tas i bruk. Planene for flytting av busslommene ble sendt inn til Sola 
kommune før sommerferien, og Sola kommune har lagt ut planendringen til offentlig ettersyn 
med høringsfrist 1. september. Den foreslåtte flyttingen av busslommene vil muligens 
medføre innvendinger fra beboere og kan følgelig utfordre den videre behandlingene av 
planendringen.
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7. Organisasjon
I løpet av andre kvartal 2021 har følgende personell startet i prosjektet: 

 Ny konsulent digital samhandling 

 To nye byggeledere

 Ny prosjektleder IKT til erstatter for en som sluttet

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 5 nye risiko-element blitt lagt til på prosjektets Topp10 
risikoliste, og 4 er tatt ut. Risiko som er tatt bort fra Topp10 listen har tiltak som anses som 
tilfredsstillende implementert, risiko er enten uendret i påvente av tiltakenes effekt eller redusert. 
Totalt inneholder prosjektets Topp10 risikoliste per 2K 2021 13 risiko. 

Se vedlegg 8- Risikostatus for detaljer.

8.2 Kostnadsstatus
I løpet av andre kvartal 2021 har prosjektet gjennomført og ferdigstilt prognoseoppdatering 
som har resultert i ny gjeldende budsjettversjon GBV(8), jf. Presentasjon i styremøtet i sak 
38/15 i styremøtet 28.05.21. 
Styrende dokument for "Økonomisk oppfølging av Nye SUS" er utarbeidet og godkjent av 
prosjektdirektør. I løpet av andre kvartal 2021 har prosjektet jobbet med å etablere 
arbeidsprosesser for blant annet oppfølging av kontraktsarbeid, endringsarbeid samt også 
sluttoppgjør. Revisjon 2 av det styrende dokumentet er planlagt og skal ferdigstilles i løpet av 
tredje kvartal 2021.  
Ny versjon av SAP ble implementert i Helse Stavanger for to år siden, men har ikke vært klar 
til å tas i bruk for fakturahåndtering i Nye SUS før nå. Systemet er enda ikke feilfritt, men 
prosjektet anser det som større risiko å ikke gå over til ny ordretype. I løpet av andre kvartal 
2021 ble utvalgte entreprenører overført til den nye ordretypen. Målet er å få overført alle 
innkjøpsordrene til ny ordretype ved utgangen av 2021. 
Akkumulert påløpt kostnad per 2 kvartal er 3 691,5 millioner kroner mot planlagt 3 710 
millioner kroner. Avviket skyldes periodisering knyttet til prognoseoppdateringen.

Kostfremdriften (påløpt/prognose) ved utgangen av 2 kvartal 2021 er 32,6 %.

Se vedlegg 6 Kostnadsstatus og 7 Kostnadskurve.
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8.3 Fremdriftsstatus
I løpet av 2 kvartal er følgende konkludert hva gjelder omforente planer:
Taktplaner for alle innvendige arbeider i bygg 81, 71 og 21, med unntak av 1. etasje og deler 
av installasjoner i underetasjer. Dette er avklart med involverte entreprenører. 
Arbeidene er omforent og registrert i Safran Project. Det er sendt ut informasjon til ENT, hvor 
de gis mulighet til å gi tilbakemelding mht. om det som er registrert i Safran er iht. det som er 
avtalt i møter. Frist for tilbakemelding er utgangen av august. 
Taktplaner for tett bygg er blitt detaljert, og grensesnitt mellom fasade, råbygg, taktekking, 
tekniske installasjoner og utvendige tilstøtende arbeider er koordinert, registrert i Safran 
Project og omforent. Informasjon er sendt ut, og frist for tilbakemelding ad disse 
grensesnittsdetaljene er og innen utgangen av august. 
Fremdriftsplanen finnes i aktivitetsregistret i Pims365. Både ENT og BL har tilgang til planen 
på denne måten. 
Stålleveransene fra KSE er et usikkerhetselement mht. fremdrift. Leveransene er forsinket 
pga. pandemisituasjonen. Det jobbes med alternativer for denne leveransen, og eventuelle 
tiltak som kan iverksettes for å få tett bygg før oppstart innvendige arbeider. 
Med unntak av stålleveransen holder prosjektet oppsatt plan.  
Se vedlegg 1-Hovedplan.

9. MTU og IKT
MTU
I løpet av 2 kvartal 2021 har det pågått arbeid med programmering av dRofus samt 
gjennomført en samling for hele MTU-teamet med gjennomgang og programmering i dRofus. 
Fokus har vært å unngå dobbeltregistreringer.
Arbeid knyttet til detaljkartlegging av eksisterende utstyr på SUS for å få oversikt over utstyr 
som kan flyttes fra Våland til Ullandhaug er igangsatt. Formålet er å kvalitetsikre innholdet i 
databasen (Medusa) opp mot faktiske forhold i klinikkene/i avdelingene. Resultatet av dette i 
tillegg til eksisterende utstyrsliste som er utarbeidet vil danne nødvendig grunnlag for en 
totaloversikt over MTU samt gi underlag for eventuelle prioriteringer med tanke på flytting til 
Nye SUS. 
Flytteprosenten (for brukt utstyr) vurderes å økes for å avsette reserver i budsjettet. Det er 
viktig å gjennomgå registreringer i dRofus med tanke på utstyr som klinikkene har meldt inn 
som behov, men som ikke er inkludert i vedtatt budsjett. Dette blir et viktig arbeid som vil 
pågå i løpet av høsten. 
Flere forhandlingsmøter og evalueringsmøter for MTU anskaffelser er gjennomført i 
perioden. 
Fremdriftsplanen som viser ikke-kritiske og ikke-byggpåvirkende anskaffelser er utarbeidet 
og blir gjennomgått i faste møter for å sikre an optimal prosess, og for å spre anskaffelsene 
ut i tid for å sikre at prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre 
MTU anskaffelsene. I tillegg identifisert forslag til hvilke anskaffelser som Sykehusinnkjøp 
kan ta ansvar for å gjennomføre (ikke-byggpåvirkende anskaffelser).

IKT
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Ny prosjektleder for IKT (ansatt i Helse Vest IKT) startet i andre kvartal. Vedkommende 
erstatter forgjenger som har sluttet og gått over i ny jobb utenfor Helse Vest IKT. I perioden 
har det vært en overlapp med avtroppende prosjektleder IKT med gjennomgang av viktigste 
oppgaver, budsjett for IKT mm. 
Arbeid med å integrere systemløsninger som styrer senge- og varelagerautomatene opp mot 
den regionale LIBRA- løsningen har startet i løpet av perioden. Det er gjennomført en større 
workshop med Effimat/Logimatic og Helse Vest IKT for detaljering av integrasjoner mot 
varelagerautomat. Fokus er på design, utvikling og testing i den kommende perioden. 
Designfasen er startet og er et krevende arbeid knyttet til både tidslinje og kompleksitet. 
Design, utvikling og testing er aktiviteter som det jobbes med. 

10. Nye SUS - Mellomfasen 
Kartlegging av arealer til poliklinikk og dagbehandling som ikke flytter til Ullandhaug har 
pågått i andre kvartal. Resultatet ble presentert til Prosjektstyret 29. april. Alternativer for 
plassering av dagkirurgisk senter i perioden fra 2024 og frem til BT2 er utredet. Rapporten og 
de ulike forslagene ble presentert for styret i Helse Stavanger i styremøtet 28.mai. 

11. Informasjonsarbeid
Store milepæler på byggeplassen med fasadearbeidene, montering av sengelager- og 
varelagerautomater og pipeløft er dokumentert og delt i form av film og bilder. Dette 
resulterte i en del medieoppslag både på TV og i aviser. TV Vest er godt igang med å gjøre 
opptak til sin dokumentarserie.

I løpet av perioden har det blitt gjennomført befaring i mock-up og på byggeplass for 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Dette ble svært positivt mottatt. Nye SUS og 
ledelsen ved SUS har i etterkant tatt stilling til hvordan fremtidige befaringer skal 
organiseres, slik at dette blir gjort på en sikker måte for de som jobber på byggeplassen, og 
en hensiktsmessig måte for medarbeiderne på SUS.

Prosjektet jobber med mål om å åpne for besøk på byggeplassen først tidlig i 2022 pga. 
risikobildet knyttet til pågående arbeid på byggeplass. Etter 2021 vil storparten av 
anleggsarbeidet og utendørsarbeid være avsluttet og HMS-risiko redusert.

Ny naboinformasjon er sendt ut i form av brev før ferien, siden smittevernsreglene fortsatt 
gjør det umulig å samle folk til fysiske møter.

En ny kommunikasjonsrådgiver er på plass, som skal ha særlig ansvar for å følge Nye SUS. 

12. Samhandling
Prosjektleder samhandling har deltatt på brukermøter for BT2 for å sikre at viktige prinsipper 
fra BT1 overføres i BT2. 
Det er utarbeidet en totaloversikt over såkalte «hvite områder» i byggene, dvs områder som 
er planlagt for og tiltenkt behov i 2030. Nevnte områder blir ikke disponert ved innflyttingen til 
det de er planlagt for i 2030, og områdene inngår til disposisjon til andre formål. OU-
prosjektet skal i løpet av høsten gjennomføre et større prosjekt med deltakelse av samtlige 
klinikker for å plassere såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser i de hvite områdene. 
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13. Utvidelse av bygg B
I løpet av andre kvartal 2021 har Nye SUS startet med detaljprogrammeringer for Bygg B del 
2 Det er avholdt flere brukermøter for stråleavdelingen, obduksjonsavdeling, 
nukleærmedisinsk avdeling og radiologi (MR). Flere av brukergruppene har kommet med 
ønsker om endringer både i del 1 (som er låst og hvor prosjektering pågår) og i del 2, hvor 
endringer fremdeles kan gjøres. Samtlige ønsker løftes til endringsrådet hvor de behandles. 
Endringsforslag som gjelder Del 1 avslås og legges til endringsbølge 3 som vil si at det tas 
opp på senere tidspunkt for vurdering og eventuell ombygging. Romfunksjonsprogram og 
utstyrslister oppdateres underveis i dRofus. Det har vært krevende å ferdigstille 
programmeringen av operasjonsavdelingen på grunn av mange uavklarte spørsmål i forhold 
til driftskonseptet for avdelingen på Ullandhaug. 
I etterkant av at bygg B del 2 ble ferdig programmert før ferien er det utarbeidet en 
oppsummeringsrapport som ble ferdigstilt rett over ferien som beskriver endringer i bygg B 
etter godkjent funksjonsprosjekt. Denne rapporten legges frem for styret i møtet i september.

14. Annet
Det er planlagt med retur til byggeplass av byggherreorganisasjonen i løpet av 3 kvartal. For 
å sikre etterlevelse av smittevernregler, er det leid inn ytterligere kontorkapasitet i brakken 
nord for bygg 11 (eid av Innovasjonsparken, samme sted som OU-prosjektet sitter) og i I3 
sammen med Helse Vest IKT.

15. Hovedaktiviteter neste kvartal
Hovedaktiviteter på byggeplass:

 Åpning av Rondell i nord 16.august, for å sikre at personell i brakkerigg nord for bygg 
11 og personell i I3 kommer lett til byggeplass og vise versa

 Arbeid knyttet til råbygg og montering av fasader

 Oppstart av innvendige arbeider i kontrollområdene 

 Installasjon av heis for bruk i byggeperioden i bygg 81

 Oppstart av K7703 – uteområder gårdsrom bygg 81
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Prosjektering Anskaffelser Fabrikasjon Installasjon Grunnarbeider Infrastruktur Betongarbeider Råbygg Fasader Innredning

Uteområder Systemtesting Framdrift Framdrift 2

Q2
2018

Q3 Q4 Q1
2019

Q2 Q3 Q4 Q1
2020

Q2 Q3 Q4 Q1
2021

Referanse dato 27.03.21

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

Q2 Q3 Q4 Q1
2023

Q2 Q3 Q4 Q1
2024

Q2 Q3 Q4Beskrivelse

Parkeringshus og Basebygg

Parkeringshus - Ansatte (Bygg 74)

Parkeringshus - Besøkende (Bygg 82)

Basebygg (Bygg 23)

Fellesområder og Infrastruktur

Infrastruktur 2 (K7802)

Infrastruktur

Uteområder

Bygg 81N - Sengebygg Nord

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 81S - Sengebygg Sør

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 71 - Sengebygg

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 21C - Akuttbygg Sør

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 21D - Akuttbygg Nord

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 22 - Teknisk Sentral m/Helikopter plass

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 11 del 1

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader Pre-fab  

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Bygg 11 del 2

Grunnarbeider

Betongarbeider

Råbygg

Fasader Pre-fab  

Taktekking

Innvendig arbeider

Systemtester

Ringen og broer

Fabrikasjon og Installasjon

Fasader

Innvendig arbeider

Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
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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

K2204 Råbygg
28.05 08.0227.09 25.01

K2201 Råbygg A & B
28.05 08.0227.09 28.01

K2202 Råbygg C, D & E
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

K2103 Grunnarbeider
28.01 10.0528.01 25.02

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
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

K5401 Brannalarm anlegg
24.05 05.0204.10 20.12

K4101 Pasientkanaler
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

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E
29.10 03.0631.01 21.08

K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
29.10 03.0631.01 21.08

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

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A
29.10 03.0631.01 25.08

K2403 Maling - bygg A & B
18.11 12.0611.02 29.05

K2404 Maling - bygg C, D & E
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

K2416 - Flisearbeider
10.01 19.0827.03 15.09

K2415 Veggkledninger og fendringer
10.01 27.0803.04 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 16.0619.01 16.06

K2402 Branntetting
04.11 26.0522.01 19.05

K1020 - Provisorisk høyspent
15.12 28.0623.02 08.06

K4201 Høyspentanlegg (inkl. anleggsbidrag)
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 24.06

K2204 Råbygg - Opsjon Bygg11 del2
15.01 18.03

K5301 - Personsøkeranlegg
24.02 02.0919.04 13.08

K2506 - Systemhimlinger av mineralullplater - bygg  E
19.03 04.1021.05 16.08

K2514 - Gulvbelegg - bygg E - del2
19.03 04.1021.05 30.08

K4602 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
26.03 11.1101.07 11.08

K6201 Varelagerheis - Opsjon Bygg 11 del2
06.0407.04

K2304 - Klimavegger bygg 22
23.04 06.1026.05 24.06

K2401 Innervegger av murte betongvegger - Opsjon Bygg11 del2
30.04 30.06

K2601 Taktekking - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2423 Spesialdører - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

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

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

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

K2503 Installasjonsgulv - Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2901 Prefabrikerte OP stuer- Opsjon Bygg11 del2
30.04 07.07

K2415 Veggkledninger og fendringer - Opsjon Bygg11 del2
30.04 13.08

K2303 Fasader - Opsjon Bygg11 del2
30.04 27.08

K7804 Infrastruktur - Ny adkomstvei
03.05 16.06 18.08

K7807 Infrastruktur - OV-kulvert Hafrsfjord
01.06 02.08 27.09

K1026 - Byggrengjøring for Bygg 11, 21, 22 og 23
14.06 04.0308.09 18.01

K1014 Byggrengjøring
23.06 18.0117.0923.06

K6204 - Person- og sengeheis - Bygg 11 - Del 2
30.06 13.0114.09 17.12

K4004 - El anlegg bygg 11 del 2
01.07 24.0123.09 03.01

K3302 - Brannslukkeanlegg bygg E - del2
01.07 31.0130.09 03.01

K3603 Luftanlegg, Bygg E Del2
01.07 31.0130.09 03.01

K3208 Røranlegg, Bygg C/D og E - Opsjon Bygg11 del2
01.07 23.0225.10 07.02

K2707 - Kassebakke system
16.08 01.11 28.02

K2704 Skiltløsninger
16.08 03.0303.11 27.01

K2703 Fast inventar 3 (standard)
23.08 08.0308.11 01.02

K7806 Infrastruktur - Kollektivakse sør
09.09 20.10 15.12

K2602 - Sedum på tak
30.09 29.0326.11 07.03

K5201 - Mobilnett
30.09 21.0413.12 23.02

K2708 - Garnityr for våtrom
01.10 31.0330.11 14.03

K2425 - Dører og dørpartier – bygg E
11.10 08.0408.12 21.03

K2417 - Innervegger av fibergips - bygg E
11.10 08.0408.12 21.03

K2426 - Låser og beslag - bygg E - del 2
11.10 24.0521.01 03.05

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

K3005 Gassforsyning
03.01

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 1K 2020:  
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Status per 2K 2021:  
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