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Forord   

Helse Stavanger HF har på vegne av Helse Vest RHF ansvar for spesialisthelsetjenester til 

befolkningen i Sør-Rogaland på til sammen ca. 371 000 innbyggere. Etter kommunesammenslåing 

utgjør dette nå et nedslagsfelt på 15 kommuner som strekker seg fra Hjelmeland i nord til Sokndal i 

sør. 

Helse Stavanger bygger nytt universitetssykehus, og første byggetrinn (BT1) av Nye Stavanger 

universitetssjukehus (Nye SUS) skal stå ferdig i 2024. Utbyggingen foregår trinnvis av hensyn til 

helseforetakets økonomiske bærekraft. Ved godkjenning av forprosjektet for BT1, i sak 45/17 i møtet 

09.06.17, ba styret i Helse Stavanger om at de ulike alternativene for byggetrinn to (BT2) detaljeres 

innen utgangen av 2021.  

Arbeidet med BT2 ble påbegynt høsten 2020, og det ble gjennomført oppstartsmøte med Helse Vest 

RHF januar 2021. Arbeidet med BT2 utføres i tråd med Veileder1 for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter.  

I forbindelse med store statlige investeringer i sykehusbygg på over 500 MNOK stilles det krav at det 

skal foreligge en konseptrapport og ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) som sammen med 

de regionale helseforetakenes vurderinger legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet. Dette 

danner grunnlag for en lånesøknad for prosjektet og eventuell godkjenning i tråd med 

spesialisthelsetjenesteloven §4.  

Hensikten er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets strategi, og i tillegg 

gir et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging.  

Denne rapporten er steg to i konseptfasen for BT2, og er gjennomført på oppdrag av styret i Helse 

Stavanger i perioden oktober 2020 til og med oktober 2021. 

Konklusjoner og valg av hovedkonsept/alternativ blir presentert for prosjekteier og oppdragsgiverne i 

styremøtet 27.10.21. 

  

                                                           
1 (Sykehusbygg, 2017) 
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Sammendrag 

På oppdrag fra styret i Helse Stavanger HF (HST) er første og andre steg i konseptvalgutredningen 

gjennomført, og det er utarbeidet ulike alternativer og valgt et hovedalternativ for byggetrinn 2 (BT2) 

av Nye Stavanger universitetssjukehus. Prosjekteier er administrerende direktør i Helse Stavanger, og 

økonomi- og finansdirektør er prosjektleder for konseptfasen.  

Det nye universitetssykehuset bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune. Det er planlagt en 

trinnvis utbygging, og første byggetrinn skal være ferdig i år 2024. Da flyttes alle somatiske senger, 

akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Psykiatri, dagkirurgi, rehabilitering, poliklinikk og 

dagbehandling, forskningsaktiviteter, stab- og støttefunksjoner m.m. blir værende igjen på Våland 

eller i andre arealer til senere byggetrinn.  

Mandatet for BT2 er å gjennomføre konseptfasen i tråd med Veileder for tidligfasen av sykehusbygg. 

Dette innebærer å utarbeide en konseptrapport, inkludert en vurdering av økonomisk bærekraft, 

som legges fram for godkjenning av styret i Helse Stavanger og Helse Vest. Rapporten med vedlegg 

danner grunnlaget for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Konseptfasen har to steg, og 

denne rapporten markerer slutten på siste steg. Denne rapporten beskriver de ulike alternativer 

vurdert i konseptfase steg 1, og anbefalt hovedalternativ er utredet i konseptfase steg 2. Anbefalt 

hovedalternativ skal legges fram for styret i HST 27.10.2021 for vedtak. 

Etter innflytting i BT1 vil sykehuset ha drift på ulike geografiske steder. Perioden med todelt drift og 

frem til sykehuset samles på Ullandhaug kalles mellomfasen. En forlenget mellomfase vil bli brukt 

som et nullalternativ til konseptvalg i BT2. I nullalternativet blir ikke BT2 på Ullandhaug iverksatt, og 

sykehuset fortsetter med drift på flere steder i en uoverskuelig fremtid. 

I tråd med veilederen for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter er hovedprogrammet oppdatert i steg 

to. Hovedprogrammet har fem områder: funksjon, rom og arealer, teknikk, utstyr og IKT-konsept. De 

er ferdigstilt og vedlegges denne rapporten.  

 

Hovedalternativet for BT2 ble valgt i steg 1. I steg 2 er det utdypet i form av detaljerte skisser med 

tilhørende kalkyler og utredninger. Dette er detaljer i vedlagt skisseprosjektrapport.  

For å bygge sykehus stilles det krav til foretakets økonomiske bærekraft. Helse Stavanger har 

stramme økonomiske rammer og har ikke bærekraft til å fullføre byggetrinn 2 i ett trinn.  

Dette vil bety at mellomfasen forlenges for flere funksjoner, med de ulemper dette medfører. 

Sykehuset har derfor vært gjennom en krevende prioritering hvor fordeler og ulemper med forlenget 

mellomfase for hvert enkelt fag har blitt vurdert. Oppsummering av dialog med klinikkene om denne 

utfordringen er kommentert i rapporten og vedlagt.  

Prosjektstyret besluttet 7.10.2021 å legge frem forslag for styret i Helse Stavanger om å starte 

bygging på tomtene SH2-1 og OPT1 så snart som mulig, og legge til rette for planlegging og oppstart 

av BT2 fase 1 slik at sykehuset utnytter den kompetansen og erfaringen som er etablert i 

byggeorganisasjonen.  

Anbefaling fra prosjektstyret er i tråd med foretakets økonomisk bærekraft. De økonomiske 

analysene indikerer at foretaket har økonomisk bæreevne til å bygge for rundt 2 milliarder kroner. 

Det tilsvarer en utbygging av tomtene SH2-1 og OPT1 og det er dette alternativet som er vurdert i 

den økonomiske analysen. Usikkerhetsanalyser understøtter dette.  
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På tomt SH2-1 planlegges poliklinisk virksomhet og dagbehandling for fag som har størst 

nærhetsbehov til sengebyggene. På OPT1-tomten planlegges arealer for forskning og undervisning. 

Universitetet i Stavanger (UiS) skal bygge helsevitenskapelig fakultet på samme tomt og dette gir 

muligheter for sambruk og samarbeid. Samlet er BT2 estimert til 102 400 m2 BTA. På tomtene SH2-1 

og OPT1 realiserer sykehuset ca. 18 500 m2 BTA.  

 

Figur 0-1: Anbefalt første fase i BT2 er å bygge på tomt SH2-1 og OPT1, til sammen 18 500 m2 BTA. Delområde SH2-1 er et 
bygg med dagbehandling og poliklinikk i 6 etasjer (11 800 m2 BTA).  Areal skissert blått på OPT1 tilhører forsknings- og 
undervisningsarealer for HST (6 700 m2 BTA). Grå arealer på OPT1 tilhører helsevitenskaplig fakultet på UiS (15 000 m2 BTA).  

Anbefalt alternativ og prioritering av første fase er bearbeidet videre i steg 2 av konseptfasen, og 

legges frem til behandling i styrene i Helse Stavanger og Helse Vest i henholdsvis oktober og 

november 2021. Dette danner grunnlaget for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  

Neste steg i prosjektprosessen er forprosjektfasen. Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det 

valgte konseptet til et nivå slik at endelig vedtak om iverksettelse kan fattes på et riktig grunnlag.  

Arbeidet med forprosjektet for BT2 starter ikke før styret i Helse Stavanger og Helse Vest har vedtatt 

oppstart av forprosjektfasen.   
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1. DEL I - BAKGRUNN 

Planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger HF har pågått over lang tid. Arbeidet med 

«Utviklingsplan» ble påbegynt i 2011, idéfasen ble gjennomført i 2013, og konseptfasen i 2013-2015. 

Helse Stavanger gjorde sitt konseptvalg i år 2015 med vedtak om at nytt sykehus skulle bygges på 

Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og utbyggingen skulle foregå trinnvis i flere byggetrinn. 

Videre byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som helseforetaket får tilstrekkelige økonomiske 

midler til disposisjon, og har bærekraft til å gjennomføre dette.  

Byggingen av Nye Stavanger universitetssjukehus er godt i gang, og BT1 skal være innflyttingsklart i 

2024. Da vil all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende 

støttefunksjoner være flyttet til Ullandhaug. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi, rehabilitering, flere 

poliklinikker og dagbehandling samt en del medisinske og ikke medisinske støttefunksjoner blir 

værende igjen på Våland (nåværende sykehusområde) ev. forblir i andre lokaler frem til BT2 

ferdigstilles.  

 

Figur 1-1: Funksjonsoversikt i bygg A, B, C og D i byggetrinn 1. 

Endringer i finansieringsordning/lånebetingelser for helseforetak har gjort det mulig å utvide og 

fullføre B-bygget (tidligere E-bygget) i forlengelsen av BT1.  Dette ble vedtatt i 2019, og bygget vil 

ferdigstilles i år 2024. Med dette vil viktige kliniske støttefunksjoner som laboratorier, patologi, 

mikrobiologi, radiologi og stråleenhet kunne flytte til Ullandhaug som en del av BT1.  

Styret i Helse Stavanger har vedtatt at sykehusets drift skal samles på Ullandhaug. Ved å realisere 

infrastrukturen i BT1, vil Helse Stavanger være eier av tomtene som er nødvendige for å realisere 

BT2. 

En trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske enheter når BT1 står ferdig på Ullandhaug. 

For god samhandling og optimale pasientforløp er det ønskelig å få samlet alle sykehusfunksjonene 

på Ullandhaug og gjennomføre samlingen så snart som mulig.  
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Det er utarbeidet et styringsdokument for BT1 som oppdateres jevnlig. I dette inngår også et eget 

kapittel om strategi og plan for BT2 som er vedlagt denne rapporten.  

1.1.  Mandat 

Mandat for BT2 og prosjektinnramming er godkjent i styret for Helse Stavanger HF den 26. februar 

2021 i sak 9/21. Mandatdokumentet beskriver og avgrenser prosjektet, samt gir en tidsplan for 

arbeidet og en kort beskrivelse av prosjektets mandat.   

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

kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive alternativene beskrevet i 

forprosjektrapporten, for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug. 

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

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

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

av 2021. 

Til styremøtet i Helse Stavanger i oktober 2021 skal konseptfaserapport steg 2 legges frem, den 

inneholder:  

- Oppdatert kapasitetsberegning basert på befolkningsframskriving fra SSB fra 2020 

- Ferdigstilt Hovedprogram  

- Arkitektskisser for anbefalt hovedalternativ og utnyttelse av tomtene, inkludert overordnet 

forslag til plassering av fag.  

- Eventuell samlokalisering i andre bygg i nærheten  

- Oppdatert økonomiske kalkyler og bæreevne 

- Oppdatert styringsdokument 

- Mandat for forprosjekt 

1.1.1. Prosjektutløsende behov    

Etter ferdigstilt BT1 vil sykehuset få drift på ulike steder. En god del av virksomheten som ikke flytter i 

BT1 vil samles i eksisterende sykehuslokaler på Våland, mens noen blir værende i eksterne arealer. 

En slik driftsmodell kan bli krevende. Flere fag vil være delt og samhandling på tvers av fag vil i mange 

tilfeller være begrenset av geografisk avstand.  

 

De fagene som skal være delt på to geografiske steder trekker frem følgende forhold som negative 

ved den delte løsningen:  

- Pasientforflytning mellom lokasjoner 

- Mer krevende samhandling mellom fagpersoner på poliklinikk og sengeposter 

- Avstand til second-opinion  

- Mer krevende arbeidsforhold for utdanning og forskning 

 

Ved å samle virksomheten på Ullandhaug trekker fagene frem følgende positive forhold:  

- Samlet fagmiljø styrker arbeidsmiljøet og tverrfaglig samarbeid som er positivt for 

pasientbehandling 

- Rekruttering – nytt sykehus og bedre arbeidsforhold vil bidra til å rekruttere bedre. Det er 

spesielt viktig i fag som psykiatri og somatiske fag med små fagmiljøer 



 
Dokumentnr.: NYESUSBT2-BH-O-RP-0002 Dato: 19.10.2021 

Tittel: Konseptrapport Revisjon: 02 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 10 av 99 

 
- Mulighet til å skape et større forskningsmiljø  

- Samlet studiemiljø hvor det blir enklere å undervise og foretaket kan få til mer rasjonell drift 

av undervisningskapasiteten 

 

Det er også en rekke mer fagspesifikke utfordringer knyttet til fortsatt drift på Våland fra psykiatrien, 

medisinske fag, kirurgiske fag, spesialenheter og driftsavdeling: 

 

Psykiatrien 

- Bedre skjermingslokaler - pasientene har lang liggetid og lokalene på Våland er lite egnet for å 

ivareta pasienter med lang liggetid. På Ullandhaug planlegges både skjermede og åpnere lokaler 

med god tilgang til uteområder og natur.  

- Alle nye pasienter som utredes krever somatiske tjenester (CT, MR og EEG). Fysisk avstand krever 

god samhandling for å unngå mange turer mellom Ullandhaug og Våland.  

- Lokalene på Våland fører til økt behov for tvangsbruk  

- Det er for mye vold mot ansatte i psykiatrien. Nye arealer vil tilrettelegge for bedre behandling 

og ansattforhold for å håndtere psykotiske pasienter og det vil redusere ansattskader og tvang.  

- Fysisk avstand til akuttmottaket vurderes som en utfordring. Dette gjelder spesielt akuttposten 

og alderspsykiatrisk avdeling. Psykiatri for barn og ungdom har behov for nærhet til barne- og 

ungdomsklinikken.  

- ECT-behandling er avhengig av anestesiressurser. Den fysiske avstanden fører til økt reisetid og 

økt ressursbruk 

 

Medisinske fag 

- Manglende akuttberedskap på Våland i tilfelle akutte komplikasjoner hos polikliniske pasienter 

- Dårligere pasientbehandling grunnet delt kompetanse 

- Ineffektive behandlingsforløp  

- Økt ventetid på behandling med fare for flere fristbrudd 

- Utilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre nasjonale screeningsprogram 

 

Kirurgiske fag 

- Fordel for pasienten med ett oppmøtested for all kirurgi 

- Forventer at todelt drift fører til lavere kapasitet, som igjen fører til økt ventetid og fare for 

fristbrudd 

- Geografisk samlet kompetanse gir bedre mulighet for tverrfaglig samarbeid  

- Enklere å planlegge med backup-ressurser når alle er samlet på ett sted 

 

Spesialenheter og driftsavdeling 

- Frakt av tappede blodposer mellom Våland og Ullandhaug er høy kassasjonsrisiko med 

konsekvens for beredskapslager og pasientbehandling 

- Ulemper med større avstand og drift av flere steder. Kan kompenseres med økte ressurser 
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Prosjektutløsende behov for byggetrinn to er:  

▪ Bedre pasientbehandling ved å samle aktiviteten på Ullandhaug 

▪ Etablere egnede lokaler for forskning og undervisning i umiddelbar nærhet til den 

kliniske pasientbehandlingen og UiS 

▪ Bygge arealer som gir bedre arbeidsmiljø og dermed bedre rekruttering 

▪ Etablere egnede lokaler for opplæring av pasienter og pårørende  

I tillegg kan Helse Stavanger nyttiggjøre seg den allerede etablerte prosjektorganisasjonen til 

byggetrinn 1 ved å starte BT2 i forlengelsen av BT1.  

1.2. Mål  

Nye Stavanger universitetssjukehus sitt målhierarki med samfunnsmål, effektmål og resultatmål er 

tidligere beskrevet i konseptvalgrapporten2  og forprosjektrapport for BT1 samt i 

styringsdokumentet3 for prosjektet. Målene er styrende også for BT2.  

 

Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for Nye Stavanger universitetssjukehus er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et 

helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.   

 Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et framtidig og 

kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og forskrifter, planer 

og strategier på nasjonalt og regionalt nivå.  

 Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å tilby 

befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er 

virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, 

utnytter ressursene på en god måte, og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

 Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til 

utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, ivaretas 

på en god og fremtidsrettet måte.  

Universitetssykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et samfunnsansvar 

utover det å sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt universitetssykehus skal bidra til å nå de 

miljømål som er satt for regionen. Nullvekst i biltrafikk er et eksempel på et slikt mål, og sykehuset 

skal bidra til dette ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for ansatte, samt 

parkeringsrestriksjoner i tråd med rekkefølgekravene i områdereguleringen fastsatt av Stavanger 

kommune.  

Olje- og gassnæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det har skjedd 

en omstilling i denne sektoren, ligger det ved bygging av nytt sykehus på Ullandhaug et potensiale til 

økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et bedre samarbeid mellom næring, 

universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet. En slik satsing vil også være i tråd med Helse- 

og omsorgsdepartementets strategi for forskning og innovasjon HelseOmsorg21.  

 

                                                           
2  (Helse Stavanger HF, 2015) 
3  (Helse Stavanger HF, 2020) 
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Effektmål 

Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, ansatte, 

studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, universitet og næringsliv.  

Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Nye Stavanger 

universitetssjukehus er å ivareta at et nytt sykehus har: 

 Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester som skal utføres. 

 Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. størrelse, 

driftsøkonomi og funksjonalitet. 

 Effektiv logistikk for pasienter, pårørende, ansatte, utstyr og varer. 

 Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombinert med god 

byggøkonomi. 

 Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr. 

 Tilrettelagt for økt samhandling tverrfaglig og flerfaglig. 

 Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell. 

 Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning. 

 Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles. 

 Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring.  

 Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og arbeidsmiljø. 

 

Resultatmål  

Resultatmålene er definert som følger (presentert i prioritert rekkefølge): 

Kostnad: Prosjektet skal leveres innenfor godkjent kostnadsramme 

Kvalitet: Prosjektet skal leveres med planlagt ytelse og med en funksjonalitet og kvalitet som 
fremgår av forprosjektet 

Tid: Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan. Tidsplan fastsettes i forprosjektet 

 

Det skal videre tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og drifts- og 

vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi 

oppfylles.  

Prosjektet styres etter nullfilosofien for helse, miljø og sikkerhet.  

 

Drøfting av mål  

Ekstern kvalitetssikrer (KSK) anmerker at prosjektet bør vurdere å konkretisere og operasjonalisere 

gjeldende mål / målhierarki. Med bakgrunn i dette anbefales at Nye SUS vurderer å oppdatere 

målhierarkiet etter ferdigstilt konseptfase.  
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1.3. Prosjektorganisering og samhandling 

Prosjekteier er administrerende direktør i Helse Stavanger. Økonomidirektør er prosjektleder i 

konseptfasen fram til og med B3. Arbeidet utføres i tråd med mandatet godkjent av styret i Helse 

Stavanger i februar 2021, styresak 09-214. Arbeidet utføres med ressurser fra økonomi og finans-

avdelingen, prosjektorganisasjonen for BT1, rådgivingsgruppen Nordic COWI (arkitekt og 

ingeniørgruppe) og ressurser fra Sykehusbygg.  

Prosjektleder rapporterer til administrerende direktør, til Prosjektstyret samt til styret i Helse 

Stavanger HF. Det har vært styringsdialog om prosjektet med Helse Vest RHF.  

 

 

Figur 1-2: Organisasjonskartet viser i blått prosjektorganisasjonen i Nye SUS BT2, og i grønn prosjektdeltakelse fra 
organisasjonen i Nye SUS BT1. 

 

  

                                                           
4  (Helse Stavanger HF, 2021) 

Adm.
Direktør 

HST

Prosjektstyret

Prosjektleder

Areal NordicCowi Sykehusbygg Infrastruktur Økonomi Innkjøp Systemstøtte
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Tidsplan for konseptfasen 

Følgende fremdriftsplan er utarbeidet for konseptfasen steg 1 og steg 2. 

 

FREMDRIFTSAKTIVITET  
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Utvikling av valgt konsept 1 1 1                     

Areal og kostnadsoptimalisering   1 1 1          

Sammenstilling og presentasjon 1 1 1 1           

Brukermøteserier   1 1 1 1         

Styrebehandling i Helse Stavanger B3A      1         

Usikkerhetsanalyse (UA)      1 1        

Økonomisk langtidsplan     1 1 1 1 1      

Ekstern kvalitetssikring (KSK)         1 1 1    

Styrebehandling i Helse Stavanger B3           1    

Styrebehandling i Helse Vest B3            1   

Lånesøknad til departmentet                         1 

Tabell 1-1: Overordnet prosjekttidsplan for skisseprosjekt, fra orienterende fremdriftsplan for byggetrinn 2 

 

Følgende tidsplan er en foreløpig skisse for videre arbeid i BT2 fase 1. 

 

FREMDRIFTSAKTIVITET  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Forprosjekt 1             

B4: Utbyggingsvedtak  1       

Kommunal behandling  1       

Detaljprosjekt  1 1 1 1    

Kontrahering  1 1 1 1    

Bygging/testing/Idriftsettelse   1 1 1 1 1 

Oppstart forprosjekt byggetrinn 2 fase 2       1 1 1 1 

Tabell 1-2: Tidsplan for videre arbeid i BT2. 
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Samhandling 

Prosjektet har dialog med andre aktører som har bygg eller planlegger bygg i nærområdet til 

sykehustomten på Ullandhaug for å avklare muligheter for samlokalisering eller bedre utnyttelse av 

infrastruktur. 

 

Figur 1-3: Tomtekart på Ullandhaug, hvor byggene i BT1 er øverst med bygg A, B, C og D og tomtene som er tilgjengelig for 
konseptalternativ i BT2 som SH2-1, OPT1, OPT2, OPT3, OPT4, OPT5, OPT6 og KT9. Parkeringshusene markert med P. 

Eksempler på dette er: 

• Universitetet i Stavanger (UiS) Prosjektet har hatt dialog med UiS gjennom konseptfasen og 

partene har inngått intensjonsavtale om samlokalisering på tomten OPT1. UiS og SUS ønsker å 

samarbeide om laboratorier, forskningsarealer, arealer til undervisning og simulering. UiS har 

anbefalt til Kunnskapsdepartementet (KD) å bygge nytt helsevitenskapelig fakultet på tomten 

OPT1. KD sluttet seg til anbefalingen fra UiS, og bekrefter i brev til UiS 28. september at KD gir 

Statsbygg oppdrag i å starte avklaringer frem til beslutningspunkt oppstart forprosjekt.  

Det er Helse Stavanger som eier tomten, men Helse Stavanger har inngått avtale med Stavanger 

kommune og Rogaland fylkeskommune og får tilgang til et areal på OPT2 som tilsvarer det 

sykehuset selger til UiS. OPT2 er en tomt nær OPT1.  

• Stavanger kommune 

Prosjektet har samarbeidet med Stavanger kommune i kommunens utredning av alternativer for 

lokalisering av ny legevakt. Kommunen har konkludert med å legge ny legevakt til OPT2. Det gir 

muligheter for samarbeid på forskning og undervisning.  
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Brukergrupper og organisasjonsutvikling  

Gjennom konseptfasen har det vært bred involvering av brukere. I konseptfasen steg 1 for BT2 ble 

det etablert tre brukergrupper bestående av representanter for ansatte, tillitsvalgte, verneombud, 

HMS og OU (organisasjonsutviklingsprosjektet som er etablert for BT1). Disse deltok i arbeidet med 

oppdatering av programgrunnlag, skisseprosjekt og alternativutredning. Mandatet5 for 

brukergruppeinvolvering fra BT1 ble videreført og tilpasset til BT2:  

Mandat brukergrupper 

 Kommentere, gi innspill til- og kvalitetssikre oppdatert datagrunnlag iht. HFP 

(hovedfunksjonsprogram) og DFP (delfunksjonsprogram). 

 Forankre behov og dimensjonerende forutsetninger 

 Bistå med innspill til grunnlag for beslutninger av viktige prinsipp og løsninger 

 Kommentere og gi innspill til forslag videreutvikling og optimalisering av valgt konsept: 

o Bistå i utarbeidelse av prioriteringsliste for BT1 

o Bistå med innspill til beslutning av to-deling BT1 og BT2 

 Faglig rådgivning til Nordic COWI og prosjektgruppen 

 Forankre viktige prinsipp og løsninger i eget fagmiljø 

 Brukergruppene har rådgivende funksjon, anbefaling til beslutning skjer i Prosjektstyret. 

Brukergruppeinndelingen var slik:   

Gr. 1 Poliklinikk og dagbehandling somatikk 

Gr. 2 Psykiatri og rehabilitering 

Gr. 3 Service og støttefunksjoner  

I konseptfasen steg 1 ble det avholdt tre teams-møter (digitalt grunnet koronasituasjonen) med hver 

av gruppene, og det har vært dialog og særmøter med brukerne mellom møteseriene. I steg 2 har det 

vært gjennomført to møter digitalt på Teams. De tre gruppene fra steg 1 ble delt og dannet 8 nye 

grupper med samme deltakere som i steg 1. Gruppeinndelingen var slik: 

Gr.1 Poliklinikk og dagbehandling somatikk 

Gr.2 Poliklinikk og dagkirurgi 

Gr.3 Medisinsk service 

Gr.4 Psykiatri 

Gr.5 Rehabilitering 

Gr.6 Undervisning og forskning 

Gr.7 Intern service, behandlingshjelpemidler, MTI 

Gr.8 AMK, pasientreiser, stab og støtte 

I steg 2 har prosjektet regelmessig vært presentert i HTV/HVO møtene, i utvidet ledermøte, og det 

har vært informasjonsmøte / dialogmøte med pasientenes brukerorganisasjoner og strategisk 

samarbeidsutvalg (SSU). 

                                                           
5  (Helse Stavanger, 2021) 
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1.4. Metode og datagrunnlag 

Som grunnlag for arbeidet med videre byggetrinn tas utgangspunkt i hovedfunksjonsprogrammet 

(HFP) for Nye Stavanger universitetssjukehus som ble godkjent ved konseptvalget6 for BT1 i 2015. 

Programmet ble revidert i forprosjektet7 i år 2017. Det reviderte HFP 2.0 omfatter et komplett 

sykehus på ca. 225.000 m2 (BTA). I BT1 realiseres ca. 125.000 m2 (BTA).  

Det framskrevne dimensjoneringsgrunnlag bygger på programgrunnlaget fra BT1 med tilpasninger 

etter ny kapasitetsberegning fra Sykehusbygg.  

  

ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREAL- 

STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV 

NETTO M2 
BRUTTO M2 

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester       

AMK 1   200   

sum     200  
Somatikk. Poliklinikker/dagområde         

Poliklinikker/dagbehandling med relasjon til 
Dagkirurgi 81 33 2 700  
Poliklinikker/dagbehandling Rehab 8 33 270      

Poliklinikker Øvrige* 53 33 1 760      

Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740      

Nye funksjoner**   33 542     

sum     7 012      

Døgnbehandling                

Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 20 30 0    

Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527      

sum     527    

Operasjon og oppvåkning         

Operasjon døgn og dag 16 105 1 680   

Preoperativ og postoperativ oppvåkning 32 19 596   

sum     2 276    

Medisinsk service         

Billeddiagnostikk 5 40 200      

Fysioterapi, LMS og BHM     1 640      

sum     1 840      

Laboratorier og Apotek         

Stikkpoliklinikk     150   

Blodgivning     250   

Stamcellelab     200   

sum     600   

Ikke medisinsk service          

Medisinsk teknologi og informatikk     330                       

Øvrig intern service***     670                     

Kjøkken     1 000                     

Personalservice     3 434                     

Pasientservice     1 000                     

sum     6 434                 

Kontorer undervisning og administrasjon         

Ledelse og Administrasjon     1 566                   

Kontorer og møterom        7 320                   

Undervisning og forskning     5 703                   

                                                           
6 (Helse Stavanger HF, 2015) 
7 (Helse Stavanger HF, 2017) 
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ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREAL- 

STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV 

NETTO M2 
BRUTTO M2 

Undervisning, klinikknært     1 500                     

sum     16 089                   

Total nettoareal i alt (somatikk)   34 978                   

Psykiatri         

sum     14 700      

SUM TOTALT     49 678 102 400 

Tabell 1-3: Dimensjoneringsgrunnlag bygger på HFP 2.0 fra BT1 med tilpasninger etter kapasitetsberegning fra 
Sykehusbygg, og viser beregnet areal for de ulike funksjoner i nytt programgrunnlag-HP.3. 

 

Det er kartlagt hva som er realisert i BT1, og hva som gjenstår til BT2. Tabell 1-3 viser at det er behov 

for 102 400 m2 (BTA) i BT2 for å dekke resterende deler av sykehuset etter BT1 og nye funksjoner 

som må planlegges for i BT2. BT1 og BT2 sammen vil gi et fullstendig sykehus på Ullandhaug på i 

underkant av 228 000 m2 (BTA). En sjablonmessig oversikt over funksjoner som flyttes i BT2 er vist i 

figur 1-2.  

 

Figur 1-4: Funksjoner til videre byggetrinn 2, Nye Stavanger Universitetssjukehus. 

* Øvrige inkluderer hele eller resterende deler av poliklinikk tilknyttet Medisinsk avdeling, Kardiologisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barne- og 
ungdomsklinikken og Avdeling for blod og kreftsykdommer 

** Revmatologi, screeningprogram for tarmkreft, Endringer i Bioteknologiloven    

*** Verksteder, Sentralbord, Kundesenter Helse Vest IKT, Kundesenter Helse Stavanger   
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Ny befolkningsframskriving 

Oppdatering av befolkningsframskriving og kapasitetsberegninger er gjort underveis i BT1, og er også 

utført i steg 1 i konseptfasen for BT2.   

Datakilde er Statistisk sentralbyrå (SSB) MMMM-scenario (middels fruktbarhet, middels levealder, 

middels innenlands flytting og middels innvandring). I kapasitetsberegninger i BT2 er 

befolkningsutvikling fremskrevet med grunnlag i 2020 versjon av SSB framskrivinger. 

Planlegging av nytt sykehus startet i år 2012 med utgangspunkt at befolkningen i Helse Stavangers 

opptaksområde fremskrevet vil være 437 102 i år 2030 og 472 510 i år 2040. I 2020 derimot viser 

framskriving forventet befolkning i år 2030 på 394 119 og i år 2040 er det 412 959. Denne endringen i 

forventet befolkningsvekst fra år 2012 til og med år 2020 ved hver av SSB sine framskrivinger er vist i 

tabell 1-3. 

Forventet befolkningsvekst til år 2030 og år 2040 har dermed gått ned fra da arbeidet startet med 

planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger. Forventet befolkningsantall i sykehusets nedslagsfelt i 

år 2040 framskrives nå (år 2020) til ca. 60 000 færre innbyggere i opptaksområdet enn i år 2012.  

Tabellen under viser endringene i forventet befolkningsvekst fra 2012 og fram til siste framskriving 

utført i 2020. For flere detaljer henvises til hovedprogram8 for BT2. 

 

År 
Befolkning 

inneværende år 
Befolkning 

fremskrevet til 2030 
Befolkning fremskrevet 

til 2040 

Endring fra 
befolkningsframskriving i 

2012 til 2040 

2020 371 121 394 119 412 959 -59 542 

2018 364 736 392 632 418 112 -54 389 

2016 361 646 422 616 461 665 -10 836 

2014 352 638 430 467 465 603 -6 898 

2012 339 045 437 102 472 501 0 
Tabell 1-4: Utvikling i befolkning nå og fremskrevet til 2030 og 2040 for opptaksområde til Helse Stavanger ved de siste 
framskrivinger fra SSB (MMMM-scenario). 

 

Selv om befolkningsantallet i opptaksområdet forventes lavere enn tidligere antatt, er andelen eldre 

fortsatt økende. Det er denne befolkningsgruppen som vil ha, og har, det største behovet for 

spesialisthelsetjenester. For enkelte av de yngre befolkningsgruppene forventes lavere vekst og 

færre innbyggere i år 2040 enn det er i dag i år 2020.   

Tabellen på neste side viser forventede endringer for de ulike aldersgrupper.   

 

 

                                                           
8  (Helse Stavanger HF, 2021) 



 
Dokumentnr.: NYESUSBT2-BH-O-RP-0002 Dato: 19.10.2021 

Tittel: Konseptrapport Revisjon: 02 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 20 av 99 

 

 

Figur 1-5:Befolkningsframskriving fra SSB (MMMM 2020) for Helse Stavangers opptaksområde fordelt på aldersgrupper (10 
årige aldersgrupper unntak barn 0-17 år og 80 år og eldre). Framskriving er vist 5-årig hvor hver stolpe viser antall i 
opptaksområde for den aldersgruppen i det året. Innfelt øvre høyre hjørne er totalt antall i opptaksområde for de samme 
årene. 

Ny kapasitetsberegning / programgrunnlag 

Sykehusbygg HF har gjort nye kapasitetsberegninger for Helse Stavangers opptaksområde basert på 

befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2020, og aktivitetstall fra Norsk 

pasientregister (NPR) for SUS fra år 2018. Beregningene er gjort fram til 2030 (for å kunne 

sammenligne med forrige kapasitetsberegning) og for år 2035. Beregningene er gjort i tråd med 

nasjonal framskrivingsmodell hvor framtidig forbruk av helsetjenester er estimert av utvikling i 

demografi, sykelighet i befolkning, utvikling i teknologi og organisasjon og samhandling. Beregning av 

kapasiteter er bestemt ut i fra en middels utnyttelsesgrad (belegg, åpningstider, åpningsdager etc.). 

Resultatet av nye beregninger viser at det innen somatikken forventes ytterligere vekst i 

dagbehandling og poliklinikk, og behov for en økning av kapasitet til disse funksjonene. Behovet for 

døgnplasser reduseres. Dette resulterer i at byggetrinn 2 ikke inkluderer flere bygg med somatiske 

senger (unntatt rehabilitering som gjenstår å flytte), og får frigjort ekstra kapasitet til dagbehandling 

og poliklinikk. Gjenstående behov for senger kan oppnås ved ombygging av eksisterende polikliniske- 

og dagbehandlingsarealer i byggetrinn 1 som erstattes med arealer i byggetrinn 2. 

Tilsvarende som for somatikk har Sykehusbygg HF framskrevet behov for døgnplasser og poliklinikk 

innen psykiatri. Psykiatri inkluderer all voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig 

spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) som i dag er lokalisert på Våland. Det betyr at 

distriktspykiatriske senter (DPSer) og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPer) utenfor 

Våland holdes utenfor. Samt senter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I dag er tre BUP-er 

lokalisert på Våland, BUP Madla, BUP Hinna og BUP sentrum, og var dermed inkludert i framskriving 

av aktivitet lokalisert på Våland. Framskriving av behov muliggjør et romprogram som har et lavere 

arealbehov enn det som ble beskrevet i konseptfasen for byggetrinn 1. I framskrivingene for psykiatri 

antas at undersøkelse- og behandlingsrom (UB-rom) på poliklinikk brukes som behandlingsrom og 

ikke som kombinert behandlerkontor og behandlingsrom. Behandlerkontor på poliklinikk er i dag 
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vanlig i psykiatri. Det er nødvendig å finne en bærekraftig løsning som ivaretar utnyttelseskrav for 

arealer i nye bygg. 

I steg 1 av konseptfasen ble tabellen under utarbeidet som viser nåsituasjon på antall enheter til 

senger, poliklinikk, dagbehandling, operasjon og billeddiagnostikk sammenliknet med framskrevet 

behov, og fordeling mellom byggetrinn av Nye SUS. Fordeling for fremskrevet er fordelt på HFP 2.0 

(basisår 2014) og ny framskriving (basisår 2018). 

I steg 2 av konseptfasen har noen forutsetninger endret seg. For BUP-er i dag lokalisert på Våland vil 

en flytting til Ullandhaug være en mindre sentral plassering for pasienten. Disse BUP-ene planlegges 

derfor ikke flyttet til Ullandhaug i BT2. I steg 2 av konseptfasen har en ny kategori i romprogrammet 

blitt inkludert. Nye funksjoner gjelder behandlingstilbud som Helse Stavanger HF er pålagt å starte 

opp eller bygge ut de neste årene. Disse funksjonene skal være iverksatt innen BT2 skal tas i bruk og 

må dermed inngår i dimensjoneringsgrunnlag for BT2. Funksjonene vil ikke være dekket ved 

framskrivinger av dagens aktivitet da tilbudet enten ikke eksisterer i dag eller skal oppskaleres fra 

dagens nivå. 

ENHET 

DAGENS 
SITUASJON PÅ 

SUS 

ANTALL 
ROM I HFP 

2.0 

VEILEDENDE 
FRAMSKRIVING 
AV BEHOV I ÅR 

2030/2035a 

REALISERT I 
BYGGETRINN 1 

VURDERT 
GJENSTÅENDE 

BEHOV PLANLAGT 
TIL BT2 

Somatikk      

Senger  ca. 580 667 636/647 606 37b 

UB-rom og 
kliniske 
spesiallaboratorier 

421 209 241/264 104 142c 

Dagbehandling 142 90 107/120 50 87c 

Nye funksjoner  0 0 Ikke tilgjengelig 0 16 

Operasjon      

Døgn og dag d 35 36 33/35 20 16 

Billeddiagnostikk 38 37  29 10e 

Psykiatri      

Senger  129  123/130 0 130 

Poliklinikk   46/48f 0 48f 

a Sykehusbygg framskriving (SSB 2020, NPR 2018) 

b Rehabilitering 17 senger + ekstra kapasitet som kan hentes ut fra omgjøring av fleksible rom i byggetrinn 1 

c Helhetlig vurdering inkludert flytting av polikliniske arealer i BT1 (omgjøres til senger) til arealer i BT2  

d Basert på kartlegging av dagens bruk (31 + 4 på øye), kun døgnstuer i BT1 og gjenstående til BT2 er dagkirurgisk senter 

e Inkludert utvidelser i behandlingsbygget (B-bygget) 

f Inkludert poliklinikker som ikke skal flyttes til Ullandhaug i BT2 

Tabell 1-5: Nåsituasjon på antall enheter til senger, poliklinikk, dagbehandling, operasjon og billeddiagnostikk sammenliknet 
med veiledende framskriving av behov og realisering i byggetrinn 1 og vurdert gjenstående behov planlagt til BT2. 
Vurderinger i BT2 er forankret i framskrivinger av behov med justeringer basert på praktiske hensyn, innspill fra brukere og 
samspill med byggetrinn 1 av Nye SUS. F.eks. antall senger i somatikken har et gjenstående behov i BT2 på 37.  
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Endringene som framkommer i ny framskriving og kapasitetsberegning tas med i den videre 

planlegging av BT2, og er med å danne grunnlaget for oppdatert programgrunnlag. 

Programgrunnlaget fra BT1 (HFP2.0) oppdateres til nytt hovedprogram for BT2 - heretter kalt HP 3.0. 

1.5. Status dagens virksomhet og bygg  

Gjenværende virksomhet etter BT1, herunder store deler av poliklinikk- og dagbehandling, psykiatri, 

rehabilitering, behandlingshjelpemidler, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) 

forskning, undervisning og administrasjon, vil forbli lokalisert i det gamle sykehuset på Våland eller 

andre steder frem til de også eventuelt kan flytte til Ullandhaug i BT2. For status dagens virksomhet 

og bygg for BT2 tas det utgangspunkt i perioden etter fullført BT1 i år 2024 og før BT2, heretter kalt 

mellomfasen. 

 

Mellomfasen 

De ulike alternativene for mellomfasen er utredet i et mulighetsstudiet for Nye SUS9. Styret i Helse 

Stavanger HF vedtok 28.5.2021 at mellomfasen skal planlegges i henhold til alternativ 2 i 

mulighetsstudien, og samle virksomheten i Sydbygget og ABK-bygget på Våland. 

I alternativet forutsettes det at psykiatri, ambulansesentraler, øyeavdelingen, hudavdelingen, 

behandlingshjelpemidler, AMK-sentralen, pasientreiser, virksomhet i Egersund, Lassa rehabilitering 

og habilitering på Mariero drives videre i nåværende lokaler frem til de eventuelt flyttes til 

Ullandhaug i BT2. Resterende deler skal i mellomfasen være i Sydbygget og ABK-bygget på Våland i 

areal som blir tilpasset funksjonene etter at BT1 blir tatt i bruk. Rammen er forutsatt til å være som 

vist i tabell under.  

ENHET ANTALL ENHETER 

UB-rom 120 UB-rom (hvorav cirka 20 gruppe 2 rom)*  

Dagplasser 54 dagplasser 

Operasjonsstuer dagkirurgi  

(dagkirurgisk senter) 
Minst 11 operasjonsstuer  

Kontorplasser 515 kontorplasser 

I tillegg inkluderer alternativene tjenester som flyttes som en helhet som de er i dag, herunder 
blodgiverenhet, verkstedsarealer, stikkepoliklinikk, læring- og mestringssenter, samt 40% av Medisinsk 
teknologi og informatikk. 

Tabell 1-6: Oversikt over antall enheter som skal være i lokaler i eksisterende bygningsmasse på Våland i mellomfasen før de 
kan eventuelt flytte til Ullandhaug i BT2. Tjenester som i anbefalingen er lagt til drives videre i sine nåværende lokaler er ikke 
inkludert. *I mulighetsstudien var utgangspunktet 104 UB-rom. Dette er økt for inkludere økt aktivitet innen revmatologi 
med behov for 8 UB-rom samt 8 UB-rom i BT1 som er brukt til dagplasser (104 + 8 + 8). 

I tillegg må det vurderes nærmere hvor Vardesenter og Pusterommet skal lokaliseres. I dag har disse 

aktørene tilholdssted i Helse Stavangers arealer på Våland. 

  

                                                           
9 (Helse Stavanger HF, 2021) 



 
Dokumentnr.: NYESUSBT2-BH-O-RP-0002 Dato: 19.10.2021 

Tittel: Konseptrapport Revisjon: 02 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 23 av 99 

 

Tilstandsrapport mellomfasen 

Store deler av Helse Stavanger sin virksomhet i mellomfasen vil foregå i eksisterende bygg på Våland, 

i tillegg til andre arealer eksternt. Med bruk av Våland skal det forsøksvis legge til rette for bruk av de 

best bevarte byggene der dette er forenlig med de funksjonskrav virksomheten har.  

Det er utført en overordnet bygningsteknisk kartlegging (multiMap) av Helse Stavanger HFs 

bygningsmasse i 2020. Rapporten10 konkluderer slik:   

Teknisk tilstand og behov for oppgradering 

Samlet vektet tilstandsgrad (TG) er beregnet til 1,43 (TG skala 0-3, hvor 0 er ingen avvik og 3 er 

stort/alvorlig avvik). Samlet vektet tilstandsgrad på Våland er 1,52. Nyere bygg drar opp 

tilstandsgraden, mens de tekniske anleggene ligger innenfor TG 2–området (vesentlig avvik).  

Bygningsmessig tilpasningsdyktighet 

For Våland vurderes bygningsmassen rigid, og med begrenset mulighet for endringer og fleksibel 

bruk.  

Bygningsmassens levedyktighet 

Flere bygg på Vålandsområdet faller innenfor kategorien «begrenset levedyktighet», og det 

anbefales ikke å satse videre på disse byggene. Bygningsmassen har behov for større 

oppgraderingsarbeider, og en del komponenter har allerede passert sin tekniske levetid.  

Felles infrastruktur og områdeforhold 

Sykehusområdet på Våland kommer dårlig ut når det gjelder transport- og logistikksystemer samt 

tomt og områdeforhold. 

Lassa rehabiliteringssenter har fått en samlet vektet tilstandsgrad på TG 1,19, mens hovedkjøkkenet 

på Forus har fått en TG på 1,51. 

1.5.1. Forlenget mellomfase - nullalternativ 

Målet for mellomfasen er å legge til rette for fag som ikke kan flytte til Ullandhaug i BT1, men fortsatt 

sørge for å begrense investeringskostnad utenfor Ullandhaug. Ved å begrense investeringene legges 

det til rette for å bygge et BT2 på Ullandhaug. Hvis Helse Stavanger ikke har økonomisk bærekraft til 

å erstatte mellomfasen med et nytt byggetrinn på Ullandhaug innen utgangen av 2028, må 

mellomfasen forlenges. En forlenget mellomfase utover 2028 vil kreve nye investeringer i 

eksisterende arealer utenfor Ullandhaug for å kunne ivareta tilstrekkelig byggeteknisk tilstand i 

arealer på Våland og andre steder.  

En forlenget mellomfase blir nullalternativ (0-alternativ) til konseptvalg i BT2. I dette alternativet blir 

ikke BT2 på Ullandhaug gjennomført. Driften av sykehuset vil være permanent todelt, med en del på 

Våland og en del på Ullandhaug i tillegg til satellittene beskrevet over. Det er gjennomført 

økonomiske beregninger av 0-alternativet i denne rapporten under kapittel 3.5.  

Nullalternativet gir en rekke driftsmessige utfordringer for klinikkene. Dette er omtalt i avsnittet 

under prosjektutløsende behov kapittel 1.1.1, men beskrives i mer detalj her.   

 

 

                                                           
10 (Multiconsult AS, 2020) 
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Utfordringer med nullalternativet 

Alle klinikkene ble invitert til å skrive ned fordeler og utfordringer med en forlenget mellomfase. 

Informasjonen ble samlet inn til prosjektet i mai 2021, og gjennomgått i ledergruppen i HST. I dette 

avsnittet er det en oppsummering av klinikkenes utfordringer med nullalternativet.  

 

Psykiatri 

Mange pasienter har svært lang liggetid, og dermed blir kvaliteten på lokalene svært viktige. 

Kvaliteten er ikke god nok på Våland i dag.  

Sikkerheten til de ansatte er også et viktig punkt. Det er mange voldshendelser mot ansatte i 

psykiatrien, og det vurderes at dette har sammenheng med kvaliteten på bygget. Denne må bli bedre 

i nytt sykehusbygg. 

Flytting til Ullandhaug er viktig for forskning og undervisning i psykiatrien.  

Det er et betydelig investeringsbehov i byggene dersom de må driftes i en forlenget mellomfase.  

Nedprioritering av psykiatri er et viktig moment som trekkes frem i tillegg til samhandling med 

somatikken; akuttmottak, anestesi, legevakt m.fl. 

 

Ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, Kirurgisk klinikk, Kvinne- og barneklinikken og avdeling for 

blod og kreftsykdommer (onkologi) 

Disse klinikkene og avdelingene har flere likhetstrekk i sine vurderinger.  

De peker på at tidlig flytting gir bedre samhandling som har positiv effekt på behandlingskapasitet og 

dermed reduserte ventetider. De trekker også frem behovet for tverrfaglighet i behandlingen av 

mange pasienter og forenklet pasientlogistikk.  

De trekker frem ulempen for ansatte ved avstand til second opinion, isolering av flere små fagmiljø 

og dårligere forhold for forskning og undervisning.  

En forlenget mellomfase gir flere investeringsbehov, og det største behovet er knyttet til 

dagkirurgien ved at kapasiteten ved dagkirurgien på Våland ikke er stor nok og må bygges ut. Dette 

er kostbare arealer å bygge ut. I tillegg er det behov for generell oppgradering av bygningsmassen 

dersom Sydbygget skal driftes til 2035 eller lengre.  

 

Klinikk for hode-hals og rehabilitering 

Tidlig samling på Ullandhaug gir viktig forenkling for pasienter. Det forventes at samlokalisering gir 

bedre drift, og at samling av fagmiljøet gir de samme fordeler som påpekt av de øvrige kliniske 

fagene. Forholdene for undervisning og veiledning blir også bedre ved samlokalisering.  

Øre-nese hals avdelingen (ØNH) bør være samlokalisert med dagkirurgisk (DK) og flyttes samtidig 

med DK.  

Avdeling for rehabilitering og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) er i dag lokalisert utenfor 

Våland. I tillegg til punktene over, trekker de frem ulempene med pasientforflytning. Det kan gi økte 
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komplikasjoner og forlenget liggetid. Ved forlenget mellomfase er det vesentlig vedlikeholdsbehov 

for bygningsmassen på Lassa.  

 

Mottaksklinikken 

Mottaksklinikken rommer de medisinske fagene og mange av de mindre faggruppene blir delt i 

nullalternativet. Fagene understreker at å samle kompetanse gir økt pasientsikkerhet og bedre 

pasientbehandling. Klinikken trekker også frem positive effekter på samarbeid mellom fag, 

arbeidsmiljø, utdanning og forskning.  

 

Service-klinikkene 

Mange av service-avdelingene er avdelinger med få ansatte. Delt lokalisering eller økt transport 

mellom Våland og Ullandhaug, fører til økt belastning på få ansatte. Dette kan for noen av 

avdelingene delvis kompenseres ved å ansette flere.  

De fleste service-avdelingene trekker frem at kvaliteten på servicen blir dårligere ved økt avstand 

som følge av forsinket responstid, leveringstid og liknende.   

 

Prehospital klinikk 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er lokalisert på Våland og blir ikke flyttet i BT1. 

Fagpersonene på AMK trekker frem viktigheten av samarbeid med beredskapsavdelingen på 

sykehuset, SAFER og legevakt som ulemper ved en forlenget mellomfase.  

 

Fag, forskning og utdanning 

Forskningsavdelingen trekker frem at forholdene vil ligge dårlige til rette for å følge opp de ulike 

forskningsmiljøene dersom avdelingen forblir på Våland.  

Dersom utdanningsavdelingen forblir på Våland, vil det føre til mer reisetid for ansatte ved 

utdanningsavdelingen og for medarbeidere som skal i møter eller på kurs på Våland.  

 

Direktørens kontor, Kommunikasjon- og stabsavdelingen, Personal og organisasjonsutvikling og 

Avdeling for økonomi og finans 

Alle avdelingene i denne gruppen har store fordeler av å være samlokalisert med resten, men de blir 

værende i kontorlokaler på Våland så lenge det er nødvendig. Den geografiske avstanden kan 

forringe samarbeidet, men ulempen kan delvis kompenseres med god planlegging og god logistikk.  
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1.6. Hovedprogram 

I tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeidet et hovedprogram (HP). Hovedprogrammet skal klargjøre de forutsetninger som skal ligge 

til grunn for utbygging for Nye SUS BT2. Det forelå ved steg 1 et utkast til hovedprogram, og dette 

programmet er videreutviklet som en del av steg 2. 

Hovedprogrammet skal ifølge Veileder for tidligfasen bestå av 5 deler: 

1. Funksjon 

2. Teknikk 

3. Utstyr 

4. IKT-konsept 

5. Rom og areal 

I tråd med retningslinjer i Veileder for tidligfasen har Helse Stavanger valgt å slå sammen HP del 1 

Funksjon og HP del 5 Rom og areal.  

Arealtabeller vises i del 1 Funksjon. Arealer og romlister er laget i henhold til Sykehusbyggs krav til 

bruk av BygningsInformasjonsmodell (BIM)11. Leveranser fra konseptfasen inkluderer: 

 Illustrasjoner og tegninger basert på Revit modell. 

 Utkast til romprogram utført i Excel. 

HP-delene 1 til og med 4 følger som vedlegg til denne konseptrapporten. 

I arbeidet med hovedprogrammet for BT2 er mandatet for brukergruppe-involvering fra BT1 

videreført. 

Samarbeidet med brukere har foregått i interaksjon med Nordic COWI. Brukergrupper har 

representanter fra fagmiljøene, ansatte og brukere i sykehusdriften, tillitsvalgte og vernetjenesten, 

samt representanter fra OU-prosjektet som er etablert i tilknytning til sykehusutbyggingen.  

1.6.1. HP Del 1 Funksjon, rom og areal 

Hovedprogrammets del 1 (inkludert del 5) skal svare ut følgende spørsmål: 

Hva er dagens situasjon for virksomhet og bygg?  

Hvilke funksjonsområder skal det nye bygget inneholde?  

Hvilken kapasitet skal funksjonene ha? 

Hvordan skal funksjonene henge sammen? 

Hvilke funksjonskrav har de ulike funksjonsområdene som skal inngå i bygget? 

For å beskrive dagens situasjon for virksomhet og bygg, tas det utgangspunkt i mellomfasen, dvs. 

fasen etter at BT1 er tatt i bruk i 2024. Sykehuset vil da ha sin virksomhet delt mellom nytt sykehus 

på Ullandhaug, gammelt sykehus på Våland og ulike eksterne lokaliseringer i eide eller leide bygg. 

Dette kan gi utfordringer i den daglige drift, og det er et uttalt ønske at mellomfasen blir så kort som 

mulig.  

I HP del 1 og 5 inngår også en overordnet bygningsteknisk kartlegging (multiMap) av Helse 

Stavangers bygg på henholdsvis Våland (dagens sykehusområde), Lassa (rehabilitering) og Forus 

                                                           
11 (Sykehusbygg HF, 2019) 
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(kjøkkendrift). Samlet vektet tilstandsgrad (TG) er beregnet til 1,43 (TG skala 0-3, hvor 0 er ingen 

avvik og 3 er stort/alvorlig avvik). Samlet vektet tilstandsgrad på Våland er 1,52. Nyere bygg drar opp 

tilstandsgraden, mens de tekniske anleggene ligger innenfor TG 2–området (vesentlig avvik). 

Alle funksjonsområder som ikke får plass i BT1 på Ullandhaug er med i alternativutredningen. Disse 

er: Hoveddelen av poliklinikk og dagbehandling, dagkirurgi, medisinsk service (bl.a. 

blodgivingstjeneste og stikkepoliklinikk), psykiatri for voksne og barn, rehabilitering, forskning og 

undervisning, intern service-funksjoner (inkludert hovedkjøkken), AMK, kontorer og administrasjon 

og ledelse.  

I tillegg kommer nye funksjoner helseforetaket har startet eller skal starte opp med som revmatologi, 

screeningprogram for tarmkreft, oppfølging av gravide med tidlig ultralyd som følge av endringer i 

Bioteknologiloven samt etablering av stamcellelaboratorium.  

Funksjonskrav til de ulike funksjoner er beskrevet på et overordnet nivå der nærhetsbehov og hvilke 

type rom funksjonene har behov for inngår. Dette har vært en viktig del av dialogen mellom 

brukergrupper og arkitekter i de møtene som er avholdt gjennom konseptfasen.  

Kapasiteten til funksjonene (HP del 5) er beregnet i samarbeid med Sykehusbygg HF og basert på 

Nasjonal framskrivingsmodell. Det er gjort nye befolkningsframskrivinger og kapasitetsberegninger 

som oppsummert gir et nytt, oppdatert programgrunnlag (HP3.0) til funksjonene i BT2.  

Til slutt beskrives prinsipper for person- og vareflyt. Disse bygger i hovedsak videre på prinsippene 

som er gjort gjeldende for BT1. Her inngår også en beskrivelse av krav til nærhet mellom funksjoner. 

1.6.2. HP Del 2 Teknikk 

Formålet med programdel teknikk (vedlegg 5.6) er å legge de overordnede føringer for eieres og 

brukeres funksjonskrav til bygnings- og installasjonstekniske løsninger for det aktuelle prosjektet. 

Dette skal være retningsgivende for den videre programmering og prosjektering. 

Delprogram teknikk er i hovedsak utformet som en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar 

og rollefordeling. 

Programdel teknikk definerer ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign på et 

overordnet nivå. Programmet viser videre overordnede krav til bygningsutforming, teknisk 

infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer.  

Programdel teknikk viser i tillegg hvilke delområder som skal risikovurderes (ROS).  

Investeringskostnader spesifiseres i henhold til NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter, 

og danner grunnlag for beregning av årskostnader / LCC-kostnader for prosjektet.   

Livssyklusvurderinger (LCA) benyttes som et beslutningsstøtteverktøy og oppdateres i 

prosjektgjennomføringen.  

Klimagassberegninger skal gjennomføres i samsvar med de retningslinjer og bestemmelser som er 

beskrevet i kapittelet klima og miljø. 

Programdelen for teknikk belyser under følgende delkapitler i byggetrinn 1 hvilke premisser som er 

laget for den videre utbyggingen på Ullandhaug: 
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Feil! Fant ikke referansekilden. Områderegulering12 med krav13 til detaljregulering for videre 

utbygging 

Feil! Fant ikke referansekilden.  Teknisk infrastruktur og hovedforsyning av termisk 

energiforsyning, elektrisk    forsyning, IKT, rørpost samt tøy og avfallshåndtering 

Feil! Fant ikke referansekilden.  Beskrivelse14 av grunnforhold med geotekniske og 

geologiske undersøkelser i            byggetrinn 1 

Det vises til krav i bestemmelser for plan 2510. Områderegulering for universitetsområdet, Hinna 

bydel15, som skal sikre gode rammer for videre utbygging og utvikling av kunnskapsmiljøet på 

Ullandhaug; nytt sykehus, samarbeid med kunnskapsbaserte bedrifter, samt etablere et godt 

boligtilbud for studenter tilknyttet universitetsområdet. Før utbygging skal det foreligge godkjent 

detaljregulering for hvert enkelt felt inklusiv tilstøtende torgarealer.  

Det henvises til krav for lokalisering og dimensjonering av parkeringsanlegg (inkludert 

sykkelparkering) i Bestemmelser for plan 2510. Områderegulering for Universitetsområdet. Hinna 

bydel. All parkering med unntak av parkering for bevegelseshemmede og varetransport skal løses 

enten ved parkering under bakken eller parkering i parkeringshus som anvist i plankartet. 

1.6.3. HP Del 3 Utstyr  

Hovedprogram utstyr (HPU) gir overordnede føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr i 

prosjektet Nye SUS BT2, i henhold til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.  

For å ivareta de overordnede føringene og forutsetningene blir hovedmålsettingene for 

utstyrsplanleggingen i prosjektet å: 

- sikre at alle avdelinger/rom har et komplett utstyrsprogram som ivaretar den planlagte 

funksjonen og kapasiteten i arealet 

- anskaffe moderne, fremtidsrettet og effektivt utstyr som minst viderefører dagens 

utstyrsstandard 

- oppgradere funksjonene med tidsriktig utstyr som understøtter valgte driftskonsept 

- sikre at utstyr som anskaffes er sikkert/sertifisert, brukervennlig og miljøvennlig 

- sikre driftseffektive løsninger med lavest mulig levetidskostnader 

- sikre ansatte i SUS og UiS medvirkning i valg av teknologi og løsninger 

- tilstrebe sambruk av teknologi/utstyr der det er mulig 

- standardisere løsninger så langt det er mulig 

- gjennomgå eksisterende utstyrspark med henblikk på mulighet for gjenbruk  

- sikre god og tilstrekkelig opplæring, slik at utstyret utnyttes best mulig 

- innhente all nødvendig utstyrsinformasjon som kan påvirke utforming og dimensjonering 

av bygg og teknikk 

- avklare ansvar for anskaffelser 

- utarbeide anskaffelsesplaner som er koordinert med overordnede fremdriftsplaner i 

prosjektet, investeringsplaner for SUS samt regionale og nasjonale anskaffelser 

 

                                                           
12 (Stavanger bystyre, 2017) 
13 (Clarke, 2017) 
14 (Stavanger kommune, KB, 2016) 
15  (Stavanger bystyre, 2017) 
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Byggutstyr og funksjonsutstyr 
I større utbyggingsprosjekter skilles det som regel mellom bygg- og funksjonsutstyr. Byggutstyr 

inkluderer fastmontert inventar (f.eks. kjøkkeninnredning, laboratoriebenker) og annet fast utstyr 

som inngår i byggets infrastruktur.  Kalkyle for byggutstyr inngår som en del av 

entreprisekostnadene.  

Funksjonsutstyr (tidl. kalt brukerutstyr) er knyttet til funksjonen i rommet og omfatter i hovedsak løst 

utstyr. Dette er utstyr som normalt behandles som en del av medvirkningsprosesser i de forskjellige 

fasene av prosjektet. Fastmontert medisinsk teknisk utstyr (MTU) som radiologisk utstyr, inngår i 

funksjonsutstyr. Utstyret kalkuleres via egen budsjettpost. Kostnader for hjelpearbeider i forbindelse 

med installasjon av utstyr tas med i bygg- og teknikkentreprisene. 

Hovedprogram utstyr omfatter i hovedsak funksjonsutstyr. Definisjon av hva som inngår i bygg- og 

funksjonsutstyr er angitt i prosjektets utstyrsdatabase. 

 

Teknologiutvikling og utstyrskonsekvenser  
Utviklingen innen medisinsk teknologi har stor betydning for den kliniske virksomheten. Utviklingen 

går raskt og utstyret blir stadig bedre og mer avansert. Det forventes en raskere og mer effektiv 

behandling, både før, under og etter behandling på sykehus. Flere fagdisipliner, både klinikere og 

teknologer må samarbeide for å finne gode og effektive behandlingsmetoder. 

Det må i størst mulig grad legges til rette for fleksible løsninger som kan ivareta utviklingen innen de 

forskjellige områdene. 

 

Strategier for valg av utstyr 
Det er utarbeidet førende forutsetninger  for utstyrsprogrammet, med beskrivelse av målsettinger 

for standardisering av utstyr og overordnede systemvalg. Dette gjelder både ordinært utstyr og 

informasjons- og kommunikasjonsutstyr. Samordning av utstyrsanskaffelser - altså en 

anskaffelsesplan for funksjonsutstyr per. funksjonsområde. I arbeidet med hovedprogrammet har en 

vurdert mulighet for gjenbruk eller flytting av utstyr fra eksisterende virksomhet til nytt sykehus, som 

vil måtte detaljeres mer i neste fase. 

 

Arealmessige konsekvenser 
Utstyrs- og teknologiutviklingen går raskt. Den økende digitaliseringen og integrasjonen mot IKT 

medfører behov for areal til servere og IKT-systemer tett på viktige kliniske funksjoner som f.eks. 

operasjonsavdelinger og laboratorier. Den teknologiske utviklingen vil ha konsekvenser for utforming 

av bygg og arealer.  

 

Logistikk 
Forutsetningene for logistikken er allerede lagt i Nye SUS byggetrinn 1, og anbefales videreført og ev. 

videreutviklet i byggetrinn 2. I sykehussammenheng handler logistikk om pasienter, personell, varer 

og utstyr, herunder sterile varer og utstyr, øvrige varer, tøy og avfall, senger, legemidler og 

laboratorieprøver. 

Utstyrsprogrammet har derfor som utgangspunkt lagt til grunn samme type logistikk som besluttet i 

byggetrinn 1. 
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1.6.4. HP Del 4 Overordnet IKT-konsept 

Overordnet IKT-konsept (O-IKT-Konsept) sikrer oppnåelse av definerte mål for nye bygg og en 

kontrollert ibruktakelse. Norsk Standard for bygningsdelstabellen, som brukes i planlegging av nye 

bygg, ivaretar ikke nødvendig og hensiktsmessig inndeling av IKT-løsninger i sykehusprosjekter. Dette 

dokumentet gir en samlet oversikt over alle planer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT) i byggetrinn 2.   

Gjennomføringsmodell og IKT-løsninger for Nye SUS byggetrinn 2 på Ullandhaug, er i stor grad en 

videreføring av planer og erfaringer som er gjort i løpet av byggetrinn 1. Dette er justert for 

utviklingen i behandlingstilbud, kliniske behov og samfunns- og teknologiutvikling generelt. 

IKT-løsningene for Nye SUS BT2 må forankres i linjeorganisasjonen i Helse Stavanger og i det 

regionale apparatet så tidlig som mulig, slik at de investeringer som gjøres i forkant av byggefasen i 

størst mulig grad kan være rettet inn mot de behov og løsninger som gjelder for Nye SUS BT2 på 

Ullandhaug. 

Et grunnleggende prinsipp for Nye SUS BT2   er at eksisterende IKT-portefølje i Helse Stavanger og 

regionalt skal videreføres til nye bygg på Ullandhaug, med nødvendige tilpasninger for å møte behov 

utløst av nye rammebetingelser i nye bygg, nye tekniske systemer og installasjoner, og prosjektets 

mål om effektivisering. 

For Nye SUS BT2 presenteres IKT grensesnitt i følgende seks sentrale områder:  

1. IKT BYGGNÆR (nært bygget, tradisjonelle anlegg)  

2. IKT INFRASTRUKTUR (basis infrastruktur slik som datanettverk/telefoni)  

3. IKT SYKEHUSTEKNOLOGI (spesiell IKT infrastruktur for sykehus)  

4. IKT UTSTYR (brukerutstyr endeutstyr/periferiutstyr) 

5. IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING 

6. IKT INTEGRASJONER (som skaper merverdi mellom leveranser) 

 

Anskaffelsesstrategi 
Det må legges en anskaffelsesstrategi for IKT systemer og løsninger i forprosjektet. Erfaring fra bl.a. 

BT1 viser at leveranser til byggeprosjekt kan være svært krevende. Det anbefales derfor å nøye 

vurdere hvilke anlegg som kan anskaffes som egne entrepriser fra leverandørmarkedet, og hvilke 

anlegg som må anskaffes gjennom Helse Vest IKT og eventuelt eksisterende rammeavtaler. Det bør 

vurderes å sikre representasjon fra byggeprosjektet inn i styringsgruppen til de regionale prosjektene 

og programmene: 

- Grensesnitt mot regional Portefølje og Felles arkitektur- og porteføljekontor (FAPK) 

- Grensesnitt mot Helse Vest IKT 

- Grensesnitt mot Helse Stavanger driftsorganisasjonen 

- Grensesnitt mot Organisasjonsutvikling 

Det bør tidlig i Forprosjektet for Nye SUS BT2 avklares om den teknologiske utvikling som tas inn i 

Nye SUS BT2 også skal utvides til å erstatte eventuelle etablerte anlegg i BT1, og om kostnadene for 

dette skal tas inn i Nye SUS BT2. Videre bør det utarbeides et Overordnet IKT Program. Programdelen 

for IKT er nærmere beskrevet i vedlegg 5.8. 
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2. DEL II - ALTERNATIVVURDERING (STEG 1)  

Kapittel 2 av konseptrapporten beskriver de alternativvurderingene som ble utformet og avgjort i 

steg 1 av konseptfasen. Dette arbeidet er utfyllende beskrevet i rapport for konseptfasens steg 1 

presentert til styret i styremøte 28.5.2021.16 

2.1. Valg av konseptalternativer 

Arbeidet med konsepter i steg 1 er i hovedsak utført av arkitektteamet med bidrag fra 

prosjekteringsgruppe og SUS prosjektledelse. Konseptene er også drøftet med brukere i tre 

brukergruppemøter.  

Det har vært uført flere workshoper i steg 1. Først ble en workshop mellom arkitektgruppe og 

prosjekteringsgruppe holdt for å få klarhet i faktagrunnlag og analyse av behov. Siden har flere 

konsepter blitt utarbeidet. Det ble konkretisert fem forskjellige bygningskonsepter som i en serie 

interne workshops ble videre evaluert og utviklet. 

Siden alle undersøkte bygningskonsepter bygger på samme grunnsstruktur, ble fokuset i steg 1 på 

konseptalternativer som vil være premissgivende for valg av bygningskonsepter i steg 2 av 

konseptfasen. Konseptalternativene som ble beskrevet og valgt i steg 1 handler om følgende: 

Konseptalternativ  tema 1: Utforming av Helse Stavangers forsknings- og undervisningsarealer 
og ev. fakultetsbygg for UiS 

Konseptalternativ tema 2: Plassering av psykisk helsevernsfunksjoner (PHV) på tomter på 
Ullandhaug. 

Temaene er ikke avhengig av hverandre slik at anbefalingen i steg 1 bestod av et valg for hvert av 

temaene. Konseptalternativene ble presentert og drøftet i brukergruppemøte 3. Etterfølgende ble 

det holdt en workshop med prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen, der det ble gjennomført 

evaluering og anbefalinger til utvelgelse av fortrukket hovedalternativ. 

Evalueringen ble gjennomført etter samme kriterier og modell som tidligere workshop, men med litt 

mer spesifisert og detaljert dokumentasjon.  

2.1.1. Plassering av fakultetsbygg UiS, forsknings- og undervisningsarealer  

En viktig premissgivende forutsetning for videreutvikling av BT2 er hvordan forsknings- og 

undervisningsarealer skal utformes, sett i sammenheng med universitetets planer for et nytt 

fakultetsbygg.  

Følgende alternativ er i denne rapport redegjort for og vurdert primært utfra SUS sine forhold. 

Parallelt har universitet hatt en prosess på lokalisering, og anbefaler plassering av et 

helsevitenskaplig fakultet på OPT1. De vurderinger og konklusjoner som presenteres på dette tema 

må ses som SUS sine innspill til den totale vurderingen, som er helt avhengig av hva universitetet selv 

konkluderer. Det er viktig å poengtere at det ikke er bygningenes utforming som definerer 

alternativene, eller vurderes i evalueringen. 

                                                           
16 (Helse Stavanger HF, 2021) 
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Figur 2-1: Oversikt over alternativer på konseptalternativ forsknings- og undervisningsarealer. 

 

Alternativ 1A 

Utforming av   forsknings- og undervisningsarealer uten sambruk med ev. fakultetsbygg for UiS. Areal 

fra hovedprogram (ca. 10 000 m2 brutto) legges på OPT 1 - sammen med en del av programmet fra 

kontorer og møterom.  

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Sentral plassering av forsknings- og undervisningsarealer i SUS - med gode muligheter til interne 

forbindelser.  

- Henvendelse til nytt torg.  

- Arealer utformes uavhengig av universitets planer og bygg. Fakultetsbygg kan f.eks. etableres på 

KT9. 

- Tomten har mulighet for høyere utnyttelse, bygning på SH2-1 eller nord OPT5 kan evt frigjøres. 

 

Alternativ 1B 

Deler av forsknings- og undervisningsarealer (ca 6 000 m2 brutto) plasseres på OPT1 sammen med 

fakultetsbygg for UiS. Fakultetsbygg har behov for ca. 13 600 m2 BRA. Resterende deler av 

forskningsarealer plasseres i tilknytning til andre funksjoner i BT2 (OPT4-dagkirurgi og OPT5-PHV). 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Gode muligheter til samhandling og sambruk UiS/SUS. 

- Sentral plassering i SUS - med gode muligheter til interne forbindelser.  

- Henvendelse til nytt torg.  

- Mulighet for utvidelse av funksjonen til OPT2. 

 

Alternativ 1C 

SUS forsknings og undervisningsarealer plasseres på KT9, nord for bygg B, ev. sammen med 

fakultetsbygg UiS. Tomten eies foreløpig av Ipark, og lokalene til SUS vil sannsynligvis bli leiearealer. 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Noe mer sentral plassering i forhold til universitetsområdet.  

- Mulig direkte forbindelse til bygg B med gangbro, men ikke kulvert.  

- Henvendelse til kollektivaksen.  

- Gode muligheter til samhandling og sambruk UiS/SUS.  

- OPT1 (evt. SH2-1) kan frigjøres til andre funksjoner eller fremtidig utnyttelse. 
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2.1.2. Plassering av psykisk helsevern 

Et bygningsanlegg for psykisk helsevern har noen andre kriterier for å utformes godt enn et somatisk 

sykehus. Mange av de innlagte pasientene har ofte langt lengre sykehusopphold enn somatiske 

pasienter. Sikkerhet og skjerming er to sentrale begrep. God tilgang til utearealer og aktivitetsarealer 

er viktig. Med bakgrunn i dette, er det naturlig å tenke anlegget til PHV med færre etasjer, og dermed 

med mer spredt bebyggelse. Direkte nærhet til øvrige somatiske funksjoner er ikke essensielt, selv 

om det er en stor fordel med en samlokalisering på samme område. Med tanke på disse forhold, så 

har OPT 5 pekt seg ut som den naturlige plasseringen av anlegget til PHV. På denne tomt er det god 

plass og den ligger i utkanten av sykehusområdet, der andre funksjoner med større nærhetsbehov er 

prioritert på mer sentrale tomter. Å ligge i utkanten av området gir også bedre muligheter til å 

skjerme de pasientene som trenger det. Samtidig vil det være mulig å  å henvende anlegget med en 

hovedentré mot det nye torget, der f.eks. poliklinikker kan plasseres. En tydelig og sentralt plassert 

hovedinngang til PHV er viktig for å skape likeverdighet, og ikke gjemme vekk funksjonen. 

 

Utfra disse forutsetninger gis det allikevel mulighet for å vurdere to forskjellige alternativ på 

plassering, og de beskrives som konseptalternativ 2A og 2B. 

 

 

 
Figur 2-2: To alternativer på konseptalternativ plassering PHV. 

 

Som for tema 1 så er det også her viktig å poengtere at det ikke er bygningenes utforming som 

definerer alternativene, eller vurderes i evalueringen.  

 

Alternativ 2A 

Plassering av PHV funksjoner samlet på OPT5. Andre funksjoner, ev. fremtidig utnyttelse, vil bli 

plassert på OPT 6.  

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Mulighet for gode interne forbindelser  

- Henvendelse til nytt torg nord på tomten.  

- Omringet av veier. 
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Alternativ 2B 

Plassering av PHV helt mot sør, på OPT 5 og OPT6. Med buffer i nord på OPT5 til andre funksjoner 

og/eller fremtidig utvidelse. Mulighet for forskjellige måter å løse bygningsstruktur - her vist med 

bygningsstruktur som en variant av "kompakt". I arbeidet med evaluering av alternativer ble det 

klargjort at vei gjennom anlegget iht. områdeplan ikke trenger å være for gjennomfart. Den kan 

utformes relativt fritt eller til og med sløyfes, så lenge interntrafikk og adkomst til PHV er ivaretatt. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Areal nord på OPT 5 kan benyttes av andre funksjoner, og spares til fremtidig utvikling av SUS. 

- Henvendelse til nytt torg nord på tomten  

- Grenser mot friområde/skog i sør. 

- Mulighet for sambruk med andre funksjoner i nord, f.eks. rehab. 

2.2. Anbefalte konseptalternativer 

Steg 1 av konseptfasen ble avsluttet ved at de alternativer som ble vurdert som de beste ble videført 

i steg 2 for videre utdyping med tilhørende kalkyler og utredninger.  

Evaluering av konseptalternativene ble gjennomført av prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen, i 

hovedsak gjennom workshop. I evaluering ble det lagt vekt på at det er alternativenes potensial og 

mulighet for videreutvikling som primært ble vurdert.  
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Oppsummering av de viktigste styrker og svakheter til de ulike konseptalternativene for 1A, 1B og 1C: 

 

Konseptalternativ tema 1 Styrker resp. svakheter 

1A. SUS FOU OPT1 

        

Sentral tomt kan benyttes til sykehusets egne formål. 

Full kontroll på utforming av sentral tomt. 

En byggherre, bedre kontroll på fremdrift og økonomi. 

Dårligere muligheter for samhandling mellom sykehus og universitet. 

Færre funksjoner mot torg. Kan risikere å bli "formløst" og livløst/utsatt til 
fremtiden. 

1B. UiS/SUS FOU OPT1 

      

Gode muligheter til samhandling mellom universitet og sykehus. 

Tilfører bygningsmasse og aktivitet til sentralt torg i tidlig fase. 

Avtaler om tomteforhold etc løsbart. 

To byggherrer kompliserer og fordyrer.  

Andre funksjoner, f.eks. kontorer, må plasseres lenger vekk fra SUS1. 

1C. UiS / SUS FOU KT9 

      

Stor tomt, fleksible muligheter for utnyttelse. 

Større muligheter for integrering med innovasjonsparken. 

Samlokalisering mellom universitet og forskning kan være gjennomførbar. 

Sentral tomt (OPT1) kan benyttes til sykehusets egne formål. 
 

Usikkerhet omkring tomtekjøp og mulighet for gjennomføring. 

SUS må leie areal ved samlokalisering? - Samlokaliseringsmulighet usikker. 

Plassert i SUS randsone, langt til f.eks. PHV. 

Ikke mulig med kulvertforbindelse. 

Vanskelig intern flyt grunnet langstrakt tomt og inngang på kortende. 

Ikke i tilknytning til et torg. 

Tabell 2-1: Konseptalternativ tema 1, oppsummering av styrker og svakheter som resultat av workshop. 
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Oppsummering av de viktigste styrker og svakhet til de ulike konseptalternativene for 2A og 2B: 

 

Konseptalternativ tema 2 Styrker resp. svakheter 

2A.PHV OPT5 

      

Samlet anlegg kan gjennomføres, uten oppdeling grunnet vei. 

Mulighet for tydelig bygg og klar struktur for bygninger. 

Kortere avstand til SUS 1 (akutt etc) for PHV. 

Torg kan etableres med PHV på 2 sider. 

 

Ingen "frie sider" til anlegget mulig. 

Trafikk på alle sider av anlegget. 

Tomt for videre utvidelse (OPT6) usentralt i SUS, langt fra ringen. 

Bygg i sør på OPT 6 kan skygge og gi innsyn. 

 

2B. PHV OPT5+6 

       

Gode muligheter for skjermet beliggenhet for døgnposter. 

Fri utsyn uten naboer i sør og øst. Grenser til natur. 

Henvendelse til torg med mer offentlig del av anlegget. 

Bufferareal i nord/nordøst til utvidelse somatikk. 

Samlokalisering med Rehab og evt andre funksjoner mulig i nord. 

Vei og trafikk gjennom anlegget kan fjerne/reduseres, slik at 
gjennomgangstrafikk ikke blir et problem. 

 

Varelevering over torg 24/25. 

Noe lenger avstand til SUS 1 (akutt etc). 

Evt noe mer oppdelt anlegg for PHV. 

Kulvertløsning forbi friholdt tomt i nord kan være problematisk. 

Noe lengre tekniske føringsveier i første fase. 

Torg får en uklar avgrensning hvis hele nordre del av OPT5 spares til senere 
utvidelse. 

 

Tabell 2-2: Konseptalternativ tema 2, oppsummering av styrker og svakheter som resultat av workshop. 
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Alternativene ble også vurdert ut ifra bestemte evalueringskriterier: 

 

EVALUERINGSKRITERIER ALTERNATIV 
1A 

ALTERNATIV 
1B 

ALTERNATIV 
1C 

Kvalitet i pasientbehandling + + 0 

Godt og sikkert arbeidsmiljø + + 0 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 0 +++ ++ 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 0 0 0 

Andre samfunnseffekter + + 0 

Gjennomføringsrisiko og tid ++ + 0 

Økonomi og prosjektkostnad + 0 0 

Økonomi – drift  0 0 0 

Tabell 2-3: Evaluering av konseptalternativer konseptalternativ tema 1. 

Ved en samlet vurdering fremstår 1B som det beste alternativet. Bygningsmessig så gir alternativ 1A 

og 1B likeverdige muligheter og konsekvenser, men den synergi og samhandling som kan oppstå ved 

en samlokalisering mellom SUS og UiS vektlegges høyt. Denne synergi og samhandling kunne også ha 

blitt oppnådd i alternativ 1C, men premissene for gjennomføring ville vært mer problematiske med 

flere begrensninger, spesielt med tanke på tomteforhold og eierskap. Plasseringen for en slik sentral 

funksjon hadde heller ikke vært like god, sett fra SUS sin synvinkel. Den fordel alternativ 1A kunne 

hatt i forhold til prosess og prosjektkostnad, med kun en byggherre, anses ikke å kunne veie 

fordelene i en samlokalisering. 

EVALUERINGSKRITERIER ALTERNATIV 
2A 

ALTERNATIV 
2B 

Kvalitet i pasientbehandling 0 ++ 

Godt og sikkert arbeidsmiljø + 0 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 0 0 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 0 +++ 

Andre samfunnseffekter 0 + 

Gjennomføringsrisiko og tid 0 0 

Økonomi og prosjektkostnad 0 0 

Økonomi – drift  0 0 

Tabell 2-4: Evaluering av konseptalternativer konseptalternativ tema 2. 

 

For PHV sin del så er det overveiende positive sider ved en lokalisering helt i syd, alternativ 2B, uten 

naboer på to sider av anlegget. Siden veien gjennom anlegget, som vist i områdeplan, kan sløyfes 

eller reduseres til en internvei for adkomst og drift av PHV, fremstår den heller ikke som en hindring 

eller begrensning, selv om det i utgangspunktet kan virke som om alternativ 2A har mulighet for et 

mer kompakt anlegg med bedre interne forbindelser. 
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Det å få en buffer for fremtidig utvidelse, relativt sentralt i SUS med nærhet både til somatikk og 

PHV, vektes også høyt. Fra dette perspektiv er også alternativ 2B klart best. 

Med bakgrunn i samlet vurdering ble det anbefalt at konseptalternativ 1B og 2B videreføres til steg 2 

av konseptfasen for en utdyping gjennom detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger.  

Disse alternativer gir de beste og mest fleksible forutsetningene for utvikling av BT2, uten at de 

legger noen hindringer for bygningsmessige løsninger som så langt har vært vurdert. 
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3. DEL III - ANBEFALT HOVEDALTERNATIV (STEG 2)  

Styret vedtok i styremøte 28.5.202117 at alternativ 1B og 2B videreføres til steg to av konseptfasen. 

Hovedalternativet er utdypet i form av detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. 

3.1. Skisseprosjekt  

Mye av grunnstrukturen for utvikling av hovedkonseptet for byggetrinn 2 (BT2) er allerede lagt i 

tidligere faser for Nye SUS, herunder inndeling i tomter og regulering av høyder og utnyttelser. De 

infrastrukturelle hovedgrepene med akser, veier, kollektivaksen og torg ligger også som premisser i 

disse planene.  

Grunnkonseptet for Nye SUS BT1 på Ullandhaug baseres på mer eller mindre frittstående bygninger 

på et campusområde. Sykehuset er planlagt som en robust, åpen og grønn bygningsstruktur. 

Prosjektet legger stor vekt på samspill mellom landskap, natur og sykehus. Transparens og åpenhet 

skaper en nær kontakt mellom ute og inne i arealer med offentlige funksjoner.  

Nye SUS BT2 viderefører bygningsstrukturen og ønsket om samspill mellom ute og inne fra BT1, og 

sammen utgjør byggetrinnene en forlengelse av universitets- og IPARK området i det vakre 

kulturlandskapet.  

Vedlagt skisseprosjektrapport18 viser ytterligere redegjørelser omkring landskap, delområder, bygg 

og funksjoner i vedlegg 5.13. 

 

 

Figur 3-1: Nye SUS BT2 viderefører prinsippene fra BT1 som bygningsstrukturen, torg, orientering og innganger, det grønne 
som flettes igjennom, funksjoner til bygg, og funksjonelle forbindelse. . 

                                                           
17 (Helse Stavanger HF, 2021) 
18(Nordic COWI, 2021 
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Sykehusets nære forbindelse til det eksisterende universitetet vil styrkes ytterligere med det 

planlagte bygg for forskning og undervisning på OPT1, og gi en enda tettere integrering mellom 

universitet, sykehus og forskning. 

 

De forskjellige byggenes innhold i BT1 er basert på lik funksjon; døgnbehandling med sengerom 

samles i sengebygg, tyngre funksjoner som operasjon, radiologi og laboratorier samles i 

behandlingsbygg, mens lettere funksjoner som poliklinikk- og dagbehandling samles i poliklinikkbygg. 

Dette grunnkonseptet er videreført i BT2.  

 

Campusbyggenes enkle volumer i BT2 viderefører også BT1 bygningsstrukturen med 

publikumsarealer lokalisert på bakkeplan og enkel orientering med hovedinnganger fra det nye 

torget. Unntaket til dette er bygget på SH2-1 som knyttes tettere til BT1. 

 

Kollektivaksen strukturerer bebyggelsen og de to hovedtorgene, sykehustorget i BT1 og det nye 

torget i BT2. Det nye torget i BT2 får også bymessig karakter og kvaliteter, med utadrettede 

funksjoner på nivå med torget. Torget har et naturlig fall nord-syd, og inngangene med tilhørende 

etasje tilpasses naturlige dette.  

For alle bygg rundt torget med unntak av inngangen til PHV blir hovedadkomstetasje på plan U1.  

For PHV legges inngangen litt lavere med tilpassing til terrengfallet. 

 

Figur 3-2: Bygningsgrep og overordnet funksjonsorganisering i BT2. 
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3.1.1. Hovedgrep adkomster 

Kollektivaksen blir den viktigste transportåren for kollektivtrafikk, gående og syklende også i BT2, og 

forbinder torget i BT1 med det nye torget i BT2. Biladkomst til delområdene skjer på mateveier fra 

vest til parkering som avvikles i parkeringshus på tomter vest for BT1. Herfra ledes gående videre til 

fordeling fra det nye torget. 

 

 

Figur 3-3: Hovedgrep adkomster 

 

Delområde SH2-1 er det eneste bygget i BT2 som ikke får adkomst fra det nye torget, dette bygget 

får hovedadkomst direkte fra mateveien til torget i Nye SUS BT1, og knyttes funksjonelt og fysisk 

tettere på BT1, bygg D.  

 

Varegården øst for bygg C i BT1 beholdes. Det vil bli noe kryssende trafikk over torget i BT2, men 

utformingen vil sikre at det allikevel vil være et areal som er på fotgjengernes premisser. 

 

Som en del av prosjektet inngår også utvidelse av parkeringshus i vest med tre ekstra etasjer. 

3.1.2. Hovedgrep delområde SH2-1 

På delområde SH2-1 ligger et bygg med dagbehandling og poliklinikk i 5 etasjer. Bygget er organisert 

og planlagt med en generell og fleksibel struktur som kan ivareta mange forskjellige avdelinger. Dette 

er også viktig med tanke på fremtidige bruksendringer. 
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Figur 3-4: Hovedgrep delområde SH2-1 

 

Bygget er beliggende vest for bygg D i BT1 og formet som en L med hovedinngang fra nordøst. Dette 

bygget er knyttet tett opp til funksjonene i bygg D og derfor forbundet til ringen i BT1 i begge etasjer.  

Bygget grenser mot sykehusparken i vest, og mellom bygget og sengebygg C oppstår et flott og 

relativt skjermet grønt gårdsrom, som kan brukes både til bevegelse og stille opphold. 

  

  

ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREAL- 

STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV NETTO 

M2 
BRUTTO 

Somatikk. Poliklinikker/dagområde         

Poliklinikker/dagbehandling Øvrige 53 33 1 760   

Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740   

Nye funksjoner   33 542   

sum     4 042   

Ikke medisinsk service          

Personalservice     1 165   

sum     1 165   

Kontorer undervisning og administrasjon         

Kontorer og møterom        190   

Undervisning og forskning (forskningsposten)     130   

Undervisning, klinikknært     300   

sum     620   

SUM TOTALT     5 827 11 800 

 Tabell 3-1: Arealer SH2-1. Netto program og brutto totalt. 
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3.1.3. Hovedgrep delområde OPT4 

Programmet for bebyggelsen på OPT4 er delt i en enklere og delvis utadrettet del med kantine, 

kontorer og møterom, og en sykehusfaglig tyngre del med dagkirurgi og poliklinikk. Programmet for 

øvrig består av bl.a. lab og storkjøkken. 

 

 

Figur 3-5: Hovedgrep delområde OPT4 

 

Volumoppbyggingen svarer på todelingen med en smal lamell mot kollektivaksen, og et større 

rektangel med gårdsrom beliggende mot øst.  

 

Beliggende mellom torget og bygg C i BT1 er det valgt å legge inngangen inntrukket på hjørnet mot 

torget, og lede publikum inn i et større glassoverdekket volum mellom byggene for videre horisontal 

og vertikal fordeling. Bygget er knyttet til bygg C og OPT5-N med både gangbroer og kulverter. 
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ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREAL- 

STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV 

NETTO M2 
BRUTTO 

Somatikk. Poliklinikker/dagområde         

Poliklinikker/dagbehandling med relasjon til Dagkirurgi 81 33 2 700   

sum     2 700   

Operasjon og oppvåkning         

Operasjon døgn og dag 16 105 1 680   

Preoperativ og postoperativ oppvåkning 32 19 596   

sum     2 276   

Medisinsk service         

Billeddiagnostikk 5 40 200   

sum     200   

Laboratorier og Apotek         

Stikkpoliklinikk     150   

Blodgivning     250   

Stamcellelab     200   

sum     600   

Ikke medisinsk service          

Medisinsk teknologi og informatikk     330   

Øvrig intern service     460   

Kjøkken     1 000   

Personalservice     1 914   

Pasientservice     1 000   

sum     4 704   

Kontorer undervisning og administrasjon         

Kontorer og møterom        4 630   

Undervisning og forskning (lab, biobank)     850   

Undervisning, klinikknært     550   

sum     6 030   

SUM TOTALT     16 510 34 800 

Tabell 3-2: Arealer OPT4. Netto program og brutto totalt . 

3.1.4. Hovedgrep delområde OPT5 Nord 

På delområde OPT5 NORD ligger bygget for rehabilitering med døgnbehandling. Hovedinngangen er 

fra det nye torget på plan U1. Bygget er L formet og har en stor takterrasse på plan 1 der 

sengeposten ligger.  
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Figur 3-6: Hovedgrep delområde OPT5 Nord. 

 

Bygget inneholder utover døgnbehandling trenings- og poliklinikk funksjoner knyttet til 

rehabilitering. De øverste tre etasjene utgjøres av generelle kontorer og møterom. Bygget har en 

nærhet til psykiatri som gir muligheter for sambruk av areal som treningsareal/gymsal med 

spesialisert utstyr. Bygget er fysisk koblet til OPT4 og PHV med gangbro i og kulvert.  
 

  

ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREAL- 

STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV 

NETTO M2 
BRUTTO 

Somatikk. Poliklinikker/dagområde         

Poliklinikker/dagbehandling Rehab 8 33 270   

sum     270   

Døgnbehandling                

Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527   

sum     527   

Medisinsk service         

Fysioterapi, LMS og BHM     1 640   

sum     1 640   

Ikke medisinsk service          

Øvrig intern service     260   

Personalservice     355   

sum     615   

Kontorer undervisning og administrasjon         

Kontorer og møterom        2 500   

Undervisning, klinikknært     200   

sum     2 700   

SUM TOTALT     5 752 13 100 

Tabell 3-3: Arealer OPT5-N. Netto program og brutto totalt. 
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3.1.5. Hovedgrep delområde OPT5 og OPT6 

Psykisk helsevern (PHV) er lokalisert på delområde OPT5 og OPT6. Her har hensynet til utsikt, god 

kontakt med natur og velegnede utearealer blitt prioritert med tanke på plassering på tomten. 

Hovedinngang til hele anlegget ligger i frontbygget som henvender seg til torget.  

 

 

Figur 3-7: Hovedgrep delområde OPT5 og OPT6 psykiatri (PHV) 

 

Volumoppbyggingen er et rektangel med et indre hagerom. Frontbygget har seks etasjer. inkl. 

kjelleretasje. Utover polikliniske funksjoner og elektrokonvulsiv (ECT)-behandling, inneholder det 

også arealer for administrasjon og ledelse PHV, forskningsarealer samt AMK og arealer for 

sykehusledelsen. Bygget er forbundet til bygget for rehabilitering med kulvert og bro i plan 4.  

 

Fra frontbygget fordeles pasienter i døgnbehandling videre til ryggraden med aktivitets- og 

behandlingsfunksjoner og til døgnpostene. Ryggraden i to etasjer har en friere dynamisk utforming, 

og er preget av mye lys og kontakt ut til omgivelsene. Døgnpostkubene er enkle volumer med indre 

hagerom i to etasjer. Det er tilrettelagt for biladkomst til akutt- og sikkerhetspostene samt BUP.  

  



 
Dokumentnr.: NYESUSBT2-BH-O-RP-0002 Dato: 19.10.2021 

Tittel: Konseptrapport Revisjon: 02 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 47 av 99 

 

  

ANTALL 
ENHETER 

VEILEDENDE 
AREALSTANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO 
M2 

BRUTTO 

Sengeområde PHV         

Sengeområde Akutt og Psykose 94 46                                           4 324    

Sengeområde Alder 16 53                                              848    

Sengeområde Sikkerhet 26 60                                           1 560    

Sengeområde BUP 16 60                                              960    

Sum 152                                             7 692    

Pasientservice          

Pasientservice (aktivitetsareal) BUP sikkerhet 42 30                                           1 260    

Pasientservice (aktivitetsareal)  110 10                                           1 100    

Skole                                                  150    

Vestibyle                                                  400    

Sum                                               2 910    

Behandling         

Behandler/døgnplass 91 15                                           1 365    

ECT                                                  163    

Sum                                               1 528    

Mottak         

Sum                                                  120    

Ikke-medisinsk service         

Ikke medisinsk service                                                  300    

Personalservice                                                  500    

Sum                                                  800    

Poliklinikk         

Poliklinikk VOP                                                  600    

Poliklinikk BUP                                                  600    

Sum                                               1 200    

Administrasjon         

Administrasjon PHV                                                  450    

Ledelse og administrasjon SUS                                               1 566    

Sum                                               2 016    

Forskning og undervisning         

Forskning og undervisning                                               1 000    

Undervisning, klinikknært                                                  450    

Sum                                               1 450    

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester       

AMK     200   

Sum                                                  200    

SUM TOTALT                                             17 916  36 000 

Tabell 3-4: Arealer OPT5, 6-PHV. Netto program og brutto totalt. 
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3.1.6. Hovedgrep delområde OPT1 

På delområde OPT1 kommer det et bygg med forsknings- og undervisningsarealer tilhørende Helse 

Stavanger. Dette skal samlokaliseres med fakultetsarealer for Helsefakultetet ved Universitetet i 

Stavanger (UiS).  

 

Tanken er at det skal fremstå som ett bygg, tilrettelagt for samhandling og sambruk. 

 

Byggets volum er her vist organisert rundt et indre gårdsrom, men med åpninger slik at det muliggjør 

en offentlig bevegelse på tvers gjennom kvartalet. Høydene mot kollektivaksen og torget vil være 

noe lavere enn på østsiden av aksen, for å ivareta gode sol- og utsiktsforhold.  

 

 

Figur 3-8: Hovedgrep delområde OPT1. Areal skissert blått på OPT1 tilhører forsknings- og undervisningsarealer for Helse 
Stavanger (6 700 m2 BTA). Grå arealer på OPT1 tilhører helsevitenskaplig fakultet på UiS (15 000 m2 BTA). 

 

Bygningsmassen i dette delområdet er ikke ytterligere spesifisert i skisseprosjektet. Det forutsettes at 

det vil bli et eget prosjekt i samarbeid med UiS som vil behandle disse arealene. 

 

Programmert netto areal, Helse Stavanger: 3 730 m2 

Brutto areal, OPT1: 6 700 m2 (HST) + 15 000 m2 (UiS) 
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3.1.7. Hovedgrep ytterligere utvidelse 

 

Figur 3-9: Hovedgrep for mulige ytterligere utvidelser. 

Det har vært viktig at hovedgrepet for BT2 sikrer areal for ytterligere utvidelse med hensiktsmessig 

plassering. Tyngdepunktet for fremtidig utvidelse ligger nå øst på delområde OPT5, mellom 

somatikken og psykiatrien. Dette muliggjør en utvidelse av begge disse hovedfunksjoner, med gode 

funksjonelle sammenhenger til allerede utbygget areal, både i form av kulvert og gangbroer. 

 

I tillegg er det mulig med en mindre utbygging helt sør i området, på OPT6. Dette kan være for mer 

eksterne funksjoner, som ikke nødvendigvis har så stort direkte nærhetsbehov til andre deler av SUS. 

Det kan selvfølgelig også brukes til utvidelse av PHV.  

 

På delområde OPT2 gis også mulighet til utvidelse, som en konsekvens av at sykehuset gir 

universitetet areal på OPT1. Her er det naturlig å plassere funksjoner knyttet til undervisning og 

forskning. Resterende del av OPT2 vil være for andre formål enn SUS. Dette gjelder også OPT3. Helse 

Stavanger har ikke noen ytterligere opsjon på areal på disse to tomter. 

 

TOMT ESTIMAT BRUTTO AREAL 

OPT5-N_1 10 500 m2 

OPT5-N_2 14 000 m2 

OPT5-PHV 2 500 m2 (utvidelse med ekstra etasje) 

OPT6 5 500 m2 

OPT2 15 000 m2 

Totalt 47 500 m2 

Tabell 3-5: Arealoversikt over mulige ytterlige utvidelser fordelt på tomter. 
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Arealene ovenfor er kun grovt estimert, for å gi et anslag på fremtidige muligheter. Volumer og 

arealer vil studeres nærmere i kommende arbeid med detaljregulering av delområdene. 

3.1.8. Forbindelser inngangsetasjer 

På inngangsnivå for de 

forskjellige byggene er det de 

utvendige torg, gater og akser 

som binder dem sammen. 

Denne strukturen er tydelig og 

godt synlig, og gjør at det blir 

lett for besøkende å orientere 

seg i området. Arealet 

utendørs vil også bli flott 

opparbeidet, med stort innslag 

av grønt, og vil bidra til at det 

vil bli en hyggelig og rekreativ 

opplevelse å bevege seg 

utendørs på Ullandhaug. Bil og 

annen tyngre trafikk er 

begrenset til et minimum, slik 

at området i stor grad er 

utformet på fotgjengernes 

premisser. For mange vil dette 

bli den primære og mest 

naturlige måten å bevege seg 

mellom de forskjellige bygg og 

funksjoner på.  

 

Terrenget i området faller mot 

sør, slik at hovedinngangene 

vil opptre på forskjellige 

innbyrdes etasjeplan. 

 

Det vil ikke være noen 

innvendige forbindelser på dette nivået. Men i tillegg til torg, gater og akser, vil det også etableres 

snarveier i grøntdragene på tvers i området. Disse vil ytterligere øke mulighetene og attraksjonen i å 

bevege seg utendørs på bakkeplan.  

 

3.1.9. Forbindelser kulverter 

All intern transport av varer skal foregå i kulverter, med unntak av det som kan transporteres i 

rørpost og i tøy- og avfallssug. Transporten vil i størst mulig grad skje automatisert med autonome 

mobile roboter (AMR). Det er i BT1 etablert et sentralt varemottak og en avfallssentral som skal 

forsyne og betjene hele SUS, også BT2. Det eneste unntaket er storkjøkken som får et eget 

varemottak, dog ut mot samme sentrale varegård. Med tanke på all transport som skal foregå 

internt, er det svært viktig med et robust og godt dimensjonert kulvertsystem. På bakgrunn av dette 

Figur 3-10: Flyt bakkeplan / inngangsetasjer. 

Figur 3-11: Forbindelser inngangsetasjer. 
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er det mellom bygg C og OPT4 planlagt en stor utvidelse av kulverten, en hall, som kan brukes til 

oppstilling og mellomlagring av vogner og utstyr.  

 

Alle nye bygg i BT2 vil kobles på kulvertsystemet.  Siden terrenget faller mot sør, vil det være behov 

for nivåsprang i kulvertene. Dette vil ivaretas med heiser ved to steder, ett i OPT4 og ett i OPT5-N.  

 

 

 
Figur 3-12: Kulvert forbindelser, BT2. 

 

Kulvertene er plassert slik at de enkelt når tak i de forskjellige heiskjerner og varelagerautomater som 

skal ivareta den videre vertikale transporten i respektive bygg. Varelagerautomater vil bli etablert i 

SH2-1 og OPT4. En spesielt intensiv transportvei vil oppstå til heiser øst i OPT4. Disse to heisene 

ivaretar transport av sterilt gods til og fra operasjonsområdene. 

 

Kulvertene skal forbeholdes logistikk, og til en viss grad også bevegelse for ansatte. Pasienter eller 

besøkende skal ikke bevege seg i kulverter. Dette gjelder både hvis de går på egen hånd eller hvis de 

blir kjørt av portør. 

 

I tillegg til logistikkulvert vil det også være kulvert for tekniske føringer. Denne sammenfaller i all 

hovedsak med logistikkulverten (plassert under eller ved siden) men der vil også være behov for 

noen ekstra føringsveier (f.eks. mellom OPT1 og bygg D). 

3.1.10. Forbindelser gangbroer 

Som et supplement til utendørs bevegelse på bakkeplan, og transport i kulverter, er det lagt opp til 

forbindelser mellom byggene oppover i etasjene med gangbroer. Gangbroene er i utgangspunktet 

både for pasienter og ansatte. I BT1 utgjør ringen en forbindelse i to etasjer som knytter sammen alle 
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bygg.  Det nedre nivå (plan 02) er åpent for allmenn ferdsel, mens det øvre (plan 03) er forbeholdt 

ansatte og transport av pasienter i mer eller mindre kritisk tilstand.  

 

SH2-1 foreslås å koble på ringen i begge nivåer. Det gir dette bygget robuste, fleksible og 

fremtidsrettede forbindelser.  

 

For byggene ved det nye torget 

foreslås en forbindelse i plan 

02. OPT4, OPT5-N og PHV 

knyttes da sammen på samme 

nivå. Denne aksen ligger tett på 

de vertikale heiskjerner i 

respektive bygg, slik at videre 

transport vil gjøres enklere. 

Langs aksen ligger 

kontorfunksjoner, dvs. ingen 

pasientrelatert virksomhet, 

som gjør at 

gjennomgangstrafikk vil bli 

mindre krevende.  

 

Det er en utfordring der 

gangbroaksen møter og skal 

føres videre gjennom bygg C. 

Her ligger akuttfunksjoner, dvs. 

pasientrelatert virksomhet der 

det ikke er ideelt med 

gjennomgangstrafikk. 

Påkoblingen vil også kreve noe 

ombygging av arealet. 

 

Det vil være behov for noe 

pasienttransport langs denne 

aksen i plan 02, men det vil 

være i et begrenset omfang. 

Det er gjort analyser som 

peker på mellom syv og 13 pasienter per dag. Dette utgjøres i hovedsak av pasienter fra dagkirurgi i 

OPT4 som etter operasjon skal legges inn på sengepost i BT1, men også noen få pasienter som 

transporteres mellom sengepost og rehab samt mellom PHV og funksjoner i BT1.  

 

For øvrig vil gangbroene kunne brukes av ansatte som vil ha en fordel av denne forbindelse, spesielt 

med tanke på etablering av kontorer og møterom i både OPT4 og OPT5-N, men det krever at 

prosjektet på et senere tidspunkt vurderer akuttavdelingens utforming og plassering. 

Akuttavdelingen bør skjermes mest mulig for gjennomgangstrafikk. Det er også mulig å vurdere 

gangbro mellom OPT4 og bygg C i plan 04, der det ligger en sengepost. 

Figur 3-13: Flyt gangbro mellom BT1 og BT2. 
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3.2. Kostnadskalkyler BT2 

Den deterministiske kalkylen synliggjøres som basiskostnad (grunnkalkyle med tillegg for 

uspesifiserte kostnader), og har gjennom en usikkerhetsanalyse dannet grunnlaget for beregning av 

forventet tillegg (konto 11) med tilhørende usikkerhetsavsetning (konto 12).  

Det vises til for øvrig til notat for basiskostnader byggetrinn 2 (NO-PGL-201) som beskriver 

beregningsmetodikk, og beskriver forutsetninger for basiskostnadene. 

 
De overordnede forutsetningene 

 Prisnivå januar 2021 

 Referanse: Kostnadsberegninger for byggetrinn 1 på Ullandhaug med erfaringer fra inngåtte 
kontrakter på bygningsmessige og tekniske entrepriser. Prosjektregnskap Nytt 
Østfoldsykehus 

 Standard og kvalitet: Tilsvarende hovedprogram del 2 Teknikk 

 Kostnadsstruktur: NS 3451 Bygningsdelstabell og NS3453 Spesifikasjon av kostnader i 
byggeprosjekt 

 Entrepriseform: Kostnadsberegningene er basert på utførelsesentrepriser / byggherrestyrte 
entrepriser (som byggetrinn 1) 

 Byggetid: Basert på en samlet byggetid på 4-5 år 

 

3.2.1. Basiskostnad BT2 

Basiskostnaden er inndelt i tre hovedområder: 

A. NYBYGG 

B. ØVRIGE DELPROSJEKTER 

C. OMBYGGING 

 

Hvert enkelt hovedområde er delt i delprosjekter. Detaljerte beregninger er også synliggjort i ISY-

Calcus-format.  

 

DELPROSJEKT FOR NYBYGG 

Kostnadsberegningene for nybyggene er delt opp i følgende objekter: 

A.1 SH2-1:  Poliklinikker og dagbehandling 

A.2 OPT1: Forskning og undervisning, samlokalisert med universitetet 

A.4 OPT4: Dagkirurgi, poliklinikk, BDS, forskningslab., kontor, storkjøkken, 
internservice, blodgivertjeneste 

A.5 OPT5-N: Rehabilitering døgnpost og poliklinikk, fysioterapi, lærings- og 
mestringssenter, behandlingshjelpemidler, kontor 

A.6 OPT5/6-PHV: Psykisk helsevern døgnposter, poliklinikk, AMK, kontor 

A.7  Tverrgående teknikk 
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ØVRIGE DELPROSJEKTER 

 

Utover de spesifiserte nybyggene er det opprettet egne objekter for: 

B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksisterende P-hus 

B.3 Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

B.4 Landskap med Park, Torg, Gårdsrom, Takhager 

B.5 Kulverter mellom bygg for logistikk og teknikk 

B.6 Gangbruer mellom bygg 

B7 MTU og inventar 

B8 IKT for alle nybygg 

 

OMBYGGING 

C1 Ombygging til sengeposter i Poliklinikk/dagbehandling i 2. etasje bygg A 
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Grunnlag for kostnadsberegningene  

 

Kostnadsberegningene er belyst og beskrevet på en-siffernivå i henhold til bygningsdelstabellen. 

Beregningene er i hovedsak utført på to-siffernivå. 

 

Nr. KONTO GRUNNLAG 

01 Felleskostnader Beregningen er basert på prosentvise andeler for rigging og 
drift av byggeplass for henholdsvis bygningsmessige anlegg 
(konto 02 og 07) og tekniske anlegg (konto 03-06 

02 Bygning Det er i hovedsak benyttet erfaringspriser pr. m² BTA på to-
siffernivå i kostnadsberegningen for konto 02. Elementene i 
kostnadsberegningen er delt på arkitekt og RI-fag. 

03 VVS-installasjoner Kostnadsberegningen er i hovedsak basert på 
kvadratmeterkostnader med justerte erfaringstall fra relevante 
prosjekter – anbud for Nye SUS byggetrinn 1, Nytt 
Østfoldsykehus og BUS i Bergen. 

04 Elkraft Kostnadsberegningen er basert på kvadratmeterkostnader med 
erfaringstall på relevante innkomne anbud for Nye SUS, 
byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det 
benyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 
000 m²) samt Norsk Prisbok. 

05 Tele og automatisering Kostnadsberegningen er basert på kvadratmeterkostnader med 
erfaringstall på relevante innkomne anbud for Nye SUS, 
byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det 
benyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 
000 m²) samt Norsk Prisbok. 

06 Andre installasjoner Kostnadsberegningen er basert på kvadratmeterkostnader med 
erfaringstall på relevante innkomne anbud for Nye SUS, 
byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det 
benyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 
000 m²) samt Norsk Prisbok. 

07 Utendørs Her er medtatt alle ytelser i forhold til opparbeidelse av 
utomhusanlegg og infrastruktur. Kalkylen er basert på Norsk 
Prisbok utarbeidet av Bygganalyse og egne erfaringstall basert 
på andre store prosjekter. 

08 Generelle kostnader Det er beregnet om lag 31% av entreprisekostnad (konto 01 – 
07). I tillegg er det medtatt ytelser til prosjektstøtte IKT og IKT 
Integratortjenester. 

09 Spesielle kostnader Kunstnerisk utsmykking er medtatt med om lag 0,8% av 
byggekostnad. Medisinteknisk utstyr (MTU) og inventar er 
kostnadsberegnet basert på 20% gjenbruk av MTU. 

10 Mva. Det er medtatt 25% merverdiavgift på konto 01 – 09. 
 

Tabell 3-6: Grunnlag og forutsetninger for kalkyle. 
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Basiskostnadene (konto 01 – 10) for nybyggene og de øvrige delprosjektene er kostnadsberegnet 

som følger:  

Konto Beskrivelse Kostnad 
MNOK 

Kostnad kr/m² 

  A.1 - A.7:   NYBYGG: 
 

  

01 Felleskostnader 854 8 341 

02 Bygning 2 011 19 640 

03 VVS-installasjoner 724 7 070 

04 Elkraft 354 3 456 

05 Tele og automatisering 334 3 265 

06 Andre installasjoner 127 1 239 

  SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 404 43 011 

07 Utendørs 0 0 

  SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 404 43 011 

08 Generelle kostnader 1 391 13 582 

  SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 5 795 56 593 

09 Spesielle kostnader 46 447 

10 Mva 1 460 14 260 

  SUM 01-10 BASISKOSTNAD NYBYGG (102 400 m²) 7 301 71 300 

      

  ØVRIGE DELPROSJEKTER  (BASISKOSTNADER)    

  Påbygg i 3 etasjer på eksisterende P-hus 228 16 030 

      

  Infrastruktur (vei, vann og avløp) 165   

      

  Landskap med Park, Torg, Gårdsrom, Takhager 208   

  Kulverter mellom bygg for logistikk og teknikk 126 66 858 

  Gangbruer mellom bygg 46 76 053 

  MTU og inventar 659 6 434 

  IKT for alle nybygg (konto 08 og 10) 156 1 526 

  Ombygging til sengeposter i 2. etasje bygg A 14 19 781 

      

  SUM 01-10 BASISKOSTNAD ØVRIGE DELPROSJEKTER 1 602   

      

  SUM 01-10 BASISKOSTNAD TOTALT 8 903 74 295 
Tabell 3-7: Totale basiskostnader med nybygg og øvrige delprosjekter. 

Huskostnadene (konto 01-06) for nybygg varierer fra kr. 33.663,- pr. m² for bygg på OPT5-Nord (med 

rehab., døgnområde) til kr. 45.594,- pr. m² for bygg på OPT4 (med operasjon, poliklinikk). 

Gjennomsnittlig kostnad (inklusive tverrgående teknikk) er på kr. 43.011,- pr. m². Totale 

basiskostnader (konto 01 – 10) er på 8 903 MNOK. Dette er om lag 85 MNOK lavere enn beregningen 

utført i steg 1 (fra mai 2021), og utgjør i underkant av 1 % av basiskostnaden som er i godt samsvar i 

beregning utført i steg 1.  

Basiskostnad per nybygg i byggetrinn er vist i tabell 3-7 og viser at kostnaden varierer fra 417 

millioner for utbygging på OPT1 til 2 656 millioner for utbygging på OPT4, før forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetning. 
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NYBYGG PRIS I MILLIONER 

SH2-1 716 

OPT1 417 

OPT4 2 656 

OPT5N 716 

OPT5,6 2 416 

Tverrgående teknikk 380 

Sum 7 301 

Tabell 3-8: Basiskostnad (konto 01-10)  per nybygg i byggetrinn 2. For basiskostnad totalt for byggetrinn 2 kommer 
basiskostnad for øvrige delprosjekter på 1 602 millioner i tillegg og summeres til 8 903 millioner kroner. 

3.2.2. Usikkerhetsanalyse BT2 

Usikkerhetsanalysen er utført i to omganger. Først av hele byggetrinn 2, og deretter av utbygging på 

tomtene SH2-1 og OPT1. Sistnevnte er nærmere beskrevet i 3.4.1  

Formålet med analysen var å gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av kostnadsusikkerheten i 

prosjektet.  

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført med teams-samling over to dager i september 2021. 

Deltakerne på analysen var sentrale personer i prosjektorganisasjonen og prosjekteringsgruppen.  

Det ble identifisert 41 usikkerheter hvor 9 av usikkerhetene ble klassifisert i kritikalitetskategori rød, 

19 av usikkerhetene ble klassifisert i kritikalitetskategori gul. I tillegg ble det identifisert 6 

kostnadsbesparende muligheter.  

Analysen er dokumentert i egen rapport19 og vedlagt. Analysen ga følgende sannsynlighetsfordeling.  

 

Figur 3-14: Sannsynlighetsfordeling fra usikkerhetsanalysen. Byggetrinn 2 har en basiskostnad på 8,90 milliarder. 
Usikkerhetsanalysen viser en forventet kostnad på 9,53 milliarder kroner og P85 på 10,97 milliarder kroner.   

Byggetrinn 2 har en basiskostnad på 8,90 milliarder. Usikkerhetsanalysen viser en forventet kostnad 

på 9,53 milliarder kroner og P85 på 10,97 milliarder kroner.  Standardavviket ble beregnet til 13,9 % 

av forventet kostnad.  

                                                           
19(Advansia, 2021) 
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Tornadodiagrammet illustrerer de usikkerhetsdrivere og kostnadselementer som påvirker 

kostnadene.  

 

Figur 3-15: Tornadodiagram viser de usikkerhetsdriverne og kalkylepostene som analysegruppen vurderte til å ha størst 
innvirkning på kostnadsusikkerheten som var U1 Marked, P4prosjektutvikling, løsning og omfang samt U6 Entreprenør. 

Samlet kostnadsoppstilling 
Basert på kostnadsberegningen av basiskostnader (konto 01 – 10) datert 07.09.21 og foreliggende 

rapport fra usikkerhetsanalysen datert 17.09.21, kan konto 01 – 12 kunne oppsummeres som følger: 

Konto Beskrivelse Kostnad 
MNOK 

Andel av 
entreprisekost 

Andel av 
basiskostnad 

  ALLE DELPROSJEKTER 
  

  

01 Felleskostnader 929,0 18,9 % 10,4 % 

02 Bygning 2 130,7 43,4 % 23,9 % 

03 VVS-installasjoner 739,4 15,0 % 8,3 % 

04 Elkraft 372,6 7,6 % 4,2 % 

05 Tele og automatisering 343,8 7,0 % 3,9 % 

06 Andre installasjoner 131,8 2,7 % 1,5 % 

  SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 647,3 94,6 % 52,2 % 

07 Utendørs 267,0 5,4 % 3,0 % 

  SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 914,3 100,0 % 55,2 % 

08 Generelle kostnader 1 631,6 33,2 % 18,3 % 

  SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 6 546,0 133,2 % 73,5 % 

09 Spesielle kostnader 576,6 11,7 % 6,5 % 

10 Mva 1 780,6 36,2 % 20,0 % 

  SUM 01-10 BASISKOSTNAD 8 903,2 181,2 % 100,0 % 

  RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSE  
   

11 Forventet tillegg 628,3 12,8 % 7,1 % 

  SUM 01 - 11 PROSJEKTKOSTNAD 9 531,5 194,0 % 107,1 % 

12 Usikkerhetsavsetning 1 435,5 29,2 % 16,1 % 

  SUM 01 - 12 KOSTNADSRAMME 10 967,0 223,2 % 123,2 % 

Tabell 3-9: Tabell 3 9: Samlet kostnadsoppstilling av basiskostnader og resultater fra usikkerhetsanalysen. 
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3.2.3. FDV kostnader BT2 

Hovedtallene for beregnet FDV-kostnader kommer fram i tabellen nedenfor. De generelle 

forutsetningene for beregningene er:  

 4 % kalkulasjonsrente 

 60 års analyseperiode 

 Alle kostnader er basert på kroneverdi i januar 2021 og inklusiv merverdiavgift 

 

Tabell 3-10: Årskostnadsberegninger for byggetrinn 2. 

 

3.3. Økonomisk bæreevne  

Helse Stavanger vil ha økonomisk bæreevne dersom summen av driftsgevinstene (netto fri 

kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen. Eventuelle behov for 

mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt må være innenfor helseforetakets og regionens 

handlingsrom. Analysene skal forbedre kvaliteten av beslutningsgrunnlaget, og bidra til økt 

bevisstgjøring av driftsøkonomiske konsekvenser av investeringsprosjektet. De økonomiske 

beregningene inngår i den samlede vurderingen for gjennomføring av prosjektet, som ett av 

vurderingselementene sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative vurderinger.  

Helse Stavanger har ikke økonomisk bæreevne til å bygge ut hele byggetrinn 2. De økonomiske 

analysene indikerer at foretaket har økonomisk bæreevne til å bygge for rundt 2 milliarder kroner. 

Det tilsvarer en utbygging av SH2-1 og OPT1 og det er dette alternativet som er vurdert i den 

økonomiske analysen.  

3.4. Valg av første fase i BT2 

På grunn av den økonomiske bærekraften til Helse Stavanger må byggetrinn 2 bygges etappevis. 

Helse Stavanger har derfor vært gjennom en krevende prioritering hvor fordeler og ulemper med 

forlenget mellomfase for hvert enkelt fag har blitt vurdert. 

Mandatet for konseptfasen byggetrinn 2 ble godkjent i styremøte i Helse Stavanger 26. februar 2021. 

I mandatet godkjennes evalueringskriteriene for konseptfasen:  

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

universitetssjukehus:  
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Kvalitet i pasientbehandlingen  

Godt og sikkert arbeidsmiljø  

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon  

Tilrettelagt for etappevis utbygging  

Andre samfunnseffekter  

Gjennomføringsrisiko og tid  

Økonomi og prosjektkostnad  

Økonomi – drift 

Hvert planlagt bygg i BT2 er vurdert opp mot evalueringskriteriene sammenliknet med 0-alternativet 

(forlenget mellomfase). En evalueringsmatrise med tallvurdering (1-3) er beskrevet i tabell 3-9. 

 

Kvalitet i pasientbehandling 

Alle fag ser gode muligheter for økt kvalitet i pasientbehandling i nye bygg på Ullandhaug. De fleste 

fagene trekker frem bedre samhandling og tverrfaglighet som viktige faktorer. På dette målekriteriet 

er det vanskelig å skille byggene fra hverandre, med unntak av bygget på tomt OPT1. Dette bygget er 

til forskning og undervisning. På sikt vil dette bidra til bedre pasientbehandling, men i evalueringen 

vurderes det som lavere verdi ettersom effekten er mer indirekte.  

For 0-alternativet vil det være krevende å tilby god kvalitet i pasientbehandling med flere lokasjoner 

som gir spredt fagmiljø og oppstykket behandlingsforløp. 

 

Godt og sikkert arbeidsmiljø 

Alle fag vurderer at BT2 bidrar til bedre arbeidsmiljø. I evalueringen er det skilt ut to bygg som 

vurderes til å ha størst effekt.  

1. Det er bygget på SH2-1 med begrunnelse i at det i dette bygget skal være poliklinikk og 

dagbehandling med nærhetsbehov til sengebyggene. Dette er i stor grad små fag med 

sårbare fagmiljøer. Disse fagmiljøene har en større ulempe med delt drift.  

2. Vold mot ansatte er et større problem i psykiatrien enn i andre fag. Bedre bygningsstruktur 

som er mer tilrettelagt for oppfølging av pasienter, og med nærhet til uteområder både for 

skjermede og åpne poster, vurderes som viktige for arbeidsmiljøet i psykiatri.  

For 0-alternativet vil det være svekkende for arbeidsmiljø at små fagmiljøer vil være spredt på flere 

lokasjoner samtidig som psykiatri blir værende i arealer hvor Helse Stavanger i dag har flere 

uønskede hendelser med vold mot ansatte. 

 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 

Alle byggene i BT2 er godt tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon. Alle polikliniske poster 

har avsatt to undervisningsrom per 24 U/B-rom. Tilsvarende er det to undervisningsrom per 40 

plasser for dagbehandling.  
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Bygget på OPT1 skal bygges i samarbeid med UiS med mål om å dra nytte av begge organisasjoners 

felles innsats for forskning, utdanning og innovasjon.  

For 0-alternativet vil det være utfordrende å legge til rette for forskning, utdanning og innovasjon i 

de eksisterende arealene på Våland. Samlet er det estimert rundt 50 prosent mer areal for 

undervisning på Ullandhaug sammenliknet med bygningsmassen på Våland.  

 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 

Hele byggetrinn 2 er planlagt for å legge til rette for en etappevis utbygging. Infrastruktur til byggene 

må henge sammen i et kulvertsystem. Dette er noe enklere å få til dersom utbyggingen starter nord 

på tomtene og bygges sørover. Dette er grunnlaget for å gi tomtene nær byggetrinn 1 en høyere 

karakter.  

For 0-alternativet muliggjøres ikke utbygginger på Ullandhaug videre etter fullført BT1. 

 

Andre samfunnseffekter 

Alle byggene planlagt på Ullandhaug har positiv samfunnseffekt ved at det planlegges for god 

pasientbehandling, undervisning og forskning. Bygget på OPT1 vurderes til å ha en høyere 

samfunnseffekt enn de øvrige byggene ettersom dette bygget i størst grad legger til rette for 

samarbeid med UiS.  

For 0-alternativet vil samfunnseffektene være begrenset. Alternativet legger ikke forholdene til rette 

for forskning, utdanning eller innovasjon. Samarbeidsmuligheten med UiS svekkes ved at hoveddelen 

av forskningsmiljøet og undervisningsarealene til sykehuset blir værende på Våland.  

 

Gjennomføringsrisiko og tid 

I usikkerhetsanalysen vurderes markedsrisikoen som største usikkerhet. Denne usikkerheten 

avgrenses når omfanget av første fase av BT2 blir begrenset. De to mest omfattende byggene er på 

tomtene OPT4 og OPT5-6 og disse har derfor fått lavere skår.  

For 0-alternativet vil det være behov for oppgradering av eksisterende bygg med lav teknisk 

standard. Gitt at oppgradering er begrenset til vedlikehold og oppdatering av eksisterende arealer 

vurderes risikoen lavere som gir en høyere skår. 

 

Økonomi og prosjektkostnad 

Helse Stavanger har ikke økonomisk bærekraft til å bygge ut hele BT2, og må derfor planlegge for en 

etappevis utbygging. SH2-1 og OPT1 samt nødvendig infrastruktur er innenfor foretakets økonomiske 

bærekraft. Byggene på tomtene OPT4 og OPT5-6 er de dyreste byggene og har derfor fått lavest skår. 

For 0-alternativet vil det være oppgraderingsbehov i eksisterende bygningsmasse. 

Oppgraderingsbehovet er nærmere beskrevet i avsnitt om økonomisk analyse.  
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Økonomi – drift 

Alle byggene har relativt like driftskostnader, men samlet for sykehuset er det større fordeler ved å 

ferdigstille byggene på SH2-1, OPT1 og OPT4. Ved å ferdigstille disse byggene kan sykehuset frigjøre 

Sydbygget på Våland. Det fører til reduserte driftskostnader for foretaket. 

 

Samlet evaluering 

Evalueringen gir en god oversikt over fordeler og ulemper for de ulike byggene i BT2 sammenliknet 

med 0-alternativet.  

EVALUERINGSKRITERIER 
TOMTEALTERNATIV 

0-ALT SH2-1 OPT1 OPT4 OPT5N OPT5-6 

Kvalitet i pasientbehandlingen 1 3 1 3 3 3 

Godt og sikkert arbeidsmiljø 1 3 2 2 2 3 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og 
innovasjon 

1 3 3 3 3 3 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 1 3 3 3 2 2 

Andre samfunnseffekter 1 2 3 2 2 2 

Gjennomføringsrisiko og tid 3 3 3 1 2 1 

Økonomi og prosjektkostnad 3 3 3 1 2 1 

Økonomi – drift  1 3 2 3 2 2 

Tabell 3-11: Evalueringsmatrise av planlagte bygg Nye SUS BT2 sammenliknet med 0-alternativ. Vurdering er tall og 
fargedefinert, hvor 3 – grønn – mest positiv vurdering, 2 – gul – mellomvurdering, 1 – rød – lavest vurdering. 

Alternativet med flest lave vurderinger (rød) på evalueringskriteriene er 0-alternativet. 

Gjennomføringsrisiko og økonomi vurderes som gode (grønn), men kvaliteten i tjenesten, både 

pasientbehandling og arbeidsmiljø, vurderes vesentlig lavere enn i alle andre alternativer. Flere av 

alternativene ligger jevnt i vurderingene. OPT4 og OPT5/6 er de dyreste byggene og får dermed 

lavest vurdering (rød) på «Gjennomføringsrisiko og tid» og «Økonomi og prosjektkostnad». 

Utbygging først på tomtene OPT5N og OPT5-6 vil være krevende med infrastruktur og teknikk fra BT1 

helt nord på Ullandhaug-tomten og vurderes dermed middels (gul) på «Tilrettelagt for etappevis 

utbygging». 

Økonomisk bærekraft begrenser kostnadsrammen for første fase i BT2 til omtrent 2 milliarder. Det 

begrenser utvalget av mulige alternativer for første fase til: 0-alternativ, SH2-1 alene, OPT1 alene, 

OPT5N alene, SH2-1 og OPT1, SH2-1 og OPT5N eller OPT1 og OPT5N. Som vist i tabell 3-7 i kapittel 

3.2.1 er kostnadsrammen for OPT4 og OPT5-6 er utenfor økonomisk bærekraft på 2 milliarder og må 

vente til neste fase av BT2.  

Av de mulige alternativene vurderes utbygging på SH2-1 og OPT1 som det beste alternativet. 

Kombinert skårer de godt på de fleste evalueringskriteriene. Utbygging på SH2-1 vil gi bedre kvalitet i 

pasientbehandling til fagområder som ville være delt mellom Våland og Ullandhaug i mellomfasen. 

Samtidig gir det bedre arbeidsmiljø for små fagmiljø som vil samles på Ullandhaug med SH2-1. OPT1 

vil tilrettelegge for forskningsaktivitet sentralt plassert på Ullandhaug med godt samarbeid med UiS 

med sitt helsevitenskaplige fakultet på samme tomt. Samtidig legger utbygging på SH2-1 og OPT1 til 
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rette for etappevis utbygging med gode muligheter for videre utbygging på OPT4, OPT5N og 

OPT5/OPT6 når økonomisk bærekraft gir mulighet for det.  

Bygging på tomtene SH2-1 og OPT1 er anbefalt alternativ. Prosjektet anbefaler oppstart så snart som 

mulig slik at den erfaring og kompetanse som er etablert i prosjektorganisasjonen kan videreføres. 

3.4.1. Usikkerhetsanalyse for første fase 

Den oppdaterte usikkerhetsanalysen for Nye SUS BT2 gjenspeiler en første fase av byggetrinn 2 med 

gjennomføring av delprosjektene SH2-1 og OPT1. 

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført på teams med sentrale personer i prosjektorganisasjonen og 

prosjekteringsgruppen.  

Usikkerhetsanalysen er dokumentert i egen rapport20 og vedlagt. Analysen ga følgende 

sannsynlighetsfordeling:  

 

Figur 3-16: Den oppdaterte usikkerhetsanalysen av BT2 viser sannsynligprosjektkostnad i s-kurve. 

Første fase i byggetrinn 2 har en basiskostnad på 1,58 milliarder. Usikkerhetsanalysen viser en 

forventet kostnad på 1,71 milliarder kroner og P85 på 1,93 milliarder kroner. Standardavviket ble 

beregnet til 12 % av forventet kostnad. 

                                                           
20  (Advansia, 2021) 
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Figur 3-17: Tornadodiagrammet viser spredningen for prosjektkostnadene. 

3.4.2. FDV kostnad første fase 

Hovedtallene for beregnet FDV-kostnader for første fase i BT2 kommer fram i tabellen nedenfor. De 

generelle forutsetningene for beregningene er:  

 SH2-1 og OPT1 

 4 % kalkulasjonsrente 

 60 års analyseperiode 

 Alle kostnader er basert på kroneverdi i januar 2021 og inklusiv merverdiavgift 

I den økonomiske analysen er investerings og prosjektkostnader behandlet som finanskostnad og 

ikke driftskostnad.  

 

Tabell 3-12: Års kostnadsberegninger for første fase. 
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3.5. Oppdatert økonomisk langtidsplan 

I konseptfasen er økonomisk langtidsplan for Helse Stavanger oppdatert. Arbeidet bygger på 

økonomisk langtidsplan godkjent av styret i Helse Stavanger 28. mai, 2021; sak 34-21. Ny regional 

inntektsfordelingsmodell er lagt til grunn i oppdateringen.  

De økonomiske bærekraftberegningene inkluderer en økning i resultatkravet i 2022 på kr 35 mill. 

Bakgrunnen for økningen er revidering av regional inntektsfordelingsmodell. Ny modell har gitt 

foretaket en økning i driftsinntektene ut over det som ble lagt til grunn i forrige langtidsplan. 

Revidert modell ble besluttet av Helse Vest RHF juni 2021, og var derfor ikke inkludert i årets 

revidering av økonomisk langtidsplan.     

Grafen under viser akkumulert avvik mellom finansieringsevne og investeringsplaner, med 

oppdaterte resultatkrav i 2022. Den viser at foretaket har et positivt handlingsrom med tanke på 

økte investeringer for neste byggefase.  

 

Figur 3-18: Oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) til 2041. 

Den økonomiske analysen viser at Helse Stavanger har økonomisk bærekraft til å gjennomføre et 

byggeprosjekt på omkring 2 milliarder gitt de forutsetninger som er beskrevet i dette avsnittet. Det 

fører til at anbefalt byggetrinn 2 – fase 1 er innenfor foretakets økonomiske bærekraft.  

3.5.1. Oppsummering økonomisk bærekraft 

Anbefalt alternativ er vurdert opp mot 0-alternativet. Helse Stavanger har økonomisk bærekraft til 

begge alternativer, men ved å selge frigjort del av tomt på Våland gir anbefalt alternativ noe bedre 

økonomisk bærekraft.  

En gjennomføring av prosjektet forutsetter at Helse Stavanger får et lån på 1,41 milliarder kroner. I 

tillegg øker behovet for mellomfinansiering i perioden frem til 2030.  

Gitt forutsetningene nærmere beskrevet i de neste avsnittene kan Helse Stavanger gjennomføre 

anbefalt alternativ.   

3.5.2. 0-alternativ 

0-alternativet er innledningsvis beskrevet i avsnitt 1.5 og forutsetter at sykehuset driftes på flere 

geografiske lokasjoner.  
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Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner driftes i nye bygg på 

Ullandhaug. Psykiatri, dagkirurgi, rehabilitering, poliklinikk og dagbehandling, forskningsaktiviteter, 

stab- og støttefunksjoner mm blir værende igjen på Våland eller i andre arealer. I 0-alternativet 

vurderes dette til å være til 2041. Årstallet 2041 må ikke leses som flyttedato, men 20 år fremstår 

som en fornuftig tidshorisont i de økonomiske beregningene.   

 

Investeringer i 0-alternativet 

For å fortsette sykehusdrift i de eksisterende byggene kreves det en rekke investeringer. Flere av 

byggene er gamle og har større oppgraderingsbehov. Eiendomsavdelingen i Divisjon for driftsservice 

har utarbeidet estimater for oppgraderingsbehov på byggene.  

BYGG INVESTERINGSBEHOV FREM TIL 2040 

Sydbygget 250 millioner 

Kreftbygget 20 millioner 

Apotekbygget 2 millioner 

Varmesentralen  15 millioner 

Lassa rehabilitering 7 millioner 

Psykiatri Våland 75 millioner 

SAMLET  574 MILLIONER 

Tabell 3-13: Investeringsbehov i eksisterende bygningsmasse 

Investeringene i bygningsmassen er i den økonomiske analysen fordelt på årene 2027 til 2031. Dette 

er et estimat og investeringene kan skyves noe ut i tid. Analysen blir ikke vesentlig endret ved å 

justere årstall for investeringene.  

Det er forventet vekst i dagkirurgi, og for å legge til rette for veksten er det fra år 2035 vurdert å ta i 

bruk flere av operasjonsstuene i Sydbygget. Det er foreløpig gjort et sjablongmessig estimat på 5 

millioner i investeringer i nytt utstyr for å øke kapasiteten.  

I tillegg er det lagt til grunn en årlig investering på 50 millioner kroner per år fra 2035. Det er vurdert 

å være et økende behov for investeringer i bygningsmassen mot slutten av tidsperioden, men 

beløpet er lagt til 50 millioner kroner per år.  

 

Driftskostnader i 0-alternativet 

Alle forvaltnings, drifts og vedlikeholdskostnader knyttet til aktuell bygningsmasse er inkludert i 0-

alternativet. I tillegg er det lagt inn en merkostnad knyttet til todelt drift. Den delte driften gir 

merkostnad på transport av sterilprodukter, blodprodukter og andre varer. Noen mindre fag må øke 

bemanningen for å drifte på to steder. Samlet er det forventet at dette øker driftskostnadene med 

omkring 16 millioner kroner per år fra 2025. Estimatene er utarbeidet i samarbeid med 

klinikkledelsen i Mottaksklinikken og Klinikk for medisinsk service og ABK.  

På grunn av økt aktivitet er lagt inn vekst i kostnadene knyttet til varetransport og logistikk på fem 

prosent per år. Videre er det lagt inn økt arealkostnad fra 2028. Økningen skal ivareta økt aktivitet. 

Arealkostnaden øker fra 8 millioner i 2028 til 12 millioner 2035.  
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3.5.3. Anbefalt alternativ 

Bygging på tomtene SH2-1 og OPT1 er anbefalt alternativ. I utkast til fremdriftsplan er byggene 

innflyttingsklare i 2028.  

 

Investeringer i anbefalt alternativ  

Investeringene i anbefalt alternativ er å føre opp byggene på tomtene SH2-1 og OPT1. Investeringen 

på 1,93 milliarder kroner er P85 estimat og er nærmere beskrevet i vedlegg 5.15.  

 

Driftskostnader og gevinster anbefalt alternativ 

Innflytting vil frigjøre areal i Sydbygget og redusere driftskostnadene på Våland, men de nye arealene 

på Ullandhaug fører til at driftskostnadene samlet sett øker. Lønnskostnadene forventes å gå noe 

ned som følge av flere fag med få ansatte samles på Ullandhaug og fagene kan få til en mer effektiv 

drift mellom poliklinikk og sengepost. Gevinsten beløper seg til omkring 13 millioner kroner per år 

fordelt mellom kreft og de indremedisinske fagene. Det forventes også en liten reduksjon i 

transportbehovet mellom Våland og Ullandhaug som resulterer i en besparelse på omkring 0,5 

millioner kroner.   

 

Verdier på Våland  

Deler av tomten på Våland frigjøres. Ved å selge frigjort areal til en kommersiell utbygger, bidrar det 

til å redusere lånebehovet. Det er innhentet en verdivurdering av samlet areal og verdien vurderes til 

å være mellom 775 millioner kroner og 850 millioner kroner avhengig av fordeling mellom bolig og 

næring. Utnyttelsesgrad vil også påvirke verdien og inntil en ferdig reguleringsplan for området 

foreligger vil det være stor usikkerhet knyttet til verdianslaget.  

For de delene av psykiatribyggene som ligger på Stavanger kommunes tomtehjemler betales det ikke 

noe form for vederlag. En slik kostnad er heller ikke påregnelig fremover. I de økonomiske analysene 

av anbefalt alternativ fortsetter Helse Stavanger å bruke disse byggene på samme betingelser som i 

dag.  

I anbefalt alternativ kan omkring 66 prosent av bygningsmassen hvor Helse Stavanger er grunneier 

frigjøres.  

I den økonomiske analyse er det lagt til grunn at frigjort bygningsmasse og tomt kan selges for 500 

millioner kroner.  

Deler av tomten på Våland kan også frigjøres og selges i 0-alternativet, men salgsverdi er ikke 

inkludert i 0-alternativet.  

3.5.4. Oppdatert finansieringsplan  

Investering i anbefalt alternativ er 1,93 milliarder (P85-estimat) og inkluderer MTU, brukerutstyr, 

usikkerhetsavsetning, merverdiavgift i tillegg til prosjektering og bygging. Det er også nødvendig å ha 

finansering til flyttekostnader, kostnader knyttet til videreføring av organisasjonsutvikling og 

byggelånsrenter.  
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 En flyttekostnad på 32 millioner er inkludert. Det er omkring halvparten av hva som er satt av 

for flytting i byggetrinn 1. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget.  

 Videreføring av organisasjonsutviklings-prosjektet med omkring halvparten av kostnadene 

ved OU-prosjektet i perioden årene 2021-2024.   

 Det er lagt inn kostnad med å kjøpe bygning fra Hjertelaget i analysen. Helse Stavanger har 

en opsjon på å kjøpe bygget og kan velge å ikke utøve opsjonen. Kostnaden på opsjonen er 

15 millioner og kan vurderes som en buffer.  

 Vedlikeholdsbehov på eksisterende bygningsmasse er estimert til 82 millioner kroner. Dette 

kommer i tillegg til investeringsbehovet beskrevet i tabell 3-13. 

INVESTERINGER NOK FINANSIERING NOK 

Investering (P85) 1,93 milliarder Salg av andel av tomt på 
Våland 

500 millioner 

Flytting 32 millioner Salg av Cecilie Tvedtsgate 110 millioner 

OU-prosjekt 45 millioner Lån 1,406 milliard 

Byggelånsrenter 62 millioner   

Kjøp av bygning fra hjertelaget 15 millioner   

Investeringer i eksisterende 
bygningsmasse 

82 millioner   

SAMLET 2,166 MILLIARDER SAMLET 2,016 MILLIARDER 

Tabell 3-14: Tabellen viser investeringer og finansiering i anbefalt alternativ 

Differansen mellom investering og finansiering må dekkes gjennom bidrag fra driften.  

3.5.4.1. Finansiering av anbefalt alternativ 

Tabellene videre her viser foretaket finansielle evne i anbefalt alternativ. Første tabell viser frem til år 

2030 og neste tabell fra år 2031 til 2041. Endringer fra forrige økonomisk langtidsplan knyttet til 

byggetrinn 2 er markert med grått.  

  

Tabell 3-15: Finansieringsgrunnlag anbefalt alternativ i år 2021 til 2030. Tall i millioner kroner.  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 145 226 221 -81 -207 -92 -54 -6 48 65

+ Avskrivning 231 231 231 385 567 567 569 547 535 540

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Kontantstrøm fra driften ØLP (ØLP per mai 2021) 376 457 452 304 360 475 515 541 583 605

Endringer:

Økt resultatkrav i tillegg til det som ligger i ØLP 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Økte driftskostnader dublering av funksjoner Våland/Ullandhaug 0 -16 -16 -16 -16 -3 -3

Økt FDV-kostnader Ullandhaug -24 -24

Reduserte driftskostnader Våland/utenfor Ullandhaug 11 11

Avskrivninger BT2 -57 -57

Renter BT2 -48 -48

Oppdatert resultat 145 261 256 -46 -188 -73 -35 13 -39 -21

+ Oppdatert avskrivning inkl BT2 231 231 231 385 567 567 569 547 592 598

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Ny Kontantstrøm fra driften inkl BT2 376 492 487 339 379 493 533 560 554 577

+/- Resultatavvik 2020 119

+ Opptak av nye lån 2 022 1 816 1 797 400

+ Opptak av nye lån BT2 63 112 299 302 310 320 0

+ Kapitaltilskudd fra Helse Vest RHF 575

+ Overført likviditetslån fra året før 75

-  Avdrag lån -47 -51 -63 -188 -210 -213 -212 -207 -203 -208

-  Avdrag lån BT2 0 -23 -24

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -30 -18 -15 -8 -4 1

+ Salg av anleggsmidler 95 500

+ Gaver 85

+/-overført likviditet fra 2020 772

+/- annet 31

Finansieringsgrunnlag investeringer 3 317 2 335 2 845 740 464 584 631 1 173 328 345
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Tabell 3-16: Finansieringsgrunnlag anbefalt alternativ i år 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

 

De neste to tabellene viser investeringsbehov i anbefalt alternativ.  

 

Tabell 3-17: Investeringsbehov for anbefalt alternativ i tidsperioden 2021 til 2030. Tall i millioner kroner. 

 
Tabell 3-18: Investeringsbehov i for anbefalt alternativ i tidsperioden 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

 

Tabellen under oppsummerer og viser at helseforetaket har positivt akkumulert 

investeringsgrunnlag i 2031, og viser at foretaket har finansielt grunnlag for å gjennomføre de 

framlagte investeringsplanene innenfor tidsperioden.   

 

Tabell 3-19: Investeringsgrunnlag for anbefalt alternativ i tidsperioden 2021 til 2030. Tall i millioner kroner. 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 91 88 82 72 64 62 75 80 82 86 88

+ Avskrivning 543 546 552 562 570 572 559 554 552 548 546

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Kontantstrøm fra driften ØLP (ØLP per mai 2021) 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634

Endringer:

Økt resultatkrav i tillegg til det som ligger i ØLP 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Økte driftskostnader dublering av funksjoner Våland/Ullandhaug -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5

Økt FDV-kostnader Ullandhaug -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

Reduserte driftskostnader Våland/utenfor Ullandhaug 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Avskrivninger BT2 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57

Renter BT2 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37

Oppdatert resultat 6 3 -2 -11 -18 -20 -6 0 3 7 10

+ Oppdatert avskrivning inkl BT2 600 604 609 619 627 630 616 611 609 606 604

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Ny Kontantstrøm fra driften inkl BT2 606 607 607 608 609 610 610 611 612 613 613

+/- Resultatavvik 2020

+ Opptak av nye lån

+ Opptak av nye lån BT2

+ Kapitaltilskudd fra Helse Vest RHF

+ Overført likviditetslån fra året før

-  Avdrag lån -213 -215 -208 -211 -216 -222 -227 -232 -238 -244 -250

-  Avdrag lån BT2 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT

+ Salg av anleggsmidler

+ Gaver

+/-overført likviditet fra 2020

+/- annet

Finansieringsgrunnlag investeringer 369 367 373 370 365 359 354 348 342 336 330

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nye SUS ekskl MTU Våland 2 423 2 756 2 781 579

Nye SUS - Arealplan Våland endring Alt.2 0 0 0 55

Nye SUS - Byggelånsrenter 0 94 134 20

Flytteprosjekt - Nye SUS 0 3 3 59

Medisinteknisk utstyr 302 55 48 146 95 101 59 116 116 150

Bygg 99 20 27 18 13 17 13 13 13 50

Annet 43 32 28 25 25 26 26 29 26 26

Sum investeringer ØLP 2 867 2 959 3 020 902 133 144 98 157 155 226

NyeSUSBT2

Investeringskostnadsramme 90 60 100 420 420 420 420 0 0
Flytting 0 0 0 0 0 11 22 0 0
OU-prosjekt 0 0 0 8 11 11 15 0 0
Byggelånsrenter 0 1 1 4 11 18 26 0 0

Sum NyeSUS BT2, del 1 90 61 101 432 443 461 483 0 0

Vedlikeholdsinvesteringer Sydbygget, PHV Våland og Rehabilitering Lassa m.m. 0 41 41

SUM Investeringer inkl BT2 og PHV Våland og 

Lassa 2 867 3 049 3 081 1 004 565 586 600 681 155 226

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Nye SUS ekskl MTU Våland

Nye SUS - Arealplan Våland endring Alt.2 

Nye SUS - Byggelånsrenter

Flytteprosjekt - Nye SUS

Medisinteknisk utstyr 150 200 200 250 250 200 200 200 200 200 200

Bygg 37 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Annet 26 26 26 50 50 50 50 50 50 50 50

Sum investeringer ØLP 213 276 276 350 350 300 300 300 300 300 300

NyeSUSBT2

Investeringskostnadsramme 
Flytting
OU-prosjekt
Byggelånsrenter

Sum NyeSUS BT2, del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vedlikeholdsinvesteringer Sydbygget, PHV Våland og Rehabilitering Lassa m.m. 0 0

SUM Investeringer inkl BT2 og PHV Våland og 

Lassa 213 276 276 350 350 300 300 300 300 300 300

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Avvik mellom investeringsplan og finansielt 

grunnlag 451 -715 -236 -264 -101 -3 32 492 173 119

Akkumulert avvik mellom investeringsplan og 

finansielt grunnlag 451 -264 -501 -765 -866 -868 -837 -345 -172 -53
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Tabell 3-20: Investeringsgrunnlag for anbefalt alternativ i tidsperioden 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

3.5.4.2. Finansiering av 0-alternativet 

Tabellene nedenfor viser foretaket finansielle evne i 0-alternativet. Første tabell viser frem til 2030 

og neste tabell fra 2031 til 2041. Endringer fra forrige økonomisk langtidsplan er markert med grått. 

 

Tabell 3-21: Investeringsbehov for nullalternativ i tidsperioden 2021 til 2030. Tall i millioner kroner. 

 

Tabell 3-22: Investeringsbehov i for nullalternativ i tidsperioden 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

 

De to neste tabellene viser investeringsbehov i nullalternativet.  

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Avvik mellom investeringsplan og finansielt 

grunnlag 156 91 97 20 15 59 54 48 42 36 30

Akkumulert avvik mellom investeringsplan og 

finansielt grunnlag 103 194 291 311 325 385 438 486 529 565 595

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 145 226 221 -81 -207 -92 -54 -6 48 65

+ Avskrivning 231 231 231 385 567 567 569 547 535 540

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Kontantstrøm fra driften ØLP (ØLP per mai 2021) 376 457 452 304 360 475 515 541 583 605

Endringer:

Økt resultatkrav i tillegg til det som ligger i ØLP 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Økte driftskostnader dublering av funksjoner, økt logistikk og varetransport 0 -16 -16 -16 -16 -17 -17

Økt driftskostnader Våland -8 -8 -8

Avskrivninger Null alternativ 0 -12 -47

Renter 0 0

Annet?

Oppdatert resultat 145 261 256 -46 -188 -73 -35 5 47 28

+ Oppdatert avskrivning inkl null alternativ 231 231 231 385 567 567 569 547 546 587

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Ny Kontantstrøm fra driften inkl BT2 376 492 487 339 379 493 533 552 593 615

+/- Resultatavvik 2020 119

+ Opptak av nye lån 2 022 1 816 1 797 400

+ Opptak av nye lån 0 0 0 0 0 0 0

+ Kapitaltilskudd fra Helse Vest RHF 575

+ Overført likviditetslån fra året før 75

-  Avdrag lån -47 -51 -63 -188 -210 -213 -212 -207 -203 -208

-  Avdrag lån 0 0 0

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -30 -18 -15 -8 -4 1

+ Salg av anleggsmidler 95

+ Gaver 85

+/-overført likviditet fra 2020 772

+/- annet 31

Finansieringsgrunnlag investeringer 3 317 2 335 2 782 628 165 282 321 345 390 407

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 91 88 82 72 64 62 75 80 82 86 88

+ Avskrivning 543 546 552 562 570 572 559 554 552 548 546

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Kontantstrøm fra driften ØLP (ØLP per mai 2021) 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634

Endringer:

Økt resultatkrav i tillegg til det som ligger i ØLP 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Økte driftskostnader dublering av funksjoner, økt logistikk og varetransport -17 -17 -17 -18 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -20

Økt driftskostnader Våland -10 -10 -10 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Avskrivninger Null alternativ -56 -56 -56 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57

Renter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet?

Oppdatert resultat 43 40 34 21 13 10 23 28 30 33 35

+ Oppdatert avskrivning inkl null alternativ 599 602 607 618 626 629 615 610 608 605 603

+ Nedskrivning anleggsmidler

= Ny Kontantstrøm fra driften inkl BT2 642 642 642 639 639 639 639 638 638 638 637

+/- Resultatavvik 2020

+ Opptak av nye lån

+ Opptak av nye lån

+ Kapitaltilskudd fra Helse Vest RHF

+ Overført likviditetslån fra året før

-  Avdrag lån -213 -215 -208 -211 -216 -222 -227 -232 -238 -244 -250

-  Avdrag lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT

+ Salg av anleggsmidler

+ Gaver

+/-overført likviditet fra 2020

+/- annet

Finansieringsgrunnlag investeringer 429 427 433 428 423 417 412 406 400 394 388
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Tabell 3-23: Investeringsgrunnlag for nullalternativ i tidsperioden 2021 til 2030. Tall i millioner kroner. 

 

Tabell 3-24: Investeringsgrunnlag for anbefalt alternativ i tidsperioden 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

 

Tabellen under oppsummerer og viser at helseforetaket har positivt akkumulert 

investeringsgrunnlag også i nullalternativet og har finansielt grunnlag for å gjennomføre 

nullalternativet.  

 

Tabell 3-23: Investeringsgrunnlag for nullalternativet i tidsperioden 2021 til 2030. Tall i millioner kroner. 

 

Tabell 3-24: Investeringsgrunnlag for nullalternativet i tidsperioden 2031 til 2041. Tall i millioner kroner. 

 

3.6. Økonomiske vurderinger av alternativer 

Ut ifra de økonomiske analysene har Helse Stavanger økonomisk bærekraft til å gjennomføre 

anbefalt alternativ. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv har prosjektet negativ nåverdi. Prosjektet 

tilfører samfunnet økonomisk verdi ved at sykehuset er i bedre stand til å gjennomføre sitt 

samfunnsoppdrag.   

Ved å sammenstille 0-alternativet og anbefalt alternativ viser grafen at anbefalt alternativ gir Helse 

Stavanger bedre finansielt grunnlag. Grafen viser akkumulert avvik mellom investeringsplan og 

finansielt grunnlag. Det er salg av frigjort tomt på Våland som løfter anbefalt alternativ over 0-

alternativet.  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nye SUS ekskl MTU Våland 2 423 2 756 2 781 579

Nye SUS - Arealplan Våland endring Alt.2 0 0 0 55

Nye SUS - Byggelånsrenter 0 94 134 20

Flytteprosjekt - Nye SUS 0 3 3 59

Medisinteknisk utstyr 302 55 48 146 95 101 59 116 116 150

Bygg 99 20 27 18 13 17 13 13 13 50

Annet 43 32 28 25 25 26 26 29 26 26

Sum investeringer ØLP 2 867 2 959 3 020 902 133 144 98 157 155 226

NyeSUS Null alternativ

Sydbygget 0 0 0 0 0 0 0 50 100
Onkologibygget 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Apotekbygget 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Varmesentralen 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MTU 0 0 0 0 0 0 0 100 286

Sum NyeSUS 0-alternativet 0 0 0 0 0 0 0 150 423

Vedlikeholdsinvesteringer PHV Våland og Rehabilitering Lassa 0 41 41 0

SUM Investeringer inkl diverse bygg på Våland og Lassa 2 867 2 959 3 020 902 133 144 139 198 305 649

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Nye SUS ekskl MTU Våland

Nye SUS - Arealplan Våland endring Alt.2 

Nye SUS - Byggelånsrenter

Flytteprosjekt - Nye SUS

Medisinteknisk utstyr 150 200 200 250 250 200 200 200 200 200 200

Bygg 37 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Annet 26 26 26 50 50 50 50 50 50 50 50

Sum investeringer ØLP 213 276 276 350 350 300 300 300 300 300 300

NyeSUS Null alternativ

Sydbygget 100 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30
Onkologibygget 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10
Apotekbygget 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5
Varmesentralen 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5
MTU 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Sum NyeSUS 0-alternativet 100 0 0 5 50 50 50 50 50 50 50

Vedlikeholdsinvesteringer PHV Våland og Rehabilitering Lassa

SUM Investeringer inkl diverse bygg på Våland og Lassa 313 276 276 355 400 350 350 350 350 350 350

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Avvik mellom investeringsplan og finansielt grunnlag 451 -625 -238 -275 32 138 183 147 85 -242

Akkumulert avvik mellom investeringsplan og finansielt 

grunnlag 451 -174 -412 -687 -655 -517 -335 -188 -103 -345

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Avvik mellom investeringsplan og finansielt grunnlag 116 151 157 73 23 67 62 56 50 44 38

Akkumulert avvik mellom investeringsplan og finansielt 

grunnlag -229 -78 79 152 175 242 304 360 410 454 492
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Figur 3-19: Grafen viser akkumulert avvik mellom investeringsplan og finansielt grunnlag. Nullalternativet er i blå og 
anbefalt alternativ i rødt 

Sammenligningen viser at foretaket har finansieringsevne til begge alternativene. I perioden fra 2034 

og utover er det relativt lite som skiller alternativene. Anbefalt alternativ er allikevel beste alternativ 

da utbygging av SH2-1 og OPT1 er et skritt nærmere målet om å samle driften på Ullandhaug, og 

gevinsten med utbyggingen synliggjøres best i form av de kvalitative forskjellene beskrevet i tabell 3 

– 11.  

3.6.1. Sensitivitetsvurdering 

Vurdering av ulike forutsetninger som påvirker Helse Stavanger sin økonomiske analyse av BT2 fase1.  

3.6.1.1. Endringer i rentenivå 

Samlet lån vil i 2028 være omkring 9,6 milliarder og foretakets økonomi vil være sårbar for endringer 

i rentenivå. Nominell rente på eksisterende lån varierer fra 1,2% til 3,3%. I de økonomiske analysene 

er det lagt til grunn en rente på 3,3% for lån til byggetrinn 2.  

En endring i renten for den samlede låneporteføljen store utslag i den årlige rentebelastningen for 

foretaket og er illustrert i tabell 3-25. Utslaget av en tilsvarende renteendring i lånet til byggetrinn 2 

er mer akseptabelt og kan håndteres innenfor foretakets økonomiske handlingsrom. Lånets størrelse 

(1 470 millioner) i tabell 3-25 inkluderer estimerte byggelånsrenter. 

 

 TALL I MILLIONER   TALL I MILLIONER 

SAMLET LÅN I 2028 9 600  
LÅN TIL  

BT2 FASE 1 
1 470 

LÅNERENTE RENTEBELASTNING  LÅNERENTE RENTEBELASTNING 

1,5 % 144  1,5 % 22 

2,0 % 192  2,0 % 29 

2,5 % 240  2,5 % 37 

3,0 % 288  3,0 % 44 

3,5 % 336  3,5 % 51 

4,0 % 384  4,0 % 59 

5,0 % 480  5,0 % 74 

Tabell 3-25: Foretakets rentebelastning ved ulike rentenivåer.  
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3.6.1.2. Salgsverdi av tomt på Våland 

Sykehusområdet på Våland utgjør ca. 153 da og vil ha stor markedsverdi som et fremtidig 

byomformingsområde når sykehusets virksomhet flytter til universitetsområdet. Helse Stavanger har 

hjemmel til ca. 110 da innenfor sykehusområdet. Stavanger kommune har hjemmel til flere parseller 

i søndre del av området, som til sammen utgjør ca. 43 da.  

Norconsult utarbeidet i 2018 et grovt estimat for tomteverdi på Våland. Estimatet er utarbeidet uten 

at det foreligger skisserte utbyggingsmodeller. Det er gjort estimater for kommunale rekkefølgekrav, 

krav til infrastruktur og rivekostnad. Videre er det estimert en pris på 10.000 kroner per m2 for 

boligareal og 7.000 kroner per m2 for næringsareal. Basert på disse forutsetningene er tomteverdien 

estimert til mellom 776 millioner kroner (60/40 bolig/næring) og 854 millioner kroner (80/20 

bolig/næring). Det er stor usikkerhet knyttet til dette estimatet og usikkerheten er på begge sider. 

Det har vært positiv verdiutvikling på eiendom i Stavanger siden 2018 og en oppdatert 

verdivurdering kan gi høyere estimat.  Kommunale krav kan føre til at verdien blir lavere.  

Det vurderes å være usikkerhet på begge sider av estimatet slik at grunnlaget som er lagt inn i den 

økonomiske analysen er akseptabelt.  

3.6.1.3. Investeringsbehov i bygningsmasse på Våland 

Deler av bygningsmassen på Våland og Lassa er gammel og har behov for oppgradering. Det 

gjennomføres jevnlige tilstandsrapporter og siste rapport er lagt til grunn for estimert 

investeringsbehov. Det er allikevel usikkerhet knyttet til estimatet og behov for mer akutte 

investeringer kan oppstå.  

3.6.1.4. Driftskostnader og overskudd fra driften 

Finansiering av anbefalt alternativ avhenger av overskudd fra driften. Det er usikkerhet knyttet til 

dette bidraget. Helse Stavanger allerede lav kostnad per DRG sammenliknet med andre sykehus i 

Norge og en ytterligere reduksjon i kostnadene er krevende.  
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4. DEL IV PLAN FOR VIDERE ARBEID  

Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig vedtak 

om iverksettelse kan fattes på et riktig grunnlag. Økonomisk analyse bekreftet at byggetrinn 2 ikke 

kan fullføres i ett trinn. 

 

Figur 4-1: Nye SUS BT2 i blå. 

Sykehuset har derfor vært gjennom en krevende prioritering hvor fordeler og ulemper med forlenget 

mellomfase for hvert enkelt fag har blitt vurdert. Prosjektstyret besluttet 7.10.2021 å legge frem 

forslag for styret i Helse Stavanger om å starte bygging på tomtene SH2-1 og OPT1 så snart som 

mulig, og legge til rette for planlegging og oppstart av BT2 slik at sykehuset utnytter den 

kompetansen og erfaringen som er etablert i byggeorganisasjonen. Bygget på SH2-1 skal romme 

poliklinikkene og dagbehandling med nærhetsbehov til sengebyggene. Dette vil korte ned tiden med 

delt drift, som er særlig viktig for mange små fag hvor ulempen med en to-senter løsning er stor. På 

tomten OPT1 skal UiS bygge nytt helsevitenskapelig fakultetsbygg. SUS planlegger å bygge 

forsknings- og undervisningsarealer på samme tomt. SUS og UIS har skrevet en avtale for å sikre 

sambruk av arealene slik at begge parter får mer ut av en samlokalisering. Et godt sambruk krever at 

planleggingen og oppføringen av byggene følger samme fremdriftsplan. UiS har fått finansiering av 

sitt bygg og kan starte planleggingen i 2022. Ved å legge til rette for oppstart av forprosjekt i 2022 og 

byggestart i 2024 kan byggene være klar for innflytting i 2028. Denne fremdriften gjør det mulig å 

utnytte den kompetansen og erfaringen som er etablert i byggeorganisasjonen. Det reduserer 

usikkerheten og øker gjennomføringsevnen. Oppføring av byggene på SH2-1 og OPT1 samt 

nødvendig infrastruktur og usikkerhetsavsetning har en samlet kostnad på omkring 2 milliarder. Det 

vurderes til å være innenfor foretakets økonomiske bæreevne, men forutsetter stram økonomisk 

styring og god drift.  

En etappevis utbygging gjør det mulig å justere arealer underveis dersom enkelte fag opplever større 

endringer, f.eks. større vekst enn forventet, kraftig endring til hjemmesykehus eller digital 

oppfølging. Arbeid med forprosjektet for BT2 starter ikke før styret i Helse Stavanger har vedtatt 

oppstart av forprosjektfasen. Gjennom konseptfasen av BT2 har prosjektet samlet opp bekymringer 
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og innspill meldt av brukere. Dette har vært en nyttig oversikt som også har blitt presentert for 

prosjektstyret 7/10-21. I gjennomgangen er flere av innspillene svart ut, men det er også flere viktige 

punkter som må bearbeides i forprosjektfasen. Ved oppstart av et forprosjekt for BT2 vil arbeidet fra 

konseptfasen deles av prosjektet. 

4.1. Oppdatert styringsdokument 

Formålet med styringsdokumentet21 for gjennomføringsfasen er å ha et overordnet, felles 

styringsgrunnlag for prosjektet Nye SUS. Dokumentet angir hvordan styringsstrukturen er bygget 

opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilke retningslinjer som er lagt til grunn for samarbeidet, 

samt ansvar og fullmakter for de ulike aktørene.  

Gjeldende revisjonen er versjon 10.0, pr. 20 mai 2021. Inkludert i versjon 10.0 er beskrivelse av 

prosessen igangsatt for konseptfasen for BT2. Dette dokumentet er en oppdatering av tidligere 

revisjoner av plan og mandatdokument versjon 1.0 opprinnelig av 11.09.2014 (for konseptfasen). 

Dokumentet angir videre de overordnede rammer og krav som er fastlagt og beskriver mål og 

strategi som prosjektet skal følge. Alle planer, budsjetter og aktiviteter som utføres, skal være 

forankret i styringsdokumentet. Det er kun de overordnede forhold for gjennomføringsfasen som 

beskrives i dette dokument, mens en ytterligere nedbryting og detaljering er inkludert i en rekke 

prosjekt- og styringsdokumenter, samt i prosjektstyringsverktøyet Pims365. Dokumentet oppdateres 

etter hvert som vesentlig ny styringsinformasjon blir tilgjengelig. Det tas sikte på en ca. halvårlig 

oppdatering. 

4.2. Forslag til mandat for forprosjekt byggetrinn 2, fase 1 

Mandatet for konseptfasen byggetrinn 2 ble godkjent i styremøte i Helse Stavanger 26. februar 2021. 

Konseptfasen ble bestemt skal vare til og med desember 2021 og skal lede frem til et 

beslutningspunkt B3 som behandler konseptrapport og KSK-rapport. Ved B3 vedtar styret hvilket 

konsept som skal bearbeides videre i en forprosjektfase og som danner grunnlag for lånesøknad til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  

Etter endt konseptfase vil grunnlag for oppstart av et forprosjekt for byggetrinn 2 basere seg på: 

 Styrevedtak i Helse Vest  

 Styrevedtak i Helse Stavanger HF 

 Nye SUS BT2 konseptfaserapport med vedlegg  

Forslag til mandat for forprosjektet skal legge til rette for en ny fase av byggetrinn 2 hvor 

investeringer skal godkjennes i beslutningspunkt B4, utbyggingsvedtak. Forslag til mandat omhandler 

følgende punkter: 

 Mål for forprosjekt og plan for oppdatering av mål 

 Forutsetninger for videre arbeid 

 Beskrivelse av leveranser i forprosjektfasen 

 Forslag til milepælsplan 

 Overordnet plan er å samle det meste av sykehusets drift på Ullandhaug. Det må derfor 

utarbeides en plan for hvordan neste fase av byggetrinn 2 kan iverksettes. Ved å ferdigstille 

                                                           
21  (Helse Stavanger HF, 2021) 
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neste fase i god tid før 2035 kan store investeringer i eksisterende bygningsmasse kanskje 

unngås og mer av tomten på Våland kan frigjøres. Det kan bidra til finansieringsgrunnlag for 

neste fase.   
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5. VEDLEGG 

5.1. Reguleringsplan kart 

 

 

Figur 5-1: Områderegulering for Universitetsområdet. Vedtatt av Stavanger bystyre den 27.03.17. 
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5.2. Detaljregulering for sykehus i Universitetsområdet  

  

Figur 5-2: Detaljregulering for sykehus i Universitetsområdet. Vedtatt av Stavanger bystyre den 18.06.18. 
Planendring vedtatt 24.11.20. 
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5.3. Fremdriftsplan 

 

Figur 5-3: Fremdriftsplan detaljert for Nye SUS byggetrinn 2. 
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5.4. Brukergruppeinndeling 

Til steg 1 av konseptfasen ble det etablert 3 brukergrupper med representanter fra fagmiljøene, OU, 

TV og VO samt BHT. Det ble gjennomført 3 møteserier i perioden desember 2020 til mars 2021.   

I steg 2 av konseptfasen skal ting detaljeres mer, på et overordnet nivå i tidlig skisseprosjekt, men 

prosjektet skal gå noe dypere inn i de ulike funksjonene. De 3 gruppene deles og danner 8 nye 

grupper, men med samme deltakere som i trinn 1.  Møtevirksomheten ble gjennomført i juni 2021 

etter beslutning B3A.   

Det er planlagt med flere møter til høsten, og det neste blir i månedsskiftet august/september. Det 

er sannsynlig at møtene blir avholdt digitalt på Teams. Da skal hovedprogrammet oppdateres og 

hovedalternativ utdypes enda mer til et nivå som gir grunnlag for å beregne bruttoareal, prosjekt- og 

bygg kostnad, samt driftskostnader.  

Konseptfasen steg 2 skal ferdigstilles i oktober/november 2021. 

Fra prosjektet/SUS:  Tor Albert Ersdal, Aina Berggraf, Even Flørenes, Eli Rostrup, 

Arne Ragård, Stian Henriksen 

Fra arkitektgruppen Nordic COWI: Johannes Eggen, Anders Lager, Katja Dorsch, Linn B. Slattum 

1. Brukergruppe Klinikk Avdelinger / 
funksjoner  

(nødvendigvis ikke 
uttømmende liste) 

Deltagere 

2. 1. 
3. Poliklinikk og 

dagbehandling 
4. somatikk 

 

Klinikk for 
hode-hals og 
rehabilitering  

Nevrosenter Sara Mathisen (seksj.overlege 
nevrosenteret) 

Elin Forsaa (Avd.sjef) 

Kvinne- og 
barne-
klinikken 

Poliklinikker,  

barne- og 
ungdomshabilitering 

 

Cathrine Grude (seksjonsleder HABU). 

Marit Haloen Christiansen (avd.sjef 
KK) 

Berit Kyllevik (Avdelingssjef)  

Sonja Aase (BUK) 

 

Mottaks-
klinikken  

Kardiologisk avd. 

Medisinsk avd.  

Lasse Gøransson (seksj.overlege nyre) 

Inger Johanne Bø (avd.sjef med.avd) 

Lene Erikson (avd.sjef kardio) 

Katrine Norheim (Revmatologisk Avd) 

 Klinikk for 
medisinsk 
service og ABK 

Onkologi  

 

Bjørnar Gilje (Avd.overlege) 

Tove Alfsvåg (avd.sjef blod- og kreftsy)  

 

  TV, VO, BHT og OU Mathias Nikolai Petersen Hella (HTV) 
Mette Øfstegaard (HTV-NSF) 

Marius Malmo (HVO) 
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Cecilie Roth Gildseth (BHT) 

Kari Jøssang (OU) 

Margareth Gilje Heggland (OU) 

Inger Karin Skjæveland (OU) 

Beate Ekornes (OU) 

Astrid Porten (Personal BHT) 

Egeland, Marion  
Seldal, Alexander  

5.     

6. 2. Poliklinikk og 
dagkirurgi  

Kirurgisk 
klinikk 

Kir. og plastkir Tone Lende (avd.sjef endokrin.kir)  

Razmus Viggen (avd.sjef plast.kir)  

7.  Klinikk A  Ortopedi Geir Lende (klinikksjef) 

Knut Harboe (avd.sjef) 

Arne Eisel (seksjonsoverlege) 

  DK Hillevåg Hege Rolstad Skjæveland (avd.sjef DK 
Hillevåg) 

Håkon Bjorheim Abrahamsen 
(avd.overlege anestesi DK Hillevåg) 

 Klinikk for 
hode-hals og 
rehabilitering 

ØNH, Øye opr. Jorunn Haga Dagsland (Avd.sjef Øye) 

Berit Haaland (Avd.sjef ØNH) 
Jörg Törpel (ØNH) 

Roald Baardsen (avd.overlege 
nevrokir.)  

 Kirurgisk 
klinikk  

Gastrokir., hud,  Børge Løge (avd.sjef gastrokir.) 

 

 Kvinne- og 
barne-
klinikken 

Gynekologi  Marit Halonen (Avd sjef KK) 
Nordbø, Olav (Seksjonsoverlege 
Kvinneklinikken leger) 

  TV, VO, BHT og OU Bas Jeroen de Romijn (HTV-DNLF) 

Mette Øfstegaard (HTV-NSF) 

Marius Malmo (HVO) 

Cecilie Roth Gildseth (BHT) 

Carina Sandsmark Øvestad (OU) 

Ingrid Ringen (OU) 

Inger Karin Skjæveland (OU) 
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Beate Ekornes (OU) 

Astrid Porten (Personal BHT) 

Marion Egeland (HVO) 
Tone Wang-Nilsen (HVO) 

8.     

3. Medisinsk 
service  

Klinikk for 
medisinsk 
service og ABK  

Brystdiagnostisksent
er 

Med. 
servicefunksjoner 
(stikkepol, 
blodgiverfunksjon) 

Terje Bakkelund (klinikksjef) 

Gunn Kristoffersen (avd.sjef Imm. og 
transfusjonsmed.) 

Barane, Janne Brit Erga (eksjonsleder 
bio Avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedi) 

Espedal, Anita (pesialbioingeniør 
Avdeling for immunologi og 
transfusjonsM) 

Gunn Sjurseike Dale (avd.sjef med. 
biokjemi) 

Siri Fagerheim (Avdsjef Leger radiolog) 

Lene Johnsen (Seksjonsoverlege 
Endokrin kirurgisk leger) 

  TV, VO, BHT og OU, 
SUSBT1 

Mette Øfstegaard (HTV-NSF) 

Marius Malmo (HVO) 

Cecilie Roth Gildseth (BHT) 

Ingvill Miljeteig (HTV -NRF) 

Carina Sandsmark Øvestad (OU) 

Linda Halle Nordahl (OU) 
Ingrid Ringen (OU) 

Ove Nordstokke (BT1) 

Egeland, Marion  
Seldal, Alexander  

    

4. 

Psykiatri   

 

Klinikk psykisk 
helsevern 
voksne 

 

Avdelinger lokalisert 
på Våland   

Sølve Braut (Ass.klinikksjef) 

Oda Omre (Prosjektmedarbeider)  

Audun Vik Mo (Avd.overlege alder)  

Mads Johansen (Postleder) 

Ingunn Kraabøl (Liaison lege) 

Kjetil Hustoft (med.fagl. rådgiver) 
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Orheim, Hanne Lene Leder/fagleder 
Lokal sikkerhetspost A1) 

Klingsheim, Vidar (Leder/fagleder AP 
Sengepost A2, Avdeling affektiv og 
psykose) 

Klinikk psykisk 
helse barn, 
unge og 
rusavhengige 

BUPA  Lars Conrad Moe (klinikksjef PHBURA)  

Bent Horpestad (Klinikksjef Klinikk 
psykisk helsevern voksne) 

Asbjørn Lindland (Avd.sjef PBU døgn)  

Lilja Thorsteinsdottir (Avd.sjef PBUpol) 

  TV, VO, BHT og OU Marion Egeland (HTV- DNLF) 

Aud Mydland (HTV Fagforbundet) 

Åse Knutsen Vatne (VO) 

Åse Stensland (BHT) 

Oda Cecilie Nareid Omre (OU) 

Maria Endresen (OU) 

Inger Karin Skjæveland (OU) 

Beate Ekornes (OU) 

Astrid Porten (BHT) 

  Nordic COWI arkitekt Paola Bornaschella  

Mia Thun 
Solveig Lee Folling Larsen 
Sandra Vinge 

    

5. 
Rehabilitering 

 

Klinikk for 
hode- hals og 
rehabilitering 

Rehabilitering 
døgn/dag Lassa  
Voksenhabilitering  
LMS og Pusterom 

My Torklidsen (avd.sjef Lassa) 

Anne Brit Øglend (avd. s.pl.) 

Martin Rasmus Samuelsen (driftsleder 
Lassa) 

Kari Fredriksen (spesialrådgiver LMS) 

  TV, VO, BHT og OU Mette Øfstegaard (HTV-NSF) 

Marius Malmo (HVO) 

Cecilie Roth Gildseth (BHT) 

Inger Karin Skjæveland (OU) 

Beate Ekornes (OU) 
Egeland, Marion  
Seldal, Alexander  
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6. Undervisning 
og forskning 

 Avd. for fag, 
forskning og 
undervisning (FFU) 

Svein Skeie (Dir. FFU/stab støtte) 

Kristin Jonsdottir (Lab/ biobank) 

Anne Marie Joa (Avdsjef 
Utdanningsavdelingen) 

Gilje, Bjørnar (Avdoverlege ABK leger) 

Søreide, Kjetil (Overlege Gastrokirurgi 
leger) 

Larsen, Alf Inge (Seksjonsoverlege 
Seksjon for kardiologisk intervensjon) 

Berg, Åse (Overlege Infeksjonsmed. 
leger, Infeksjonsmedisinsk seksjon) 

  TV, VO, BHT og OU Margareth Gilje Heggland (OU) 
Marie Austdal (HTV Tekna) 

    

7. 

Intern service 
Behandlingshjel
pemidler 

MTI  

 

 

Divisjon for 
driftsservice   

Dokumentavd.  

Eiendomsavd. 

Forsyningsavd.  

Kjøkkenavd.  

 

Renholdsavd.  

 

Hege Vuyk (Dokumentavd.)   

Oskar Moen (Eiendomsavd.)     

Anett Veen Tjelta / Tom Ståle Lyngøy 
(Forsyningsavd.)   

Sissel Dahlberg (Kjøkkenavd.)       

Frank Opsanger/ Sigfrid Johannessen 
(Renholdsavd.) 

Dan Tore Falnes (Sikkerhet og service) 
 

Klinikk for 
med.teknologi 
og informatikk  

Informasjonssysteme
r, MTI, 
behandlingshjelpemi
dler 

Cato Heimvik (Avd. 
sjef Informasjonssystemer) 

Geir Sørgjerd (Avd. Sjef MTU) 

Liv Strand (Avd. Sjef 
Behandlingshjelpemidler) 

 TV, VO, BHT og OU Egil Olsen (HTV-Fagforbundet)  

Sarah Gjerde Myrhe (HTV-NITO) 

Toyni Bjelland (HVO) 

Astrid Porten (BHT) 

Linda Halle Nordahl (OU) 

Maria Endresen (OU) 
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8. AMK, 
Pasientreiser, 
Stab og støtte  

Prehospital 
klinikk  

AMK 

Pasientreiser 

Ambulanse 

Lena Ailin Heimvik (Klinikksjef) 

Øyvind Øverland (Avd sjef AMK) 

Milly Sivertsen (avd.sjef Pas.reiser) 

Robert Egeland (konst avd sjef 
ambulanse) 

 Stab og støtte-
funksjoner  

PO, Økonomi og 
finans, ledelse, 
kommunikasjon mm. 

June Glomsaker (PO)  

Siri Haugland (stab kir. klinikk) 

Helga Tau Vestbø (Dir. Komm stab) 

Tor Albert Ersdal (Dir øk.adm ledelse) 
Anne Jorun Ørke (foretakssekretariat) 

  TV, VO, BHT og OU Egil Olsen (HTV-Fagforbundet)  

Sarah Gjerde Myrhe (HTV-NITO) 

Toyni Bjelland (HVO) 

Astrid Porten (BHT) 

Ingrid Ringen (OU) 

Kari Jøssang (OU) 
Amalie Victoria Bertheussen (OU) 
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Sammendrag 

I tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeidet et hovedprogram1. I hovedprogrammets fem delprogram er funksjon den første delen og 

areal og rom den femte. Dette dokumentet utgjør både del 1 Funksjon og del 5 Rom og areal i 

prosjektet Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2 (Nye SUS BT2). 2. Dette dokumentet 

definerer de overordnede krav til de ulike funksjonsområdene i byggetrinn 2. Arealtabeller og 

romlister inngår i funksjonsprogrammet. De overordnede krav i byggetrinn 2 er definert med 

bakgrunn i fem spørsmål.   

 

Hva er dagens situasjon for virksomhet og bygg?  

Helse Stavanger HF gjorde sitt konseptvalg i 2015 med beslutning om at nytt sykehus skulle bygges 

på Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og at utbyggingen skulle foregå trinnvis. Videre 

byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som helseforetaket har bærekraft til å gjennomføre dette. En 

trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske steder.  

 

Målene for Helse Stavanger er i tråd med den overordnede strategien til Helse Vest.  I tillegg har 

Stavanger universitetssjukehus fire særegne innsatsområder i kommende strategiperiode: Pasienten 

som medspiller, videreutvikle universitetssykehusfunksjonen, bidra til bekjempelse av antimikrobiell 

resistens (AMR) og Nye SUS - Nytt sykehus, nye muligheter.  

 

Hvilke funksjonsområder skal de nye byggene inneholde?  

Etter fullført BT1 vil alle akuttfunksjoner, deler av poliklinikk og dagbehandling, hoveddelen av 

radiologi og laboratoriefunksjoner, nødvendige støtte-/servicefunksjoner og all somatisk 

døgnbehandling, med unntak av rehabilitering, være flyttet til Ullandhaug. Gjenstående til BT2 vil 

være funksjonsområder tilknyttet: Somatisk poliklinikk og dagbehandling, dagkirurgi, rehabilitering, 

resterende medisinsk service, ikke-medisinsk service, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri 

samt kontor, forskning og undervisning.  

 

Hvilken kapasitet skal funksjonene ha? 

Overordnede prinsipper for funksjonsprogram og driftsmodeller for BT1, er også  førende for BT2. 

Dimensjonering av nytt sykehus på Ullandhaug gjøres i henhold til Nasjonal modell for framskriving 

for framtidig kapasitetsbehov utviklet av Sykehusbygg.  I konseptfasen for BT2 er nye beregninger 

utført med grunnlag i aktivitetsdata fra 2018 og befolkningsframskrivinger fra 2020. I BT1 realiseres 

ca. 125.000 m2 (BTA). Endringene som framkommer i ny framskriving og kapasitetsberegning er med 

å danne grunnlaget for oppdatert hovedprogram HP 3.0 på ca. 101.000 m2 (BTA.) som gjenstår til 

BT2.  Det brukes arealstandarder3 i standardromkatalog og utnyttelsesgrader4 i henhold til middels 

utnyttelsesgrad fra Sykehusbygg HF.  Arealtabeller med dimensjonerende kapasiteter er utarbeidet 

for BT2, og ligger til grunn for skisseprosjektet. Rommene moduleres i BIM-modellen5, sammen med 

vertikale kommunikasjonsveier. Romdatabasen dRofus vil først bli benyttet i forprosjekt. Det vil 

                                                           
1  (Sykehusbygg HF, 2019) 
2  (Sykehusbygg, 2017) 
3  (Sykehusbygg HF, 2021) 
4 (Sykehusbygg HF, 2020) 
5  (Statsbygg) 
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opprettes som et førende romprogam som berikes fortløpende, med utgangspunkt i konseptfasens 

programarbeid. 

 

Hvordan skal funksjonene henge sammen? 

I hovedprogrammet avklares hvilke prinsipper for person- og vareflyt som skal legges til grunn for 

den videre planleggingen. Hvordan personell må bevege seg for å understøtte behandlingslinjer og 

pasientflyt er grunnlaget for optimal personflyt i Nye SUS BT2. I et sykehus er det et generelt ønske 

om at «alt» helst skal ligge tett på «alt annet». Med utgangspunkt i et sykehusanlegg på drøyt 

200 000 m2, så blir det naturlig nok avstander og det må foretas prioriteringer.  

 

Hvilke funksjonskrav har de ulike funksjonsområdene som skal inngå i bygget? 

Grunnkonseptet for SUS på Ullandhaug baseres på mer eller mindre frittstående bygninger på et 

Campusområde. De forskjellige byggenes innhold er basert på lik funksjon; døgnbehandling med 

sengerom samles i «sengebygg», tyngre funksjoner som operasjon, radiologi og laboratorier samles i 

«behandlingsbygg», mens lettere funksjoner som poliklinikk- og dagbehandling samles i 

«poliklinikkbygg». Dette grunnkonseptet videreføres i Nye SUS BT2.  

 

Gjennom arbeidet med byggetrinn 1 har prosjektet og foretaket gjort mange nyttige erfaringer. 

Lærdommen fra dette blir viktig å ta med seg inn i arbeidet med byggetrinn 2. 
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1. Hensikt, bakgrunn og prosess 

Funksjonsprogrammet inngår som en del av et samlet hovedprogram for byggetrinn 2 (BT2) av Nye 

Stavanger Universitetssjukehus (Nye SUS). De øvrige deler av hovedprogrammet beskriver teknikk, 

utstyr og overordnet IKT. Funksjonsprogrammet beskriver dagens virksomhet, antatt framtidig 

virksomhet, dimensjonering og arealbehov. I kapittel 1 beskrives hensikten, bakgrunnen og 

prosessen for utarbeidelse av funksjons, - rom- og arealprogrammet.  

 

Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug nær Universitetsområdet i Stavanger 

kommune. Det er en trinnvis utbygging, og byggetrinn 1 (Nye SUS BT1) skal stå ferdig i 2024. Da 

flyttes de fleste somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Øvrige 

funksjoner blir værende i nåværende sykehuslokaler på Våland, eller i eide eller leide lokaler utenfor 

Våland til videre byggetrinn kan realiseres. 
                                                                                                                                                                                         

De funksjoner som ikke flyttes til Ullandhaug i Nye SUS BT1 er alle med i alternativutredning før valg 

av konsept/hovedalternativ for byggetrinn to (Nye SUS BT2). Dette er gjenværende somatiske 

poliklinikk- og dagbehandlingsvirksomhet, dagkirurgi, rehabiliteringstjenesten, psykisk helsevern for 

voksne og barn samt medisinske støttefunksjoner som f.eks. AMK, behandlingshjelpemidler og 

blodgivingstjenesten. Videre gjelder dette en stor del av forskning- og undervisning, administrative 

funksjoner, intern service inkludert produksjonskjøkken og kontorfasiliteter.  

 

Vedtak om oppstart av BT2 er forankret i styrevedtak av 9.6.2017 ved godkjenning av forprosjekt NYE 

SUS BT1. I vedtaket står at «de ulike alternativene for første byggetrinn av BT2 skal detaljeres innen 

utgangen av 2021.»  

 

I første byggetrinn skal det bygges ca. 125.000 m2 BTA sykehus og ca. 25.000 m2 samlet parkering. Et 

komplett utbygd Stavanger Universitetssjukehus er tidligere beregnet til ca. 220.000 m2 BTA. 

Programgrunnlaget for BT2 bygger på tidligere programgrunnlag, men er oppdatert med bl.a. nye 

befolkningsframskrivinger og kapasitetsberegninger.  

 

Planleggingen av BT2 med konseptfase steg 1 ble påbegynt høsten 2020, og rapport for steg 1 ble 

godkjent i styret i Helse Stavanger 28. mai, 2021 (sak 35-21).  Arbeidet utføres i tråd med Veileder for 

tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Det er etablert en prosjektorganisasjon hos byggherren som 

planlegger og gjennomfører Nye SUS BT1. En egen prosjektorganisasjon for Nye SUS BT2 er etablert. 

Denne samarbeider med, og bygger på kompetanse fra prosjektorganisasjonen i Nye SUS BT1. Det 

benyttes samme rådgivere, Nordic COWI, for tidligfasen av Nye SUS BT2 som benyttes i Nye SUS BT1.  
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Figur 1-1: Organisasjonskartet viser i blått prosjektorganisasjonen i Nye SUS BT2, og i grønnl prosjektdeltakelse fra 
organisasjonen i Nye SUS BT1. 

I steg 1 av konseptfasen er det utredet ulike utbyggingsalternativer og plassering på tomten på 
Ullandhaug. Dette har foregått i interaksjon med Nordic COWI, og med brukergrupper bestående av 
representanter fra fagmiljøene, tillitsvalgte og verneombud samt representanter fra OU-prosjektet 
som er etablert i tilknytning til sykehusutbyggingen. I steg 1 ble det etablert 3 brukergrupper, og 
gjennomført tre møteserier digitalt på teams.  
 
Brukergrupper i steg 1: 

1. Poliklinikk og dagbehandling somatikk og medisinsk service 

2. Døgn- og dagbehandling psykiatri og rehabilitering 

3. Service- og støttefunksjoner.  

 

I steg 2 av konseptfasen ble funksjonsprogrammet detaljert mer, fortsatt på et overordnet nivå i 

tidlig skisseprosjekt, men man skal gå noe dypere inn i de ulike funksjonene. De 3 gruppene ble delt 

og dannet 8 nye grupper, men med de samme brukerrepresentantene som i trinn 1. Det ble 

gjennomført to møteserier. Møtevirksomheten ble gjennomført digitalt på teams i juni 2021 og i 

månedsskiftet august/ september etter beslutning B3A. 

 

Brukergrupper i steg 2:  

1. Poliklinikk og dagbehandling  

2. Poliklinikk og dagkirurgi  

3. Medisinsk service 

4. Psykiatri 

5. Rehabilitering 

6. Forskning og undervisning 

Adm.
Direktør 

HST

Prosjektstyret

Prosjektleder

Areal NordicCowi Sykehusbygg Infrastruktur Økonomi Innkjøp Systemstøtte
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7. Intern Service 

8. AMK og administrasjon 

 
Rapportering av framdrift og evt. behov for beslutninger er fremmet for administrerende direktør, 
ledergruppen og prosjektstyret, samt for styret i Helse Stavanger og i eierdialog med Helse Vest. 
 
Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger kommune har også planer om henholdsvis 
helsevitenskapelig fakultet og legevakt i området, og det har vært gjennomført flere dialogmøter for 
å få til gode samarbeidsflater, og se på mulig sambruk av areal.  
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2. Virksomhet og bygg  

1.2 Dagens virksomhet   

Helse Stavanger HF har ca. 8000 medarbeidere, og er en av de største arbeidsplassene i 

regionen. Disse sørger i det daglige for at sykehuset på best mulig måte ivaretar 

spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver som er pasientbehandling, 

utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende og forskning. Alle de 

fire punktene er krevende i dagens arealer på Våland. Det er for mange korridorpasienter 

og flere avdelinger har høyere beleggsprosent enn anbefalt. I tillegg har foretaket 

mangelfulle arealer for utdanning, opplæring av pasienter og pårørende og til forskning.  

 

Helse Stavanger HF har på oppdrag6 fra Helse Vest RHF ansvar7 for 

spesialisthelsetjenester8 til befolkningen i Sør-Rogaland. Dette innbefatter befolkningen i 

15 kommuner fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør – inkludert de store bykommunene 

Stavanger og Sandnes.  Sykehuset har over flere år opplevd en økende tilstrømming av 

pasienter. Behovet for spesialisthelsetjenester i framtiden forventes å øke ytterligere på 

grunn av befolkningsøkning, alderssammensetning, sykdomsutvikling og nye 

behandlingsmuligheter.  Befolkningsgrunnlaget var pr. 2020 ca. 371 000, og forventes å 

øke til ca.394 000 i 2030 og ca. 413.000 i 2040. (SSB MMMM 2020).   

 

Helse Stavanger HF gjorde sitt konseptvalg i år 2015 med beslutning om at nytt sykehus 

skulle bygges på Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og utbyggingen skulle 

foregå trinnvis. Videre byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som helseforetaket får 

tilstrekkelige økonomiske midler til disposisjon, og har bærekraft til å gjennomføre dette. 

En trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske enheter når BT1 står ferdig på 

Ullandhaug i 2024. For god samhandling og optimale pasientforløp er det ønskelig å få 

samlet alle sykehusfunksjonene så snart som mulig i videre byggetrinn.  

 

Et av punktene i styrets beslutning ved godkjenning av forprosjekt BT1 9. juni, 2017 var: 

«Styret ber om at arbeidet med å minimere ulempene med tosentermodellen gis meget 

høy prioritet, og at arbeidet med organisasjonsutvikling intensiveres.» Frem til sykehuset 

er samlet på Ullandhaug vil det være en ulempe med to-sentermodellen. Flere fag vil 

være delt og samhandling på tvers av fag vil i mange tilfeller bli begrenset av geografisk 

avstand.  

                                                           
6  (Helse Vest RHF, 2020) 
7  (Helse Vest RHF, 2020 ) 
8  (Det kongelige Helse- og omsorgsdepartemen (HOD), 2021) 
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1.3 Dagens bygg – tilstandsrapport  

Store deler av SUS sin virksomhet som ikke får plass i BT1, vil etter 2024 foregå i eksisterende bygg på 

Våland, i tillegg til andre arealer eksternt. Med bruk av Våland skal det forsøksvis legges til rette for 

bruk av de best bevarte byggene der dette er forenlig med de funksjonskrav virksomheten har.  

 

Det er utført en overordnet bygningsteknisk kartlegging (multiMap) av Helse Stavanger HFs 

bygningsmasse i henholdsvis 2009 og 2020. Rapporten9 konkluderer slik:   

Teknisk tilstand og behov for oppgradering 

Samlet vektet tilstandsgrad (TG) er beregnet til 1,43 (TG skala 0-3, hvor 0 er ingen avvik og 3 

er stort/alvorlig avvik). Samlet vektet tilstandsgrad på Våland er 1,52. Nyere bygg drar opp 

tilstandsgraden, mens de tekniske anleggene ligger innenfor TG 2–området (vesentlig avvik).  

Bygningsmessig tilpasningsdyktighet 

For Våland vurderes bygningsmassen rigid, og med begrenset mulighet for endringer og 

fleksibel bruk.  

Bygningsmassens levedyktighet 

Flere bygg på Vålands-området faller innenfor kategorien «begrenset levedyktighet», og det 

anbefales ikke å satse videre på disse byggene. Bygningsmassen har behov for større 

oppgraderingsarbeider, og en del komponenter har allerede passert sin tekniske levetid.  

Felles infrastruktur og områdeforhold 

Sykehusområdet på Våland kommer dårlig ut når det gjelder transport- og logistikksystemer 

samt tomt og områdeforhold. 

 

Lassa rehabiliteringssenter har fått en samlet vektet tilstandsgrad på TG 1,19, mens hovedkjøkkenet 

på Forus har fått en TG på 1,51. 

1.4 Framtidig virksomhet 

Helse Vest skal utvikle pasienten sin helsetjeneste og har utarbeidet overordnet strategi for 

spesialisthelsetjenesten på Vestlandet fram mot 2035 med Regional utviklingsplan10 og tiltaksplan for 

utviklingsplanen11. De regionale utviklingsplanene gir et samlet fremtidsbilde med konkretiserte mål 

og tiltak som Helse Vest skal gjøre for å møte framtidens behov og utfordringer. Helseforetakene  i 

Helse Vest er i gang med å revidere sine utviklingsplaner12, og føringene er at disse skal være 

styrebehandlet innen utgangen av år 2021. Ny regional utviklingsplan13 for Helse Vest skal være på 

plass innen utgangen av år 2022. I rapporten HELSE 2035 Strategi for Helse Vest14 beskrives tiltak for 

hvordan Helse Vest skal yte helsetjenester og ivareta samfunnsansvaret i årene som kommer: Bedre 

samhandling, innovasjon og bruk av ny teknologi er viktige svar på dette.  

 

                                                           
9 (Multiconsult AS, 2020) 
10(Helse Vest RHF, r.2018) 
11(Helse Vest RHF, 2018)  
12 (I.Eriksen, 2021) 
 
14  (Helse Vest, 2017) 
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Strategien for både Helse Vest og Helse Stavanger er tydelig på utfordringen knyttet til at det i årene 

som kommer vil være begrenset med ressurser - både økonomiske og menneskelige - samtidig som 

behovet for behandling i befolkningen og behandlingsmulighetene øker.  

 

Helse Stavanger (HST)deltar i flere regionale program, for å bedre pasientforløp, ta i bruk nye digitale 

verktøy og standardisering av regionale fellesfunksjoner. Eksempler på dette er: Alle møter, HELIKS, 

LIBRA (SAP), Virtuell AMK, digital patologi og laboratorieområdet, pakkeforløp og program for 

pasienttrygghet.  

 

Helse Stavanger (HST) har i tillegg fire særegne innsatsområder i kommende strategiperiode: 

▪ Pasienten som medspiller 

Tillit hos pasienter og pårørende er det grunnleggende element i de tjenester som gis ved 

Stavanger universitetssjukehus. Reell brukermedvirkning og engasjement er viktig for å sikre gode 

helsetjenester og optimale pasientforløp. HST skal legge til rette for at pasienter og pårørende 

kan delta i tjenesteutviklingen på Våland og Ullandhaug, samt i planleggingen av bruk av gamle 

lokaler og nye bygg. HST skal videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten slik at 

pasienter og pårørende opplever et sømløst helsetjenestetilbud preget av tillit og gjensidig 

respekt for hverandres roller. Ivareta barn og unges perspektiv: både som pasienter og som 

pårørende.  

 

▪ Nye SUS – Byggetrinn 1: nytt sykehus, nye muligheter 

Tjenesteutviklingen knyttet til etablering av nytt sykehus på Ullandhaug i 2024 skal bidra til å 

utvikle organisasjonen både på Våland og Ullandhaug slik at alle deler av sykehuset bidrar til 

kostnadseffektive helsetjenester av høy kvalitet. Målet er å samle all aktivitet på Ullandhaug 

innenfor kortest mulige tidsramme. Stavanger universitetssjukehus vil legge stor vekt på å stadig 

forbedre samhandlingen med de kommunale helsetjenestene og andre helseaktører. Teknologi og 

digitale samhandlingsløsninger som reduserer behovet for reiser og pasienttransport vil være 

viktig. Det må også legges vekt på et styrket samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern og 

rusbehandling. 

 

▪ Videreutvikle universitetssykehusfunksjonen 

Universitetsfunksjonen skal videreutvikles både med tanke på forskning, utdanning, innovasjon 

og ny teknologi, alt til pasientens beste. Sykehuset skal være ledende i Norge på tidlig diagnostikk 

og intervensjon innenfor alle sykehusets virksomhetsområder, og ha et globalt perspektiv som 

forutsetter et tett og godt samarbeid med universitetene i Stavanger og Bergen, og andre 

relevante akademiske institusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt.  

 

▪ Bidra til bekjempelse av antimikrobiell resistens (AMR)Økende motstandsdyktighet mot 

antibiotika er et globalt problem. Stavanger universitetssjukehus vil gjennom økt fokus på gode 

kliniske rutiner, kontinuerlig kvalitetsforbedring og mer forskning bidra til et styrket smittevern og 

bedre infeksjonskontroll både lokalt, nasjonalt og globalt. 
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1.5 Nye funksjoner  

Nye funksjoner beskriver behandlingstilbud som Helse Stavanger HF er pålagt (regionale/nasjonale 

føringer) å starte opp eller bygge ut de neste årene. Disse funksjonene skal være iverksatt innen BT2 

skal tas i bruk og må inngå i dimensjoneringsgrunnlaget for BT2. Funksjonene vil ikke være dekket 

ved å framskrive dagens aktivitet da tilbudet enten ikke eksisterer i dag eller skal oppskaleres fra 

dagens nivå.  

 

Revmatologi 

Helse Vest RHF har besluttet at Helse Stavanger HF som hovedregel selv skal behandle pasienter med 

revmatiske lidelser fra eget opptaksområde. Behandling av voksne pasienter vil være organisert i 

Mottaksklinikken (ny avdeling opprettet), mens barn og unge vil få behandling organisert til Kvinne- 

og barneklinikken. I en utredning av behov for å dekke tjenesten i Helse Stavanger er det estimert et 

antall konsultasjoner i perioden 2019-2025, som vist i tabell 1-2.15  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

HST populasjon 4 085 4 089 4 569 5 149 6 234 7 319 8 404 

Nyhenviste HSR 340 816 816 816 816 816 816 

Nyhenviste HST 264 264 264 264 264 264 264 

Infusjoner fra HSR 
  

100 
    

Kontroller fra HSR 
   

805 805 805 805 

Avsluttet 600 600 600 800 800 800 800 

Totalt 4 089 4 569 5 149 6 234 7 319 8 404 9 489 

Tabell 2-1: Estimert behov for antall konsultasjoner i Helse Stavanger for voksne pasienter med revmatiske 
lidelser. HSR = Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og HST = Helse Stavanger HF. 

Økt arealbehov for å dekke økt aktivitet til revmatiske lidelser er beregnet til 684 m2 brutto (B/N 

faktor 2,2) når eksisterende arealer er trukket fra totalbehov. 

 

Screeningprogram for tarmkreft 

Innen 2024 skal det være et landsdekkende screeningprogram for tarmkreft i Norge. I 

screeningprogrammet skal det gjøres undersøkelse av blod i avføringen (iFOBT) med gradvis 

overgang til kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). For koloskopi gjøres undersøkelsen en gang i 

livet, mens for iFOBT gjøres undersøkelsen hvert annet år i en periode på ti år. Screeningprogram vil 

medføre at flere koloskopier må utføres i Helse Stavanger med en gradvis opptrapping fra og med 

2022, som vist i tabell 1-3.16 

  

                                                           
15 (Helse Stavanger HF, 2020) 
16 (Helse Vest RHF, 2020) 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Andel til primærskopi 0 % 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 %  100 % 

Totalt antall koloskopier 173 318 619 1 109 1 931 2 682 3 268 3 554 

Totalt rombehov 1 1 1 1 2 3 3 4 
Tabell 2-3: Planlagt innføringstakt mot koloskopi som primær screening metode for screeningprogram for tarmkreft i Helse 
Stavanger, med antall skopier og rombehov. 

 

Endringer i Bioteknologiloven 

Endringer i Bioteknologiloven ble vedtatt 26.mai 2020 med endringer for: 

 Alle kvinner får tilbud om tidlig ultralyd og KUB-test 

 Alle får tilgang til NIPT-test 

 Definisjonen av risikosvangerskap utvides til kvinner som er 36 år ved termindato 

 Eggdonasjon blir tillatt 

 Forskning på befruktet egg blir tillatt 

 Assistert befruktning for enslige blir tillatt 

Ved Kvinneklinikken i Helse Stavanger vil endringer i Bioteknologiloven innebære økt aktivitet knyttet 

til oppfølging av gravide (tidlig ultralyd). Sammen med nye regler for vurdering av svangerskap over 

termin forventes det en økning på 5 400 konsultasjoner per år med økt behov for personell, utstyr og 

areal. Kvinneklinikken i Helse Stavanger har estimert at hver jordmor/lege kan yte 1 700 

konsultasjoner per år. Til sammenligning har andre institusjoner lagt opp til 1 000 konsultasjoner per 

behandler per år. Det medfører at med fire rom bør denne nye funksjonen være dekket. 

 

Stamcellelab 

Persontilpasset medisin med bruk av celleterapi er en økende aktivitet. I dag sendes celler som skal 

brukes i pasientbehandling i Helse Stavanger til laboratorier i Oslo (Radiumhospitalet og 

Rikshospitalet). Det planlegges for en ex-vivo fasilitet ved Helse Bergen for fremtidig bruk. I Helse 

Vest har Helse Bergen HF regionalt behandlingsansvar for pasienter som trenger autolog 

stamcellebehandling. Med økende aksept for å utvide og tilføre nye pasientgrupper som kandidater 

for autolog stamcelle behandling, antas at Helse Bergen på sikt ikke vil kunne dekke aktivitet for 

pasienter fra Helse Stavangers opptaksområde. Det gir grunnlag for å planlegge en stamcellelab i 

Helse Stavanger for behandling av pasienter fra eget opptaksområde.17  

 

  

                                                           
17 (Helse Stavanger HF, 2021) 
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3. Funksjonsområder og driftsprinsipper i Nye SUS BT2  

Nye SUS BT2 skal planlegge bygging av et fullstendig somatisk og psykiatrisk sykehus for Sør-

Rogaland lokalisert på Ullandhaug. Funksjonsområder til BT2 er områder som fortsatt er lokalisert 

utenfor Ullandhaug etter Nye SUS BT1 står ferdig i 2024. Gjenstående til BT2 vil være 

funksjonsområder tilknyttet 

 Somatisk poliklinikk og dagbehandling 

 Dagkirurgi 

 Rehabilitering poliklinikk og døgn 

 Resterende medisinsk service (radiologi og laboratorier)  

 Resterende ikke-medisinsk service 

 Voksenpsykiatri 

 Barne- og ungdomspsykiatri 

 Kontor, forskning og undervisning 

 

I planlegging av Nye Stavanger Universitetssjukehus er følgende forhold vektlagt i byggetrinn 1, og vil 

også være førende for byggetrinn 2:  

 Effektiv pasientflyt og behandlingsforløp – organisering rundt pasienten  

 Økt sambruk av arealer  

 Nye arbeidsmåter og oppgavedeling, økt tverrfaglig samarbeid  

 Ny teknologi og nye behandlingsmåter  

 Ny pasientrolle («pasientens helsetjeneste») – krav og forventninger  

 Endring fra døgn- til dagbehandling  

 Forskning, undervisning og rekruttering   
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1.6 Funksjonsområder til BT2 

De funksjonsområder som gjenstår til BT2 er vist i illustrasjonen under. Figuren gir et bilde på 

størrelsen av arealene til de ulike hovedfunksjonene.  

 

Figur 3-1: Funksjoner til BT2 illustrert etter cirka arealramme netto (NTA) 

 

Sykehusbygg HF har bistått Helse Stavanger med nye framskrivinger og kapasitetsberegninger, og det 

er utarbeidet et nytt programgrunnlag (HP3.0) basert på dette. HP 3.0 viser en oversikt over de 

funksjoner som gjenstår til BT2, og har også inkludert nye funksjoner Helse Stavanger skal starte opp 

de kommende år (jfr. Kap. 2.3). Nytt programgrunnlag vises i tabell under. 
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ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT 
AREALBEHOV 

NETTO M2 
BRUTTO M2 

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester       

AMK 1   200   

sum     200  
Somatikk. Poliklinikker/dagområde         

Poliklinikker/dagbehandling med relasjon til 
Dagkirurgi 81 33 2 700  
Poliklinikker/dagbehandling Rehab 8 33 270      

Poliklinikker Øvrige* 53 33 1 760      

Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740      

Nye funksjoner**   33 542     

sum     7 012      

Døgnbehandling                

Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 20 30 0    

Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527      

sum     527    

Operasjon og oppvåkning         

Operasjon døgn og dag 16 105 1 680   

Preoperativ og postoperativ oppvåkning 32 19 596   

sum     2 276    

Medisinsk service         

Billeddiagnostikk 5 40 200      

Fysioterapi, LMS og BHM     1 640      

sum     1 840      

Laboratorier og Apotek         

Stikkpoliklinikk     150   

Blodgivning     250   

Stamcellelab     200   

sum     600   

Ikke medisinsk service          

Medisinsk teknologi og informatikk     330                       

Øvrig intern service***     670                     

Kjøkken     1 000                     

Personalservice     3 434                     

Pasientservice     1 000                     

sum     6 434                 

Kontorer undervisning og administrasjon         

Ledelse og Administrasjon     1 566                   

Kontorer og møterom        7 320                   

Undervisning og forskning     5 703                   

Undervisning, klinikknært     1 500                     

sum     16 089                   

Total nettoareal i alt (somatikk)   34 978                   

Psykiatri         

sum     14 700      

SUM TOTALT     49 678 102 400 

Tabell 3-1: Programgrunnlag – HP3.0. 

 
* Øvrige inkluderer hele eller resterende deler av poliklinikk tilknyttet Medisinsk avdeling, Kardiologisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barne- og 
ungdomsklinikken og Avdeling for blod og kreftsykdommer 

** Revmatologi, screeningprogram for tarmkreft, Endringer i Bioteknologiloven    

*** Verksteder, Sentralbord, Kundesenter Helse Vest IKT, Kundesenter Helse Stavanger   
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1.7 Driftsmodeller og overordnede prinsipper for funksjonsprogram 

I forprosjektfasen av Nye SUS BT1 ble følgende overordnede prinsipper for funksjonsprogram og 

driftsmodeller vedtatt18. Disse prinsippene vil også være førende for BT2:    

 

 Det skilles mellom øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet slik at ø-hjelpspasienter i minst 

mulig grad påvirker den planlagte drift.   

 Flere poliklinikker samles i et poliklinikkområde for å kunne ha fleksibilitet mht. bruk av rom, 

utstyr og personell.  

 Operasjonsstuene organiseres i driftsenheter på 8 operasjonsstuer. Støtterom legges i 

hovedsak utenfor operasjonsstueområdene.  

 Alt gods leveres etter prinsippet om aktiv forsyning og «just-in-time». Det betyr at 

helsepersonell i liten grad skal ha oppgaver knyttet til logistikk og mottak av varer.  

 Det planlegges for bruk av automatiserte løsninger når det gjelder varetransport- og 

lagerforsyningssystem. For transport av blodprøver og medisiner planlegges det med rørpost.  

 For avfallshåndtering planlegges bruk av automatiske sug. Sykehuset er ISO-sertifisert og 

prinsipper for «Grønt sykehus» skal ligge i bunn for avfallshåndteringen.    

 Det planlegges for apotekstyrt legemiddellager.  

 Et nytt sykehus skal tilrettelegges for tett fysisk integrasjon mellom forskning og klinikk for å 

styrke samarbeidet mellom basalforskere og klinikere. Møte- og undervisningsrom skal ses 

på som en felles ressurs. 

1.8 Funksjonsområder  

Funksjonsområdene er omtalt i samme rekkefølge som oppdatert programgrunnlag (HP3.0). 

3.1.1. Delfunksjon 1 Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester  

Delfunksjon 1 omhandler arealer til akuttfunksjoner som dekker akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (AMK), akuttmottak og observasjon. Akuttmottak og observasjonsposter er i 

sin helhet dekket i BT1. Det betyr at gjenstående arealer til BT2 i Delfunksjon 1 vil være ny AMK.  

 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 

AMK 1   200 

sum     200 

Tabell 3-2: Arealtabell for delfunksjon 1 i HP 3.0. 
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AMK: 

AMK-funksjonen blir værende utenfor Ullandhaug etter at de øvrige akuttfunksjoner flytter til 

Ullandhaug i BT1. AMK disponerer i dag, på Våland, ca. 340m2 BTA, hvorav den «skarpe» sentralen er 

på ca. 210m2 BTA. Enheten har 7 operatørplasser hvorav 4-5 er i kontinuerlig bruk.  

AMK Stavanger melder behov for 10-12 operatørplasser i framtiden. I tillegg kommer 

kontorfunksjoner, møterom, undervisningsrom med simuleringsmulighet, besøks-/hvileområde og 

teknisk rom. Det er også behov for lager og garderober med dusj. Enheten ønsker nærhet til 

akuttmottak grunnet sambruk av personell. Arbeidet på AMK er i stor grad digital, og trenger således 

ikke direkte nærhet til klinisk akuttvirksomhet. Parallelt med planlegging av BT2 pågår en utredning 

av en mulig samlokalisering av AMK med brann og politi (SAMLOK).    

 

I tillegg til AMK-sentral har de pre-hospitale tjenester behov for kontorer til ledelse og stab for 

ambulansetjenesten. Ambulansestasjonene i sykehusets nedslagsfelt har felles ledelse/stab som har 

kontor og møterom på sykehusområdet. Det er praktisk og formålstjenlig at de lokaliseres nært til 

sykehusdriften på Ullandhaug i BT2.  

3.1.2. Delfunksjon 2 Poliklinikker og dagområder   

Delfunksjon 2 omhandler poliklinikk og dagbehandling. Store deler av den polikliniske virksomheten 

vil være lokalisert utenfor Ullandhaug etter fullført BT1 og må planlegges for flytting til Ullandhaug i 

BT2.  

 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Somatikk. Poliklinikker/dagområde       

Poliklinikker/dagbehandling med 
relasjon til Dagkirurgi 81 33 2 700 

Poliklinikker/dagbehandling Rehab 8 33 270 

Poliklinikker Øvrige 53 33 1 760 

Dagbehandling Øvrige 87 20 1 740 

Nye funksjoner  33 542 

sum     7 012 
Tabell 3-3: Arealtabell for delfunksjon 2 i HP 3.0. 

* Øvrige inkluderer hele eller resterende deler av poliklinikk tilknyttet Medisinsk avdeling, Kardiologisk avdeling, Nevrologisk avdeling, 
Barne- og ungdomsklinikken og Avdeling for blod og kreftsykdommer 

 

Romkategoriene i denne funksjonen er undersøkelse- og behandlingsrom, kliniske spesiallaboratorier 

og dagplasser.  

 

Undersøkelses- og behandlingsrom er det som kan kalles standard poliklinikkrom med en arealnorm 

på 30 m2 NTA (basert på erfaring fra tidligere sykehusprosjekter dokumentert i Sykehusbyggs 
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standardromkatalog19). Arealnormen dekker poliklinikkrommet samt støtteareal tilknyttet rommet 

innenfor de 30 m2. 

 

Kliniske spesiallaboratorier er rom med krav til spesielt utstyr (eksempelvis scopirom og 

intervensjonsrom). Arealnorm for kliniske spesiallaboratorier er 40 m2 NTA. I BT2 vil det også være 

behov for flere små rom/spesiallaboratorier (f.eks. til lysbehandling) som vil være mindre enn et 

standard poliklinikkrom.   

 

Dagplasser brukes i kjemoterapi og ved infusjonsbehandlinger. En dagplass har en arealnorm på 20 

m2 NTA. Dagplasser knyttet til dagkirurgi beskrives under delfunksjon 4. 

 

Generelle prinsipper:  

Poliklinikker og dagområder skal ligge lett tilgjengelig for både pasienter og personell. For pasientene 

betyr dette i nærhet av p-hus eller kollektivakse med busstopp. For personalet betyr dette så nært til 

sengepostene i BT1 som mulig.  

 

Poliklinikkene ordnes i områder som kan ha felles ekspedisjon og ytre venteområde. En optimal 

pasientflyt sikrer kortest mulig ventetid. God merking og kort avstand fra ytre ventesone til 

undersøkelses- og behandlingsrommene forenkler oppholdet for pasientene. Det skal legges til rette 

for at pårørende kan være til stede.  

 

Poliklinikkområdene ses på som tverrfaglige enheter der en kan ha fleksibel bruk av ulike rom.  

Det skal avsettes rom til undervisning og forskning i poliklinikkarealene. Med tanke på økende bruk 

av digitale løsninger og brukerstyrte poliklinikker vil det også være behov for areal der det kan foregå 

videokonsultasjoner.  

 

For spesiallaboratoriene vil fleksibel bruk være mer begrenset da de er knyttet til en funksjon som 

har behov for spesielt utstyr eller spesielle krav til konsultasjonen.   

 

Dagplasser kan utformes i et større rom med god skjerming mellom pasientene.   

 

I forprosjektrapporten for BT1 ble det definert en deling av fagområder med polikliniske- og 

dagbehandlingsaktivitet.20 

 

Delingen er vist i tabell 3-5, omtalt som delingstabellen, som viser hvilke fag som skal flytte sin 

polikliniske virksomhet i sin helhet i BT1, hvilke som vil ha delt sin virksomhet mellom BT1 og BT2, og 

hvilke som i sin helhet først flyttes til Ullandhaug i BT2. 

  

                                                           
19 (Sykehusbygg, 2021) 
20 (Helse stavanger HF, 2017) 
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FAGOMRÅDER  KUN BT1 KUN BT2 DELT 

MELLOM 

BT1 OG BT2 

Kar/Thorax X   

Nevrofysiologi X   

Nevrokirurgi X   

ABK (hematologi) X   

Dialyse X   

Immunologi X   

Diagnostisk X   

Skadepol X   

Palliativ X   

Nefrologi* X X  

Infeksjon* X X  

Oralkirurgi* X X  

Smerte*  X X    

Bryst-endokir   X   

Ortopedi   X    

Hud   X    

Plast kir   X    

Øye   X    

ABK (onkologi)   X   

Endomed   X   

Geriatri   X    

Nevrologi      X 

Barneklinikken      X 

ØNH      X 

Gastrokir      X 

Gynekologi      X 

Urologi      X 

Gastromed      X 

Føde/barsel      X 

Kardio      X 

Lunge      X 

Kliniske 

støttefunksjoner  

    X 

Tabell 3-4: Deling av fagområder mellom byggetrinn i NyeSUS som beskrevet i forprosjekt til NYE SUS BT1, omtalt som 
delingstabellen, med oppdateringer jamfør prosjektrådet 29.april 2021 markert med *. Palliativ var ikke beskrevet i 
opprinnelig delingstabell. 

I prosjektrådet 29.april 2021 ble det besluttet endringer til delingen som gjør at noen flere 

fagområder kan flytte sin poliklinisk- og dagbehandlingsvirksomhet i BT1.21 Endringene gjør at 

                                                           
21 (Helse Stavanger HF, 2021) 
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fagområdene smerte, infeksjon, palliativ, nefrologi og oral planlegges flyttet som en del av Nye SUS 

BT1 i tillegg til fag allerede bestemt til Nye SUS BT1 i delingstabellen. 

  

For smerte og oral er det fortsatt noen forbehold for å kunne inkluderes i Nye SUS BT1. Parallelt med 

plassering av Nye SUS BT1 pågår et prosjekt som skal utforske hvordan fremtidens smertebehandling 

skal se ut. Endringer i tilbudet kan gjøre at dette fagområdet ikke lenger passer inn i Nye SUS BT1 og 

må vente til BT2. Rom til oralkirurgi vil kreve noen bygningsmessige tilpasninger som det gjenstår å 

se kan løses i BT1. Hvis tilpasningene av rom ikke kan gjøres i rom tilgjengelig i BT1, må oralkirurgi 

vente til BT2. 

 

Gjenstående fagområder som planlegges flyttet i sin helhet i BT2 er bryst-/endokrinkirurgi, ortopedi, 

hud, plastikk-kirurgi, øye, onkologi, endomedisin og geriatri. Fag som er delt mellom byggetrinnene 

og som vil flytte resterende deler av virksomheten i BT2 er barneklinikken, gynekologi, føde/barsel, 

gastrokirurgi, urologi, nevrologi, ØNH, gastromedisin, kardiologi og lunge. 

 

3.1.3. Delfunksjon 3 Døgnbehandling somatikk 

Delfunksjon 3 omhandler døgnbehandling i somatikk. I BT1 flyttes all somatisk døgnbehandling som i 

dag er lokalisert til Våland. Det betyr at eneste gjenstående fagområde med døgnbehandling som 

gjenstår til BT2 er rehabilitering. 

 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Døgnbehandling              

Sengeområde Normalsenger inkl. barsel 20 30 0 

Sengeområde rehab. (Lassa -BT2) 17 31 527 

sum     527 
Tabell 3-5: Arealtabell for delfunksjon 3 i HP 3. 

Det er i BT1 realisert 601 senger. Programgrunnlaget i HFP 2.0 (framskriving 2014-2030) tilsa et 

behov for 667 senger for å dekke behov i Helse Stavangers opptaksområde innen somatikk i 2030. 

Siste framskriving fra Sykehusbygg (framskriving 2018-2030/2035) tilsier behov for 633/643 senger. I 

dette tallet er 17/16 rehabiliteringssenger inkludert.  

 

Prosjektet har gjennom BT1 erfart at behovet for døgnbehandling gradvis reduseres, mens det er et 

økende behov for dagbehandling og poliklinikk.  Denne tendensen ses også i Sykehusbygg sine 

framskrivinger. Ca. 50 planlagte sengerom i Nye SUS BT1 er derfor gjort om til poliklinikkrom i BT1. 

Dette er mulig fordi fleksibilitet og robusthet har vært viktige prinsipper i planleggingen av 

sengebyggene. Skulle det i fremtiden bli behov for flere normalsenger i somatikken, bør disse 

gjenetableres i sengebyggene, og poliklinikkene flyttes til poliklinikk-bygg.  

 

Rehabilitering  

Rehabiliteringsfunksjonen er p.t. lokalisert på Lassa i eide (+noe leide) arealer. De disponerer her  
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3 245 m2 NTA som inkluderer 13 sengerom, treningsfasiliteter, svømmebasseng, undersøkelse- og 

behandlingsrom, oppholdsrom, kontorer og møterom mm. Foruten døgnpost har 

rehabiliteringstjenesten poliklinikk og ambulant virksomhet.  

 

Habiliteringstjenesten for Voksne (poliklinisk/ambulant tilbud) er i dag lokalisert eksternt i leide 

lokaler Hillevåg, og ønsker lokalisering på Ullandhaug nært til rehabilitering. 

Habiliteringstjenesten for barn er en del av Barneklinikken og ønsker nærhet til denne ved flytting til 

Ullandhaug.  

 

Med en lokalisering av Rehabilitering på Ullandhaug kan nærhet til Terapiavd. / evt. psykiatri være 

fornuftig m.t.p. mulig sambruk av areal som treningsareal/gymsal med spesialisert utstyr. 

Rehabiliteringsavdelingen samarbeider også med Nevrosenteret.  

 

Antall rehabiliteringssenger er i 2030 framskrevet til 17, mens det i 2035 forventes behov for 16 

senger.  

  

3.1.4. Delfunksjon 4 Operasjon og oppvåkning 

Delfunksjon 4 omhandler operasjon og oppvåkning. I BT1 flyttes døgnkirurgi mens dagkirurgisk 

virksomhet blir værende utenfor Ullandhaug.  

 

  

 ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Operasjon og oppvåkning        

Operasjon døgn og dag  16 105 1 680 

Preoperativ og postoperativ oppvåkning  32 19 596 

Sum      2 276 

Tabell 3-6: Arealtabell for delfunksjon 4 i HP 3. 

Dagkirurgisk virksomhet er planlagt flyttet til Ullandhaug i BT2 med 16 operasjonsstuer som dekker 

dagkirurgi for alle fag (inkludert øye) og nødvendig støtteareal knyttet til virksomheten. Det utføres 

dagkirurgi innen de fleste kirurgiske fagområder. Preoperativ og postoperativ oppvåkning er utmålt 

til 2 ganger antall operasjonsstuer til dagkirurgi.  

 

Den dagkirurgiske virksomheten skal ha egen sone med rom for mottak, samtale og pre-operativ 

forberedelse og garderobe. Pasienter kan være gående, i rullestol eller på båre til operasjon. Etter 

operasjon observeres pasienten i seng/båre eller i hvilestol. De får noe å drikke/spise og mobiliseres 

før utskrivingssamtale og hjemreise.  

 

Tilbakemelding fra brukere har belyst noen viktige punkter for en ny dagkirurgisk virksomhet på 

Ullandhaug: 

 Ventesonen må være lys og romslig med plass til mange pasienter, ikke behov for 

overvåkning av pasient her. 
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 Kortest mulige avstander i sløyfen preoperasjon, operasjonsstue og postoperativ. Rommene 

bør ligge vegg i vegg. Dette er kjernen i hele den dagkirurgiske enheten.  

 Kirurger bør ha mulighet til å diktere operasjonsnotater i umiddelbar nærhet av 

operasjonsstuen.  

 Operasjonssalene bør tilpasses gruppert i mindre spesialiserte enheter med en størrelse som 

typisk 2 anestesileger kan håndtere. 4 stuer kan være litt knapt, 6 stuer kan bli for mye.  

 Gruppering av operasjonsstuer i mindre enheter åpner muligheten for at en kan fysisk 

avisolere én eller flere enheter i en pandemisituasjon. Dette er et viktig moment både 

beredskapsmessig og personellmessig. 

 Postoperative sykepleiere skal kunne overvåke både preoperative pasienter og de 

postoperative pasientene samtidig, eventuelt med digitale støttesystemer -  dette er 

ressursbesparende. Et funksjonskrav krav må være at de postoperative sykepleierne skal 

kunne ha øyekontakt med alle de postoperative pasientene samtidig som den fysiske 

avstanden til alle pasientene skal være så kort som mulig og lik for alle pasientene.   

 

Den dagkirurgiske virksomhet uttrykker generelt ønske om nærhet til sine poliklinikkområder.  

Fagområdene Øye og Øre-nese-hals har uttrykt ønske om plassering nær hverandre m.t.p. synergier.  
 

Anestesi, bildediagnostikk, ulike laboratoriespesialiteter samt medisinsk teknologi og informatikk 

(MTI) er fag som er involvert i den dagkirurgiske virksomhet, og har et nærhetsbehov. Sterilsentral 

bygges fullt ut i BT1, og er planlagt med kapasitet også for BT2. Dette nødvendiggjør forsyning i 

kulvert til bygget der dagkirurgi etableres. 

 

3.1.5. Delfunksjon 5 Medisinsk service 

Delfunksjon 5 omhandler billeddiagnostikk og annen medisinsk service.  

 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Medisinsk service       

Billeddiagnostikk 5 40 200 

Fysioterapi, LMS og BHM     1 640 

Sum     1 840 

Tabell 3-7: Arealtabell for delfunksjon 5 i HP 3.0. 

Brystdiagnostisk senter (BDS) 

Ved fullført BT1 blir mye av bildediagnostikken flyttet til Ullandhaug. BDS som nå er lokalisert i 

Dagkirurgisk senter i Hillevåg planlegges flyttet i BT2. Til denne virksomheten er det programmert 2 

mammografi- og 3 ultralyd-modaliteter. 

 

Mammografiscreening foregår nå eksternt, og vil av praktiske hensyn fortsette sin drift i mer 

sentrumsnære lokaler i årene som kommer. Det samme gjelder eksterne røntgenenheter som driftes 

i Hillevåg og i Sandnes. 
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Lærings- og mestringssenteret (LMS)  

LMS inngår som en del av funksjonen rehabilitering. Senteret er i dag lokalisert på Våland. LMS 

benytter seg av personell fra sykehuset i sin undervisning av pasienter. 

 

Programmert areal for LMS er ca. 285 m2 NTA. LMS har behov for kontorareal til ansatte, flere 

undervisningsrom til pasientundervisning samt sosiale soner. 

 

BHM (behandlingshjelpemidler)  

Avdelingen disponerer i dag 826 m2 inkludert lager i leide areal. BHM leverer medisinsk teknisk utstyr 

og forbruksmateriell til ca. 16.000 pasienter i sykehuset sitt ansvarsområde. Innen BHM er diabetes 

pasientgruppen som øker mest og hvor det forventet sterk videre vekst. Hjelpemidler som er 

hyppigst etterspurt er insulinpumper, kontinuerlig måling av vevsglukose (CGM), CPAP apparater og 

pumper for administrering av ernæring, medisiner eller smertebehandling. I tillegg utleveres 

avanserte og livsopprettholdende utstyr hvor hyppigheten er lavere, men hvor enten tilstanden til 

pasienten eller utstyret er mer komplekst å håndtere. Dette kan dreie som om ulike respiratorer med 

tilleggsutstyr og forbruksmaterialer. Ved tildeling av slike apparater brukes det og mer tid sammen 

med pasient og på samarbeid med behandler og førstelinjetjenesten. 

 

Funksjonen har behov for varemottak/port, lager (rent/urent/O2-kolber), verksted med 3-4 

arbeidsstasjoner samt kontorarbeidsplasser (pr. i dag 13). Videre er det behov for et 

pasientkonsultasjons-/behandlingsrom samt en rengjøringssløyfe med tørrtåkerom.  

 

Det tilstrebes å sende forbruksmateriell til pasienter pr. post eller levere ut større utstyr, så fysisk 

oppmøte av pasient i BHM skjer kun unntaksvis. Det forventes en økning i pasienter som trenger 

hjelp fra BHM grunnet mer hjemmebehandling.   

 

Nærhetsbehov: Nærhet til god lagerfunksjon er viktigst. 

 

Det investeres store summer i et forsyningskonsept med felles løsninger i Nye SUS. Innenfor logistikk 

er det en forutsetning at man får volum i løsningene for å få best mulig effekt. Det vil derfor være 

mest gunstig om man benytter samme grunnkonsept også for BHM ved flytting til Ullandhaug i BT2. 

 

3.1.6. Delfunksjon 6 Laboratorier  

Delfunksjon 6 omhandler laboratorier og apotek. Apotek flyttes som en del av BT1 slik at gjenstående 

arealer til BT2 vil være knyttet til Laboratorier. 

  



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 1 Funksjon, rom og areal Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 25 av 59 

 

 

Følsomhet GUL 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Laboratorier og Apotek       

Stikkpoliklinikk     150 

Blodgivning     250 

Stamcellelab     200 

Sum     600 

Tabell 3-8: Arealtabell for delfunksjon 6 i HP 3.0 

I BT2 skal det etableres en prøvetakingsenhet (stikkepoliklinikk) i tilknytning til poliklinikkområde / 

dagkirurgi.  

 

Videre skal også blodgivertjeneste og aferese flyttes til Ullandhaug i BT2. Det stilles strenge 

myndighetskrav til arealer for blodgiving. Bl.a. skal disse arealene holdes adskilt fra pasientareal. Det 

er ønske om lyse lokaler, gjerne på toppen av et bygg. Areal til blodgiving angis til ca. 250 m2 NTA 

med beskrivelse av romprogram i tabell 1-12. Areal til kontor og kontorarbeidsplasser for ansatte i 

blodgivertjenesten hentes fra kontor og møterom i delfunksjon 8. 

  

TYPE ROM ANTALL ENHETER 

Tappesal – fullblodstapping Min. 60 m2 (6 stoler) 

Tappesal – aferesetapping Min. 60 m2 (4 stoler + afereseinstrument for hver stol) 

Toalett til givere og ansatte Atskilt for givere og ansatt 

Venteareal givere (inkl. enkel mat og drikke, skap, plass til å 
fylle ut spørreskjema) 

Min. 20 m2 

Avfallsrom 1 stk 

Ekspedisjon Plass for minst 2 ansatte (avgrenset fra venteareal) 

Intervjurom 4 stk (8 – 10 m2) 

Undersøkelsesrom for legeundersøkelse ved hendelse for 
givere 

1 stk (12 m2) 

Pauserom for ansatte   

Lager Minimum 2 x 20 m2 

Instrumentrom adskilt fra tappesal 20 m2 

Vaskerom 1 stk 

Kontor leder og stabspersonell 4 stk 

Kontararbeidsplasser for blodgiveradministrativ oppgaver 4 stk 

Tabell 3-9: Romprogram for blodgivertjeneste i BT2. 

Nærhetsbehov:  

Blodgivere har behov for egne p-plasser nært til tappelokalene. De fleste kommer i sin arbeidstid, og 

det bør legges til rette for at de bruker kortest mulig tid borte fra jobb. Pr. i dag er det knyttet 10 

egne p-plasser til blodgivings-enheten på Våland. Parkering for mobil tappeenhet må også planlegges 

for på Ullandhaug i BT2. Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin vil få sine øvrige aktiviteter i B-

bygget i Nye SUS BT1 og ønsker nærhet til dette.  
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Utviklingen innen fagområdet går mot mer bruk av automatisering ved tapping og framstilling av 

blodkomponenter. 

 

Stamcellelab er en ny funksjon i Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin som planlegges for i 

BT2. I dag har Helse Bergen regionalt behandlingsansvar for pasientgruppen, men behovet i 

framtiden vil gi grunnlag for en egen enhet i Helse Stavanger. Etablering av stamcellebehandling vil 

kreve spesiallaboratorium med spesielt rent utstyr som må anskaffes. I tillegg vil det være lagring på 

lave frysetemperaturer (-80oC eller -180 oC (nitrogen)). Cellebasert behandling er i rask endring og 

fasilitetene må konstrueres slik at de enkelt kan tilpasses endringsbehov. Arealbehov vurderes å 

være på cirka. 170-200 m2 NTA. 

 

Patologiavdelingen har i dag et laboratorium med støtterom integrert i Dagkirurgisk senter i Hillevåg. 

Dette gjør det mulig å analysere vevsprøver mens pasienten er under kirurgisk behandling. I tillegg 

har patologiavdelingen her lokalisert noen granskingsrom og kontorer. Samlet avdelingsareal for 

patologienheten i Hillevåg er ca. 470m2. Det vil være en fordel med noen patologiske granskningsrom 

i nærhet til dagkirurgisk senter også på Ullandhaug. 

 

Muligheten for tett samarbeid mellom kirurg, radiolog og patolog er et suksesskriterium for 

dagkirurgi på brystkreftpasienter i Helse Stavanger, og ønskes videreført i nytt dagkirurgisk senter på 

Ullandhaug.    

 

3.1.7. Delfunksjon 7 Ikke-medisinsk service  

Delfunksjon 7 omhandler ikke-medisinske service. Ikke-medisinsk service er en samling av 

servicefunksjoner tilknyttet sykehuset uten medisinsk behandling. 

 

  

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Ikke medisinsk service        

Medisinsk teknologi og informatikk     330 

Øvrig intern service     670 

Kjøkken     1 000 

Personalservice     3 434 

Pasientservice     1 000 

sum     6 434 
Tabell 3-10: Arealtabell for delfunksjon 7 i HP 3.0. 

De ikke-medisinske servicefunksjoner vil få med de mest nødvendige funksjoner til Ullandhaug i BT1. 

En stor del av virksomheten blir igjen utenfor Ullandhaug hvor de både vil yte tjenester til klinisk 

virksomhet på Ullandhaug, Våland og øvrige enheter.  
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Medisinsk teknologi og informatikk (MTI) vil i mellomfasen ha delt virksomhet mellom Ullandhaug 

og Våland. Til BT2 trengs areal for verksted, lager, kontor og møterom. Programmert areal er ca. 330 

m2 NTA. 

Nærhetsbehov: Verksted / arbeidsstasjon med nærhet til dagkirurgi er praktisk med mulighet for 

dagslys.  

 

Helse Vest IKT har en serviceavdeling (leieareal) i sykehuset. Dette var planlagt inn i B-bygg i BT1, 

men fikk ikke plass. Programmert areal er 200 m2 (leieareal) NTA, og det er behov for kontorplasser, 

verksted, lager og skrankefunksjon.  

Nærhetsbehov: Varemottak/lasterampe.  

 

Øvrig intern service vil fortsatt ha mye av sin virksomhet igjen på Våland eller i leide areal etter BT1. 

Dette gjelder bl.a. verksteder og kontorer.  

 

For logistikk og forsyning vil det i BT2 være en fordel å benytte samme areal og struktur som i BT1. 

Det vurderes at nye volum i mindre grad har dimensjonerende effekt på areal i varemottak siden 

mottaket fortsatt skal fungere som cross-docking (terminal). Tunge logistikkfunksjoner som 

sterilfunksjoner til dagkirurgi er allerede planlagt ivaretatt i BT1-løsningen. 

For somatikk anbefales videreført konsept med varelagerautomater for magasinlagring. Det samme 

gjelder sengelagerautomater, men dette må vurderes ift. PHV. For avdelingslagre anbefales bruk av 

aktiv forsyning. Det må settes av større areal til nisjer/lagerrom for både utstyr og forbruksmateriell.  

For avfall forutsettes samme konsept som i BT1. Det antas ikke å ha dimensjonerende effekter på 

areal utover det som er etablert i BT1. Eksisterende tekniske anlegg vurderes å ha nok kapasitet til å 

ivareta tilførte volumer.  

 

Portørtjeneste Det etableres portørsentral i BT1, og denne vil også bli benyttet for BT2. For 

oppholdsrom, møterom, etc. benyttes fellesarealer.  

 

Produksjonskjøkken er i dag etablert i eide lokaler på Forus, men ønskes flyttet til Ullandhaug.  

Kjøkkenet produserer ca. 277 000 middager per år til sykehuset. I tillegg pakkes og distribueres 

kolonialvarer til frokost- og kveldsmåltider. Å flytte kjøkkenproduksjonen til Ullandhaug har fordeler 

som tettere internt samarbeid, og kjøkkendrift nærmere bruker gir større muligheter for tilpasninger 

til den enkelte bruker samt mindre matsvinn.  Det gir også muligheter for samhandling med 

UiS/Nofima. Ved flytting av produksjonskjøkken kan eksisterende tomt på Forus selges, og det kan 

spares ca. 1,2 millioner kroner per år på transport.  

 

Nærhetsbehov: direkte adkomst (kulvert) inn i sykehuskroppen, varemottak og miljøstasjoner. 
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Romprogram 

ROM ANTALL ENHETER 

Produksjonskjøkken, varmmat 150 m2 

Diettkjøkken 20 

Koldtkjøkken 30 

Koloniallager 150 

Produksjonslager 150 

Brødrom 5 stk 

Utstyrslager 30 

Såpelager 3 stk 

Rullende materiell lager 30 

Varemottak 40 

Fryserom 50 

Hurtigkjøler x2 evt. kjøletunnel 25  

Grønnsakskjøl x2 20  (2x10) 

Kjøttkjøl x2 30 (1x10, 1x20) 

Meierivarer x 2 60 (1x40, 1x20) 

Kjøl x2 40 (2x20) 

Kjøl ferdigprodusert mat 40 

Prøvelager for prøvevarer for sporbarhet 20 

Kjøl ferdigpakkete traller Trallerom/robotrom med to soner for ren utsending 
av traller og urent mottak av traller 

100 

Oppvask 70 

Avfallsrom inkl. kjøl til matavfall 20 

Garderobe, pauserom/møterom og toalett  

Kontorplasser til 10 pers. 4 egne kontor pluss 6 
plasser i felleskontor 

Tabell 3-11: Romprogram kjøkken 

Eiendomsavdelingen består av seksjon(er) for Drift og Vedlikehold, Prosjekt og Forvaltning. Det er 

ønskelig med nærhet mellom avdelingene. 

 

Drift og vedlikehold er i dag organisert med fagavdelinger for Bygg, VVS og Elektro. Fagavdelingene 

svarer ut dagens behov for drift og vedlikeholdsbehov. I framtiden kan det bli aktuelt å opprette en 

ny seksjon som vil ivareta alle transportanlegg som f.eks heis, suganlegg, rørpost. 

Gjenstående til BT2 er elektroverksted, maskinverksted og snekkerverksted. I dag er de på 

henholdsvis 54 m2, 216 m2 og 97 m2. Nært tilknyttet disse verkstedene er det i dag 24 kontorplasser. 

Mye arbeid, både med forberedelse og dokumentasjon av arbeider, foregår på PC. Nettbrett og 

Smarttelefon dekker en del av behovet, men erstatter ikke behovet for kontorplasser.  

 

Det er viktig at verkstedsarealene i BT2 gjør det mulig å håndtere store gjenstander som 6 meter 

rørlengder. Flere av verkstedlokalene i BT1 er i indre kjerne uten dagslys med mulighet for endret 

bruk ved fullført BT2. Det er også gjenstående lagerbehov til BT2. Rullende materiell, SD-anlegg og 

gartner anses som innfridd i BT1. Ønske om nærhet til resten av Teknisk avdeling. Det er behov for 

serviceplasser for egne servicebiler, samt servicefirma i nærheten av sykehuset. 

 

Prosjektseksjonen gjennomfører alle mindre ombygginger og større tverrfaglige 

vedlikeholdsarbeider i foretaket.  Behovet for prosjekter bør være minimalt de første årene på 
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Ullandhaug.  Her vil nok tilsvarende behovet for gjennomføring av garantiarbeider være 

fremtredende.  Dette arbeidet vil generere omtrent det samme behovet for fasiliteter som 

prosjektene vil ha behov for senere.  Prosjektene/garantiarbeidene vil i hovedsak gjennomføres av 

eksterne aktører. Rammeleverandørene bør ha lager med ca. 15 m2 pr. aktør. Med 10 aktører 

tilsvarer det 150 m2. Bør være tilgjengelig serviceplasser i nærheten av sykehuset. Aktørene vil ha 

tilgang på sykehusets verkstedfasiliteter, men det er behov for et mottaksrom/forberedelsesrom 

hvor materiell kan mottas og forberedes for transport ut til aktuelt arbeidsområde.  Prosjekter på 

sykehuset foregår som oftest i arealer som er i full drift, uten mulighet for lagring på plassen. 

 

Renholdsavdelingen får en renholdssentral i BT1. Det bør vurderes en ekstra renholdssentral i BT2 

ettersom det kan bli lange avstander å transportere mopper, kluter og gulvrengjøringsmaskiner. Det 

bør ikke være mer enn 5 minutter gangtid til renholdssentralen for renholdere. Renholdssentralen er 

også stedet hvor rengjøringstrallene vil stå slik at renholdssentral i BT1 vil ha for lite plass til traller 

som er nødvendig etter BT2. Det bør planlegges for en ny renholdssentral i BT2 som dekker renhold 

av nye bygg. 

 

Sikkerhet og service har i BT1 arealer tett på hovedinngangene, og vil ha tilsvarende behov ved nye 

hovedinnganger i BT2.  

 

Arkiv og dokumentavdelingen er p.t. lokalisert utenfor sykehuset på Våland, i Lagårdsveien 78 i 

første og andre etasje. Der har de tilgjengelig 1 856 m2 brutto. Det er ikke nødvendig at dette ligger 

på sykehusområdet. Selv om pasientjournal og sakarkiv er elektronisk, må papirarkivet ivaretas. 

Bemanningen må være fysisk plassert sammen med papirarkivet. Dette er planlagt å forbli eksternt. 

 

Sentralbord/kundesenter skal etableres i BT2. Sentralbordsentralen kan i teorien plasseres hvor som 

helst. Dette er et åpent kontorlandskap med behov for god lyddemping, mange datapunkter og 

nødstrøm. Sentralbord er også ansvarlig for pasientinformasjon for både pasienter i somatikk og 

psykiatri, og personalet rullerer mellom oppgaver i sentralbord og pasientinformasjon. Av den grunn 

er det en fordel med en plassering på sykehusområdet. 

Kundesenter utfører tjenester som produksjon av ID-kort, utlevering av nøkler til garderober mm.  

Nærhetsbehov: ønsket plassering på Ullandhaug lett tilgjengelig for ansatte og «midt mellom» 

resepsjonene for somatikk og psykiatri.  

 

Personalservice omfatter bl.a. garderobefunksjon og kantine for ansatte. Kontorer og møterom for 

fagorganisasjoner og bedriftshelsetjenesten (BHT) inngår også her.  

 

Pasientservice omfatter bl.a. pasientinformasjon knyttet til hovedinnganger og evt. 

næringsvirksomhet som kafeteria / kiosk.  

 

Pasientreiser er pr. i dag lokalisert eksternt, med en mindre enhet knyttet til hovedinngang ved A-

bygg i Nye SUS BT1. Selve call-senteret har ikke nærhetsbehov til sykehusdriften, og det bør vurderes 

om dette fortsatt kan ligge utenfor sykehusområdet.   

 

Vardesenteret og Pusterommet driftes av Kreftforeningen med bruk av ressurser fra Helse Stavanger. 

Det er foreløpig ikke avklart om disse skal flyttes til Ullandhaug.  
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3.1.8. Delfunksjon 8 Kontorer, administrasjon, undervisning og forskning 

Delfunksjon 8 omhandler kontorer, administrasjon og undervisning og forskning. 

DELFUNKSJON 8 KONTORER, 
ADMINISTRASJON, UNDERVISNING OG 
FORSKNING 

ANTALL 
ENHETER 

AREAL- 
STANDARD 

TOTALT AREALBEHOV NETTO M2 

Kontorer undervisning og administrasjon       

Ledelse og Administrasjon     1 566 

Kontorer og møterom        7 320 

Undervisning og forskning     5 703 

Undervisning, klinikknært     1 500 

sum     16 089 
Tabell 3-12: Arealer til delfunksjon 8 i HP 3.0. 

Delfunksjonen omfatter bl.a. kontorer og møterom knyttet til klinisk virksomhet som ikke er plassert i 

BT1. Dette bør forsøkes plassert tett opp til/inkludert i klinikkene. Videre inngår kontorarealer for 

ledelse samt stab- og støttefunksjoner (administrative) som er lokalisert i kontorareal på Våland eller 

i leide areal utenfor sykehusområdet på Våland. 

 

I Nye SUS er det føringer for at kun ledere og mellomledere med personalansvar skal ha enekontor 

mens øvrige medarbeidere skal arbeide på teamkontor eller i landskap. I henhold til Sykehusbyggs 

standardromkatalog kan areal til enekontor beregnes til 9 m2 NTA (12 m2 netto ved behov for ekstra 

plass til møte/samtale), mens en kontorplass kan beregnes til 6 m2 NTA. 

 

I forbindelse med planlegging av mellomfasen mellom BT1 og BT2 er det gjort en kartlegging av 

dagens kontorfasiliteter gjenværende på Våland etter BT1, som vist i tabell 1-14. Kontorene i de 

forskjellige byggene må erstattes av nye arealer i BT2. 180 kliniske kontorer i denne kartleggingen 

dekker kun behovet for kliniske kontorer for funksjoner som i mellomfasen ligger utenfor 

Ullandhaug. Det inkluderer ikke underdekking av kliniske kontorer i BT1. Det behovet må sees utover 

denne kartleggingen. De fleste kontorer i denne kartleggingen vil i BT2 være kontorplasser slik at en 

beregning av arealbehov kan ta utgangspunkt i en arealstandard på 7 m2 NTA (flest 6 m2 med noen 9 

m2 og 12 m2). Det gir et totalbehov for å dekke disse kontorene på 5 971 m2 NTA. I tillegg må det 

dekkes for 34 møterom med en arealnorm på 20 m2 (For 12 – 14 plasser), som gir 680 m2 NTA. Totalt 

sett summert kontorer og møterom gir da 6 651 m2 NTA, innenfor programmert ramme. Noen av 

disse kontorene er i dag i bruk til forskningskontorer (Forskningens hus og halve Maurtua) slik at 

disse arealene kan heller hentes fra «Undervisning og forskning». 
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FUNKSJON/BYGG I DAG 
ANTALL 

KONTOR/KONTORPLASSER 
ANTALL 

MØTEROM 

Hillevågsveien 8 101 8 

Hillevåg og Bekkefaret 103  
Internatbygget 117 9 

Modulbygg A 34  
Modulbygg B 34  
Administrasjonsbygget 77 4 

Forskningens hus 20 4 

Hillevågsveien 78 33 1 

Maurtua 38 2 

Pasientreiser 41  
HABU Mariero/HAVO* 60 6 

Kliniske kontorer 180  
Varmesentralen, kontorer 15  
Totalt 853 34 

Tabell 3-13: Kartlagt antall kontorer i eksisterende bygg på Våland. *HABU=Barne- og ungdomshabilitering, 
HAVO=Voksenhabilitering. 

Undervisning og forskning utgjør en stor og viktig del av denne hovedfunksjonen. Programmert areal 

er ca. 5 700 m2 NTA. I tillegg skal det være 1 500 m2 NTA integrert i kliniske arealer.  

Det pågår et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) som har intensjon om å bygge nytt 

helsevitenskapelig fakultet på sykehusområdet (OPT1). Arealer for undervisning og forskning kan 

ligge tett på dette, og dermed gi mulighet for både samarbeid og sambruk av arealer. SUS vil 

samarbeide tett med UiS og Universitetet i Bergen (UiB) for etablering av areal til forskning og 

utdanning. 

 

Det er i Helse Stavanger i dag flere forskningsmiljø det må planlegges for i BT2. Det må legges til rette 

for at nye forskningsmiljø kan oppstå, og at eksisterende miljø kan endre seg. I dag er det flere aktive 

både store og små forskningsmiljø tilknyttet Helse Stavanger HF.  

 

I byggetrinn 2 skal det etableres en biobank. I tilbakemeldinger fra brukergruppe er et arealbehov på 

ca. 200 m2 NTA beskrevet.  

 

Et simulerings- og ferdighetssenter skal etableres. I estimater for SAFER 2.0, med totalt sett 2 500 m2 

NTA, er Helse Stavangers andel estimert til 670 m2 NTA. Disse arealene er i all hovedsak grupperom, 

kontorer og andre fleksible løsninger. 

 

De er også behov for arealer til et translasjonsrettet laboratorium i BT2. Arealene vil bestå av lab, 

lager etc. og er beregnet til å ha et behov for 600 m2 NTA. 

 

Administrative funksjoner til både forskning og undervisning planlegges også i BT2. For forskning vil 

det bestå av kontor og møteroms-fasiliteter til forskningsledelse, administrativ ansatte, 

stipendiatplasser og forskningsposten. I undervisningsavdelingen er det behov for kontor og 

møterom til ledelse og administrasjon. Det må også planlegges arealer tilknyttet Regional 

koordinerende enhet for simulering i Helse Vest (RegSim). 
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Helse Stavanger har behov for mer areal til medisinutdanning i fremtiden. Til klinikknær forskning og 

undervisning er det planlagt en utvidelse på 1 500 m2 NTA i byggetrinn 2. Dette skal være 

undersøkelse-/behandlingsrom og undervisningsrom og skal plasseres ut i de forskjellige byggene. 

Utover dette vil en utvidelse av antall medisinstudenter ved Stavanger universitetssjukehus gi behov 

for arbeidsplassrelaterte arealer, studentareal og laboratoriearealer. I studentarealer er det behov 

for tilgang til auditorium for undervisning samt flere grupperom og leseplasser. Det er flere 

auditorium i BT1, samt tilgjengelige lokaler i Måltidets hus og Universitet i Stavanger, begge på 

Ullandhaug. Foreløpig er det uklart om det vil være nødvendig med auditorium i BT2, eller om dette 

er tilstrekkelig løst i BT1 og andre steder nær NyeSUS. 

 

Det vil også være behov for ferdighetsrom for trening på f.eks ultralyd, gynekologi/obstetrikk, AHLR, 

gipsing, kirurgi med lagerrom for utstyr. 

Brukergruppen for forskning og undervisning har vært samstemte om følgende prinsipper for areal til 

forskning, undervisning og innovasjon:  

1. Det må være arealer integrert i de kliniske områdene til forskning og undervisning 
(grupperom, undersøkelsesrom for kliniske studier, og simulering)   

2. Forsknings-, simulering og undervisningsarealer bør i stor grad være samlet i bygg på OPT1 og 
OPT4 nær helsevitenskapelig fakultet. 

3. Det bør være forsknings og undervisningsareal i nær tilknytning til psykiatrien 
4. Det bør være tilgjengelige undervisningsrom for alle faggrupper internt og alle 

studentgrupper    
5. Det må være arealer for biobank og translasjonslaboratorium 

3.1.9. Delfunksjon 9 Teknisk sentral  

Teknisk sentral bygges i BT1, og innehar teknikk også for BT2.  

 

3.1.10. Delfunksjon 10 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Funksjonsområdet omfatter psykisk helsevern for voksne døgn og poliklinikk og psykisk helsevern for 

barn og unge døgn. Klinikk psykisk helsevern for voksne består av avdelingene affektiv og psykose, 

akutt og intensiv psykiatri, alderspsykiatri og sikkerhet.  

  



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 1 Funksjon, rom og areal Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 33 av 59 

 

 

Følsomhet GUL 

Dagens situasjon i tabellen under:  

 

AVDELING SENGEPOST ANTALL SENGER 

Akuttpsykiatri Akuttmottak AMC2 8 

  Akuttpost B3 14 

  Akuttpost C1 13 

 Affektiv og psykose Sengepost A2 14 

  Sengepost A3 14 

  Sengepost B2 12 

  Sengepost E1 14 

Alderspsykiatri Sengepost B1 14 

Sikkerhet Sikkerhetspost A1 10 

PBU døgn Akuttposten ungdom M1 6 

 Behandlingsposten ungdom N1 6 

  Utredningsposten barn K1 4 

Sum   129 
Tabell 3-14: Antall døgnplasser i dagens bygg på Våland. 

Psykisk helsevern voksne 

Avdeling akutt og intensiv psykiatri består av akuttmottakspost og to akuttpsykiatriske sengeposter. 

Avdeling affektiv og psykose består av tre spesialiserte sengeposter samt enhet for spiseforstyrrelser 

og ECT poliklinikk. Alderspsykiatri består av en sengepost, poliklinikk og senter for eldremedisin. 

Sengearealene til alderspsykiatri her har mye til felles med en somatisk rehabiliteringspost. Behov for 

plass til stell inne på bad, begge sider av seng og behov for takheis på i hvertfall to rom. Dette gir et 

noe større arealbehov per rom for alderspsykiatri. Liggetiden på lokal sikkerhetspost A1 kan være på 

flere år som gir et høyere arealbehov per pasient. Mobilt innsatsteam/MIT og fengselspoliklinikk 

utfører poliklinisk utredning og behandling. Nevropsykologisk laboratorium utfører spesialisert 

utredning for internt henviste pasienter. 

 
Psykisk helsevern barn og unge (PBU) 

PBU døgn består i dag av 3 sengeposter. PBU poliklinikk på Våland består i dag av BUP Madla, BUP 

Hinna og BUP Sentrum samt Akutt ambulant ungdomsteam og Spesialpoliklinikker innen autisme, 

Sped- og småbarn og Nevropsykiatri. 

 

Programmert areal i Nye SUS BT2 

Ved flytting til Ullandhaug i BT2 skal bygg til psykisk helsevern dekke kapasitetsbehov for Psykisk 

helsevern voksne og Psykisk helsevern barn og unge (PBU). I PBUs arealer i dag på Våland er det også 

polikliniske enheter (BUP) med opptaksområde til sentrumsnære områder i Stavanger kommune 

(BUP Madla, BUP Hinna og BUP sentrum). For disse vil en lokasjon på Ullandhaug være en mindre 

sentral plassering for pasienten. Disse BUP-enhetene planlegges derfor ikke flyttet til Ullandhaug i 

BT2. 

 

Basert på framskrivinger av kapasitetsbehov innen psykisk helsevern voksen og psykisk helsevern 

barn og unge (PBU) fra Sykehusbygg, beskrevet i kapittel 1.3, er antall senger i BT2 planlagt som vist i 

tabell 1-15. Kapasitetsberegninger gir utgangspunkt for beregninger av antall døgnplasser mens 

skjermingsenheter kan ikke regnes inn som kapasitetsbærende rom og regnes utover 
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døgnplassbehov. Likevel planlegges skjermingsenheter med fleksibel løsning, som gir mulighet til 

sambruk mellom to avdelinger og en generell mer fleksibel bruk av disse rommene. 

 
SENGEFUNKSJON AKUTT OG 

PSYKOSE 
ALDERPSYKIATRI SIKKERHET PBU døgn TOTALT 

Døgnplass 78 12 20 13 123 

Skjerming 16 4 6 3 29 

Totalt 94 16 26 16 152 
Tabell 3-15: Antall døgnplasser med skjerming fordelt per fag innen psykisk helsevern i NyeSUS BT2. 

Basert på antall døgnplasser som beskrevet i tabell 1-15 har en fordeling av sengeposter innen 
avdelinger innad Psykisk helsevern voksne blitt utarbeidet som vist i tabell under. 
 

AVDELING SENGEPOST 
ANTALL 
SENGER 

ANTALL 
SKJERMING 

TOTALT 

Akutt og 
affektiv/psykose Akuttmottak 8 2 10 

  Post 1 10 2 12 

  Post 2 10 2 12 

  Post 3 10 2 12 

  Post 4 10 2 12 

  Post 5 10 2 12 

  Post 6 10 2 12 

  Post 7 10 2 12 

Alder Alder 1 6 2 8 

  Alder 2 6 2 8 

Sikkerhet Sikkerhet 1 10 3 13 

  Sikkerhet 2 10 3 13 

Sum   110 26 136 
Tabell 3-16: Fordeling av døgnplasser med skjerming for sengeposter i Psykisk helsevern for voksne 

Innen psykisk helsevern på Ullandhaug i BT2 vil det ikke være DPS eller BUP poliklinikker. Det er 
allikevel behov for polikliniske arealer for spesialpoliklinikker innen både voksenpsykiatri og barne- 
og ungdomspsykiatri. Poliklinikker dette er snakk om er listet i tabell under. 
 

PSYKISK HELSEVERN VOKSEN PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE 
 

 Alderpsykiatrisk poliklinikk 

 ECT poliklinikk 

 Spiseforstyrrelse poliklinikk 

 TIPS/Familiepoliklinikk 

 Nevropsykiologisk laboratorium 

 Akutt ambulant ungdomsteam 

 Autismeteamet 

 Sped- og småbarnsteamet 

 Nevropsykiatrisk enhet 

Tabell 3-17: Oversikt over poliklinikker innen psykisk helsevern i NyeSUS BT2. 
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I tabellen under viser programmert nettoareal, det vil si uten trafikkareal (korridorer, heis, trapp) og 
tekniske rom, for psykisk helsevern i BT2. 
 

DELFUNKSJON 
ANTALL 
ENHETER AREALSTANDARD 

TOTALT AREALBEHOV 
NETTO M2 

Døgnbehandling       

Akutt og Psykose 94 46 4 324 

Alder 16 53 848 

Sikkerhet 26 60 1 560 

PBU 16 60 960 

Sum 152  7 692 

Pasientservice (aktivitetsareal)       

Akutt og Psykose  10 940 

Alder  10 160 

Sikkerhet  30 780 

PBU  30 480 

Sum   2 360 

Behandler/døgnplass       

Sum 91,2* 15 1 368 

Poliklinikk       

VOP   600 

PBU poliklinikk   600 

ECT   160 

Sum   760 

Akuttmottak       

Sum   120 

Ikke-medisinsk service       

Personalservice   500 

Øvrig ikke-medisinsk service   300 

Sum   800 

Kontorer, undervisning og 
administrasjon       

Administrasjon   450 

Vestibyle   400 

Undervisning og forskning   150 

Sum   1 000 

SUM TOTALT     14 700 
Tabell 3-18: Oppsummering av netto arealbehov for psykisk helsevern i NyeSUS BT2. *Basert på 0,6 
 behandler per døgnplass (erfaringstall). 



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 1 Funksjon, rom og areal Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 36 av 59 

 

 

Følsomhet GUL 

 
Figur 3-2: Prinsippdiagram programmert areal. 

 
Arealstandard som er lagt til grunn for tabell 1-18 baserer seg på andre sykehusprosjekter innen 

psykiatri som er planlagt de siste årene i Norge, men er tilpasset Helse Stavangers behov. 

Arealstandarder benyttes i tidligfase og kun for en overordnet dimensjonering. Arealstandarden for 

døgnenheter er per døgnplass og inkluderer alle rom som er nødvendig for å oppfylle funksjonen. 

Dette inneholder pasientrom, bad, arbeidsstasjoner og annet støtteareal og personalareal direkte 

tilknyttet enheten (teamrom, lederkontor, osv.). På grunn av spesielle behov er det høyere 

arealstandard for sikkerhet, alder og barn. Ut fra framskriving av poliklinisk aktivitet til 2030 og 2035 

med en åpningstid på 6 timer vil det være behov for 12/13 (2030/2035) poliklinikkrom for å dekke 

Psykisk helsevern voksne. Det er beregnet kontorarbeidsplasser for behandlere i tillegg til antall 

poliklinikkrom. Areal til ledelse og administrasjon er programsatt med 450 m2 NTA. 

 
Som et resultat blir programmert areal for hele psykisk helsevern 14 700 m2 NTA. I tillegg kommer 

areal for forskning og undervisning og klinikknær undervisning. Forskningsarealer planlegges 

fleksibelt for å kunne tilpasses fremtidige forskningsmiljøer, men tar høyde for kapasitet til 

eksisterende miljøer som SESAM og FoU enhet i PBU. Dette er arealer avsatt under Delfunksjon 8 og 

skal dekke hele BT2, både for somatikk og psykiatri. Som et utgangspunkt er 1 640 m2 NTA av 

Delfunksjon 8 satt av og fordelt til arealer i psykisk helsevern. 
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Generelle funksjonskrav 

 

Hovedinngang/vestibyleområde 

Det er en felles hovedinngang og felles resepsjon for hele PHV samtidig som det er skjermede 

innganger til enkelte områder. Hovedinngangen skal være tydelig og imøtekommende. Fra 

hovedinngangen skal det være god tilgang til poliklinikk og døgnområder.  

 

Området benyttes av pasienter, ansatte, pårørende og andre besøkende. Det skal ta hensyn til dels 

forskjellige pasientgrupper. For eksempel flere venterom og separert pasientstrøm mellom barn og 

voksne, så at det er så langt som mulig tilrettelagt for at barn og unge i så stor grad som mulig blir 

skjermet fra andre pasienter i ekspedisjon. Det skal være mulighet for å skjerme pasienter som er 

urolige.  

 

Poliklinisk virksomhet  

Det er programsatt 600 m2 NTA for poliklinikk tilknyttet psykisk helsevern voksen og tilsvarende for 

poliklinikk tilknyttet psykisk helsevern barn og unge, samt 160 m2 for ECT behandling. Det legges til 

grunn et felles poliklinikkområde som ivaretar generalitet, standardisering av typer rom og 

soneinndeling som gir god fleksibilitet, men også ivareta ulike behov for ulike pasientgrupper. God 

logistikk, sikkerhet og fleksible løsninger som understøtter teamsamarbeid og god produktivitet 

vektlegges. 

 

Akuttmottak 

Det skal være egen skjermet inngang for de som ankommer i ambulanse eller politibil. Det skal være 

tett nærhet mellom akuttmottak til aktuell mottakende døgnenheter. Vaktrom for leger med 

overnatting plasseres nært til akuttmottak. Det er behov for egen inngang for barn og unge.  

 

Døgnområder 

Det planlegges generelle døgnenheter som kan tilpasses ulike pasientgrupper og fagseksjoner med 

særskilt behov som alder, BUP og sikkerhet. Tilpasninger skal være utformet sånn at det er enkelt å 

omforme tilpasset sengepost til en standardsengepost når behovene endrer seg.  

 

Et døgnområde planlegges som to enheter med tolv pasientrom som inkluderer to døgnplasser 

for skjerming. Alle døgnplasser er utført som ensengsrom med eget bad. 

 

Døgnenheten er soneinndelt slik at rommene kan benyttes fleksibelt og i samarbeid med 

nærliggende døgnenhet. Enhetene planlegges med egne interne ressurser som samtalerom, 

dagligstue kjøkken og spiserom, mens funksjoner som aktivitetsrom, besøksrom, undersøkelsesrom, 

medisinrom, pauserom for ansatte, møterom, desinfeksjonsrom og lager er felles for minst to 

enheter. 
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Det er viktig at personal i døgnpostene kan enkelt og raskt bistå hverandre i alarmsituasjoner. Derfor 
skal døgnpostene plasseres med kort avstand til hverandre. 

 
Figur 3-3: Prinsippdiagram for to døgnposter med 10 + 2 (skjermet) rom. 

Pasienter innen akutt og affektiv psykose har en liggetid mellom 15 og 45 døgn. Pasientene har 
behov for utgang direkte til bakkenivå. På alderspostene har man behov for mulighet for turer som 
gjennomføres sammen med personal. Dette er en pasientgruppe som vil nyte godt av en takterrasse 
med ulike sittegrupper og enkel tilgang til tursti på utsiden som kan de kan bruke sammen med 
personalet.  
 

Sikkerhetspostene har størst behov for direkte utgang til rømningssikkert uteområde på bakkeplan. 

Pasientene har potensielt veldig lang liggetid og behov for så normale omgivelser som mulig. Denne 

pasientgruppen må prioriteres på bakkeplan. Det er også ønskelig med uteaktivitet til disse 

pasientene som ballbinge eller andre sportsfasiliteter. Det er behov for direkte tilkomst med 

transportmiddel til posten. Pasientgruppen har en del pasienttransport mellom fengsel og 

overføringer til Regionalt sikkerhetsnivå. Denne transporten blir ofte assistert av politi og bør derfor 

gå direkte til posten, uten at pasienter og politi må via hovedinngang. 

 
Visuell oversikt  
Fellesarealer skal utformes slik at personalet kan se pasientene uten at de føler seg overvåket. Visuell 

oversikt fra arbeidsstasjon til korridor, inngang til rom og oppholdsrom er viktig i forhold til faglig 

observasjon og sikkerhet for pasienter og ansatte. 

 

Tilgang på egnede utearealer  
Pasientens mulighet for fri tilgang til uteareal uten følge ansees for å bidra til stressreduksjon og 
dermed til mindre bruk av tvang. Flest mulig av døgnenhetene tilrettelegges for en enkel tilgang til 
bakkeplan. Hvor dette ikke er mulig bør det være tilgang til egnede utearealer i form av 
rømningssikkert takterrasser eller balkong. 
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Utsikt og nærhet til natur  
Flere studier kan dokumentere at utsyn til natur (f.eks. trær, parker, fjell, vann) fremmer rask 
reduksjon av stress22. Det skal derfor legges til rette for god visuell kontakt ut mot naturen. Utsikt fra 
pasientrom og fellesrom til natur prioriteres. Døgnrytme, værforhold og naturens elementer skal 
integreres i bygget. Lett mulighet for å gå tur i naturområder er en fordel. 
 
Skjerming  
Med skjerming menes at pasienten har behov for å skjermes mot kontakt og impulser fra andre 
pasienter. Dette kan være som en del av behandlingsformen eller fordi pasienten er aggressiv eller 
utagerende og må skjermes fra andre av den grunn.  
 
Grad av behov for sikring/skjerming vil variere i takt med pasientens tilstand. Det vil være mange 
pasienttyper med mange ulike behov. Det er også kjent at transport til og fra skjermingsenhet skaper 
uro i en døgnenhet. Skjermingsplassene skal derfor ha en plassering i forhold til øvrige døgnplasser 
som minimerer denne transporten.  
 
Skjerming av pasienter krever en høyere bemanningsgrad enn øvrig virksomhet og behovet for 
sambruk av personalet er høyt. Skjermingsenhetene må derfor plasseres i døgnenhetene slik at 
personalet kan utnyttes best mulig men også med tanke på samarbeid med nærliggende 
skjermingsenheter eller døgnenheter.  
 
Skjermingsenhet skal avgrenses fra andre funksjoner og utformes med: 

 Tanke på romslighet og «luft». Skjermingsrommene skal ha egne skjermede 

uteplasser/balkonger  

 Mulighet for de ansatte å ha kollegaer tett på seg  

 Høy grad av robusthet og støydemping  

 Så lite stimuli som mulig, eventuelt med mulighet til å fjerne stimuli  

 
Areal for aktivitet, trening og skole / pasientservice  
Fysisk aktivitet, sosial avkobling fremmer helse, reduserer stress som understøtter 
behandlingsopplegget. Pasientenes egen valgmulighet for fysisk aktivitet kan bidra til stressreduksjon 
og redusert bruk av tvang. 
 
Et aktivitetssenter skal ivareta funksjoner for arbeid, avkobling, rehabilitering, fritidsaktiviteter og 
fysisk aktivitet. Dette område omfatter aktivitetsrom, treningsrom, treningskjøkken, møte- og 
samtalerom og flerbrukshall. I tillegg planlegges det stillerom/rom for mulighet til meditasjon og 
avspenning (Livssynsnøytralt rom). 
 
Aktivitetssenterets funksjoner samles og skal være lett tilgjengelig for pasientene.  
 
Dette området skal sambrukes av alle avdelinger (eventuelt også sammen med somatiske funksjoner 
som for eksempel rehabilitering eller barn). Det kan være behov for å avsette noen arealer kun for en 
pasientgruppe (for eksempel sikkerhet eller barn). 
 
 

                                                           
22 (Ulrich, 1991) (Ruth K. Raanaas, 2011) 
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Tilgang til somatisk undersøkelse og behandling  
Det planlegges flere undersøkelsesrom i nærhet til døgnposter. Utover dette kan somatiske 
undersøkelser og behandling utføres i somatiske delen av sykehuset. Det etableres intern forbindelse 
både via kulvert for varetransport og via broer/korridorer som knytter psykisk helsevern til resten av 
BT1 og til ringen i BT1. Det legges til grunn at elektrokonvertering (ECT) utføres i poliklinikk for 
psykisk helsevern. ECT-behandling krever bistand fra anestesipersonell.  
 
Smittevern  
Innenfor psykisk helsevern og rusbehandlingen ser man en økende grad av pasienter som kommer 
inn med somatiske tilleggsdiagnoser som kan medføre smittefare. Dette kan være vanlige 
smittsomme sykdommer (forkjølelse, omgangssyke, luftveisinfeksjoner etc.) men også eksempelvis 
sårinfeksjoner, MRSA og tuberkulose. Pasienter som har behov for luftsmitteisolering vil få dette i 
egne luftsmitteisolat i tilknyttet til BT1.  
I utgangspunktet gjelder likevel samme smittevernstiltak i psykisk helsevern som i somatikken. I 
hovedsak vil dette være:  

 Alle sengerom skal være enerom med direkte tilknytning til eget bad.  

 Minimum 10 prosent av pasientrommene skal være utformet som kontaktsmitteisolat med 

forrom.  

 
Spesielle bygningsmessige krav / robusthet  
Overflater, materialer og inventar skal ivareta krav til robusthet og pasientsikkerhet slik at utforming 
av detaljer, kanter, grep, etc. er hensiktsmessig. Disse kravene til robusthet må balanseres opp mot 
ønske om å skape et naturlig og hjemlig miljø. I neste fase utarbeides en robusthetsplan, som angir 
soner med robusthetsnivå. 
 
I forskrift til institusjoner som skal ha ansvar for tvungen psykisk helsevern stilles det krav til byggene. 
I §3. Materielle krav, framkommer følgende krav:  
«Institusjonen skal være fysisk utformet og materielt utstyrt på en slik måte at kravet til forsvarlig 
helsehjelp kan ivaretas, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.  
Institusjoner som skal ha ansvar for tvungen observasjon eller tvungen psykisk helsevern med 
døgnopphold skal i tillegg:  
 
a. så langt det er mulig gi tilbud om enerom  

b. ha tilstrekkelige og oversiktlige fellesarealer  

c. ha lokaler som er egnet til fritidsaktiviteter og opplæringsformål  

d. ha tilgang på egnede utearealer som skal være i rimelig nærhet av institusjonen  

e. være fysisk utformet og materielt utstyrt slik at bruk av tvang i størst mulig grad unngås  

f. være materielt utrustet slik at anvendelse av tvang er forsvarlig  

g. sørge for at rom som tenkes brukt til isolasjon er egnet til formålet  

h. ha tilfredsstillende skjermingsmuligheter» 

 
I de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511), kapittel 3, er 

bygningsmessige og andre fysiske sikringstiltak fremhevet. Det er anbefalt å rette spesiell 

oppmerksomhet mot fjerning eller tildekking av mulige festepunkter, da selvmord i institusjon oftest 

skjer ved hengning. Også sikring av vinduer antas å kunne redusere pasienters mulighet til å ta sitt liv. 

 



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 1 Funksjon, rom og areal Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 41 av 59 

 

 

Følsomhet GUL 

4. Befolkningsframskriving og kapasitetsberegning  

 Forutsetninger for kapasitetsberegninger Helseforetaket har ambisjon om å opprettholde 

en egendekning av spesialisthelsetjeneste- funksjoner i forhold til opptaksområdet på 

minimum 90 %  

 Omstilling fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk fortsetter  

 Det er forutsatt effektiv arealutnyttelse på 230 dager/år   

 Det er beregnet kapasitet- og arealbehov med åpningstider på 8 timer/dag effektiv drift på 

poliklinikk, billeddiagnostikk og operasjon   

 

Dimensjonering av nytt sykehus på Ullandhaug gjøres i henhold til Nasjonal modell for framskriving 

for framtidig kapasitetsbehov utviklet av Sykehusbygg. Modellen framskriver sykehusaktivitet fra 

Norsk pasientregister (NPR) i et grunnlagsår gjennom flere steg frem til et framskrivingsår. Første 

steg er en befolkningsframskriving i henhold til hovedalternativ (middel scenario for fruktbarhet, 

levealder, innenlands flytting og innvandring) for befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB)23. I neste steg korrigeres utviklingen basert på kvalitative endringsfaktorer i modellen som 

beskrevet under. 

 

KVALITATIVE ENDRINGSFAKTORER FOR SOMATIKK 
Døgnopphold og liggedøgn Dagopphold og poliklinikk 

- Epidemiologi og medisinsk utvikling 
- Samhandling med kommune og hjem 
- Bruk av pasienthotell 
- Overføring av døgnopphold og liggedøgn til 

dagbehandling og poliklinikk 
- Bruk av observasjonsenheter 
- Intern effektivisering 
 

- Epidemiologi og medisinsk utvikling 
- Samhandling med kommune og hjem 
- For dagopphold og konsultasjoner kommer 

overførte fra døgn 

Tabell 4-1: Oversikt over kvalitative endringsfaktorer for framskriving av aktivitet innen somatikk. For dagopphold og 
poliklinikk er det også lagt inn en generell årlig vekst på 1 % 

 

KVALITATIVE ENDRINGSFAKTORER FOR PSYKIATRI OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING 
Døgnopphold og oppholdsdøgn Dagopphold og poliklinikk 

- Epidemiologi og medisinsk utvikling 
- Samhandling med kommune 
- Reduksjon i oppholdstider 
 

- Epidemiologi og medisinsk utvikling 
- Samhandling med kommune 

 

Tabell 4-2: Oversikt over kvalitative endringsfaktorer for framskriving av aktivitet innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 

Endringsfaktorene er definert med prosentvise utvikling per år per diagnosegruppe. Prosentvis 

fordeling av endringsfaktorer per diagnosegruppe er beskrevet i rapport fra Sykehusbygg24.  

 

For døgnopphold og liggedøgn er epidemiologi og medisinsk utvikling endringsfaktor som øker 

behovet i framskriving mens resterende faktorer reduserer behovet. For dagopphold og poliklinikk 

                                                           
23 (Statistisk sentralbyrå, 2020) 
24 (Sykehusbygg HF, 2020) 
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øker epidemiologi og medisinsk utvikling behovet samt er en årlig vekst på 1 % tillagt for alle 

diagnosegrupper. 

 

Videre kan beregnet fremskrevet behov regnes om til kapasitetsbærende rom og plasser (senger, 

dagplasser og poliklinikk) ved å definere utnyttelseskrav for kapasiteter. I Nye SUS er utnyttelseskrav 

til kapasiteter definert som middels utnyttelsesgrad25 fra Sykehusbygg26. 

 

Gjennomførte kapasitetsberegninger 

Kapasitetsberegninger for nytt sykehus på Ullandhaug er gjort i flere omganger. I 

hovedfunksjonsprogram for BT 1 (HFP 2.0) er aktivitetsdata og befolkningsframskrivinger fra 2014 

fremskrevet til 2030. I konseptfasen for BT 2 (i 2020-2021) har nye beregninger blitt utført med 

grunnlag i aktivitetsdata fra 2018 og befolkningsframskrivinger fra 2020. 

 

Kapasitetsberegninger senger i somatikken 

I 2014 ble behovet for senger i 2030 beregnet til å være 674 senger (normalsenger + 

observasjonssenger) som vist i tabell 1-14. I perioden 2014 til 2018 har antall liggedøgn på sykehus. 

Utviklingen i perioden har vært kortere liggetid på sykehus samtidig som økt bruk av poliklinikk og 

dagbehandling har erstattet liggedøgn på sengepost.  

 

ANTALL SENGER OG TYPE 2014-2030 
LIGGEDØGN 

2014 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2014 

LIGGEDØGN 
2030 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2030 

Normalsenger (85% belegg)     198 373 640 

Observasjonssenger (75% belegg)     9 117 34 

          

Sum 196 320 633 207 491 674 

Tabell 4-3:Beregning av framskrevet kapasitetsbehov for normalsenger og observasjonssenger i 2030 basert på 
aktivitetsdata (fra NPR) og befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2014. 

Dette medfører at ved nye framskrivinger basert på liggedøgn i 2018 blir behovet i 2030 redusert til 

633 senger, som vist i tabell 1-15.  

 

ANTALL SENGER OG TYPE 
2018-2035 (INKL LASSA) 

LIGGEDØGN 
2018 

ANTALL SENGER 
AVRUNDET OPP 

2018 

LIGGEDØGN 
2030 

ANTALL SENGER 
AVRUNDET OPP 

2030 

LIGGEDØGN 
2035 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2035 

Normalsenger (85% belegg)    192 908 622 194 249 627 

Observasjonssenger (75% 
belegg) 

    2 938 11 4 288 16 

Sum 180 260 581 195 846 633 198 537 643 

Tabell 4-4: Beregning av kapasitet for normalsenger og observasjonssenger basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 
2018 og befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 

 

                                                           
25  (Sykehusbygg HF, 2020) 
26 (Sykehusbygg, 2020) 
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Kapasitetsberegninger operasjonsstuer 

I 2014 ble kapasitetsbehovet for operasjonsstuer fremskrevet til 35 stuer i 2030, som vist i tabell 1-

16. I nye kapasitetsberegninger utført i 2020 har behovet for operasjonsstuer til dagkirurgi blitt noe 

redusert slik at det samlede kapasitetsbehovet er beregnet til 33 stuer i 2030, som vist i tabell 1-17. 

 

ANTALL STUER 
OPERASJON 2014-2030 

ANTALL 
OPPHOLD I 

KIR. DRG 
2014 

ANTALL STUER 
AVRUNDET OPP 
2014 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

ANTALL 
OPPHOLD I 

KIR. DRG 
2030 

ANTALL STUER 
AVRUNDET OPP 
2030 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

Operasjonsstuer 
døgnkirurgi     13 971 18 
Operasjonsstuer 
dagkirurgi     20 650 17 

Sum operasjonsstuer 22 778   34 621 35 

Tabell 4-5: Beregning av kapasitet for operasjonsstuer (dag og døgn) basert på aktivitetsdata (fra NPR) og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2014 

 

 

Kapasitetsberegninger poliklinikk og dagbehandling i somatikken 

I beregninger av behov for dagbehandling utført i 2014 ble behovet for dialyseplasser beregnet til 30 

plasser og kjemoterapiplasser beregnet til 31 plasser i 2030, som vist i tabell 4-7. Dette baserer seg 

på en antakelse om gjennomsnitt 4 timers behandlingstid for begge behandlinger. I nye beregninger 

utført i 2020 er antatt (gjennomsnitt) tidsbruk til dialysebehandling økt til 5 timer. Dette medfører at 

behovet for dagplasser til dialysebehandling er i nye beregninger oppjustert til 53 plasser i 2030. For 

kjemoterapi er det fortsatt antatt en behandlingstid på 4 timer slik at ny framskriving tilsier et behov 

for 32 plasser i 2030, som vist i tabell 4-9. I nye framskrivinger er også plasser til infusjonsbehandling 

presisert med et behov for 22 plasser i 2030 med gjennomsnitt 4 timers behandlingstid. I nye 

framskrivinger har vi og behovet i 2035 og for dialyse, kjemoterapi og infusjoner viser det at behovet 

for plasser også vil øke fra 2030 til 2035, fra et totalbehov på 107 plasser (53 + 32 + 22) til 120 plasser 

(61 + 35 + 24). 

 

Utvikling i bruk av poliklinisk behandling fra 2014 til 2018 blir også synlig i endring i framskrivinger for 

behov for rom til poliklinikk i 2030 i beregninger fra aktivitetsdata fra 2014 og 2018. I beregninger fra 

2014 er det beregnet et behov for 144 rom for polikliniske konsultasjoner (inkludert endoskopi og 

ANTALL STUER 
OPERASJON 2018-
2035 

ANTALL 
OPPHOLD I 

KIR. DRG 
2018 

ANTALL STUER 
AVRUNDET OPP 
2018 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

ANTALL 
OPPHOLD I 

KIR. DRG 
2030 

ANTALL STUER 
AVRUNDET OPP 
2030 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

ANTALL 
OPPHOLD 
I KIR. DRG 

2035 

ANTALL STUER 
AVRUNDET OPP 
2035 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

Operasjonsstuer 
døgnkirurgi 11 147 15 13 646 19 14 449 20 
Operasjonsstuer 
dagkirurgi 13 075 11 16 888 14 18 419 15 

Sum operasjonsstuer 24 222 26 30 534 33 32 868 35 

Tabell 4-6: Beregning av kapasitet for operasjonsstuer (dag og døgn) basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 
og befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 
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småprosedyrer) i 2030, som vist i tabell 4-8. I nye beregninger er behovet for polikliniske 

konsultasjoner (inkludert endoskopi og småprosedyrer) økt til 166 rom i 2030, som vist i tabell 4-9. 

 

ANTALL KAPASITETSBÆRENDE 
ROM DAGBEHANDLING 2014-2030 

DAGOPPH. 
2014 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2014 – 
8 TIMERS 

ÅPNINGSTID 

DAGOPPH. 
2030 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 

2030 – 8 
TIMERS 

ÅPNINGSTID 

Dagkirurgi oppvåkning (3 timer)     20 650 34 

Dialyse (4 timer)     13 829 30 

Kjemoterapi (4 timer)     14 095 31 

Stråleterapi (30 minutter)     18 656 6 
Endoskopier 700-DRG-ene (45 
min)     12 043 5 
Småprosedyrer 800-DRG-ene (20 
min)     94 074 18 

Sum dagbehandling     173 347 124 

Sum dagbehandling ekskl. 
endosk. og småpros.     67 229 101 

Sum dagbehandling ekskl. 
endosk., småpros. og dagkir.     46 579 67 

Tabell 4-7: Beregning av kapasitet for dagbehandling basert på aktivitetsdata (fra NPR) og befolkningsframskrivinger (fra 
SSB) i 2014.:  

 

ANTALL KAPASITETSBÆRENDE ROM 
POLIKLINIKK 2014-2030 

ANTALL 
POLIKL. 

KONSULT. 
2014  

ANTALL ROM 
AVRUNDET 

OPP 2014 - 8 
TIMER 

ÅPNINGSTID 

ANTALL 
POLIKL. 

KONSULT. 
2030 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 
2030 - 8 TIMER 

ÅPNINGSTID 

Polikl. kons 900-DRG ekskl endosk og 
småpros (45 min)     

297 726 122 

Polikl. kons. inkl endosk og småpros (45 
og 20 min))     

403 843 144 

Tabell 4-8:Beregning av kapasitet for poliklinikk basert på aktivitetsdata (fra NPR) og befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 
2014. 
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ANTALL 
KAPASITETSBÆRENDE 
ROM 
DAGBEHANDLING OG 
POLIKLINIKK 2018-
2035 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2018 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2018 - 

8 TIMER 
ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2030 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2030- 8 

TIMER 
ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2035 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2035 - 

8 TIMER 
ÅPNINGSTID 

Dagbehandling             

Dagkirurgi 
oppvåkning (3 timer) 

13 075 22 16 888 28 18 419 30 

Dialyse (5 timer) 10 842 35 16 588 53 18 874 61 

Kjemoterapi (4 timer) 9 825 22 14 288 32 15 751 35 

Infusjoner (4 timer) 7 869 18 9 856 22 10 631 24 

Stråleterapi (20 min) 15 623 3 24 232 4 26 971 4 

Endoskopier (ekskl. 
ØNH) 700-DRG-ene 
(45 min) 

8 766 4 13 009 6 14 692 6 

Endoskopier ØNH 
701O-DRG (30 min) 

1 472 1 1 695 1 1 750 1 

Småprosedyrer 800-
DRG-ene ekskl. kjemo 
og strålet. (20 min) 

53 988 10 75 341 14 84 736 16 

Lysbehandling (15 
min) 

9 269 2 9 925 2 9 928 2 

Sum dagbehandling 130 729 112 181 822 157 201 751 175 

Sum dagbehandling 
ekskl. endosk. og 
småpros. 

66 503 98 91 778 138 100 573 153 

Sum dagbehandling 
ekskl. endosk., 
småpros. og dagkir. 

53 428 
77 74 890 111 

82 154 123 

Poliklinikk*             

Polikl. kons 900-DRG 
ekskl endosk og 
småpros (45 min) 

273 877 112 358 741 147 392 279 160 

Polikl. kons. inkl 
endosk og småpros 
(45 og 20 min)) 

338 103 126 448 786 166 493 457 182 

Dagbehandling og 
poliklinikk* 

  
      

  
  

Sum dagbehandling 
og poliklinikk 

404 606 224 540 563 304 594 030 335 

Tabell 4-9: Beregning av kapasitet for poliklinikk og dagbehandling basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 

 

Kapasitetsberegninger senger i psykiatri 

Kapasitetsberegninger for psykiatri er utført med utgangspunkt i oppholdsdøgn fra NPR-data fra 

2018 og SSB framskrivinger fra 2020. I tabell 4-10 vises beregnet kapasitetsbehov for senger i 

voksenpsykiatri og tilsvarende i tabell 4-11vises beregnet kapasitetsbehov for senger i barn og 
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ungdomspsykiatrien. Samlet sett viser det et beregnet behov for senger i 2030 på 130 (117+13) 

senger som reduseres til 2035 til 123 (113+10) senger. 

ANTALL 
SENGER 
2018-
2035 

OPPH.DØGN 
2018 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2018 

OPPH.DØGN 
2030 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2030 

OPPH.DØGN 
2035 

ANTALL SENGER 
AVRUNDET OPP 

2035 

Sum 37 636 122 36 121 117 34 936 113 

Tabell 4-10: Beregning av kapasitet for senger i psykiatri voksne basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 

 

ANTALL 
SENGER 
2018-2035 

OPPH.DØGN 
2018 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2018 

OPPH.DØGN 
2030 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2030 

OPPH.DØGN 
2035 

ANTALL 
SENGER 

AVRUNDET 
OPP 2035 

Sum 4 027 15 3 462 13 3 061 10 

Tabell 4-11:Beregning av kapasitet for senger i psykiatri barn og unge basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 

 

Kapasitetsberegninger poliklinikk i psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Kapasitetsberegninger for poliklinikk i psykiatri og TSB er utført med utgangspunkt i polikliniske 

konsultasjoner fra NPR-data fra 2018 og SSB framskrivinger fra 2020. I psykiatri er poliklinikker som 

hovedregel desentralisert plassert nært til hvor pasienten bor. I voksenpsykiatrien er det 

distriktpsykiatriske senter (DPS) plassert rundt i distriktet. I barne- og ungdomspsykiatrien er det 

tilsvarende med desentraliserte barne- og ungdomspoliklinikker (BUP). Slik at kapasitet for poliklinikk 

som skal ivaretas i nytt sykehus på Ullandhaug er det som i dag er sentral plassert på Våland. Dette er 

i hovedsak spesialpoliklinikker. I barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Stavanger er flere BUP 

tilknyttet pasienter bosatt i Stavanger kommune lokalisert på Våland i dag, slik at disse poliklinikkene 

inngår i framskrivinger. I løpet av konseptfasen for BT2 har det blitt bestemt at BUP som ligger på 

Våland i dag ikke flytter til nytt sykehus på Ullandhaug. Denne aktiviteten kan da ikke inngå i 

beregninger av kapasitet til BT2.  

 

I tabell 4-12 vises behov for poliklinikk kapasitet for voksenpsykiatri for å ivareta spesialpoliklinikker i 

dag lokalisert på Våland. I tabell 4-13 vises behovet for poliklinikk-kapasitet for barn- og 

ungdomspsykiatrien. For TSB er behovet vist i tabell 4-14. Her er både kapasitetsbærende rom for 

LAR og ruspoliklinikker i dag lokalisert på Våland vist. For nytt sykehus er det kun ruspoliklinikker i 

dag lokalisert på Våland som er medberegnet. Det gir et samlet behov for poliklinikkrom for psykiatri 

voksen i 2030 på 12 rom og barne- og ungdomspsykiatri og TSB samlet 40 rom i 2030. I 2035 øker 

behovet til 13 rom for psykiatri voksen og for barne- og ungdomspsykiatri og TSB samlet til 42 rom. 

 

ANTALL 
KAPASITETSBÆRENDE ROM 
DAGBEHANDLING OG 
POLIKLINIKK 2018-2035 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2018 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 
2018 - 6 TIMER 

ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2030 

ANTALL ROM 
AVRUNDET 
OPP 2030- 6 

TIMER 
ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2035 

ANTALL ROM 
AVRUNDET 

OPP 2035 - 6 
TIMER 

ÅPNINGSTID 

Sum 7 312 9 10 101 12 11 039 13 

Tabell 4-12:Beregning av kapasitet for poliklinikk i psykiatri voksen basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 
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ANTALL 
KAPASITETSBÆRENDE 
ROM DAGBEHANDLING 
OG POLIKLINIKK 2018-
2035 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2018 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 
2018 - 6 TIMER 

ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2030 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 
2030- 6 TIMER 
ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2035 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2035 - 

6 TIMER 
ÅPNINGSTID 

Sum 28 330 32 30 429 34 31 418 35 

Tabell 4-13:Beregning av kapasitet for poliklinikk i psykiatri barn og unge basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. Inkludert BUP Madla, BUP Hinna og BUP Sentrum som ikke flyttes til Ullandhaug i 
BT2. 

 

 

ANTALL 
KAPASITETSBÆRENDE 
ROM DAGBEHANDLING 
OG POLIKLINIKK 2018-
2035 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2018 

ANTALL ROM 
AVRUNDET OPP 
2018 - 6 TIMER 

ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2030 

ANTALL ROM 
AVRUNDET 
OPP 2030- 6 

TIMER 
ÅPNINGSTID 

DAGOPPH./  
POLIKLINIKK 

2035 

ANTALL 
ROM 

AVRUNDET 
OPP 2035 - 

6 TIMER 
ÅPNINGSTID 

Sykehuset Våland 
Rusomsorg  

4 770 6 5 393 6 5 711 7 

Stavanger Rusomsorg LAR 25 431 29 28 254 32 29 871 33 

Sum  30 201 34 33 647 38 35 582 40 

Tabell 4-14:Beregning av kapasitet for poliklinikk i TSB basert på aktivitetsdata (fra NPR) i 2018 og 
befolkningsframskrivinger (fra SSB) i 2020. 
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5. Prinsipper for person- og vareflyt  

Nye SUS BT2 består av en rekke funksjonsområder som må henge sammen for å kunne bidra 

optimalt til gode behandlingslinjer og pasientflyt. 

 

God flyt av varer er et virkemiddel for å oppnå god funksjonalitet, fremme gode og effektive 

arbeidsprosesser samt å sikre en optimal driftsøkonomi. Overordnede logistikkprinsipper må ligge til 

grunn for plassering av både funksjons- og logistikkarealer.  

 

I hovedprogrammet avklares hvilke prinsipper for person- og vareflyt som skal legges til grunn for 

den videre planleggingen.  

 

I arbeidet med å beskrive og illustrere funksjonssammenhenger inngår analyser av behovet for 

nærhet mellom ulike funksjonsområder. I byggetrinn 1 har behovet for fysisk nærhet vært lagt til 

grunn for utvikling av de ulike funksjonsområder. Ettersom det i helseregionen er en del funksjoner 

som de senere år har vært gjenstand for økt regionalisering/sentralisering bør man i noen tilfeller 

vurdere om tilgjengelighet kan redusere behovet for fysisk nærhet. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse 2035 som er den regionale utviklingsplanen for Helse Vest 

viser til at digitalisering, automasjon og robotisering i framtiden vil åpne for nye arbeidsprosesser 

innen pleie, diagnostikk og behandling. Dette vil også påvirke de prinsipper som legges til grunn for 

logistikken innenfor sykehuset, samtidig som det vil kreve at nye organisasjons- og driftsmodeller 

utvikles. 

 

Gjennom arbeidet med byggetrinn 1 har prosjektet og foretaket bygget seg opp mange nyttige 

erfaringer. Lærdommen fra dette er viktig å ta med seg inn i arbeidet med byggetrinn 2. 

1.9 Personflyt 

Hvordan personell må bevege seg for å understøtte behandlingslinjer og pasientflyt er grunnlaget for 

optimal personflyt i Nye SUS BT2. 

 

Personell 

Det skal være egne innganger for ansatte som plasseres i tilknytning til innfartsårene for 

kollektivtrafikk og offentlig vei, gang- og sykkelstier. Støttefunksjoner planlegges slik at de 

understøtter god arbeidsflyt og slik at gangavstand for personalet minimeres. Nærhetsprinsippet fra 

byggetrinn 1 videreføres. 

 

Pasienter 

I byggetrinn 1 etableres en tydelig markert hovedinngang. Funksjonene plasseres på en slik måte at 

pasientmengden fordeles på en hensiktsmessig måte og funksjoner med størst pasienttrafikk bør 

plasseres nærmest hovedinngangen. 
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En del av pasientene vil komme til planlagte (elektive) undersøkelser, konsultasjoner eller 

innleggelser, og komme gående inn hovedinngangen. Derfra vil de fordele seg til poliklinikk, 

dagbehandling, sengeområder, bildediagnostikk og operasjon. Det må være lett å orientere seg fra 

hovedinngangen til de ulike undersøkelses- og behandlingsfunksjonene og det må planlegges med 

god fremkommelighet. 

 

For noen av funksjonene som etableres i byggetrinn 2 vil det være naturlig å etablere egne 

inngangsområder, både utfra funksjon og avstand fra hovedinngang. 

Optimalisering av pasientflyt skal sikre at ventetiden blir minst mulig. Det skal planlegges for 

fellesarealer som sikrer en god fordeling av pasienter rundt i bygget. Det skal utfra faglige kriterier 

utredes om pasienter som kommer som øyeblikkelig hjelp skal komme til et felles akuttmottak for 

somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Det må tilrettelegges slik at adkomst for de ulike 

pasientgruppene kan skje effektivt og samtidig være skjermet fra hverandre der dette vil være 

hensiktsmessig. 

 

Besøkende 

Mange av pasientene blir fulgt av sine pårørende, og sykehusets fellesarealer planlegges på en slik 

måte at pasienter og pårørende har mulighet for å jobbe, spise og kunne være skjermet i vanskelige 

situasjoner. Mange av de pårørende er også barn og unge, og det bør tilrettelegges arealer som er 

spesielt tilpasset disse. 

1.10 Vareflyt  

Det er flere forutsetninger som ligger til grunn for det forsyningskonseptet man skal planlegge for i 

nytt sykehus. Gjennom LIBRA-programmet er det etablert regionale og lokale forsyningsplaner som 

legger føringer på drift og forvaltning av systemer og arbeidsprosesser. 

Viktige premissgivere videre er at man forutsetter bærekraftige løsninger som ivaretar 

forsyningssikkerhet og beredskap, men med redusert arealbruk og ingen relativ økning i 

personellbehov. Derfor legges det opp til økt kvalitet og effektivitet gjennom infrastruktur som bygg, 

teknikk og IKT-systemer. 

 

For å høste gevinster av slike tiltak må man utvikle robuste fagmiljø som kan tilby gode 

betjeningskonsept for forsyningstjenestene. Organisasjonsutvikling må derfor også følge med som en 

naturlig del av arbeidet med å planlegge forsyningskonseptet. 

 

Prinsipp for varelogistikk 

Logistikkløsningen på Ullandhaug BT1 skal bestå av vareterminal, intern transport med vogner på 

horisontalplan, vertikal transport ved hjelp av ordinære heiser og senge-/varelagerheiser, 

sentrallager i varelagerheiser samt nærlager i skap for forbruksmateriell på det enkelte sengetun. I 

tillegg etableres rørpost for transport til spesialfunksjoner som laboratorier og apotek. 

 

Man vil gjenbruke mye av konseptet som er lagt til grunn for BT1, men med visse tilpasninger i 

forhold til tilgjengelighet der dette vurderes hensiktsmessig og i tråd med regionale føringer. Det 

innebærer at nærhetsprinsippet fortsatt primært legges til grunn ved valg av logistikkløsninger i 

fremtidig sykehus. Dette gjelder både den tekniske infrastrukturen og organisasjonsstrukturen på 
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betjeningskonsept fordi man vurderer dette som den mest optimale måten å frigjøre ressurser for å 

øke den kliniske kapasiteten. 

 

Det etableres ett felles varemottak i en vareterminal hvor forsendelser kontrolleres i forhold til 

godsinformasjon og fysisk vare, konsolideres og transporteres til mottaker. Konseptet er valgt fordi 

det gir god ressursutnyttelse og økt kontroll med gods og tilhørende informasjon. I tillegg vil 

konsolidering av oppdragene med økt samlasting gi redusert transportarbeid, som igjen er 

kostnadseffektivt og gir økt fremkommelighet i korridorer. 

 

Senge- og varelagerheiser er valgt som lagerstruktur og foretrukket vertikal transportvei fordi 

løsningen er arealbesparende, gir økt nærhet og tilgjengelighet for sluttbruker av tjenestene samt 

ivaretar egen styring med forsyningssikkerhet og –beredskap. Løsningen gir også mulighet for å 

redusere total varebeholdning samtidig som etterspørsel allikevel dekkes fordi man kan benytte 

eksisterende systemstøtte med økte muligheter for elektronisk lagerstyring. 

 

For betjeningskonseptet ut mot sluttbruker er det valgt nærlagre etter aktiv forsyning prinsippet. 

Løsningen har et manuelt grensesnitt for sluttbruker hvor hensikten er å forenkle uttak av varer 

basert på behov. Aktiv forsyning innebærer at dedikerte serviceoperatører tar selve varepåfyllingen i 

skapene basert på standardiserte bestillingsrutiner. Løsningen er valgt fordi man erfaringsmessig har 

sett at dette gir både forenkling og optimalisering av forsyningsbehovet slik at ressurser kan frigjøres 

til mer pasientnære oppgaver. 

 

Overordnet vareflyt beskrives mer detaljert i de påfølgende kapitler. Noen områder er 

leverandøravhengige og vil beskrives ytterligere i og innenfor organisasjonsutvikling i senere 

prosjektfaser og anbudsprosesser. 

 

Overordnet vareflyt 

Det er i byggetrinn 1 etablert en felles vareterminal for mottak av alle vareleveranser og 

vareforsendelser. Denne er planlagt benyttet også for volumene som tilkommer i byggetrinn 2. 

Vareterminalens funksjoner er varemottak, sortering av varer, oppstilling for intern transport og 

ekstern vareforsendelse.  

 

Tilsvarende benyttes eksisterende miljøhall for oppsamling av alle avfallsfraksjoner og urent tøy for 

videre transport til ekstern behandling. Vareterminal og miljøhall er plassert i tilknytning til 

hverandre, for felles bruk av utvendig veg- og manøvreringsplass. 

 

Intern transport av varer fra vareterminal og til avdelingene i de ulike byggene skjer med både 

manuelle og automatiserte transportløsninger på horisontalplan i kulvert i underetasjen, og på 

vertikalplan opp til avdelingene med heis og i varelagerheis.  

 

For å legge til rette for driftseffektive interne transportløsninger er det på Ullandhaug valgt rørpost til 

transport av laboratorieprøver, blod og hastebestilte legemidler. Det er valgt tøy- og avfallsug til 

transport av restavfall, papir og urene tekstiler.  
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Forbruksvarer 

Forbruksvarer er engangsvarer (rene og sterile) som forbrukes i pasientbehandling og drift (ikke 

teknisk materiell) i sykehuset. Følgende hovedvaregrupper inngår; medisinske forbruksvarer, 

laboratorierekvisita (inkl. reagenser), renholdsprodukter og kontorrekvisita.  

 

Alle forbruksvarer til Ullandhaug leveres fra leverandører til felles vareterminal. I vareterminalen 

bekreftes leveransene (antall kolli), varene sorteres og pakkes i vogner eller annen transportmodul 

for videre intern transport til varelagerheisene i hvert bygg, eller direkte til avdelinger for varer som 

ikke lagres i varelagerheisene. Varer som skal returneres til leverandører sendes fra vareterminalen.  

Varelagerheisene er sykehusets sentrallager, hvor de store mengdene av forbruksvarer som brukes i 

pasientbehandlingen lagres. Det legges til grunn at man i fremtiden også vil benytte noen eksterne 

lagerfasiliteter, men geografisk og organisatorisk plassering av disse er ikke besluttet. 

 

I avdelingene bygges det avdelingslager for lagring av forbruksvarer, enten i form av egne rom eller 

som skap og nisjer i korridor. Avdelingslager som har spesielle krav for å lagre sterile forbruksvarer 

skal ivaretas. Tilsvarende for avdelingslager der det lagres varer med temperaturkrav.  

Varelagerheisene vil være tilgjengelig for uttak hele døgnet, alle dager. 

 

Innkjøps- og lagerstyring, ordrebehandling og økonomiske belastninger av forbruksvarer skjer i felles 

økonomi- og logistikksystem LIBRA (SAP S4/HANA).  

Interntransport i underetasjer og til forsyningsstasjoner i hver etasje skal skje fortrinnsvis med 

automatiserte transportløsninger. 

 

Sterilt gjenbruksutstyr 

Det etableres i byggetrinn 1 sterilsentral i underetasjen i bygg B, hvor det legges til grunn at alt sterilt 

gjenbruksutstyr skal vaskes, pakkes, autoklaveres og lagres i sterilt lager for leveranse til avdelingene 

som bruker sterilt gjenbruksutstyr. 

 

Sterilt lager i sterilsentralen er dimensjonert for at hovedtyngden av sterile forbruksvarer som brukes 

i døgn- og dagkirurgi lagres der, lagt til rette for leveranse av prosedyrevogner (sterilt gjenbruksutstyr 

og sterile forbruksvarer) fra sterilsentral til operasjon. 

 

Det legges til grunn at et fagspesifikt IT-system ivaretar sporing og dokumentasjon av sterilt 

gjenbruksutstyr. 

 

Det planlegges med døgnåpen sterilsentral som skal betjene all relatert virksomhet i Helse Stavanger. 

Sterilsentralen ligger i underetasjen i bygg B. Operasjon ligger i 3. etasje i samme bygg. Transport av 

prosedyrevogner og vogner med sterilt gjenbruksutstyr til/fra operasjon skjer manuelt i «ren» og 

«uren» heis mellom sterilsentral og operasjon. I tillegg kommer leveransene til/fra dagkirurgi og 

andre avdelinger, som skjer gjennom kulvert i underetasje, i heiser og korridorer. Leveranser til/fra 

eksternt beliggende enheter transporteres fra sterilsentralen til vareterminalen, deretter i varebil fra 

vareterminalen til eksternt beliggende enhet.  
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Legemidler 

Sykehusapoteket har som hovedoppgave å forsyne sykehuset med legemidler, både egenproduserte 

og industrifremstilte. I sykehusapoteket inngår følgende funksjoner: 

1. Sykehusekspedisjon  

Avdelingen er ansvarlig for leveranser av legemidler til sykehuset. Tjenesten «Apotekstyrt 

legemiddellager» (ASL) videreføres, der apotekpersonalet har ansvaret for påfylling av 

medisinrommene på post. Avdelinger som ikke har ASL setter selv på plass legemidlene. Det 

legges til grunn at legemidler som i dag leveres fra sykehuset sitt væskelager forsynes via aktiv 

forsyning. Det er krav til god sikkerhet rundt distribusjonen, og man vil derfor benytte kurér 

eller automatiske transportanlegg med utvidet sikkerhetsfunksjonalitet. 

 

2. Produksjonsavdeling  

Produserer legemidler til enkeltpasienter som må istandgjøres like før bruk på grunn av kort 

holdbarhet. Det etableres produksjonslokaler på Ullandhaug for tilberedning av total parenteral 

ernæring (TPN), enkelte avanserte antibiotikaløsninger, smertepumper, øyesprøyter etc. For 

tilberedning av cytostatika etableres det ny satellitt lab på Kreftpoliklinikken. Det er vedtatt 

forsyningsmodell med ikke-pasientbundne endoser for Ullandhaug. Etablering av pakkeanlegg 

for endose i Helse Vest er p.t. under utredning. 

 

3. Publikumsavdeling  

Avdelingen ekspederer resepter og selger reseptfrie legemidler og handelsvarer til pasienter, 

pårørende, ansatte og andre privatkunder. Publikumsavdelingen har en sentral plassering for 

kunder i 1. etasje i bygg A. 

 

4. Farmasøytiske tjenester 

Avdelingen leverer både systemrettede tjenester på legemiddelområdet (opplæring, 

rådgivning, revisjoner og prosedyrearbeid) og pasientrettede tjenester 

(legemiddelgjennomganger, legemiddelsamstemming og pasientsamtaler). Når de ansatte 

jobber ute på post vil de benytte seg av de tverrfaglige arbeidsplassene der.  

De fleste av tjenesteområdene til Sykehusapoteket vil bli etablert i byggetrinn 1 og 

dimensjonert også for byggetrinn 2. Leveranser til Sykehusapoteket fra leverandør/grossist 

skjer til felles vareterminal for videre transport til sykehusapoteket.  Sykehusapoteket på 

Ullandhaug leverer også legemidler til eksternt beliggende enheter. Disse leveransene skjer fra 

felles vareterminal. «Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell 

som yter helsehjelp» regulerer legemiddelhåndteringen i sykehus. Legemiddelhåndteringen 

skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. Det legges til grunn at 

legemiddelhåndteringsprosessen i sykehuset etableres i tråd med gjeldende myndighetskrav. 

Forsyningsmodellen for leveranser av legemidler fra sykehusapoteket og håndtering av 

legemidler i sykehuset legger til rette for målsetningen om lukket legemiddelsløyfe.  

Interntransport av legemiddelleveranser fra sykehusapoteket til avdelingene skjer hovedsakelig 

i transportvogn. Kun hastebestilte legemidler vil i utgangspunktet bli levert ved hjelp av 

rørpost, men dersom det er kapasitet i anlegget vil man vurdere også legemidler fra apotekets 

produksjonsavdeling. Leveranser til/fra eksternt beliggende enheter transporteres fra 

sykehusapoteket til vareterminalen, deretter i varebil fra vareterminalen til eksternt beliggende 

enhet. Retur returneres med varebil til vareterminalen for videre transport til apoteket. All 
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legemiddeltransport krever dokumentasjon på at legemidlene er oppbevart under fastsatte 

temperaturbetingelser under transport. 

Mat 

Det legges til grunn at produksjonskjøkken produserer basert på kok-kjøl metoden. For slutt-

tilberedning av mat til pasienter, og tilbud om servering til ansatte, pårørende og besøkende bygges 

det på Ullandhaug avdelingskjøkken (for servering til pasienter), kantine og kantineutsalg (for 

ansatte).  

 

Produksjons kjøkkenet leverer kok-kjøl menyer, kolonial/tørrvarer til den enkelte avdeling og 

kantine. Et produksjonskjøkken på Ullandhaug krever direkte forbindelse til kulvertsystemet og 

nærhet til varemottak og miljøhall.  Matvogner fra avdelingene returneres til miljøhallen. Bakervarer 

og meierivarer leveres daglig fra leverandør til vareterminalen. Det er eget temperaturregulert rom i 

vareterminalen for ompakking av disse matvarene, som leveres til avdelingskjøkken og kantine.  

 

Tøy 

I forsyningskjeden tøy inngår pasienttøy (skjorter og bukser, sengetøy, håndklær mm) og 

personaltøy. Forsyningsmodellen er basert på avtalen sykehuset har med eksternt vaskeri for 

leveranser av pasienttøy og personaltøy. 

 

Pasienttøy leveres fra vaskeriet til vareterminal. Leveransene er ferdig pakket i vogn for intern 

transport til avdelingslager. Urent tøy samles opp i tøysekk som kastes i suganlegg (nedkast i 

avfallsrom). Tomme tøyvogner transporteres til miljøhall, hvor tøysekkene automatisk lastes over fra 

suganlegg til vognene. Vogner med skittentøy hentes av vaskeriet.  

 

Personaltøy leveres fra vaskeriet til vareterminal. Leveransene er ferdig pakket i vogn for intern 

transport til tøyautomater i garderobeområder. Urent tøy samles opp i vogn i returenhet i tilknytning 

til tøyautomatene. Returtransport av urent tøy til miljøhall, hvor vaskeriet henter vognene. Det 

legges til grunn at bestilling og etterfylling av personaltøy er basert på aktiv forsyning, og med bruk 

av RFID-teknologi (brikker innsydd i tøyet). 

 

Avfall 

Avfall sorteres basert på avfallsplanen i Helse Stavanger miljøstyringssystem, og 

håndteringsløsningene understøtter de fraksjoner og mengder som beskrives der. 

 

Det installeres suganlegg for transport av fraksjonene restavfall og papir fra avdelingene til 

miljøstasjonen. Restavfall kastes i sjakt i avfallsrommene i avdelingene. Det foreslås nedkastsjakter i 

hver etasje i hvert bygg.  Avfallsrommene er plassert i tilknytning til nedkastsjaktene. Avfallet samles 

opp i underetasjen, og suges til containere i miljøhallen. Containere hentes av eksternt avfallsselskap. 

Øvrige avfallsfraksjoner som avdelingene produserer sorteres i avdelingene og samles opp i egnede 

beholdere som mellomlagres i avfallsrom, inntil avfallsbeholderne transporteres i vogner til miljøhall. 

Det legges opp til at matavfallet fra sengepostene fraktes tilbake i vognene til miljøhallen for videre 

transport ut. 
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I miljøhallen blir avfallsfraksjonene sortert og lagret midlertidig i beholdere og containere inntil de 

hentes av eksternt avfallsselskap. I miljøhallen etableres det lasterampe for lastebiler for henting av 

avfall og skittentøy, og separat adkomst for henting av containere knyttet til avfallssuget og 

containere som er oppstilt utenfor miljøstasjonen. 

 

Senger og sengevask 

På Ullandhaug sentraliseres sengevask og det bygges i byggetrinn 1 en sengesentral med løsning for 

automatisk madrass- og sengevask. Sengesentralen ligger i underetasjen i bygg C. Som en viktig del 

av sengeforsyningen installeres sengelagerheiser for de somatiske funksjonene, med lager av rene 

senger, og vertikal transport av rene og urene senger.  

 

Til BT2 planlegges det ikke med egne sengelagerheiser. Urene senger fra rehabilitering og psykiatri 

transporteres i kulvert til sengesentral hvor urene tekstiler, dyner, puter og madrasser tas av. Seng 

og madrass går gjennom en automatisk vaskeprosess, mens tekstiler, dyner og puter blir levert til 

vask hos ekstern leverandør. Sengene blir etter vaskeprosessen oppreid og transportert til 

sengelagerheis eller egnet lager.  For psykiatrien må det foretas en vurdering om man skal benytte 

ordinær transportseng, mobil spesialseng, fastmontert seng eller en kombinasjon av disse. Dette vil 

derfor mer være en faglig vurdering av risiko for pasienter og personell ved de ulike alternativ enn de 

økonomiske betraktninger. 

 

Utstyr 

Utstyr (IKT, MTU, Behandlingshjelpemidler) leveres fra leverandør til felles vareterminal. Medisinsk 

teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler transporteres til Medisinteknisk avdeling for 

mottakskontroll og klargjøring før det tas i bruk. IT-utstyr transporteres til Helse Vest IKT sitt lager for 

mottakskontroll og klargjøring før det tas i bruk. Retur og ekstern forsendelse av utstyr skjer fra felles 

vareterminal. 

Behandlingshjelpemidler har oppgaver knyttet til opplæring, utlevering og vedlikehold av 

hjelpemidler som er pasienttilrettelagte. Det skal legges til rette for det nærhets- og 

tilgjengelighetsbehov som denne tjenesten krever i forhold til verksteds- og lagringsarealer. 

 

Teknisk materiell 

Vedlikeholds materiell, tekniske gasser mm leveres til vareterminal og transporteres manuelt til 

avdelingen som skal ha materiellet. Gasser lagres i flaskegasslager i teknisk sentral iht. forskrifter. 

 

Medisinske gasser 

Medisinske gasser forsynes fra 3 primære forsyningsenheter bestående av tankanlegg og 

flaskebanker og distribueres gjennom 2 separate ringeledninger. Dette sikrer redundans i anlegget. 

I tillegg opprettes i byggetrinn 1 tre lager for transportable flaskegasskolber. Disse forsyner 

avdelingene og ambulansetjenesten etter bestilling og benyttes ved pasientforflytning. Det må i 

byggetrinn 2 etableres et eget flaskelager for Behandlingshjelpemidler for å håndtere volum og 

varians. 

 

Biologisk prøvemateriale og blodprodukter 

Blodprodukter og biologiske prøver transporteres i rørpost mellom de medisinske laboratoriene og 

avdelingene. Prøver som tas ute i avdelingene, og som skal til analyse sendes med rørpost til 
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laboratoriene. Prøver som ikke kan sendes i rørpostsystemet må leveres manuelt eller sendes med 

robot. 

 

Brevpost 

Mengden brevpost er avtakende i tråd med digitalisering som skjer både på pasientrettet 

informasjon og øvrig brevpost, som f.eks. fagtidsskrifter. Det er allikevel grunn til å tro at noe 

brevpost vil bli opprettholdt i flere år fremover. Det legges opp til at inngående brevpost leveres til 

vareterminalen, hvor den sorteres og transporteres til avdelingene. Det må avklares på et senere 

tidspunkt hvilken metode for distribusjon som skal benyttes utfra øvrige løsningers kapasitet, men 

det er nærliggende å tenke bruk av rørpostsystemet. Utgående brevpost fra avdelingene sorteres på 

avdelingen og transporteres til vareterminalen for videre befordring med avtalepartner innenfor post 

eller annen transporttjeneste. 

  



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 1 Funksjon, rom og areal Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 56 av 59 

 

 

Følsomhet GUL 

6. Krav til nærhet mellom funksjoner 

I et sykehus er det et generelt ønske om at «alt» helst skal ligge tett på «alt annet». Med 

utgangspunkt i et sykehusanlegg på rundt 200 000 m2, så blir det naturlig nok avstander og det må 

foretas prioriteringer ift. nærhetsbehov.  

 

Grunnkonseptet for SUS på Ullandhaug baseres på mer eller mindre frittstående bygninger på et 

Campusområde. De forskjellige byggenes innhold er basert på lik funksjon; døgnbehandling med 

sengerom samles i «sengebygg», tyngre funksjoner som operasjon, radiologi og laboratorier samles i 

«behandlingsbygg», mens lettere funksjoner som poliklinikk- og dagbehandling samles i 

«poliklinikkbygg». Dette grunnkonseptet videreføres i Nye SUS BT2. 

 

Til arbeidet med Nye SUS BT2 vil følgende prinsipper være førende når det gjelder utforming og 

plassering av funksjoner: 

▪ Hovedinngang til hvert bygg, med god plassering til sentrale akser og torg 

▪ Funksjoner med mye pasienttrafikk nært hovedinnganger – nedre etasjer 

▪ Poliklinikker prioritert med nærhet til sengeområder innenfor samme fagområde 

▪ Poliklinikker med dagkirurgisk virksomhet samlokalisert med operasjon/dagkirurgi 

▪ Samling av dag-åpne funksjoner 

▪ Døgnbemannede funksjoner i begrensede områder – enkelt å skille av 

▪ Hovedinngang til psykisk helsevern (PHV) med sentral, tydelig og godt synlig plassering. I 
direkte tilknytning til PHV poliklinikk 

▪ Skjermede adkomster til PHV som komplement (Akuttmottak, direkte til enkelte 
døgnområdet) 

▪ PHV døgnposter mest mulig skjermet plassering 

▪ PHV med korte interne avstander – for å kunne bistå på tvers av avdelinger 
(sikkerhetsaspekt). 

▪ Nærhet til gode og skjermede uteområder fra PHV døgnområder 

▪ Forsknings- og undervisningsarealers tyngdepunkt samlokalisert med fakultetsareal UiS, men 
også fordelt med nærhet til de forskjellige kliniske funksjoner 

▪ Klinikknære undervisningsarealer (for legestudenter o.a.) integrert i alle kliniske arealer 

▪ Kontorer og møterom fordelt med nærhet til alle kliniske funksjoner utenom PHV – også til 
BT1 

▪ Alle bygg/funksjoner forbundet med kulvert i underetasjer – for logistikk og tekniske føringer 

▪ Gangbroer som komplement der det er essensielle behov for hurtig forbindelse av personale 
og/eller pasienter – må begrunnes 
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Sammendrag 

I tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeidet et hovedprogram. Dette dokumentet utgjør del 2 Teknikk i Hovedprogram for Nye 

Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2 (Nye SUS BT2), i henhold til Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter1.  

Dokumentet definerer ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign på et overordnet 

nivå. Programmet viser videre overordnede krav til bygningsutforming, teknisk infrastruktur, 

energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer.  

Dokumentet viser i tillegg hvilke delområder som skal risikovurderes (ROS).  

Investeringskostnader spesifiseres i henhold til NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter2, 

og danner grunnlag for beregning av årskostnader / LCC-kostnader for prosjektet.   

Livssyklusvurderinger (LCA) benyttes som et beslutningsstøtteverktøy og oppdateres i 

prosjektgjennomføringen.  

Klimagassberegninger skal gjennomføres i samsvar med de retningslinjer og bestemmelser som er 

beskrevet i kapittelet klima og miljø. 

 

 

 

  

                                                           
1 (Sykehusbygg, 2017) 
2  (Norsk Standard, 2016)  
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1. Hensikt, bakgrunn og prosess 

Formålet med programdel teknikk er å legge de overordnede føringer for eieres og brukeres 

funksjonskrav til bygnings- og installasjonstekniske løsninger for det aktuelle prosjektet. Dette skal 

være retningsgivende for den videre programmering og prosjektering. 

Tverrgående føringer - Forutsetninger og premissgivende fag 

Delprogram teknikk er i hovedsak utformet som en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar 

og rollefordeling.  

Hensikten er at de forhold som er spesifisert skal ivaretas av de ulike fagområdene gjennom 

konseptfasen, forprosjektet og detaljprosjektet. 
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2. Videreførte premisser fra Byggetrinn 1 

Programdelen for teknikk belyser under følgende delkapitler i byggetrinn 1 hvilke premisser som er 

laget for den videre utbyggingen på Ullandhaug: 

3 Områderegulering3 med krav4 til detaljregulering for videre utbygging 

0  Teknisk infrastruktur5 og hovedforsyning av termisk energiforsyning, elektrisk   

 forsyning, IKT, rørpost samt tøy og avfallshåndtering 

4  Beskrivelse6 av grunnforhold med geotekniske og geologiske undersøkelser i          

  byggetrinn 1 

                                                           
3 (Stavanger bystyre, 2017) 
4 (Clarke, 2017) 
5  (Stavanger Kommune, KB, 2016) 
6 (Stavanger kommune, KB, 2016) 
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3. Områderegulering 

Det vises til krav i Bestemmelser for plan 2510. Områderegulering for Universitetsområdet, Hinna 

bydel7, som skal sikre gode rammer for videre utbygging og utvikling av kunnskapsmiljøet på 

Ullandhaug; nytt sykehus, samarbeid med kunnskapsbaserte bedrifter, samt etablere et godt 

boligtilbud for studenter tilknyttet universitetsområdet. Før utbygging skal det foreligge godkjent 

detaljregulering for hvert enkelt felt inklusiv tilstøtende torgarealer. 

 

Parkering 

Det henvises til krav for lokalisering og dimensjonering av parkeringsanlegg (inkludert 

sykkelparkering) i Bestemmelser for plan 2510. Områderegulering for Universitetsområdet. Hinna 

bydel. All parkering med unntak av parkering for bevegelseshemmede og varetransport skal løses 

enten ved parkering under bakken eller parkering i parkeringshus som anvist i plankartet. 

Parkeringsplasser skal i tillegg ivareta følgende: 

Enkel tilgang fra hovedinngang 

Tilrettelagt for funksjonshemmede med universell utforming 

Sykehusets egne transportmidler 

Oppstillingsplasser for offentlig transport som buss, taxi etc 

Sykkelparkering nær inngang 

MC-parkering og miljøvennlige småbiler 

Privatbiler 

Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at de kan overvåkes og belyses for å redusere tyveri, 

skade og hærverk. Det skal etableres strømuttak for el-biler. 

 

Teknisk Infrastruktur og hovedforsyning 

Det er i byggetrinn 1 etablert Teknisk Sentral med tekniske anlegg som forutsettes å forsyne Nye SUS 

fullt utbygd. Dette gjelder anlegg for termisk forsyning (oppvarming, kjøling og varmtvann), sentrale 

anlegg for medisinske gasser, samt anlegg for nødkraftforsyning.  Videre er det etablert sentrale rom 

og anlegg for IKT (SHKR). Premissene for anleggene i Teknisk sentral samt øvrig infrastruktur er 

beskrevet i det etterfølgende, med angivelse av vurderinger og suppleringer som må ivaretas i 

forbindelse med byggetrinn 2. 

Teknisk infrastruktur 

TEKNISK INFRASTRUKTUR ANSVAR 
HENVISNINGER/ 

KOMMENTARER 

                                                           
7  (Stavanger bystyre, 2017) 
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1. Teknisk infrastruktur omfatter tverrgående 
anlegg som betjener hele bygningsmassen. Sentrale 
anlegg og distribusjonsnett er etablert i byggetrinn 1 
og forutsettes tilknyttet og videreført i byggetrinn 2. 

RIV/RIE  

2. Utvendig teknisk infrastruktur omfatter i 
hovedsak eksterne tekniske anlegg som betjener 
sykehuset: 
- VA-anlegg 
- Gassforsyning fra Lyse 
- Høyspent elkraftforsyning fra Lyse Nett 
- IKT forsyning fra flere ulike tjenesteleverandører  

Info Forutsettes tilknyttet og 

videreført i byggetrinn 2. 

3. Teknisk infrastruktur i bygg omfatter tekniske 
føringer mellom og gjennom kulvertsystemer i bygg 
for tekniske forsyningsanlegg. Disse er lokalisert i 
teknisk kulvert i plan U2 og føringssoner ved tak i 
transportkulvert plan U1. 

Info Forutsettes tilknyttet og 

videreført i byggetrinn 2. 

4. VVS-tekniske infrastrukturanlegg omfatter: 
- Kaldtvannsring (backup), plan U1 
- Varmt forbruksvann, plan U1 
- Varmeanlegg primærnett, plan U2 
- Medisinske gassanlegg, primærforsyning plan U1, 
nødforsyning plan U2 
- Isvannsanlegg primærnett, plan U2 
- Rørpost, plan U1 
- Tøy- og avfallssug, plan U2 

Info  

5. Elektrotekniske infrastrukturanlegg omfatter: 
- Intern høyspentring normalkraft 
- Intern høyspentring nødkraft 
- Nettstasjoner for lavspent eldistribusjon 
- Stamnett IKT 

Info  

Tabell 3-1: Teknisk Infrastruktur og hovedforsyning BT2. 

Termisk energiforsyning 

TERMISK ENERGIFORSYNING   

I byggetrinn 1 installeres et sentralt anlegg for 

tappevannsberedning, oppvarming og kjøling, med 

kjølemaskiner og varmepumper basert på utnyttelse av 

overskuddsvarme fra kjøling og energilager i fjell. 

En kjelsentral dekker spisslast og tjener som back-up for 

varmepumpene. 

Info Kombinerte 

kjølemaskiner / 

varmepumper med 

ammoniakk som 

kuldemedium dekker 

grunnlast i varme- og 

isvannsanleggene. CO2-

varmepumper dekker 

oppvarming av varmt 

forbruksvann. 

Det er forberedt for en ekstra tappevannsvarmepumpe 

for byggetrinn 2. Kapasitetsbehov må vurderes. 

RIV  
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TERMISK ENERGIFORSYNING   

Det er forutsatt en utvidelse av termisk energilager 

(energibrønner) i byggetrinn 2. Kapasitetsbehov og evt. 

størrelse og plassering må utredes i videre 

prosjektarbeid. 

RIV  

Primærnett for varme er dimensjonert for tur/retur-

temperatur 65/45 °C, og primærnett for isvann er 

dimensjonert for 9/15 °C. Returtemperaturer vil være 

avhengig av byggenes sekundærsystemer, men mindre 

temperaturdifferenser skal ikke tillates ved 

dimensjonerende temperaturforhold. 

RIV  

Tilgjengelig varmekapasitet for byggetrinn 2: 

Tilgjengelig installert effekt for byggetrinn 2 er 1.350 kW. 

Kjelsentralen er forberedt for komplettering med en 

ekstra gasskjel i byggetrinn 2, og effekt på denne må 

tilpasses aktuelt varmebehov.  

RIV Samtidig 

oppvarmingsbehov 

referert teknisk sentral i 

byggetrinn 1 er beregnet 

til ca. 5.650 kW inkl. tap i 

distribusjonsnett. 

I en kritisk situasjon der 

eksempelvis 

varmepumpesentralen er 

satt ut av drift, skal 

kjelanlegget kunne levere 

100% varmeeffekt. I 

byggetrinn 1 installeres 2 

gasskjeler a 3.500 kW. 

Tilgjengelig kjølekapasitet for byggetrinn 2: 

Tilgjengelig effekt for byggetrinn 2 er ca. 1.000 kW. 

Kjølekapasitet ut over dette må suppleres med 

etablering av kjølesentral i byggetrinn 2. 

RIV Samtidig kjølebehov 

referert teknisk sentral i 

byggetrinn 1 anslås å 

være ca. 3.750 kW. 

Installerte kjølemaskiner i 

byggetrinn 1 har en 

samlet kjølekapasitet på 

ca. 4.500 kW. 

Tappevannsvarmepumper 

vil i tillegg bidra med ca. 

300 kW kjølekapasitet. 

Produksjonskapasiteten 

for kjøling vil være ca. 

4.800 kW.  

Tabell 3-2: Termisk energiforsyning 

 

Elektrisk forsyning 
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ELEKTRISK FORSYNING   

Sykehuset har innmating fra 2 separate 

forsyningsstasjoner fra overordnet regionalt nett (22kV).  

Forsyningen er bygd opp med ringstruktur for at 

omkopling av forsyningen ved feil og utbedringer enkelt 

skal kunne gjennomføres. 

 

Info Total kapasitet på hver av 

forsyningslinjene fra Lyse 

Elnett er 12,4MW.   

Tilsvarende ringstruktur er etablert for forsyning fra 

nødstrømstasjon ved svikt i det offentlige nett. 

Info Installert kapasitet på 

nødkraftforsyningen i 

byggetrinn 1 er 6MW 

basert på 4 stk a 2MW 

nødkraftaggregater (n+1 

drift). Dette kan utvides 

til totalt 5 stk 

nødkraftaggregater med 

en samlet kapasitet på 

8MW (n+1 drift).  

 

Høyspent ringstruktur er dimensjonert til også å dekke 

elkraftbehovet for byggetrinn 2. Kapasitetsbehov i 

byggetrinn 2 må verifiseres. 

RIE Antatt samlet 

effektbehov må 

kontinuerlig beregnes 

etter hvert som utbygging 

av byggetrinn 2 

realiseres. 

Tabell 3-3 Elektrisk forsyning 

 

IKT 

IKT   

2 stk Grensesnitt Rom GR, 2 stk Sentrale Hoved-

Kommunikasjons-Rom SHKR – er etablert i byggetrinn 1, 

ivaretar krav til redundans/sikkerhet og er dimensjonert 

også for å dekke sykehusets planlagte utbygging i 

byggetrinn 2. 

RIE Det er forutsatt at det 

skal etableres et 

Grensesnitt Rom nr. 3 i 

byggetrinn 2. 

Tabell 3-4: IKT 

 

Rørpost 

RØRPOST   
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Det etableres et rørpostanlegg for transport av småvarer 

mellom sykehusbyggene, primært prøver fra avdelingene 

frem til analyselaboratorier i bygg 11.  

Anlegget skal utvides i byggetrinn 2 og kobles inn mot 

infrastruktur i bygg 21. 

RIV/ENT Anlegget utføres som 

soneanlegg, med en eller 

flere soner/linjer i hvert 

bygg som veksles til 

transportlinjer mellom 

bygg i såkalte 

linjevekslere. 

Tabell 3-5: Rørpost 

 

: Tøy- og avfallshåndtering 

TØY- OG AVFALLSHÅNDTERING   

Det etableres et sentralt suganlegg for skittentøy og 

avfall i byggetrinn 1, basert på 3 fraksjoner. Det 

forutsettes at dette tilknyttes i bygg 21 og videreføres 

sørover i byggetrinn 2. 

RIV/ENT  

Tabell 3-6: Tøy- og avfallshåndtering 

 

3.1. Universell utforming 

Lov- og forskriftskrav til universell utforming skal særlig hensyntas og dokumenteres i planlegging og 

prosjektering. I den grad krav til universell utforming gir tolkningskrav bør prosjektet helle mot å 

overoppfylle, heller enn det motsatte. 

I tillegg til lov- og forskriftskrav skal rapporter fra prosjekt som «Fremtidens baderom for sykehus» 

vurderes. Konsekvenser av fremtidig økt behov for fedmesenger o.l. skal også vurderes. 

Det vises for øvrig til Bestemmelser for plan 2510. Områderegulering for Universitetsområdet. Hinna 

bydel8, som presiserer at Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og 

bygninger skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

 

3.2. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Den medisinske virksomheten samt medisinteknisk utstyr er i rask utvikling og bygget må derfor 

formes slik at det blir tilpasningsdyktig i forhold til endringer i byggets levetid. Et tilpasningsdyktig 

bygg defineres gjennom generalitet, fleksibilitet og elastisitet: 

 Generalitet: evne til å tilpasse seg ulike funksjoner uten vesentlige inngrep i arealer, 

innredninger eller installasjoner. 

                                                           
8 (Stavanger bystyre, 2017) 



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 2 Teknikk Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 12 av 52 

 

 Fleksibilitet: innenfor gitte rammer og modulsystemer kan arealer endres uten at dette 

virker inn på byggets primære løsninger (arealfleksibilitet). 

 Elastisitet: evne til å tilpasse seg krav til utvidelser eller nedskalering. 

Bygningen må være tilrettelagt for hyppig endring av aktiviteter uten at det krever omfattende 

ombygging. For å ivareta dette må det være klart definerte områder for generalitet og områder for 

fleksibilitet. Det poengteres at tilretteleggelse for dette i alle områder ikke er kostnadseffektivt, og 

det bør allerede i konseptfasen defineres i hvilken grad og hvor generalitet og fleksibilitet skal 

implementeres. 

For å oppnå fleksibilitet er det vesentlig at tekniske hovedføringer, tekniske rom og viktige rom som 

for eksempel Sentralt Hoved-Kommunikasjons-Rom, hovedfordelinger, ventilasjonsrom mv. har 

innebygget mulighet for utvidelse og kapasitetsøkning. 

Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god atkomst til installasjoner uten å 

måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås med bruk av vertikale føringssjakter. 

Avstengningsmuligheter for viktige tekniske systemer for redusert omfang av driftsavbrudd ved 

senere endringer er også viktig. 

Fleksible løsninger behøver ikke å være kostnadsdrivende dersom de etableres i tidlig fase og 

arealmessig tilrettelegges. Her kan nevnes9: 

 Anlegg (plass til anlegg) som det er behov for senere dersom initialkostnadene er 

vesentlig lavere enn ved senere etablering. 

 Fremføring av teknisk forsyning til arealer der det kan ventes funksjonsendringer, 

dersom initialkostnadene er vesentlig lavere enn ved å gjøre det senere. 

 Kapasitetsøkninger vurderes ut fra initialkostnader i forhold til etablering nå eller 

senere. 

 Viktige tekniske funksjoner, som skal ha mulighet for kapasitetsøkning, må ha 

tilstøtende rom med funksjon som kan flyttes, f.eks. IKT-rom. 

 

Generelt er det forutsatt at fleksibilitet prioriteres høyt, men at de ulike løsningsalternativ vurderes 

opp mot investerings- og driftskostnad og hva som reelt kan oppnås. 

 

3.3. Standardisering og standardløsninger 

Det legges vekt på standardisering av bygningsmessige og tekniske løsninger og produkter for å 

effektivisere byggeprosessen og slik at kostnader reduseres (investering og drift). 

Standardisering av løsninger skal gjelde for alle fagområder og spesielt for systemer og produkter 

som krever drift og vedlikehold. For å oppnå effektivisering av byggeprosessen må løsninger og 

produkter være lett byggbare og repeterbare. Dette kan medføre stor grad av prefabrikasjon. 

                                                           
9 (Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF, 2014) 
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Spesialløsninger og spesialprodukter må unngås. Det er også viktig at det arkitektoniske uttrykket 

innpasses i slike løsninger. 

 

3.4. Spesialrom 

Spesialrom defineres som rom og funksjoner med særskilte krav til hygiene og/eller er spesielle mht. 

omfang av teknisk utstyr – herunder medisinteknisk utstyr - med komplekse tekniske og 

bygningsmessige grensesnitt.  Eksempler på slike rom og funksjoner er isolater for luftsmitte, 

operasjonsrom, laboratorier (inkl. spesiallaboratorier med krav til inneslutningsnivå), 

produksjonsareal i tilknytning til apotek samt radiologiområder.   

Aktuelle rom og funksjoner som defineres som spesialrom i byggetrinn 2 skal identifiseres tidlig 

(konseptfase/skisseprosjekt), og det forberedes plan for utarbeidelse av egen dokumentasjon 

(designdokumentasjon) for hver funksjon. 

I byggetrinn 1 er det utarbeidet designdokumentasjon for en rekke type spesialrom. Dette er 

tverrfaglig arbeid som forutsettes videreført etter samme metodikk i byggetrinn 2, med gjenbruk av 

forutsetninger fra byggetrinn 1 der dette er relevant. 

3.5. Sammenhengen mellom investering og drift 

Krav til og løsning av bygning og tekniske systemer må sees i sammenheng med prosjektets totale 

økonomi, slik at investerings- og driftsøkonomi optimaliseres. Bygning og tekniske systemer sammen 

med brukerutstyr, skal bidra til og understøtte nye arbeidsprosesser og til organisasjonsutvikling slik 

at prosjektets virksomhetsmål kan nås.  

Den videre utvikling av prosjektet må legge til rette for, og dokumentere prosesser og aktiviteter som 

understøtter en slik tilnærming. 

3.6. Forvaltning, drift og vedlikehold 

Bygningsmessige og tekniske løsninger må ivareta lave LCC-kostnader hvor både investering, drift, 

vedlikehold samt utskiftninger inngår. Alle vurderinger gjøres uavhengig av hvilken driftsorganisasjon 

eller driftsform som vil bli benyttet for sykehuset. Driften kan være basert på stor grad av eget 

personell eller innleide tjenester. 

Alle valg av løsninger og systemer må vurderes i forhold til10: 

 Sykehusets organisering i dag og i fremtiden 

 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

 Driftsavtaler, vedlikeholdsavtaler og beredskapsavtaler 

                                                           
10 (Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF, 2014) 



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 2 Teknikk Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 14 av 52 

 

 Kompetanseutvikling av driftspersonell, systemansvarlige, vedlikeholdspersonell, LCC-

beregninger skal brukes aktivt for å synliggjøre FDVU-konsekvenser ved ulike valg. Det 

skal foreligge LCC-beregninger ved alle faser i prosjektet. 

 

Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon iht. strategi for Helse Vest11. Videre skal all merking være iht 

TverrFaglig Merkesystem TFM, modifisert for sykeshusrelaterte systemer. 

3.7. Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Det forutsettes robuste løsninger som gir tilfredsstillende fleksibilitet både i bygge- og driftsfase. 

Forskriftsmessige risikovurderinger for relevante driftsområder skal derfor gjennomføres. Det skal 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for viktige funksjoner. Det er 

virksomhetens risiko som skal vurderes ut fra et reelt risikobilde hvor rutiner og tekniske systemer 

skal vurderes samlet. Tekniske systemer er støttesystem for virksomheten. Gode rutiner for den 

medisinske virksomheten vil motvirke uønskede hendelser/konsekvenser. For enkelte aktiviteter skal 

det eventuelt legges opp til 0-visjon (ingen uønskede hendelser), noe som medfører ressurskrevende 

installasjoner.  

Overordnede premissgivende dokumenter skal legges til grunn for valg av tekniske løsninger. 

Sykehusets rutiner for ROS-analyser skal benyttes. Det skal som minimum gjennomføres ROS-

analyser for følgende funksjoner12: 

 Spesialfunksjoner som operasjonsenheter, laboratorier, isolater 

 IKT-funksjoner 

 Kommunikasjon, informasjon 

 Brann, rømning, brannalarmorganisering, evakuering 

 Transport, logistikk 

 Behandling 

 Sabotasje, spionasje, terror, kriminalitet. Sikkerhets- og trusselvurdering  

 Øvrige funksjoner og risikoområder hvor det er forskriftsfestede krav til risikoanalyser. 

Eksempelvis: Eksplosjonsfare, håndtering farlig stoff, elforsyningsanlegg. 

 

Typiske anlegg og systemer som må vurderes i ROS-analyser13: 

 Brannvarsling, slukkeanlegg, installasjoner og utstyr mht. evakuering 

 Kritiske IKT-systemer med tilhørende applikasjoner 

 IKT kommunikasjon/datautveksling mellom systemer 

 Strømforsyning, normalkraft, reservekraft, UPS og nødkraft 

 Transportsystemer 

 Spesialsystemer, RO-anlegg, medisinteknisk utstyr 

 Gass 

 Trykkluft 

 Ventilasjon 

                                                           
11  (Helse Vest, 2018) 
12 (Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF, 2014) 
13 (Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF, 2014) 
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 Energiforsyning, varme, kjøling 

 Generell svikt i forsyning 

 Vannforsyning 

 

Resultater fra ROS-analyser danner grunnlag for valg av løsninger. Organisatoriske løsninger 

implementeres i beredskapsplaner for sykehusets virksomhet. 

3.8. Klima og miljø 

Bestemmelser for plan 2510 Områderegulering for Universitetsområdet Hinna bydel14 og Standard 

for klima og miljø i sykehusprosjekter15 legges til grunn for prosjektet. Standarden stiller konkrete 

krav til hvordan helseforetakene, prosjektledelse, arkitekter, rådgivere og entreprenører skal følge 

opp klima og miljø i det enkelte sykehusprosjekt. Standarden er basert på følgende hovedprinsipper: 

 Miljømål skal etableres og skal være et utgangspunkt for miljøledelse i alle nye 

sykehusprosjekt fra tidligfase. 

 Miljøledelse skal være en integrert del av prosjektledelsen allerede fra tidligfase. God 

miljøledelse krever riktig kompetanse og at det settes av tid hos byggherren, i 

prosjektledelsen, i sykehusets driftsorganisasjon, i arkitekt- og prosjekteringsgruppen, 

og i samhandlingen med entreprenør.  

Prosjektet skal følge BREEAM NOR, metodikk og sertifisering skal vurderes. BREEAM er 

et utprøvet, akkreditert og tredjeparts-verifisert miljøledelsesverktøy som 

dokumenterer faktiske miljøprestasjoner. 

 Klima- og miljø skal vektlegges. Klima- og miljøhensyn skal ha stor betydning ved 

beslutning om nybygging vs rehabilitering og i spørsmål knyttet til lokalisering.  

 

For sykehusprosjekter er følgende miljøtema av stor betydning: 

1. Miljøledelse 

2. Sirkulær økonomi og miljøvennlig bygg 

3. Lokalmiljø og klimaendringer 

4. Energibruk 

I tabellene som følger under utdypes disse temaene nærmere. 

Fem miljømål listet opp nedenfor gjelder for porteføljen av nye sykehusprosjekter i Norge mot 2030, 

og disse skal være utgangspunkt for å etablere prosjektspesifikke mål: 

1. Lokalisering: Det skal ikke velges lokalisering for nye sykehus som er ugunstig for klima- og 

miljø (klimafotavtrykk, ekstremvær, lokalmiljø)  

2. CO2-utslipp fra materialer reduseres med 50 %.  

                                                           
14(Stavanger bystyre, 2017) 
15 (Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter 127/343, 2020) 
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3. Det skal legges til rette for fossilfrie og etter hvert utslippsfrie byggeplasser. 

4. Avfall fra byggeriet skal reduseres, og ikke overstige 25 kg per bygget kvadratmeter 

bruttoareal. Minimum 90 % skal kildesortere.  

5. Energiforbruk: For nybygg er målsetningen at reelt energiforbruk skal reduseres med 25% fra 

en referanseverdi på 350 kWt/kvm. Egenproduksjon skal økes (varmepumpe, solceller og 

bioenergisystem). 

 

1. Miljøledelse 

1. MILJØLEDELSE ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Byggherrens prosjektorganisasjon: 

Prosjektledelsen skal styrkes med en rolle 

som har som oppgave å følge opp at 

prosjektets miljøkrav etterleves. Denne skal 

utnevnes ved oppstart av prosjektet. 

BH Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 

Miljøprogram: 

Ved prosjektstart skal det utarbeides et 

prosjektspesifikt miljøprogram som tar 

utgangspunkt i de fem miljømålene A-E listet 

opp ovenfor. 

Avvikshåndtering: Løsningsforslag skal i 

utgangspunktet ikke utelukke noen av 

kravene i miljøprogrammet. Eventuelle avvik 

skal begrunnes og godkjennes av eier. 

 

Bestemmelser for plan 2510: 

Det skal lages miljøoppfølgingsprogram for 

hvert delfelt eller utbyggingsetappe. 

Miljøoppfølgingsprogrammet skal redegjøre 

for prosjektets miljøprofil med hensyn til 

blant annet energibruk, materialvalg, 

transport og massehåndtering, lokal 

overvannshåndtering, samt oppfølging 

gjennom alle ledd fram til gjennomføring og 

drift. Som ledd i dette skal det lages en 

mobilitetsplan for den samlede transporten 

som den enkelte virksomheten skaper.  

BH 

PG 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4. 

 

 

 

 

Pkt 1.1 i vedlegg komplett kravliste 

miljøkrav 

 

 

 

Bestemmelser for plan 2510 

Områderegulering for 

Universitetsområdet Hinna bydel 

Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM): 

Byggherre sørger for at arkitekt- og 

prosjekteringsgruppen har en Rådgivende 

Ingeniør Miljø (RIM) som har ansvar for å 

BH 

PG 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 
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1. MILJØLEDELSE ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

følge opp at skisser og løsningsforslag 

ivaretar kravene i miljøprogrammet. Det er 

spesielt viktig at kravene blir en klar premiss 

for arkitektens arbeid. 

Prosjektet skal følge BREEAM NOR – 

metodikk og sertifisering skal vurderes. 

BH Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 1.1 

Miljøoppfølgingsplan (MOP): 

Som leveranse fra Konseptfase skal det 

utarbeides en MOP som identifiserer 

spesifikke tiltak for å oppfylle miljømål og 

krav i Miljøprogrammet. Ansvar for tiltakene 

skal angis og det skal settes tidsfrister for 

ferdigstillelse av dokumentasjon. MOP er et 

levende dokument som videreføres og 

oppdateres i de følgende prosjektfaser. 

Vedlegg «Komplett kravliste» tilhørende 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter skal benyttes som 

utgangspunkt. 

BH 

PG 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 

Klimagassregnskap: 

Klimaregnskap (LCA) skal benyttes som et 

beslutningsstøtteverktøy i tidlig fase og 

oppdateres i prosjektgjennomføringen, 

herunder som grunnlag for valg av 

lokalisering og utbyggingskonsept. 

PG 

ARK 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 

 

Lokalisering er valgt i byggetrinn 1, 

dette er byggetrinn 2. 

Prosjektrapportering: 

Klima og miljø skal være på agendaen i 

prosjektmøter og status skal regelmessig 

rapporteres til prosjekteier (prosjektstyret). 

 

BH 

PG 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 

Standardkrav:  

Standardkrav i vedlegg B i Standard for klima 

og miljø i sykehusprosjekter, inneholder et 

sett med standardkrav som i utgangspunktet 

stilles til alle store sykehusprosjekter (> 500 

mill.kr). Kravlisten skal brukes som et 

utgangspunkt for å lage en MOP for 

prosjektet. Kravpunktene må tilpasses det 

konkrete prosjektet. 

Eventuelle avvik fra kravlisten skal 

begrunnes og godkjennes av prosjekteier. 

PG 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 5.4 
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1. MILJØLEDELSE ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

 

Kriterier fra ISO 14001 sertifisering BH 

 

Avklare hvilke miljøtemaer utover krav 

i standard for klima og miljø, som har 

betydning for ISO 14001 

sertifiseringen, som må hensyntas i 

prosjekteringen. 

Tabell 3-7 For sykehusprosjekter er miljøledelse en av fire miljøtema av stor betydning 

2. Sirkulær økonomi og miljøvennlig bygg 

2. SIRKULÆR ØKONOMI OG MILJØVENNLIG 

BYGG 

ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Nybygg må prosjekteres for vesentlig lengre 

levetid enn i dag. 

ARK 

RIB 

RIBfy 

RIV 

RIE 

RIEne 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 

Bygg må være fleksible slik at endret bruk 

ikke vil kreve omfattende ombygging. 

ARK 

RIB 

RIV 

RIE 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 

Eksisterende bygg må fortrinnsvis brukes om 

igjen og ikke rives. 

BH Det er ingen eksisterende bygg på 

tomta, alt er nytt. 

Nye bygg skal prosjekteres slik at 

bygningsdeler kan demonteres og 

gjenbrukes. 

ARK 

RIB 

RIV 

RIE 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 

Planleggerne må utfordres på å finne 

innovative løsninger innen arkitektur, 

energisystem, miljø, sambruk av arealer osv. 

PG Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 

Bygg må tåle klimaendringer ARK 

RIB 

RIBfy 

RIVa 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 

Det skal brukes byggematerialer med minst 
mulig miljøfarlige stoffer, og produkter som 
har lavt klimagassutslipp i hele livsløpet. 
Dette skal dokumenteres i MOP. 
 

Det skal ikke benyttes materialer og 

produkter som inneholder stoffer på 

Miljødirektoratets prioritetsliste, EUs 

ARK 

RIB 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.2.4 og 

4.1.4, pkt 2.11 i vedlegg komplett 

kravliste miljøkrav, 
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2. SIRKULÆR ØKONOMI OG MILJØVENNLIG 

BYGG 

ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

kandidatliste, eller som krever slike stoffer til 

rengjøring eller vedlikehold.  Det skal velges 

materialer som bidrar til lavest mulig 

klimagassutslipp.  

Dokumentasjon av egenskaper: Generelt vil 

et offisielt miljømerke (Type 1: ISO 14024, 

Svanemerket, EU-Ecolabel. Blå Engel, 

Ecomark mfl) tjene som dokumentasjon. 

Dersom miljømerke ikke oppgir CO2-utslipp 

knyttet til produksjon skal supplerende 

dokumentasjon, typisk EPD, leveres. 

Det skal benyttes lavemitterende materialer 

ved alle materialer som kan ha en vesentlig 

påvirkning av inneklimaet. 

 
Tabell 3-8 For sykehusprosjekter er sirkulær økonomi og miljøvennlig bygget av fire miljøtema av stor betydning. 

 

3. Lokalmiljø og klimaendringer 

3. LOKALMILJØ OG KLIMAENDRINGER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Tomten skal benyttes til å sikre 

artsmangfoldet og skape gode uterom for 

lokalmiljøet. Lokalisering av bygg, 

naturbasert avrenning og tiltak på tomten og 

byggene er viktig. 

 

Eksisterende vegetasjon og dyreliv skal i 

størst mulig grad tas vare på og forhindre 

spredning av fremmede arter. 

 

ARK 

LARK og 

økolog 

RIVa 

 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 1.3 og 

4.1.4. 

Ingen bygg skal plasseres i flomutsatte 

områder.  

Overvann skal håndteres lokalt med 

infiltrasjon, fordrøyning og regnbed. 

Blågrønn faktor skal brukes. 

Man skal unngå å bygge på dårlig grunn og 

det skal søkes å oppnå massebalanse. 

 

Fra bestemmelser for plan 2510: 

For å takle økt nedbør og hindre 

oversvømmelse i området skal det 

planlegges og gjennomføres tiltak for lokal 

BH 

RIVa 

LARK 

RIB og 

RIG 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.1.4 
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overvannshåndtering og større 

fordrøyningsmagasin ved Madlaveien. 

 

Blågrønn faktor på 0,7 ligger fast. Målet kan 

oppnås uten at det låses mot ett bestemt 

tiltak, men med en rekke forskjellige tiltak 

hvor grønne tak inngår som en av 

løsningene.   

En miljøvennlig byggeprosess skal redusere 

luftforurensning lokalt og forhindre akutte 

utslipp til jord eller vann. Videre skal man 

søke å redusere ulemper for naboer og 

tilgrensende sykehusenheter. 

PG 

RIM 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 1.3 og 

4.1.4, samt pktt 3.02 i vedlegg 

komplett kravliste miljøkrav. 

Entreprenør skal i størst mulig grad bruke 

fossilfrie eller elektriske anleggsmaskiner.  

Fjernvarme søkes anlagt tidlig nok til å 

kunne benyttes til byggtørk. De prosjekter 

som har prosjektert varmepumpe som 

oppvarmingskilde, skal tilstrebe at 

varmesentralen ferdigstilles så tidlig at 

energien kan benyttes til byggvarme i 

byggefasen. 

RIE 

RIV 

RIB 

RIEne 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 1.3 og 

4.1.4, pkt 3.02 i vedlegg komplett 

kravliste miljøkrav, samt bestemmelser 

for plan 2510 Områderegulering for 

Universitetsområdet Hinna bydel. 

Energisentral er etablert i byggetrinn 

1, og byggvarme kan forsynes fra 

denne. 

Takflatenes muligheter for økt 

arealeffektivitet og bærekraft skal utnyttes, 

for eksempel til solenergi, grønne tak, 

urbant landbruk, rekreasjon osv. 

 

ARK 

LARK og 

økolog 

RIM 

RIEne 

RIE 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.1.4 

Det skal tilrettelegges for miljøvennlig og 

sikker adkomst til sykehuset, ved 

kollektivtransport, sykkel og gangveier. 

ARK 

LARK 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.1.4 

Mange av premissene er lagt i 

byggetrinn 1. 
Tabell 3-9: For sykehusprosjekter er lokalmiljø og klimaendringer et av fire miljøtema av stor betydning. 

 

 

4. Energi 

4. ENERGI ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Tidlig i konseptfasen skal det gjøres 

grovvurderinger knyttet til valg av 

energisystem. 

RIEne 

RIV 

 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

 

Premisser fra byggetrinn 1 er 

beskrevet i 0, som forutsettes 
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videreført som legger føringer for 

byggetrinn 2  

Det skal vurderes om bygningsmassen kan 

utnyttes mer effektivt gjennom 

arealeffektivisering og utvidet åpningstid.  

ARK 

BH 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

Alle sykehus som bygges skal tilfredsstille 

passivhusnivå. All rehabilitering som 

defineres som hovedombygging skal 

tilfredsstille passivhusnivå. 

RIEne Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

Alle nybygg og hovedombygging skal oppnå 

energikarakter A. Ved "outsourcing" av 

energisentralen kan systemfaktor inkluderes 

selv om bygget da formelt ikke oppnår 

energikarakter A. 

Bygg som forsynes med konsesjonspliktig 

fjernvarme/fjernkjøling skal oppnå 

energikarakter B.  

RIEne Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

 

  

Lokal produksjon av energi skal 

implementeres i alle nye prosjekt (for 

eksempel varmepumpe, solceller, eller 

bioenergisystem). 

 

RIEne 

RIV 

RIE 

ARK 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

 

Premisser fra byggetrinn 1 er 

beskrevet i kapittel 0Feil! Fant ikke r

eferansekilden. 

Det skal stilles ENØK-krav til alt utstyr (både 

bygningsnært og medisinsk utstyr) 

RIEne 

RIV 

RIE 

BH 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

Kjøleenergi skal gjenvinnes. Så langt som 

mulig skal parallell kjøling og oppvarming av 

rom unngås. 

 

RIEne 

RIV 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

Det skal gjennomføres LCC og LCA for alle 

bygningsmessige tiltak som har betydning 

for effekt og energibehov. Disse skal 

rangeres i forhold til et kost/nytte prinsipp. 

Rangeringen skal danne grunnlag for 

beslutning.  

RIEne 

RIV 

RIE 

RIM 

Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter, kapittel 4.3.4 

Tabell 3-10: For sykehusprosjekter er energi et av fire miljøtema av stor betydning. 

3.9. Akustikk  

Følgende krav med ansvar er gjeldende for akustikk: 
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GENERELT ANSVA

R 

HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det skal være gode forhold for lyd og vibrasjoner. 

Dette vil si at personer skal ha mulighet for arbeid, 

hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, 

kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av 

faresignaler og mulighet for orientering. 

RIAKU   

ARK  

RIB  

RIV  

RIE  

andre 

RI 

TEK 17 §13-6, krav angitt som 

klasse C i NS 8175 (2012) samt 

videreføring av krav for Stavanger 

universitetssykehus angitt i 

byggetrinn 1.  

Der kravene ikke er dekkende vil 

tilfredsstillende lydforhold være 

dokumentert ut ifra anbefalinger 

og analyser i aktuell prosjektfase.  

Miljøkrav Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Dersom det er aktuelt med BREEAM-sertifisering 

skal RIAKU bistå med nødvendig dokumentasjon 

for relevante emner. 

RIAKU BREEAM-manual 

Prinsippnotat akustikk Ansvar Henvisninger / kommentarer 

Det skal utarbeides et akustikknotat for hvert bygg 

som beskriver premisser og krav til lydforhold for 

bygg. 

RIAKU TEK 17 §13-6 samt videreførte 

krav fra byggetrinn 1. 

Det skal utarbeides tegninger eller modeller som 

angir krav til lydisolasjon til vegger og dører. 

RIAKU TEK 17 §13-6 samt videreførte 

krav fra byggetrinn 1. 

Planlegging av rom Ansvar Henvisninger / kommentarer 

I forbindelse med tidligplanlegging og utforming av 

rom i bygg, bør RIAKU involveres for å identifisere 

mulige forhold som berører lyd. 

ARK  

Lydisolasjon Ansvar Henvisninger / kommentarer 

Skillekonstruksjoner mellom rom/funksjoner må 

overholde krav til luftlydisolasjon og trinnlydnivå. 

Flankeforhold må ivaretas. 

ARK/RI

AKU 

TEK 17 §13-6 

Støy fra utendørs kilder Ansvar Henvisninger / kommentarer 

I forbindelse med planlegging og utforming av 

bygninger og uteplasser, må det tas hensyn til støy 

fra vegtrafikk og helikopter.  

ARK TEK 17 §13-6 

I forbindelse med bygge- og anleggsarbeider må 

det sørges for tilfredsstillende støyforhold mot 

eksisterende bebyggelse og sykehus 

BH / 

RIAKU 

Gjeldende 

reguleringsbestemmelser 

Støy fra tekniske installasjoner Ansvar Henvisninger / kommentarer 
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GENERELT ANSVA

R 

HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Plassering av utendørs tekniske installasjoner 

(f.eks. ventilasjon) må hensynta krav til støy. 

ARK/RI

V/RIE 

TEK 17 §13-6 

Det må sørges for tilstrekkelig støy- og 

vibrasjonsisolering av roterende/vibrerende 

teknisk utstyr og rørføringer. 

RIV/RIE

/RIAKU 

TEK 17 §13-6 

Egenprodusert støy Ansvar Henvisninger / kommentarer 

I bygninger / rom skal det planlegges for at 

egenprodusert støy overholder krav i 

Arbeidsmiljøloven. 

ARK/RI

AKU 

Arbeidsmiljøloven. Gjelder typisk 

støy fra arbeidsoperasjoner. 

Vibrasjonsforhold Ansvar Henvisninger / kommentarer 

Det må tas hensyn til utforming og plassering av 

vibrasjonsfølsomme funksjoner og utstyr i bygg 

RIB/RIA

KU 

TEK 17 §13-6 og egne krav for 

medisinteknisk sensitivt utstyr / 

operasjonssaler etc. 

Det må sørges for at det ikke oppstår skade på 

bygninger i forbindelse med bygge- og 

anleggsarbeider 

BH NS 8104 

Det må utredes om det trengs tiltak i forbindelse 

med vibrasjoner fra bygge- og anleggsarbeider til 

vibrasjonsfølsomt medisinsk utstyr. 

BH Medisinteknisk sensitivt utstyr / 

operasjonssaler etc. 

Romakustikk Ansvar Henvisninger / kommentarer 

Det kreves lydabsorbenter i alle rom for opphold 

for publikum og ansatte. I rom for formidling kan 

det være behov for tiltak og analyser for å sikre 

tilfredsstillende lydforhold. 

ARK/RI

AKU 

TEK 17 §13-6 

Det må prosjekteres løsninger for hørselshemmede 

iht. krav om universell utforming. 

RIE TEK 17 §13-6 

Tabell 3-11: Viser krav med ansvar gjeldende for akustikk.  

  



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 2 Teknikk Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 24 av 52 

 

3.11. Brannsikkerhet 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for brannsikkerhet: 

BRANNKONSEPT ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

For hver bygning skal det utarbeides 

brannkonsept bestående av rapport og 

branntegninger med oversikt over 

branntekniske krav og tiltak, som brann-

teknisk oppdeling, bærekonstruksjoner, 

bygningsdeler, materialbruk, tekniske 

installasjoner, rømningsveier etc. 

Modellering av brannkrav i BIM skal 

eventuelt være et supplement til 

tradisjonelle branntegninger. 

Brannkonseptet er premissdokument for 

alle involvert i prosjektering og valg av 

løsninger (ARK, LARK, RI m.v.). 

Brannkonseptet skal dokumentere 

brannsikkerheten, herunder strategier for 

rømning og evakuering. 

RIBR TEK kap 11. 

 

 

Klassifisering av bygninger Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Hver bygning skal klassifiseres mht. 

risikoklasse og brannklasse.  

Klassifiseringen danner basis for 

brannteknisk dimensjonering.  

RIBR TEK §§ 11-2 og 11-3. 

Det skal vurderes særskilt om de 

konsekvenser brann kan innebære for 

skade på liv, helse, samfunnsmessige 

interesser eller miljø, betinger plassering i 

høyeste brannklasse (BKL4).  

RIBR/BH TEK § 11-3. 

Det er byggherre som skal ta stilling til 

om de potensielle konsekvensene ved 

brann kvalifiserer for plassering av 

bygning i brannklasse 4.  

Bygninger for psykiatri Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Bygninger for psykiatri vil ha særbehov 

som må hensyntas i brannkonsept og valg 

av løsninger, noen aktuelle momenter: 

Materialvalg for å redusere fare for 

påtenning. 

Utforming av løsninger/tiltak som 

forebygger skadeverk og selvskading av 

pasienter. 

Rømnings- og evakueringsstrategier som 

opprettholder kontroll over pasientene 

RIBR  
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BRANNKONSEPT ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

samtidig som personalets sikkerhet 

ivaretas ved brann. 

m.v. 

Evakueringsplaner  Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det skal foreligge evakueringsplaner når 

bygninger tas i bruk.  

 

SUS TEK § 11-12. 

Etablering av planer for evakuering og 

håndtering av brannsituasjoner hviler på 

eier/bruker, men vil avhenge av 

bygningens planløsning og branntekniske 

utforming. Utvikling av brannkonsept må 

derfor skje i samarbeid med byggherre 

og brukere slik at virksomhetens 

forutsetninger for håndtering av 

brannsituasjoner blir hensyntatt ved 

utforming av bygning.  

Eksplosjonsfare Ansvar Henvisninger/kommentarer 

All virksomhet, objekter og tekniske 

installasjoner som kan representere fare 

for eksplosjon må identifiseres og vurderes 

mhp. risiko. 

 

Dette er aktuelt i flere sammenhenger, 

bl.a.:  

Oppbevaring eller håndtering av brann- 

eller eksplosjonsfarlig gass 

Nettstasjoner/transformatorer 

Batterirom 

Risikovurderingene skal dokumenteres og 

behov for tiltak skal identifiseres. 

Se kommentar * Forskrift om håndtering av farlig stoff og 

forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

har krav om at eksplosjonsfare og behov 

for eksplosjonsforebyggende og 

konsekvensreduserende tiltak skal 

bestemmes med risikovurderinger. 

 

* Vedrørende ansvar: 

Gjennomføring av risikovurderinger/ 

analyser er normalt en flerfaglig 

oppgave. Ansvar for at analyser blir 

gjennomført i tråd med regelverk hviler 

på de som prosjekterer de objekter og 

installasjoner som eksplosjonsfaren er 

knyttet til.  

Tilkomst og tilrettelegging for brannvesen Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det skal være kjørbar atkomst for 

brannvesen til alle hovedinnganger. 

Kravene om tilrettelegging for brannvesen 

med oppstillingsplasser, uttak for 

slokkevann m.v. vil ha konsekvenser for 

utforming av utomhusarealer. 

  

Tabell 3-12: Følgende krav med ansvar er gjeldende for brannsikkerhet.  



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 2 Teknikk Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 26 av 52 

 

3.12. Bygningsfysikk 

Generelt skal Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter16, utarbeidet av Sykehusbygg, følges i 

prosjektet. Følgende krav med ansvar er gjeldende for bygningsfysikk. 

BYGNINGSFYSIKK ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det bør utarbeides et bygningsfysisk 

premissdokument per bygg som belyser de mest 

kritiske områdene med tanke på fuktsikring,  

(kuldebro-)isolering, og evt. andre 

bygningsfysiske vurderinger og analyser.  

 

  

Lufttetthet 

Krav til lufttetthet og lekkasjetall skal 

dokumenteres og uføres etter gjeldende 

standard. 

Det skal brukes anerkjente tettemetoder i 

klimaskillende konstruksjoner iht. 

Byggforskanvisninger. 

 

UTF 

ARK 

RIBFy 

Målsetning om tetthet bør 

defineres i forprosjektfasen. Det 

anbefales at passivhuskrav 

legges til grunn som 

minimumsløsning. 

Hvis ikke-preaksepterte verdier for normalisert 

kuldebroverdi brukes, skal det utføres 

beregninger som dokumenterer normalisert 

kuldebroverdi.  

Løsninger dokumenteres ved hjelp av detaljer 

utarbeidet fra ARK og RIB, og ev. andre 

(fasadeleverandør) 

 

RIBFy  

Kuldebroer 

Varmetap via kuldebroer skal holdes til et 

minimum. 

Det skal ikke forekomme kuldebroer som gir fare 

for kondens eller som ikke tilfredsstiller krav til 

termisk komfort i rom for varig opphold. 

 

RIBFy 

ARK 

RIB 

 

Beslag 

Utvendige beslag skal utformes iht. BKS 520.415 

 

ARK 

RIBFy 

 

For klimaskillende konstruksjoner skal det i all 

hovedsak benyttes preaksepterte løsninger iht. 

BKS-anvisninger. Dette gjelder også innvendige 

klimaskiller. Ikke-preaksepterte løsninger skal 

vurderes særskilt.  

 

ARK 

RIBFy 

RIB 

Ref. Byggforskserien 

                                                           
16 (Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter 127/343, 2020) 
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BYGNINGSFYSIKK ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Fuktsikker byggeprosess 

Det skal vurderes bruk av WPS (weather 

protection system) for å redusere fuktproblemer i 

byggefasen. 

BH Ivaretas i 

produksjonsplanlegging. Rent-

Tørt-Bygg (RTB)-spesifikasjon 

følges. 

Det skal installeres solskjerming på solutsatte 

fasader. 

 

ARK 

RIE 

 

Det skal utføres inneklimaberegninger på 

utvalgte/særlig ømfintlige rom for å dokumentere 

at krav til termisk komfort er tilfredsstilt. 

 

RIV 

RIBFY 

Dokumenteres i eget notat 

Tak, fasader, vinduer og dører skal dimensjoneres 

for å tåle fremtidige klimapåkjenninger, dette 

spesielt med tanke på materialbruk og 

fuktsikring. 

 

ARK 

RIBFY 

 

Det skal vies stor oppmerksomhet i detaljering og 

utforming av sokkeldetaljer og overganger mot 

terreng, da dette krever stor tverrfaglig 

koordinering. 

  

RIB 

ARK 

LARK 

RIBFY 

 

Dagslys og utsyn 

Det skal utføres beregninger/vurderinger på 

utvalgte områder for å dokumentere at krav til 

dagslys er ivaretatt. 

 

RIBFy 

ARK 

Resultater presenteres i egen 

rapport. 

Ref. "Dagslys i bygninger" av RIF 

Tabell 3-13: Følgende krav med ansvar er gjeldende for bygningsfysikk. 
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3.13. Robusthet, sikkerhet og tilgjengelighet 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for robusthet, sikkerhet og tilgjengelighet: 

ROBUSTHET, SIKKERHET OG TILGJENGELIGHET ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det skal utarbeides en sikkerhetsfilosofi som 

ivaretar åpenhet samt sikkerhet for 

mennesker og verdier. 

BH/PG Sikkerhets- og Robusthetsprogram 

Sikkerhetsfilosofien skal omfatte fysiske 

sikringstiltak som bygningsmessig 

motstandsevne, krav om robuste materialer 

og utstyr. 

BH/PG Sikkerhets- og Robusthetsprogram 

Spesielle behov for fysisk robuste løsninger 

skal vurderes i relevante funksjonsareal, som i 

psykiatri og akuttmottak, samt i andre sterkt 

trafikkerte arealer, korridorer og trapper. 

Fysiske robuste løsninger kombineres med 

tekniske løsninger (alarm og 

varslingssystemer) 

BH/PG Sikkerhets- og Robusthetsprogram 

Prosjektet må via en sikringsrisikoanalyse ta 

stilling til hvilke hendelser det skal tas høyde 

for å håndtere. Grad av sikkerhetsbehov vil 

variere avhengig av funksjon. 

BH/PG Identifisering av risikoscenarier med 

uønskede handlinger for sykehuset og 

relevante risikoreduserende tiltak. 

Risikoanalysen utarbeides i samsvar 

med prinsipper i f.eks. NS 5832 (jf. 

Veileder for sikringsrisikoanalyse, 

Helse Sør Øst RHF) eller NS 5814 

Avveining mellom risiko og trygghet i forhold 

til trivsel og et godt terapeutisk fysisk miljø må 

ivaretas. 

PG  

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) skal 

benyttes til vurdering av risikobilde for alle 

kritiske system som teknisk forsyning, 

byggnær IKT, skallsikring og adgangskontroll, 

brann-rømning-evakuering, overvåking, 

personsikkerhet. 

BH/PG  

Sykehusets funksjon ved beredskap og eller 

rutiner for en beredskapssituasjon kan sette 

krav til løsninger eller kreve egne tiltak. Dette 

må utredes i prosjektet. 

BH  

Tabell 3-14: Følgende krav med ansvar er gjeldende for robusthet, sikkerhet og tilgjengelighet.  
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3.14. Tekniske rom og føringsveier 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for tekniske rom og føringsveier: 

TEKNISKE FØRINGSVEGER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det skal være robuste, strukturerte og 

ordnede tekniske føringsveier med god 

tilkomst og kapasitet for føring av kabler, 

kanaler og rør så langt som mulig, for å 

sikre effektiv drift og vedlikehold, herunder 

effektiv feilsøking samt redundans og 

reservekapasitet. 

RIV/RIE  

Det legges vekt på en gjennomarbeidet 

løsning for evt. kulvertarealer med hensyn 

til tekniske føringer.  Disse bør bearbeides 

kontinuerlig etter hvert som prosjektet 

utvikles.  Kulvertsystemet må tilpasses 

høyde og bredde til de behov som teknisk 

infrastruktur krever, i tillegg til behov for 

intern transport og oppstilling av utstyr. 

ARK/RIV/RIE Prinsippløsninger utarbeides i 

skisseprosjektet.  

Det etableres en systematikk med 

horisontale og vertikale føringer.  

Lokalisering av vertikale føringer i forhold 

til tekniske rom og fordelinger vil kunne 

redusere dimensjoner på horisontale 

føringer.  Det er viktig at valgte 

etasjehøyder gir tilstrekkelig plass for 

tekniske føringer.  Plassering av vertikale 

sjakter og tekniske rom vil påvirke 

etasjehøyden. 

ARK/RIV/RIE Prinsippløsninger utarbeides i 

skisseprosjektet. 

Tekniske rom generelt Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Tekniske rom skal tilfredsstille prosjektets 

krav til fleksibilitet og elastisitet.   

ARK/RIV/RIE  

Arealforholdene skal ivareta effektiv drift 

og vedlikehold av tekniske anlegg uten 

sjenanse for øvrig drift, samt ivareta 

transportsoner for inn- og uttransport av 

teknisk utstyr. 

ARK/RIV/RIE Romprogram for teknikk skal 

utarbeides. 

Teknisk personale må sikres tilkomst til 

hovedtekniske VVS-rom via innvendige 

ARK/RIV/RIE  
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TEKNISKE FØRINGSVEGER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

trapper uten å passere gjennom 

pasientområder. 

Teknisk rom må ha tilgjengelig 

heisadkomst. 

ARK/RIV/RIE  

I rom for Elektro/IKT bør det ikke 

forekomme fremmedinstallasjoner/ 

rørføringer gjennom rom som ikke er 

nødvendige for rommets funksjon. Dette 

gjelder spesielt trykksatte rørinstallasjoner. 

RIV  

Gulv og gjennomføringer i tekniske rom 

skal sikres mot vannlekkasje.  Alle VVS-

tekniske rom hvor vannlekkasje kan 

forekomme, skal bygges som våtrom med 

tett gulvbelegg med oppbrett og sluk. 

ARK/RIV  

VVS-tekniske rom Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Rørtekniske rom bør plasseres i 

underliggende etasjer, i tilknytning til 

primærforsyning fra teknisk infrastruktur 

(varme, kjøling, medisinske gasser etc.) 

ARK/RIV  

Lokalisering av ventilasjonsrom må ta 

hensyn til føringsveier for luftinntak og 

avkast.  I tillegg til fare for luftforurensning 

i luftinntak (støv, eksos, pollen). 

ARK/RIV  

Lokalisering av ventilasjonsrom skal ta 

hensyn til brannseksjonering slik at 

anleggene i rommene betjener rom og 

funksjoner innenfor samme brannseksjon. 

ARK/RIV/RIBr  

For spesialrom/funksjoner med 

egen/separat forsyning må det vurderes 

lokale tekniske rom slik at lange dedikerte 

føringsveger unngås. 

ARK/RIV Eksempelvis luftsmittefunksjoner, 

operasjon, renrom mm.  

Elektrotekniske rom Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Generelt gjelder for alle EL- og IKT-rom at 

de ikke bør ligge under rom med vann. Om 

dette ikke lar seg gjennomføre, må det 

ARKVRIE  
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TEKNISKE FØRINGSVEGER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

vurderes og iverksettes tiltak for å hindre 

skade som følge av potensiell vannlekkasje. 

Nettstasjoner – bør ligge innenfor 

respektive forsyningsområder, dvs. spredt i 

bygningsavsnittene mot yttervegg på 

terrengnivå med kjørbar tilkomst, samt 

tilknytning til kulvert. 

ARK/RIB/RIE Krav i reguleringsbestemmelser om 

at nettstasjoner skal ha adkomst fra 

bakkeplan. 

Nettstasjoner utføres 

bygningsmessig og teknisk i henhold 

kravspesifkasjon fra Lyse Elnett. 

Avbruddsfri kraftforsyning UPS – 

Sentralene må ligge innenfor respektive 

forsyningsområder i tilknytning til kulvert, 

dvs. spredt i bygningsavsnittene sammen 

øvrige nettstasjoner og hovedfordelinger 

for generelt forbruk. 

ARK/RIE Romskisser med møbleringsplaner 

utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Adkomst skal etableres fra 

trafikkareal. 

Lavspente el.-hovedfordelingsrom – bør 

ligge i tilknytning til nettstasjoner og i 

tilknytning til kulvert, innenfor respektive 

forsyningsområder, dvs. spredt i 

bygningsavsnittene. 

ARK/RIE Romskisser med møbleringsplaner 

utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Adkomst skal etableres fra 

trafikkareal. 

Lavspente el.-underfordelingsrom - 

etableres spredt i bygningsmassen, inntil 

kulvert/korridor på hvert plan innenfor 

respektive forsyningsområder. 

ARK/RIE Romskisser med møbleringsplaner 

utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Adkomst skal etableres fra 

trafikkareal. 

Sentrale Hoved-Kommunikasjons-Rom 

SHKR og serverrom ivaretas gjennom 

lokasjoner som allerede er etablert i 

byggetrinn 1. 

Info  

Kommunikasjons-Rom KR - etableres 

spredt i bygningsmassen inntil 

kulvert/korridor, innenfor respektive 

dekningsområder. 

ARK/RIE Romskisser med møbleringsplaner 

utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 
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Adkomst skal etableres fra 

trafikkareal. 
Tabell 3-15: Følgende krav med ansvar er gjeldende for tekniske rom og føringsveier 
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4. Byggeteknikk 

Tiltaket skal prosjekteres i henhold til gjeldende statlige forskrifter og myndighetskrav. 

Konstruksjoner og materialvalg skal baseres på anerkjente og velprøvde konstruktive prinsipper og 

utførelse. I prosjekteringsarbeidet skal det være fokus på byggbarhet, robusthet, klimabestandighet, 

toleranseavvik og potensiale for utførelsesfeil.  

Det vises for øvrig til kapittel  Feil! Fant ikke referansekilden., der det er definert prosjektspesifikke k

rav til bærende bygningsdeler. 

MYNDIGHETSKRAV BYGGTEKNIKK ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Bygninger som inngår i tiltaket skal for fagområdet 

"Konstruksjonssikkerhet" plasseres i tiltaksklasser i 

samsvar med veiledning til forskrift om byggesak. 

Tiltaksklasse for de respektive bygg skal velges 

basert på de funksjoner byggene skal ivareta. 

RIB Byggesaksforskriften §§ 9-3 og 

9-4 

Tiltaket skal, basert på kategori for type og bruk av 

bygninger, deles inn i konsekvensklasser iht. 

konsekvens av et konstruktivt sammenbrudd.  

Består tiltaket av flere frittstående bygg kan disse 

plasseres i ulike konsekvensklasser. 

RIB NS-EN 1990 NA.A1(901) 

NS-EN 1991-1-7, Tillegg A 

Materialvalg Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det skal ikke benyttes materialer og produkter som 

inneholder stoffer på Miljødirektoratets 

prioritetsliste, EUs kandidatliste, eller som krever 

slike stoffer til rengjøring eller vedlikehold.  Det skal 

velges materialer som bidrar til lavest mulig 

klimagassutslipp.  

RIB  

Ved prosjektering av byggets bæresystemer skal det 

ved valg av materialkvaliteter være søkelys på å 

minimere klimagassutslipp. Klimagass-beregninger 

skal benyttes som et beslutnings-verktøy i denne 

prosessen.  

Det skal være fokus på å redusere klimagass-utslipp 

når følgende skal vurderes:  

 design, geometrisk form 

 konstruksjonsprinsipper 

 bæresystem og dimensjonering 

 materialbruk 

 
Miljø/lavkarbonbetong skal benyttes - Jfr. kapittel 
3.8. 
Det er viktig å ta "riktige" valg mtp. bestandighets-

klasse og betongfastheter - Dvs. den prosjekterende 

RIB  
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skal unngå valg av strengere bestandighetsklasser 

og høyere betongkvalitet enn nødvendig. 

Byggematerialer framstilt av sekundære råvarer skal 

etterspørres. Det skal benyttes resirkulert metall i 

alle metallprodukter. Andelen resirkulert metall i 

produktene skal være så høyt som mulig i forhold til 

spesifisert kvalitet og tilgjengelighet. Materialer 

benyttet i bærestrukturen skal i størst mulig grad 

kunne gjenvinnes/gjenbrukes. 

RIB  

Laster – Vibrasjoner/Rystelser Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Byggverk skal dimensjoneres for naturlaster, snø og 

vind, i henhold til gjeldende forskrifter. 

 

RIB NS-EN 1990+NA,  

NS-EN 1991-1-3+NA 

NS-EN 1991-1-4+NA.  

Funksjonsarealer i bygninger skal plasseres i aktuell 

"brukskategori" iht. NS-EN. Basert på 

kategoritilhørighet tildeles en nedre grense for 

karakteristisk/dimensjonerende nyttelast.  

Dersom det er et ønske om en fleksibel fremtidig 

bruk av et definert funksjonsareal, skal den 

brukskategori som gir størst karakteristisk last 

legges til grunn.  

RIB NS-EN 1990+NA  

NS-EN 1991-1-1+NA 

Byggverk og bygningsdeler skal dimensjoneres for 

relevante ulykkeslaster. 

RIB NS-EN 1990+NA  

NS-EN 1991-1-7+NA 

Større byggverk og byggverk av stor 

samfunnsmessig verdi skal generelt dimensjoneres 

for laster forårsaket av seismisk aktivitet. Det skal 

påses at nye og oppdaterte lokale soneringskart for 

jordskjelv benyttes i prosjekteringen. Eventuell 

tilfredsstillelse av "utelatelseskriterier" skal 

kontrolleres. 

RIB NS-EN 1998-1+NA 

Bæresystemers egenfrekvens og eventuell 

vibrasjonsforplantning i disse skal dokumenteres og 

vurderes opp mot gjeldende krav. Strengere 

funksjonskrav enn angitt i nevnte standarder kan 

forekomme for arealer med vibrasjonsfølsomt 

utstyr. 

RIB NS-ISO 2631-2, ISO 10137 

Toleranser Ansvar Henvisninger/kommentarer 
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Plasstøpte betongkonstruksjoner og prefabrikkerte 
stål- og betongelementer med innstøpnings-detaljer 
etc. skal utføres og monteres med en slik 
nøyaktighet at etterfølgende montasjearbeider kan 
utføres innenfor normalkrav for toleranser. Øvre 
grense for sammensatt byggtoleranse skal legges til 
grunn. Entreprenøren skal ellers tilpasse 
toleransekrav til de forutsetninger som leverandører 
til produkter stiller.  
 

RIB NS 3420  

NS-EN 13670+NA 

NS-EN 1090-2+NA 
Betongelementhåndboka, bind F  

Grunnforhold Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det er, i forbindelse med Nye SUS, BT1, utført 

geotekniske og geologiske undersøkelser på 

nordsiden av sykehustomten for BT2. 

Ovennevnte grunnundersøkelser viser at området er 

preget av et tynt lag med friksjonsmasser med 0-5 

meters mektighet over berg bestående av i 

hovedsak fyllitt. Bergkvaliteten nær overflaten vil 

være mer oppsprukket og forvitret enn 

dypereliggende bergmasser.  

Sprengningsarbeidene i BT1 viste at prosjekterte 

bergskjæringer var vanskelige å utføre da berget 

hadde en tendens til å sprekke opp nær kant av 

skjæringene. Byggegropa bør derfor prosjekteres 

med et begrenset antall ulike nivåer. 

For bygg uten kjelleretasjer som fundamenteres i 

øvre lag av bergstrukturen vil bergets 

dimensjonerende bæreevne ikke kunne utnyttes 

fullt ut da man i de øvre sjikt ikke har "friskt" berg. 

Ved store punktlaster vil det derfor kunne bli behov 

for soner av lokale forsterkninger av underliggende 

bergstruktur. 

Det skal utføres egne detaljerte geotekniske og 
geologiske undersøkelser på tomten for BT2 for å 
verifisere gjeldende grunnforhold. Undersøkelsene 
skal utføres ved et tidspunkt som muliggjør en 
endelig beslutning mht. fundamenteringsform i 
forprosjektfasen. 
 

RIG 

RIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggegropen skal være drenert, og behov for 
vanntette konstruksjoner skal minimeres. Unntak 
kan være lokalt dypereliggende konstruksjoner som 
heisgruber, kulverter og lokale kjellere. 

RIB  
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MYNDIGHETSKRAV BYGGTEKNIKK ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

 

Det skal prosjekteres forskriftsmessige tiltak mot 
Radon-inntrengning i alle bygg. 
 

RIB TEK 17 

Konstruksjoner i grunnen Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Alle fundamenter, vegger utsatt for jordtrykk og 

øvrige bærende konstruksjoner i grunnen skal 

utføres i betong.  

Kulverter skal utføres i plass-støpt betong og ha en 
vanntett utførelse. For kulverter som er lokalisert 
under veier og plasser skal det etableres 
avlastningsplater ut fra og langs overkant av 
kulvertene slik at setninger lokalt minimeres. 

RIB NS-EN 1992+NA  

Utforming av byggenes bæresystemer Ansvar Henvisninger/kommentarer 
 

Det skal ved utforming av byggenes bæresystem 

være fokus på følgende: 

 En enkel og standardisert byggeprosess der 
bæresystemene gis en enhetlig og repeterende 
utforming.  

 Begrenset antall varianter av ulike deler av byggets 
bæresystem (søyler, bjelker, dekker, fundamenter)  

 Bærestrukturen skal være utformet slik at den får god 
bestandighet/lang levetid. 

 Byggenes form/geometri skal utformes slik at 
materialvolumer og innebygget energi i byggets 
bærestruktur minimeres. 

 Det skal vurderes mulighet for prefabrikasjon av bærende 
bygningsdeler på eller i nærhet av byggeplass. Dette for å 
redusere klimagassutslipp fra transport. 

 Bruksfleksible løsninger som reduserer behov for 
destruksjon av konstruksjoner begrunnet i nye brukskrav 
=> Øker byggets levetid. 

 Bygningsdelers utforming bør, der det er mulig, være slik 
at de kan demonteres for gjenbruk. 

 

RIB  

God fleksibilitet mht. arealbruk og ønske om mest 

mulig åpne arealer favoriserer dekke-systemer av 

prefabrikkert betong. En plasstøpt dekke-

konstruksjon vil imidlertid gi større frihet ved 

plassering av dekkeutsparinger både i nåtid og ved 

fremtidige ombyggingsarbeider. 

Dekkeutsparinger/tekniske sjakter inn mot vegger i 

trappe- og heissjakter bør begrenses da man med 

dette fjerner mulighetene for kraftoverføring av 

RIB  
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horisontalkrefter mellom dekke-konstruksjonene og 

de vertikale stabiliserende skivekonstruksjonene. 

 

Stabiliserende veggskiver skal utføres i 

plasstøpt/prefabrikkert betong.  

 

RIB  

Tabell 4-1: Byggtekniske myndighetskrav. 
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5. VVS-teknikk 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for VVS-tekniske anlegg: 

VANN OG AVLØP, SANITÆR ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det etableres felles vanninnlegg til hvert bygg 

for forbruksvann og slokkevann til sprinkler. 

RIV Jfr. kommunale retningslinjer 

Nødforsyning kaldt forbruksvann via ringledning 

i kulvert. 

RIV  

Varmt forbruksvann produseres i teknisk sentral 

og distribueres fram til hvert bygg. 

RIV Produksjon etablert i byggetrinn 1, 

behov for økt produksjonskapasitet 

skal vurderes (se kap. 0). 

Nødforsyning varmt forbruksvann skal 

produseres lokalt ved varmeveksling mot 

byggets varmeanlegg. 

RIV  

All vannforsyning skal sikres mot spredning av 

legionella. 

RIV Til info: I byggetrinn 1 er det valgt å 

benytte kjemisk anlegg basert på 

hydrogenperoksid. 

Uttrekk for spillvann og overvann utføres iht. 

krav fra Stavanger kommune. 

RIVa  

Det skal etterstrebes føringer slik at naturlig fall 

kan benyttes 

RIV  

Stoffer eller væsker som karakteriseres som 

spesialavfall, skal ikke slippes i avløpssystemet, 

men oppsamles lokalt og leveres til avtalt 

mottakssted. 

RIV Evt. separat røropplegg for 

spesialavløp til oppsamling vurderes 

dersom hensiktsmessig ut fra 

samlede hensyn. 

Servantmiljøer skal utformes iht. Nasjonal 

Veileder 'Håndhygiene' utgitt av 

Folkehelseinstituttet. 

RIV/ARK  

Varme Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Primærnett for varme er lagt som ringledning i 

tekniske kulverter, med stikkledninger inn til 

undersentraler i rørtekniske rom. Ringledninger 

er forutsatt utvidet mot sør i byggetrinn 2, med 

tilknytninger sør i bygg 11 og bygg 71. 

RIV Produksjon og distribusjon av 

termisk varme er etablert i 

byggetrinn 1, og videreføres for 

byggetrinn 2 (se kap. 0) 

Varmeanlegget skal dekke romoppvarming, 

varmt tappevann og oppvarming av 

ventilasjonsluft samt evt. anlegg for 

gatevarme/snøsmelting. 

RIV Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 
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Varmeanlegget skal etableres som 

lavtemperaturanlegg, og skal være 

mengderegulert. 

RIV Ringledning fra teknisk sentral vil ha 

en dimensjonerende turtempertur 

65 °C. Returtemperatur vil være 

avhengig av lokale anlegg i bygg, 

men skal ikke være høyere enn 45 °C 

ved dimensjonerende forhold. 

På grunn av ulike trykkforhold og 

temperaturkrav skal varmeanlegg lokalt i bygg 

deles i separate kurser. 

RIV  

Anleggene skal utstyres med energimålere for 

kontroll og oppfølging av energibruk. 

RIV Premisser for energimåling lagt til 

grunn i byggetrinn 1 videreføres. 

Varmeelementer skal leveres i 

hygieneutførelse. 

RIV  

Brannslokking   

Det skal etableres vanninnlegg for sprinkler til 

hvert bygg.  Tilfredsstillende trykk og mengde 

må avklares. 

RIV/RIVa Jfr. pkt. vedr. vanninnlegg under 

'Vann og avløp, sanitær' 

Det skal installeres heldekkende sprinkleranlegg 

i bygninger som er klassifisert i risikoklasse 6 og 

for øvrig i bygninger der brannkonseptet 

forutsetter dette. 

RIV I øvrige områder vurderes 

slokkesystem iht. brannteknisk 

konsept. 

Sprinkleranlegg bør vurderes etablert som 

soneanlegg. 

RIV Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Prinsipper for brannsikring av elektro – og VVS 

tekniske rom etablert i byggetrinn 1 skal 

videreføres. 

RIV Brannkonsept (for BT1): Oppdatert 

til funksjonsprosjekt 26.01.2018 

Brannslanger, tilrettelegging for uttak 

slokkevann brannvesen som tørrørsystem o.a. 

etableres iht. brannteknisk konsept. 

RIV/RIBr  

Trykkluft og gassforsyning   

Sentrale anlegg med ringledninger for 

medisinske gasser og trykkluft er etablert i 

byggerinn 1. 

RIV Omfatter oksygen (O₂), medisinsk 

luft, instrumentluft, teknisk trykkluft, 

lystgass og CO₂. 

Prosjektering og utførelse av gass- og 

trykkluftforsyning skal baseres på EN ISO 7396 

del 1 og del 2. 

RIV Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 
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Behov for lokale anlegg avklares.  Lokale 

sentraler skal anlegges slik at inn- og 

uttransport av gassflasker kan foregå på en 

enkel måte. 

RIV  

Kjøling og kulde   

Primærnett for kjøling er lagt som ringledninger 

i tekniske kulverter, med stikkledninger inn til 

undersentraler i rørtekniske rom. Ringledninger 

er forutsatt utvidet mot sør i byggetrinn 2, med 

tilknytninger sør i bygg 11 og bygg 71. 

RIV Produksjon og distribusjon av 

termisk kjøling er etablert i 

byggetrinn 1, og videreføres for 

byggetrinn 2 (se kap.0) 

Kjøleanleggene skal dekke komfort- og 

prosesskjøling. 

RIV Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Pga. ulike trykkforhold og temperaturkrav skal 

isvannsanlegg lokalt i bygg deles i separate 

kurser.  Anleggene skal være mengderegulert. 

RIV Ringledning fra teknisk sentral vil ha 

en dimensjonerende turtempertur 9 

°C. Returtemperatur vil være 

avhengig av lokale anlegg i bygg, 

men skal ikke være lavere enn 15 °C 

ved dimensjonerende forhold 

Sikkerhet i kjøleanlegget, kritisk kjølebehov, 

skal vurderes med hjelp av ROS-analyse 

RIV  

Kritiske system/funksjoner skal sikres med 

redundans – for eksempel med 

nettvannskjøling. 

RIV  

Kuldeanlegg som betjener kjøle- og fryse-rom 

skal utformes iht. Kulde- og 

varmepumpenormen.  Det skal benyttes 

væskekjølte anlegg og fortrinnsvis naturlige 

kuldemedier/medier med lav GWP (<2500).  

Fluorbaserte medier skal ikke benyttes. 

RIV  

Luftbehandling/ventilasjon   

Luftbehandlingsanlegg skal utformes for stabil 

drift, og med systeminndeling tilpasset funksjon 

og drift i arealer som betjenes. 

RIV  

Luftmengder skal dimensjoneres iht. gjeldende 

forskrift, og videre ta hensyn til en samlet 

vurdering av klimatisering/termisk komfort 

samt evt. spesielle belastninger/forurensninger. 

RIV  
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Det benyttes i størst mulig grad høyeffektive 

varmegjenvinnere.  I spesialområder, med fare 

for smitte, velges andre løsninger som ikke kan 

gi smittespredning. 

RIV  

For energiriktig drift skal behovsstyring 

vurderes, og følgende forhold ivaretas 

 Trykkforhold mellom rene og urene rom/områder 

 Systemenes oppdeling og luftmengder 

 Det skal legges betydelig vekt på lavt effektbruk for 
viftedrift (lav SFP-faktor) 

 God gjenvinning 

 Moderate lufthastigheter for å minimere støy og 
ivareta behovsendringer 

 Vurdering av kapasitetsreserve for aggregater i 
sammenheng med behovsstyring/VAV 

 Separate frekvensomformere på motordrift 

RIV  

Det legges vekt på at luftinntakene planlegges 

og utføres slik at snø og regn (fukt) hindres i å 

trenge inn i kanalnett/aggregater.   

RIV  

Avstand mellom luftinntak og avkast skal være 

slik at fare for kortslutning minimeres. 

RIV  

Spesialrom utstyres med aggregater tilpasset 

drift (spesialventilasjon).  Lange kanalføringer 

skal unngås for slike rom.  

RIV  

For spesielle avtrekk og spesialventilasjon skal 

det gjennomføres ROS-analyser, og krav til slike 

anlegg skal fastlegges nærmere i den videre 

programmering og prosjektutvikling. 

RIV  

Det skal forberedes anlegg for, og om 

nødvendig installeres, evakuering av radon fra 

brønner – avtrekk tilrettelegges for eller føres 

opp over tak. 

RIV/RIB TEK17 (jfr. kap. for Byggeteknikk) 

Vannbehandling (RO-anlegg)   

Behov for sentralt rentvanns-anlegg skal 

vurderes med utgangspunkt i program.  

RIV Enkeltstående behov kan ivaretas 

med lokale anlegg. 

Dampforsyning   

Det etableres ikke sentral dampforsyning i Nye 

SUS. 

info Evt. behov for damp forutsettes løst 

lokalt. 

Tabell 5-1: Følgende krav med ansvar er gjeldende for VVS-tekniske anlegg 
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6. Elkraftinstallasjoner 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for el-kraftinstallasjoner:  

BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Generelle føringsveier med kabelbroer 

montert i tak, over evt. himling i trafikksoner 

RIE  

Uttakskanaler i bruksrom. RIE  

I pasientrom installeres felles uttakskanaler 

med elektro og gass. 

RIE 

RIV 

 

Uttaks- og forsyningssøyler i 

pasientbehandlingsrom ivaretas som 

brukerutstyr.  

El og teletilførsler ivaretas. 

UTS 

RIE 

 

Det skal etableres egen fundamentelektrode 

utført som ringelektrode under byggenes 

fundamentplan. Fundamentelektroden i de 

enkelte bygningsavsnitt sammenkobles med 

øvrig bygningsmasse i byggetrinn 1 for å 

oppnå ett felles jordpotensiale for hele 

utbyggingsområdet. Innenfor hvert 

bygningsavsnitt etableres egen 

utjevningsjording for å utligne eventuelle 

potensialforskjeller som kan oppstå på grunn 

av feilstrømmer 

RIE Prinsippskisser for jording utarbeides, 

basert på løsninger/erfaringer fra 

byggetrinn 1. 

 

EMC. Tekniske anlegg kan ha en viss tetthet 

av støyfølsomt teknisk utstyr, noe som gjør 

det nødvendig å stille krav til utstyr og 

installasjoner. Målsettingen er tekniske 

anlegg med god elektromagnetisk 

sameksistens (EMC) for å oppnå god 

funksjonsdyktighet. Det vil si at alle de 

systemer som installeres i bygget skal 

fungere uten gjensidig forstyrrende 

innvirkning på hverandre. 

Jordingssystemet vil være viktig for å oppnå 

gode EMC-forhold. 

RIE  

Alt utstyr som benyttes skal være CE-merket. RIE 

UTS 

 

Lynvernanlegg skal vurderes i 

skisseprosjekt/forprosjekt. 

RIE Prinsippløsning for lynvern utarbeides, 

basert på løsninger/erfaringer fra 

byggetrinn 1. 
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Høyspent forsyning Ansvar Henvisninger/kommentarer 

I byggetrinn 1 etableres en egen 

høyspentring for sykehuset med 

nettstasjoner spredd rundt i 

bygningsmassen. Høyspentringen har 2 

uavhengige innmatinger fra overordnet 

regionalt nett (22kV) fra nettleverandør. 

Dette for at tilfredsstillende 

forsyningssikkerhet skal oppnås. Hver av 

forsyningene har kapasitet til å dekke hele 

sykehusområdet. 

Forsyningen bygges opp med ringstruktur for 

at omkopling av forsyningen ved feil og 

utbedringer enkelt skal kunne gjennomføres. 

Tilsvarende er det etablert en ringstruktur 

for forsyning fra nødstrømstasjon ved svikt i 

det offentlige nett.  

Høyspentringene omfatter høyspent 

koblingsanlegg, transformatorer og høyspent 

kabelføring. 

Info Utbygging av høyspentanlegg utføres og 

driftes av Lyse Elnett. 

Systemtegning 

strømforsyning/effektbehovberegninger 

oppdateres i takt med utbygging av 

byggetrinn2.   

 

Det er forutsatt at ringstrukturene for 

høyspent forsyning utvides til også å dekke 

elkraftbehovet for byggetrinn 2, med 

nettstasjoner spredd i den nye 

bygningsmassen. 

RIE Utbygging av høyspentanlegg utføres og 

driftes av Lyse Elnett. 

 

Lavspent forsyning Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Lavspent fordelingssystem for normalkraft 

og nødstrømsforsyning skal være 230/400V 

TN-C-S. I områder for medisinsk bruk, gruppe 

2, etableres lokale medisinske IT-systemer 

ved hjelp av skilletransformatorer 230/230V.  

RIE Prinsippløsning for lavspent 

forsyningssystem utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

Effektbehovsberegninger utarbeides. 

 

Hovedfordeling etableres på kjellerplan i nær 

tilknytning til nettstasjon. Det forutsettes 

frittstående hovedfordelinger med adkomst 

fra begge sider.  

RIE Prinsippløsning utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

 

Underfordelinger plasseres i egne 

elkrafttekniske rom. Underfordelingene 

plasseres sentralt i forsyningsområdet slik at 

RIE Systemløsning utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 
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kurskabler i størst mulig grad begrenses til 

35-40m.  

I tilknytning til underfordelinger etableres 

det vertikale stigesjakter for framføring av 

strømskinner og stigekabler for elkraft og 

tele. Det er viktig at elunderfordelinger er 

gjennomgående og ligger i samme posisjon 

over hverandre.  

RIE Systemløsning utarbeides, basert på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

 

I tillegg til generelle elunderfordelinger må 

det etableres egne elunderfordelinger for 

medisinske områder gruppe 2. Disse 

plasseres i nær tilknytning til det medisinske 

området de skal betjene. For operasjon vil 

det si inntil OP-stuen. For 

behandling/undersøkelsesrom gr 2 kan det 

være flere rom forsynt fra samme gr 2-

fordeling. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

 

Elunderfordelinger og kursopplegg for 

driftstekniske anlegg (VVS) og bygningsdrift 

tilpasses definerte behov i 

brukerspesifikasjoner og utstyrsprosjekt.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

 

Lys Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Belysningen skal være dekkende for funksjon 

og tilpasset innredning og miljø. Den skal 

baseres på enkle, effektive anlegg med 

gunstig årskostnad og god romtilpasning. 

Lysanlegget forutsettes å tilfredsstille 

relevante publikasjoner fra LYSKULTUR.  

RIE NS-EN 12464-1 

Lysberegninger utarbeides 

Lyskonsept videreutvikles/baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

 

For å begrense energiforbruket forutsettes 

det en stor grad av behovsstyring av lyset. I 

tillegg vil muligheten for å utnytte dagslyset 

for å spare energi til lys bli vurdert og 

tilpasset erfaringer fra byggetrinn 1.  

RIE  

Nødlysanlegg og ledesystem dimensjoneres i 

henhold til gjeldene forskrifter. Løsninger fra 

byggetrinn 1 videreføres. 

 

RIE VTEK 

NS 3926 

NS 1838 
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Konsept for nødlys og ledesystem 

videreføres på bakgrunn av 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

Elvarme Ansvar Hevisninger/kommentarer 

Sykehusets generelle varmesystem er 

vannbårent.  

Elvarme installeres kun der spesielle krav 

tilsier dette eller at kostnad med vannbårent 

varmesystem blir uforholdsmessig høy. Det 

er forutsatt begrenset installasjon av 

elvarmeanlegg som vurderes i videre faser av 

prosjektet. 

RIE  

Nødkraft Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det er etablert egen nødkraftstasjon basert 

på nødkraftaggregater i byggetrinn 1. 

Aggregatstasjonen er etablert med en n+1 

løsning som innebærer at programmert 

belastning skal kunne dekkes selv om et 

aggregat feiler under oppstart eller er 

utkoblet grunnet service. 

Nødkraftaggregatene er plassert samlet i 

teknisk sentral. Det er installert i alt 4 

nødkraftagregater, men det er avsatt plass til 

totalt 5 stk. Effektbehov og utbyggingstakt 

for byggetrinn 2 vil avgjøre når antall 

aggregater må økes. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 1. 

Effektbehovberegninger utarbeides. 

 

Avbruddsfri kraftforsyning etableres som 

eget forsyningsnett med to redundante UPS-

enheter plassert i forsyningspunkt ved 

hovedfordelinger. I tillegg er det i byggetrinn 

1 medtatt egne UPS-anlegg for utvalgte 

billeddiagnostikkanlegg. 

RIE Ref. byggetrinn1 

Effektbehovsberegninger utarbeides. 

 

Tabell 6-1: Elkraftinstallasjoner.  
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7. Tele og automatisering  

Følgende krav med ansvar er gjeldende for tele- og automatisering: 

BASISINSTALLASJONER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det etableres teletekniske fordelinger i felles 

rom avsatt for elkrafttekniske underfordelinger.  

Disse benyttes av alle teletekniske anlegg med 

unntak av datanettet og adgangskontroll. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

I serverrom i byggetrinn 1 er det avsatt plass for 

serverpark og nødvendig nettverkselektronikk. 

Serverrom utrustes av Helse Vest IKT. 

Info  

Inntakskabler fra eksterne nettoperatører (ISP, 

PSTN) etableres i byggetrinn 1 med redundans/ 

ringstruktur og forlagt i separate traseer til 2 stk 

grensesnittrom. Et tredje grensesnittrom skal 

etableres i byggetrinn 2. 

Info  

Integrert kommuniksjon Ansvar Henvisninger/kommentarer 

En av de viktigste byggesteinene i det nye 

sykehuset er en redundant infrastruktur for 

integrert kommunikasjon. Med infrastruktur for 

integrert kommunikasjon menes romtopologi, 

kabling og nettverkselektronikk. Felles 

infrastruktur vil være det viktigste 

kommunikasjonssystemet ved det nye sykehuset 

og vil være hovedbærer for data-, lyd- (tale), 

bilde- (video, TV, overvåkingskamera), 

meldingskommunikasjon samt databaserte 

medisintekniske systemer. 

Info Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Stikkord for etablering av det integrerte 

kommunikasjonsnettet vil være redundans, høy 

oppetid og tilgjengelighet. Kabling etableres 

med minimum 10Gb kapasitet til sluttbruker. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Det er viktig å etablere et felles trådløstdatanett 

(WLAN) med god kapasitet og som kan benyttes 

av alle kommunikasjonstyper (data, lyd, bilde, 

meldingsformidling samt 

posisjonsbestemmelse). Det trådløse datanettet 

vil være en del av sykehusets generelle datanett 

og underlagt samme sikkerhetsprosedyrer som 

det trådbundne datanettet.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 2 Teknikk Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 47 av 52 

 
BASISINSTALLASJONER ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

 

 

Telefoni og personsøking Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Løsning for talekommunikasjon forventes i 

hovedsak å være basert på redundante 

talekommunikasjonsservere og med 

trådbundne/trådløse IP-telefoner.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Anlegg for å sikre intern dekning av offentlig 

mobilnett samt etablering av offentlig nødnett 

skal ivaretas. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

Alarm og signalsystemer Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Brannalarm 

Det installeres et heldekkende 

brannalarmanlegg med integrert 

talevarslingsanlegg for hele sykehuset. 

Prinsipper for valg av detektortyper vurderes 

nærmere i skisse-/forprosjekt. Anlegget 

etableres med direkte varsling til brannvesen og 

knyttes opp mot presentasjonsutstyr i 

driftssentral.  

RIE Ref. byggetrinn 1 

NS3960 og NS3961 

 

Adgangskontroll og Innbruddsalarm 

Det vil bli etablert anlegg for innbruddsalarm og 

adgangskontroll. Sikkerhetstiltakene skal 

forhindre uautorisert tilgang til mennesker, 

informasjon og materiell som kan føre til 

uakseptable tap av liv/helse og av 

materielle/økonomiske verdier samt rømning.  

Elektronisk skallsikring, adgangskontroll, 

innbrudd og video-overvåkning skal tilknyttes og 

styres fra overordnet nivå. 

Soneplaner for å visualisere omfanget av 

anleggene utarbeides i løpet av forprosjekt. 

Eventuelt behov for overfallsalarm med 

posisjonering forutsettes ivaretatt via 

innbruddsalarmanlegget. 

RIE Ref. byggetrinn 1 

Soneplaner sikring 

Det må gjennomføres 

trusselvurderinger og ROS-analyse i 

forprosjekt for ulike hendelser det 

skal tas høyde for, som grunnlag for 

planlegging av sikringstiltak / 

sikkerhetsanlegg i nye 

funksjonsområder i utvidet 

bygningsmasse. 

Se kap. 3.13  
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Pasientsignalanlegg medtas i alle relevante 

pasientområder. Det regnes i utgangspunktet 

med tradisjonelle systemer uten 

samtalemulighet. For overføring av 

oppkall/alarmer vil det være aktuelt med en 

integrasjon mot byggets telefonisystem.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Det anses ikke aktuelt med noe sentralt anlegg 

for tidgiving (sentraluranlegg).  Eventuelle behov 

for dette forutsettes løst med lokale anlegg 

anskaffet som brukerutstyr. 

Info  

Lyd og bildesystemer Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Teleslynger etableres i alle større møte- og 

undervisningsrom samt ved alle 

publikumsskranker. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

All distribusjon av lyd og bilde forutsettes å skje 

via sykehusets datanett.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

For intern overvåking av sentrale områder i 

sykehuset installeres ITV-anlegg. Anlegget 

bygges med faste og bevegelige kamera som 

knyttes opp mot et felles presentasjonssystem 

etablert i vaktsentral byggetrinn 1. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Lokale anlegg for taleforsterkning og 

bildevisning etableres i større møte og 

forsamlingsrom. Det vil her bli etablert 

integrerte løsninger som omfatter lyd, bilde og 

styreanlegg. I tillegg må det påregnes behov for 

billedvisningsutstyr i mindre møte og 

seminarrom. For en del møterom vil det være 

aktuelt å utruste med mulighet for 

videokonferanse.  

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Automatisering Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Det etableres et byggkontrollsystem for styring, 

regulering og overvåking av de tekniske anlegg. 

Byggkontrollsystemet knyttes opp mot felles 

presentasjonsutstyr i driftssentral. Videre skal 

byggkontrollsystemet ha grensesnitt mot IKT-

managementsystem for varsling av 

hendelser/unormaliteter. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 
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For styring og regulering på romnivå monteres 

et bussbasert romkontrollsystem. Dette 

anlegget vil bli svært viktig for å kunne 

behovsstyre de tekniske anlegg slik at de 

ambisiøse mål på energiforbruk kan oppnås. 

RIE Systemløsning baseres på 

løsninger/erfaringer fra byggetrinn 

1. 

 

Tabell 7-1: Tele og automatisering 
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8. Andre installasjoner 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for vare- og sengelagersystem, heisanlegg, AGV-anlegg, 

rørpost samt tøy- og avfall sug: 

VARE- OG SENGELAGERSYSTEM ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det er i byggetrinn 1 installert sengelager- og 

varelagerautomater for å ivareta lagerbehovet i 

kliniske områder.  

 

RIE/ARK Behovet for slike anlegg i byggetrinn 

2 må vurderes ut fra valgte 

logistikkløsninger i de ulike 

funksjonsområdene.  

Tabell 8-1: Vare- og sengelagersystem 

PERSON OG VARE-TRANSPORT ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Heiser skal medtas i nødvendig omfang og vil bli 

ivaretatt i skisse-/forprosjekt basert på 

heisanalyse. 

RIE/ARK Baseres på løsninger/erfaringer fra 

byggetrinn 1. Heisanalyse 

utarbeides. 

Det vil være aktuelt med ulike heisstørrelser og 

hastigheter avhengig av hvilken funksjon 

heisene skal tilfredsstille. For alle heisene er det 

forutsatt benyttet maskinromsløs utførelse.  

For bygg over 8 etasjer (eller 23m over bakken) 

vil det være krav om brannmannsheis(er). 

RIE Baseres på løsninger/erfaringer fra 

byggetrinn 1. 

 

 

Det vurderes å anskaffe AGV-anlegg (selvdrevne 

ubemannede kjøretøy) for sykehuset.  

RIE Dette anlegget må eventuelt kunne 

utvides til også å betjene byggetrinn 

2. 

Tabell 8-2: Person og vare-transport 

TRANSPORTANLEGG FOR SMÅVARER MV. ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det skal etableres anlegg for rørpost. 

 

RIV Kfr. premisser fra byggetrinn 1 

Omfang/utstrekning iht. 

programforutsetninger. 

Tabell 8-3: Transportanlegg for småvarer mv. 

TØY OG AVFALLSHÅNDTERING ANSVAR HENVISNINGER/KOMMENTARER 

Det skal etableres sentralt suganlegg for tøy- og 

avfall. 

RIV Kfr. premisser fra byggetrinn 1 

Tabell 8-4: Tøy og avfallshåndtering 
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9. Utomhus 

Følgende krav med ansvar er gjeldende for overvannshåndtering og elektro samt brannsikkerhet 

utomhus: 

Overvannshåndtering og flomveier Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert 

delfelt, og ledes ut til felles 

overvannshåndtering i grønnstrukturen langs 

Madlaveien. Det skal anlegges rørmagasin 

innenfor friområde langs Madlaveien og eller 

innenfor felt KT11. Arealene skal kunne 

oversvømmes ved større flomhendelser. Åpen 

overvannshåndtering og lokal infiltrasjon og 

fordrøyning skal vurderes i grønnstruktur og i 

byggeområdene. Større fordrøyningsbasseng 

kan anlegges i grønnstrukturen. 

RIVA 

LARK 

Plan 2510 Områderegulering for 

Universitetsområdet Hinna bydel, 

pkt. 4.11  

Tabell 9-1: Overvannshåndtering og flomveier 

Elektro Ansvar Henvisninger/kommentarer 

Kabler i jord skal føres i trekkrør. Traseer skal 

koordineres inn i prosjektets utomhusplaner. 

Ladepunkter for elbiler må ivaretas.  

Det skal være dekkende utendørsbelysning for 

interne veier og plasser, ved alle innganger og 

rundt bygningene. Må koordineres i henhold til 

Utomhusplan fra LARK. 

All belysning utendørs som er lett tilgjengelig 

må vurderes i forhold til robust utførelse. 

RIE 

LARK 

  

Baseres på løsninger/erfaringer fra 

byggetrinn 1 samt krav i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Tabell 9-2: Elektro 

Brann – Tilrettelegging/adkomst   

Det skal være kjørbar atkomst for brannvesen 

til alle hovedinnganger og brannvesenets 

angrepsveier inn i bygningene.                 

LARK 

ARK 

 

Uttak for slokkevann må plasseres innenfor 25-

50 m fra inngang til hovedangrepsvei. I tillegg 

skal være tilstrekkelig antall uttak slik at alle 

deler av bygning dekkes.                      

RIVA  

Tabell 9-3: Brann – Tilrettelegging/adkomst 
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Sammendrag  

I tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeidet et hovedprogram1. I hovedprogrammets fem delprogram er utstyr den tredje delen. 

Hovedprogram utstyr (HPU) gir overordnede føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr i 

prosjektet Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2 (Nye SUS BT2), og er utarbeidet i 

henhold til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 

 

HPU er et område i Nye SUS BT2, hvor brukergrupper bestående av representanter fra fagmiljøene, 

tillitsvalgte og verneombud samt representanter fra OU-prosjektet, etablert i tilknytning til 

sykehusutbyggingen har vært involvert. Dette dokumentet skal bidra til at en kan legge til rette for 

gode arbeidssituasjoner både i pasientbehandling, forskning og undervisning i byggetrinn 2 av Nye 

SUS.  

 

Kapittel 1 omhandler prosess, medvirkning, overordnede føringer og forutsetninger. Kapittel 2 

omhandler byggutstyr og funksjonsutstyr. Teknologiutvikling og utstyrskonsekvenser med beskrivelse 

av målsettinger for standardisering av utstyr og overordnede systemvalg beskrives i kapittel 3. Dette 

gjelder både ordinært utstyr og informasjons- og kommunikasjonsutstyr. I kapittel 4 følger strategi 

for samordning av utstyrsanskaffelser - altså en anskaffelsesplan for funksjonsutstyr per. 

funksjonsområde. I arbeidet med hovedprogrammet har en vurdert mulighet for gjenbruk eller 

flytting av utstyr fra eksisterende virksomhet til nytt sykehus, som vil måtte detaljeres mer i neste 

fase.  

 

Utstyrs- og teknologiutviklingen går raskt. Den økende digitaliseringen og integrasjonen mot IKT 

medfører behov for areal til servere og IKT-systemer tett på viktige kliniske funksjoner som f.eks. 

operasjonsavdelinger og laboratorier. Den teknologiske utviklingen vil ha konsekvenser for utforming 

av bygg og arealer. Arealmessige konsekvenser beskrives i kapittel 5.  

 

Forutsetningene for logistikken er allerede lagt i Nye SUS byggetrinn 1, og anbefales videreført og 

evt. videreutviklet i byggetrinn 2. I sykehussammenheng handler logistikk om pasienter, personell, 

varer og utstyr, herunder sterile varer og utstyr, øvrige varer, tøy og avfall, senger, legemidler og 

laboratorieprøver. Utstyrsprogrammet i kapittel 6, har derfor som utgangspunkt lagt til grunn samme 

type logistikk som besluttet i byggetrinn 1. 

 

Videre følger en basis for utstyrskalkyle i kapittel 7. 

 

  

                                                           
1  (Sykehusbygg HF, 2019) 
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1. Prosess og medvirkning 

 

I steg 1 av konseptfasen er det utredet ulike utbyggingsalternativer og plassering på tomten på 

Ullandhaug. Dette har foregått i interaksjon med Nordic COWI, og med brukergrupper bestående av 

representanter fra fagmiljøene, tillitsvalgte og verneombud samt representanter fra OU-prosjektet 

som er etablert i tilknytning til sykehusutbyggingen. 

 

 

Overordnede føringer og forutsetninger for HPU i Nye SUS BT2 
 
I planlegging av Nye Stavanger Universitetssjukehus er følgende forhold vektlagt: 

- Effektiv pasientflyt og behandlingsforløp – organisering rundt pasienten  

- Økt sambruk av arealer  

- Nye arbeidsmåter og oppgavedeling, økt tverrfaglig samarbeid  

- Ny teknologi og nye behandlingsmåter  

- Ny pasientrolle («pasientens helsetjeneste») – krav og forventninger  

- Endring fra døgn- til dagbehandling  

- Forskning og utvikling (FOU) og rekruttering 

For å ivareta de overordnede føringene og forutsetningene blir hovedmålsettingene for 

utstyrsplanleggingen i prosjektet å: 

- sikre at alle avdelinger/rom har et komplett utstyrsprogram som ivaretar den planlagte 
funksjonen og kapasiteten i arealet 

- anskaffe moderne, fremtidsrettet og effektivt utstyr som minst viderefører dagens 
utstyrsstandard 

- oppgradere funksjonene med tidsriktig utstyr som understøtter valgte driftskonsept 
- sikre at utstyr som anskaffes er sikkert/sertifisert, brukervennlig og miljøvennlig 
- sikre driftseffektive løsninger med lavest mulig levetidskostnader 
- sikre ansatte i SUS og UiS medvirkning i valg av teknologi og løsninger 
- tilstrebe sambruk av teknologi/utstyr der det er mulig 
- standardisere løsninger så langt det er mulig 
- gjennomgå eksisterende utstyrspark med henblikk på mulighet for gjenbruk  
- sikre god og tilstrekkelig opplæring, slik at utstyret utnyttes best mulig 
- innhente all nødvendig utstyrsinformasjon som kan påvirke utforming og dimensjonering av 

bygg og teknikk 
- avklare ansvar for anskaffelser 
- utarbeide anskaffelsesplaner som er koordinert med overordnede fremdriftsplaner i 

prosjektet, investeringsplaner for SUS samt regionale og nasjonale anskaffelser 

 
 
De viktigste suksesskriteriene for arbeidet er: 
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- Planlegging og anskaffelse skal gjennomføres innenfor definerte tids- og kostnadsrammer 

- Involvering av ansatte i Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Universitetet I Stavanger (UiS) 

på en hensiktsmessig måte 

- Godt samarbeid mellom prosjekt- og driftsorganisasjon 

- God koordinering mellom utstyr, IKT og teknikk i alle faser av prosjektene 
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2. Byggutstyr og funksjonsutstyr 

I større utbyggingsprosjekter skilles det som regel mellom bygg- og funksjonsutstyr. Byggutstyr 

inkluderer fastmontert inventar (f.eks. kjøkkeninnredning, laboratoriebenker) og annet fast utstyr 

som inngår i byggets infrastruktur.  Kalkyle for byggutstyr inngår som en del av 

entreprisekostnadene.  

 

Funksjonsutstyr (tidl. kalt brukerutstyr) er knyttet til funksjonen i rommet og omfatter i hovedsak løst 

utstyr. Dette er utstyr som normalt behandles som en del av medvirkningsprosesser i de forskjellige 

fasene av prosjektet. Fastmontert medisinsk teknisk utstyr (MTU) som radiologisk utstyr, inngår i 

funksjonsutstyr. Utstyret kalkuleres via egen budsjettpost. Kostnader for hjelpearbeider i forbindelse 

med installasjon av utstyr tas med i bygg- og teknikkentreprisene. 

Hovedprogram utstyr omfatter i hovedsak funksjonsutstyr. Definisjon av hva som inngår i bygg- og 

funksjonsutstyr er angitt i prosjektets utstyrsdatabase. 

 

2.1. Utstyrsdatabase 

 

Prosjektene vil benytte dRofus som verktøy for programmering av utstyr. Utstyrsinformasjonen 

detaljeres og oppdateres videre gjennom funksjonsprosjekt og anskaffelse frem til kontrakt, 

leveranse og overtagelse. All relevant utstyrsinformasjon overføres til SUS sin(e) utstyrsdatabase(r). 

Prosess, omfang og tidspunkt for dette avklares mellom partene. 

 

2.2. Utstyrsprogram 

 

Ved oppstart av forprosjektet vil det foreligge utkast til utstyrslister for alle rom. Disse kvalitetssikres 

og oppdateres i løpet av forprosjektet som en del av medvirkningsprosessen.  

 

For funksjonsutstyr skal det utarbeides både et netto- og et bruttoprogram. Bruttoprogrammet 

omfatter alt utstyr (både nyanskaffelser og gjenbruk) som skal plasseres i de enkelte rommene, mens 

nettoprogrammet angir hvilket utstyr som skal anskaffes av prosjektet. Differansen mellom brutto og 

netto angir hvilket utstyr SUS skal bidra med, enten ved å overflytte eksisterende utstyr eller ved 

nyanskaffelser. 
 

Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
 
Medisinsk teknisk utstyr kan defineres som: 

Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare 

og systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på 

medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller 

væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr. 
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Omfang og avgrensninger tilpasses slik at det i størst mulig grad samsvarer med ansvarsområdet til 

medisinsk teknologisk virksomhetsområde i SUS. IKT-utstyr som er direkte tilknyttet medisinsk 

teknisk utstyr og som brukes til å betjene eller drive utstyret, regnes også som MTU. 

 
 
Grunnutrustning 
 

Kategorien omfatter generell sykehusutrustning som for eksempel utstyr for logistikk, senger, utstyr 

for avfallshåndtering og verkstedutstyr. 

 
 
IKT-/AV-utstyr  
 

Kategorien omfatter PC-er, skrivere, skjermer/monitorer o.l. og vil typisk omfattes av utstyr som 

leveres via avtaler med Helse Vest IKT.  

Servere som betjener funksjonsutstyr inngår i kategorien, mens dedikerte servere knyttet til IKT-

infrastruktur defineres som byggutstyr. 

 

Overordnede prinsipper for IKT beskrives i Hovedprogrammets del 4 Overordnet IKT-program. 

Dataprogrammer og IKT-løsninger som er en del av de regionale prosessene regnes ikke som en del 

av funksjonsutstyret. Disse dekkes via tjenesteavtalen mellom SUS og ekstern tjenesteleverandør 

og/eller som en del av O-IKT (eks. RIS/PACS, lab-system (LIMS), elektronisk kurve).  

Utstyrsprosjektet dekker utstyrskostnad, levert og installert av leverandør, samt 

opplæringskostnader. O-IKT prosjektet dekker kostnader for å etablere løsningen i IKT-arkitekturen, 

herunder ligger utarbeidelse av løsningsdesign og ROS-analyse, applikasjonsdistribusjon/pakking, 

servere, databaser, åpning av brannmurer, lagring og lignende.  

 
 
Møbler og løst inventar 
 

Denne kategorien omfatter løse møbler og inventar i alle områder i sykehuset. Fast inventar som 

skap og hyller er byggutstyr, men må planlegges sammen med løs innredning slik at det nye bygget 

får et helhetlig inntrykk når det gjelder inventar. 
 

 

Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr  
 

Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP) defineres som utstyr som har egenskaper som 

innebærer at det i prosjektering av bygg eller rom må tas spesielle hensyn til utstyret. Dette kan for 

eksempel være utstyr som krever spesiell ventilasjon, stråleskjerming eller har strømbehov utover en 

vanlig stikkontakt. Eksempler på BIP-utstyr er bildedannende utstyr som MR og CT, operasjonslamper 

og uttakssentraler.  All informasjon om utstyret skal være tilgjengelig i prosjektets utstyrsdatabase og 

skal holdes oppdatert gjennom alle prosjektets faser.  
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Grensesnitt 
All informasjon om grensesnitt og krav til teknisk infrastruktur skal registreres i databasen. Dette 

gjelder også utstyr som skal gjenbrukes. SUS og UiS har ansvar for å bidra med informasjon om 

eksisterende utstyr som skal overflyttes til nytt bygg slik at bygget kan tilrettelegges og klargjøres for 

dette. 

 

Programmering av utstyr skal legges opp slik at prosjekteringen får nødvendig informasjon til rett tid.  

Konkrete krav til bygget og tekniske installasjoner som kommer frem gjennom 

funksjonsprogrammering og utstyrsprogrammering, skal holdes oppdatert gjennom hele 

prosjektperioden.  
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3. Teknologiutvikling og utstyrskonsekvenser  

Utviklingen innen medisinsk teknologi har stor betydning for den kliniske virksomheten. Utviklingen 

går raskt og utstyret blir stadig bedre og mer avansert. Det forventes en raskere og mer effektiv 

behandling, både før, under og etter behandling på sykehus. Flere fagdisipliner, både klinikere og 

teknologer må samarbeide for å finne gode og effektive behandlingsmetoder. 

Det må i størst mulig grad legges til rette for fleksible løsninger som kan ivareta utviklingen innen de 

forskjellige områdene. 

 

Eksempler på utviklingstrender er: 

 Økende digitalisering og mer integrasjon mot IKT-systemer 

 Kunstig intelligens (AI) 

 Avansert postprosessering (bildebehandling) 

 Diagnostisk utstyr blir mindre og mer mobilt 

 Diagnostisk utstyr blir mer avansert og krever spesialkompetanse både i bruk og vedlikehold 

 Trenden går fra åpen kirurgi til bruk av mer minimal- og non-invasive teknikker (endoskopi) 

 Økt bruk av robotkirurgi 

 Fag flyter sammen - økende tverrfaglighet: 
o Bildeveiledede operasjoner og inngrep øker, dette gjelder både radiologi, f.eks. mobil 

CT, ultralyd og endoskopi. 
o Økt bruk av bildeteknikker innen lab, f.eks. digital patologi 

 Økt bruk av MR og CT og PET 

 Økt bruk av ultralyd 

 Høyfrekvent fokusert ultralyd innen kreftbehandling 

 Utvikling innen bioteknologi, nanoteknologi og medisinsk genetikk muliggjør helt nye 
behandlingsformer 

 Persontilpasset medisin/behandling 

 Økende automasjon 

 Pasientnære analyser 

 Diagnostikk via smarttelefoner, apper 

 Sensorer og elektronisk teknologi på mobile plattformer 

 Fjerndiagnostikk, Hjemme diagnose/-behandling 

 Sporing - posisjoneringsteknologi og sanntidslokalisering 
 

3.1. Integrasjon utstyr – IKT 

De utfordringene som er i forhold til integrasjon mellom funksjonsutstyr og IKT vil på mange områder 

være like fra prosjekt til prosjekt, men for byggetrinn 2 for Nye SUS må det også tas hensyn til de 

integrasjoner og løsninger som er valgt for byggetrinn 1. For enkelte løsninger kan det være aktuelt å 

videreføre disse i byggetrinn 2, mens for andre vil den teknologiske utviklingen ha kommet så langt at 

det bør vurderes nyere integrasjonsløsninger. Dette er avklaringer som det bør jobbes med tidlig i 

prosjektet. 
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Det er en økende digitalisering av alle typer utstyr, og utstyret skaper etter hvert store mengder 

data. Dette betyr at det tradisjonelle skillet mellom utstyr og IKT blir mer og mer utvisket. Dette har 

store konsekvenser også organisatorisk. 

Digitaliseringen gir en større mulighet og et økende behov for integrasjon med både administrative 

og kliniske IKT-systemer. Dette gir utfordringer for pasient- og datasikkerhet som må ivaretas i 

planlegging, anskaffelse og implementering. 

 

Det er viktig med en infrastruktur som muliggjør robuste, stabile og fleksible informasjons- og 

kommunikasjonstjenester. Infrastrukturen må støtte mobile/trådløse løsninger, samtidig som det 

legges stor vekt på pasient- og datasikkerhet. 

Stadig mer utstyr skaper bildedata, dette medfører et økende behov for flere – og større – skjermer i 

f.eks. operasjonsstuer og undersøkelsesrom.  

 

Det er mulig å skrive ut 3D-objekter og 3D-visualisering vil være et nyttig hjelpemiddel til opplæring.  

Flerfaglige diskusjoner vil skje i møterom ved hjelp av bildevisning fra flere modaliteter. Det er behov 

for å kommunisere om data, bilder og video både internt i SUS og med andre foretak. Det må derfor 

legges til rette for en utstrakt bruk av videokonferanse. 

 

I tillegg til bilder, frembringer utstyr kurver og andre måleresultater som skal lagres og gjenfinnes. Et 

multimedialt arkiv for håndtering av dette planlegges i forbindelse med prosjekt for felles RIS/PACS. 

Utstyr skaper store datamengder (big data). All infrastruktur må ha tilstrekkelig kapasitet for 

overføring og lagring av disse datamengdene. 

 

Det er en forutsetning at pasientdata skal registreres ett sted slik at risiko for feil minimaliseres. 

Dette betyr at medisinsk teknisk utstyr må kunne hente pasientinformasjon fra elektronisk 

pasientjournal (EPJ), evt. via andre kliniske system. 

Mer digitaliserte løsninger vil få betydning for utforming av arbeidsplasser. Det er en forventning om 

at data er tilgjengelig «hvor som helst»; på sengerom, i behandlingssituasjoner, på møterom og 

kontorer.  

 

Innen laboratoriefagene skjer det en økende grad av automasjon innenfor alle fagområder. 

Analyseutstyr sentraliseres og kobles til automasjonsløsninger for prøvehåndtering. 

Det er et krav om stadig raskere prøvesvar fra de ulike laboratoriefagene. For å få til dette må 

moderne analyseutstyr innlemmes med laboratoriedatasystemet på en effektiv måte der enklest 

mulige rutiner tilstrebes. 

 

Trenden går mot hjemmebaserte løsninger der pasienten selv kan måle enkelte parametere og sende 

inn resultatene til behandlende lege. Etter hvert vil det også skje en økende grad av behandling i 

pasientens hjem, f.eks. innen dialyse. Det må legges til rette for å innhente/overføre nødvendig 

informasjon til og fra pasient. 

 

Sporingsløsninger gir mulighet for å ha oversikt og gjenfinne utstyr og objekter. I tillegg til å gi god 

oversikt over tilgjengelig utstyr, vil dette vil være et nyttig verktøy for å gjenfinne utstyr som skal til 

kontroll, vedlikehold og rengjøring.  
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I alle forhold der medisinsk teknisk utstyr skal kommunisere med andre systemer, må det stilles store 

krav til data- og pasientsikkerhet, dette gjelder både for selve utstyret og kommunikasjons- og 

lagringsløsninger. 

Det er helt vesentlig med et tett og godt samarbeid på tvers av utstyrs- og IKT-området både i 

planleggings- og anskaffelses- og gjennomføringsfasen, slik at det etableres gode, sikre og 

driftseffektive løsninger. Dette gjelder både internt i prosjektorganisasjonen, men også mellom 

prosjektet, SUS og UiS. Det må sikres at valg som gjøres koordineres med Helse Vest IKT og 

overordnede regionale føringer. 
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4. Strategier for valg av utstyr  

Følgende forutsetninger er førende for utstyrsprogrammet: 

 Ibruktakelse av nytt sykehus er planlagt i 2030, dersom byggene blir vesentlig utsatt må man 
se på utstyr på nytt 

 Det skal tilrettelegges for samarbeid mellom SUS og UiS innen forskning, utdanning og 
innovasjon tett innlemmet med klinisk virksomhet 

 Universell utforming skal legges til grunn ved innredning og møblering av både pasient- og 
personalområder 

 Det skal legges vekt på driftseffektive løsninger. Levetidskostnader skal legges til grunn ved 
evaluering av utstyr 

 Det skal legges vekt på energivennlige løsninger med lav miljøpåvirkning 

 Digitale løsninger hvor data- og pasientsikkerhet er ivaretatt 

 Automasjonsløsninger skal erstatte manuell håndtering der dette er mulig  

 Fremtidsrettet teknologi som understøtter god og effektiv pasientbehandling 
 

4.1. Standardisering 

Ved programmering skal det tas utgangspunkt i nasjonal standardromkatalog. Det skal så langt det er 

mulig benyttes standardløsninger for innredning av rom. 

 

Det skal legges vekt på standardisering av utstyr. Standardisering betyr ikke nødvendigvis at det 

standardiseres på én type, men på et begrenset antall typer for å sikre et likt brukergrensesnitt. 

Dette vil gi bedre pasientsikkerhet. 

 

Standardisering forenkler opplæring, sertifisering og vedlikehold. Det gir store gevinster ved 

anskaffelse og det gir behov for færre typer forbruksmateriell og dermed mindre behov for lager. 

Utstyr skal i utgangspunktet være standardisert på tvers av lokasjoner i SUS. Det kan for enkelte 

utstyrstyper være aktuelt å fravike dette prinsippet, f.eks. grunnet forskjellig pasientutvalg.  

Standardisering bør baseres på følgende prinsipper: 

 Kritikalitet – desto mer kritisk utstyret er, jo mer bør det standardiseres. Dette gjelder f.eks. 
defibrillatorer, respiratorer og overvåkingsutstyr 

 Antall brukere – utstyr med mange brukere og mange avdelinger, som f.eks. infusjonspumper 
bør standardiseres. 

 Personell som jobber på tvers av lokasjonene bør møte samme (type) utstyr uavhengig av 
lokasjon 

 Enklere utstyr i stort antall som senger, rullestoler bør standardiseres. Dette gjelder også 
enklere lab-utstyr. 

 Utstyr kan standardiseres i nivåer for å sikre at brukergrensesnitt er (mest mulig) likt. Dette 
kan gjelde f.eks. for C-buer og ultralyd 

Fast innredning og faste oppsett i operasjonsstuer, undersøkelsesrom og sengerom bør være 

standardisert for å sikre en mest mulig fleksibel bruk. Løst utstyr kan tas inn i rommet ved behov, evt. 

flyttes mellom rom. 
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Innen enkelte områder vil det ikke være aktuelt å standardisere utstyr. Spesielt for lab gjelder det å 

ha alternativ til analyser/metoder i størst mulig grad, slik at en har backup dersom en metode eller et 

utstyr fases ut. Tilsvarende vil også være aktuelt for bildedannende utstyr. I forbindelse med 

vurdering av om avansert utstyr skal standardiseres, bør det gjennomføres en helhetlig 

gevinstrealisering. 

 

For utstyr som er standardisert, må avvik fra standard type/løsning begrunnes. 

Standardisering bør styres sentralt og SUS bør avklare hvordan standardisert utstyr skal håndteres.  

Sambruk 

 

Det skal legges til rette for sambruk av utstyr. Dette gjelder både mellom avdelinger og funksjoner, 

men også mellom SUS og UiS.  

 

4.2. Vurdering av gjenbruk 

Det er lite hensiktsmessig å anskaffe alt utstyr nytt når det bygges et nytt sykehus. Det vil gi 

helseforetaket store utfordringer med å sette av tilstrekkelige midler for utskifting av en stor mengde 

utstyr som blir like gammelt samtidig. I en tid hvor det legges mer og mer vekt på bærekraftige 

løsninger, vil det heller ikke være akseptabelt å avhende fullt brukbart utstyr. 

Nytt utstyr medfører behov for opplæring og det er utfordrende for organisasjonen å sette av tid til 

opplæring når alt utstyr er nytt samtidig som man skal ta i bruk et nytt bygg og nye IKT-systemer.  

Det forutsettes derfor at en andel av utstyrsomfanget i nytt bygg skal ivaretas ved 

overflytting/gjenbruk av utstyr fra funksjoner som flytter fra Våland. Mulighet for gjenbruk av utstyr 

vil være avhengig av flere forhold 

 Utstyrets alder i forhold til forventet levetid 

 Utstyrets tilstand 

 Mulighet for standardisering 

 Mulighet for integrasjon med IKT-systemer 

Det finnes ingen samlet oversikt over det eksisterende funksjonsutstyret ved SUS (Våland), men SUS 

har en god oversikt over det medisinsk tekniske utstyret. Erfaringsmessig er gjennomsnittsalderen på 

eksisterende utstyr ved sykehusene relativt høy.  

Vurdering av gjenbruk av gjort på overordnet nivå uten noen detaljert vurdering av tilstanden på 

dagens utstyrspark. Dette må gjøres i senere faser. 

 

 

Levetidsvurderinger 
Levetid på utstyr vil variere avhengig av hvilken vurdering som legges til grunn: 

 Teknisk levetid/levealder – tiden det tar før et utstyr er utslitt. Den tekniske levetiden 
avhenger blant annet av materialkvalitet, design, utførelse, brukshyppighet og vedlikehold.  
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 Funksjonell levetid – er tiden det tar før et utstyr ikke lenger tilfredsstiller opprinnelige 
krav/funksjon. Dette kan skyldes endrede brukerkrav eller at den teknologiske utviklingen 
har medført at annet utstyr er mer egnet for funksjonen. 

 Økonomisk levetid – utstyrets avskrivingstid.  

Ved vurdering av gjenbruk til nytt sykehus vil det være aktuelt å ta utgangspunkt i alle 3 variantene, 

men med hovedvekt på den funksjonelle levetiden. 

 

 

Løst inventar 
For å få et helhetlig og innbydende uttrykk i pasientområder, vil det være utfordrende å flytte dagens 

møbler til nytt sykehus. Det vil ikke være tilstrekkelig løst inventar til å møblere pasient- og 

publikumsområder med gjenbruk av løst inventar, samt at det meste av løst inventar i byggefase 1 vil 

være nyanskaffelser. 

Dersom det er anskaffet kontormøbler innenfor standard sortiment/rammeavtaler, kan det være 

aktuelt å flytte løse møbler til personalområder som kontorer, møterom og lignende. Erfaringsmessig 

krever dette mye administrasjon både for å etablere gode oversikter og å holde disse vedlike, siden 

slikt inventar normalt ikke er registrert i foretakets utstyrsdatabase(r). I tillegg kommer kostnader for 

administrasjon og gjennomføring av flytting av inventar til flere lokasjoner. Det anses derfor som lite 

aktuelt å flytte løst inventar. 

Medisinsk teknisk utstyr 
 

Gjenbruk av utstyr er mest aktuelt for løst medisinsk teknisk utstyr som enkelt kan flyttes fra 

eksisterende til nye arealer. Mulighet for gjenbruk må vurderes opp mot mulighet for standardisering 

og behov for komplettering. 

For at det skal være aktuelt å flytte fastmontert utstyr, bør det ha en forventet levetid på minimum 

2 år etter flytting. 

 

 

Operasjon 
 

Fastmontert utstyr til operasjon som operasjonslamper, uttakssentraler og faste operasjonsbord 

vurderes som lite aktuelt å gjenbruke, fordi det medfører nedetid for eksisterende operasjonsstuer. 

De samme vurderingene gjelder for andre funksjoner med tilsvarende utstyr, som f.eks. spesialrom i 

poliklinikkene. 

 

 

Bildedannende utstyr 
 

Det må gjøres en vurdering av alle bildemodalitetene med hensyn på alder og tilstand. Dersom det er 

mulig å koble modaliteter til de enkelte funksjonene som skal flyttes, bør man vurdere å flytte 

«tilhørende» modalitet når alder og tilstand gjør dette mulig. Det er ikke gjort en vurdering av hvor 

stor andel av bildemodalitetene som kan flyttes. Planer for flytting krever en grundig gjennomgang 
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med hensyn på avhengigheter og tidspunkt for flytting. Utstyr kan eventuelt flyttes etter innflytting 

og ibruktagelse i nye bygg dersom dette er mest hensiktsmessig for drift.  

 

 

Laboratorieutstyr 
 
Det meste av laboratorievirksomheten ved SUS flytter inn i byggetrinn 1, men blodbank, 
stamcellelab, biobank, translasjons lab. kommer i byggetrinn 2. Her bør det gjøres en vurdering for å 
se på mulighet for gjenbruk. 

 

 

Forskningsutstyr 
 
Mulighet for gjenbruk avhenger blant annet av grad av sambruk med andre og om disse flytter 
samtidig.  

  



 
 

Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 3 Utstyr konsept Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 17 av 25 

 

4.3. Strategi for samordning av utstyrsanskaffelser fram til innflytting 

Det skal utarbeides en detaljert anskaffelsesplan for funksjonsutstyr. Planen skal koordineres med 

SUS sine årlige investeringsplaner for årene frem til ibruktagelse av de nye sykehusene. Det bør 

legges inn opsjoner for flytting og komplettering i alle utstyrskontrakter som inngås av SUS i årene 

fremover.  

 

Anskaffelser i prosjektet koordineres i den grad det er mulig med regionale og nasjonale 

utstyrsanskaffelser. Det skal benyttes lokale, regionale eller nasjonale rammeavtaler for utstyr der 

disse er tilgjengelig. Dette krever et tett samarbeid med Innkjøpsavdelingen ved SUS og 

Sykehusinnkjøp HF. Prosjektorganisasjonen har ansvar for koordineringen med SUS og 

Sykehusinnkjøp.  

4.4. Utstyr i ulike funksjonsområder  

Utstyr er et virkemiddel for å nå de målsetninger og forutsetninger som er beskrevet i 

funksjonsprogrammet. Nedenfor er det kort beskrevet noen utstyrsforhold for hovedfunksjonene 

som legges til grunn i det videre arbeidet i utstyrsprosjektet. Funksjonsprogrammet har enkelte 

steder pekt på aktuelt utstyr, dette gjelder for eksempel innenfor operasjon. Der dette foreligger, 

legges det til grunn også i utstyrsprogrammet. 

4.4.1. Prehospitale tjenester (AMK) 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Stavanger melder behov for 10-12 operatørplasser i 

framtiden. I tillegg kommer kontorfunksjoner, møterom, undervisningsrom med 

simuleringsmulighet, besøks-/hvileområde og teknisk rom.  

I utstyrskalkylen er utstyret til AMK tatt med, basert på erfaringstall fra St. Olav. 

4.4.2. Poliklinikker og dagområder  

Generelle undersøkelsesrom skal kunne benyttes av flere fagområder og utstyr og innredning av slike 

rom skal standardiseres. Rommene bør innredes med en arbeidssone og en undersøkelsessone. 

Kliniske spesialrom skal som hovedsak ha samme basisutstyr, men utstyres i tillegg med avansert 

medisinsk teknisk utstyr i henhold til definert funksjon. 

 

Det er behov for visningsskjermer på undersøkelsesrommene for å understøtte kommunikasjonen 

mellom klinisk personell og pasienter. Her skal det være mulig å vise bilder og annen informasjon 

pasienten har bruk for. 

 

I funksjonsprogrammet er det pekt på behov for rom med mulighet for videokonsultasjoner.  

Det skal legges opp til mest mulig sambruk av utstyr for å utnytte kapasiteten best mulig. 
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4.4.3. Døgnbehandling 

Innredning og møblering av rom og arealer skal standardiseres på tvers av sengeområdene for å sikre 

generalitet og fleksibilitet og gi et helhetlig uttrykk i bygget.  

Det skal være mulighet for behandling og undersøkelse på sengerommene. For å sikre fleksibilitet 

skal også medisinsk teknisk utstyr standardiseres mest mulig. Mer avansert undersøkelses- og 

behandlingsutstyr vurderes spesielt. Dette gjelder f.eks. overvåkingsutstyr til intermediærplasseR. 

4.4.4. Operasjon og oppvåkning 

Basisutstyr i operasjonsstuene som uttakssentraler, operasjonslamper og operasjonsbord, og 

plassering av disse, bør standardiseres så langt det er mulig, for å sikre fleksibilitet i bruken av 

stuene. Det samme gjelder skjermer og utstyr for bildestyring og -lagring. Løst spesialutstyr kan 

flyttes mellom stuer. 

Bilder, video og data fra MTU skal kunne vises på skjermer i operasjonsstuene og kunne overføres til 

andre rom, som auditorium og møterom, ved behov. Det skal være mulighet for lagring av data og 

bilder. Det bør settes av areal til rack for bildestyring/-lagring til hver operasjonsstue. 

Mobile eller faste operasjonsbord kan stille forskjellige krav til utforming av operasjonsstuene. Det 

kan prosjekteres med fast sokkel, men endelig valg av løsning gjøres i forprosjektet. 

Økt bruk av skjermer/monitorer i operasjonsstuene stiller krav til belysning. Det bør derfor vurderes 

bruk av farget lys/inndeling i soner. 

Utstyr må håndtere tyngre pasienter enn tidligere, dette gjelder generelt for alle avdelinger. 

For å sikre fleksibel bruk av operasjonsstuene, må det være mulig å benytte radiologisk utstyr på alle 

stuer. Det vil si at de må stråle-skjermes i henhold til forskrifter for slikt utstyr. 

4.4.5. Bildediagnostikk 

Det meste av bildediagnostikken vil bli etablert i byggetrinn 1, men Brystdiagnostisk senter skal 

etableres i byggetrinn 2. De forskjellige modalitetene for mammografi og ultralyd bør plasseres 

sammen for å utnytte ressurser og utstyr best mulig. Standardisering på tvers av avdelingene må 

vurderes for å forenkle brukergrensesnitt og drift. 

4.4.6. Laboratorier   

Prøvetaking 

Det meste av laboratoriefunksjonene er etablert i byggetrinn 1, men en utvidelse av 

prøvetakingsenhetene skal etableres i byggetrinn 2. I byggetrinn 1 er det etablert 3 

prøvetakingsenheter. Behov etter byggetrinn 2 er 7 enheter inkludert de etablerte fra byggetrinn 1. 

Det forutsettes at prøvetakingsenhetene bestykkes tilsvarende som i byggetrinn 1.  

 

Blodbank 

I byggetrinn 2 skal det også etableres blodgivertjenesten og aferese. Utviklingen innen fagområdet 

går mot mer bruk av automatisering ved tapping og framstilling av blodkomponenter. 
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Stamcellelaboratorium 

I byggetrinn 2 skal det etableres et laboratorium for stamcellebehandling.  
Etablering av stamcellebehandling vil kreve et spesiallaboratorium med spesielt rent utstyr som må 

anskaffes. Cellebaserte behandlingsstrategier er et felt i rask endring, og det stilles store forventinger 

til den videre utvikling av feltet. Det er derfor viktig når det bygges fasiliteter til denne bruk, at de 

konstrueres slik at de enkelt kan tilpasses ved endringsbehov. 

4.4.7. Ikke medisinsk service 

Utstyret skal understøtte gode og effektive løsninger for de ikke-medisinske servicefunksjonene. Det 

skal tilrettelegges for og velges automasjonsløsninger der dette er mulig. Det forutsettes at etablerte 

løsninger for byggetrinn 1 kan videreføres.  

Tunge logistikkfunksjoner som sterilfunksjoner til dagkirurgi er allerede planlagt ivaretatt i BT1-

løsningen. 

4.4.8. Kontorer, administrasjon, undervisning og forskning 

Møblering av kontorområder skal standardiseres. Det samme gjelder møterom. 

Multidisiplinære teamrom skal ha mulighet for visning av flere bilde-/datakilder samtidig.  

Det må legges til rette for bruk av videokonferanseutstyr for kommunikasjon både internt i SUS og 

med eksterne aktører. 

 

Universitetsarealer 

Universitetets rom i kliniske områder, f.eks. undersøkelsesrom, skal som utgangspunkt følge samme 

utstyrsstandard som sykehusets tilsvarende rom, men med nødvendig tilleggsutstyr for å ivareta 

universitetets behov i forbindelse med undervisning og opplæring. Innredning av universitetets 

møte-/seminar- og grupperom skal ivareta UiS sine krav til slike rom. 

Det bør vurderes sambruk av utstyr uavhengig av eierskap SUS/UiS.  

 

Undervisning og forskning SUS 

Det skal etableres forskningslaboratorier, biobank og ferdighets-/simuleringssenter. Utstyr i 

simuleringssenteret må være representativt for utstyr som benyttes ellers i sykehuset. Det bør være 

mulighet for kameraoverføring av undervisningssituasjonen til nærliggende møterom. 

4.4.9. Teknisk sentral 

Er etablert i byggetrinn 1 og forsyner også byggetrinn 2. 

4.4.10.  Psykiatri  

Innredning og møblering av pasientrommene skal standardiseres mest mulig slik at det blir et 

helhetlig uttrykk i bygget. Utforming/utførelse av innredning tilpasses sikkerhetsnivået, men 
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standardiseres så langt dette er mulig på tvers av nivåene.  Innredningen må være minst mulig 

institusjonspreget, men samtidig trygg slik at risiko for skader reduseres mest mulig. Det kan stilles 

spesielle krav til anti ligatur løsninger. Spesialsenger for psykisk helsevern bør vurderes benyttet på 

skjermingsenhetene. Behov for spesialsenger utover dette vurderes i forprosjektet.  

Noen av rommene/badene må ha (tilgang til) pasientløfter.På samme måte som for sengerommene, 

må innredningen av pasientenes oppholds- og aktivitetsrom standardiseres mest mulig samtidig som 

den er tilpasset de forskjellige sikkerhetsnivåene. Også her bør institusjonspreget reduseres mest 

mulig. Det skal være mulig å høre på musikk og radio. Rommene skal ha TV. Det må være låsbare 

oppbevaringsmuligheter.  
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5. Arealmessige konsekvenser 

Den teknologiske utviklingen vil ha konsekvenser for utforming av bygg og arealer. Utstyrsmengden 

øker som følge av mer spesialisert behandling. Dette medfører også et økende behov for lagerareal 

for utstyr. 

 

Den økende digitaliseringen og integrasjonen mot IKT medfører behov for areal til servere og IKT-

systemer tett på viktige kliniske funksjoner som f.eks. operasjonsavdelinger og lab. 

Det må settes av tilstrekkelig plass på vegg til (store) skjermer for eksempelvis informasjon til 

pasient, pasientlogistikk, kurve og bilder. 

 

Arealer bør være fleksible for å kunne håndtere endringer i teknologi og utstyrsmengde. Endringer 

må kunne utføres med minst mulig ulempe for driften. 

Det bør settes av egne arealer for rengjøring av utstyr. Disse bør sentraliseres, men plasseres 

hensiktsmessig i forhold til hvor utstyret blir brukt. 

 

Det må legges vekt på gode arbeidsfold for de ansatte. Dette medfører blant annet å skille støyende 

utstyr fra personalets arbeids soner i størst mulig grad. 
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6. Logistikk 

Med logistikk menes her logistikk av pasienter, personell, varer og utstyr herunder sterile varer og 

utstyr, øvrige varer, tøy og avfall, senger, legemidler og laboratorieprøver. 

Forutsetningene for denne logistikken er allerede lagt i byggetrinn 1 og vil måtte videreføres og evt. 

videreutvikles i byggetrinn 2. Utstyrsprogrammet har derfor som utgangspunkt lagt til grunn samme 

type logistikk som besluttet i byggetrinn 1. 

 

6.1. Pasienter 

Det skal være mulighet for selvinnsjekk. Det skjer en utvikling innen dette området og 

arkitekt/interiørarkitekt skal involveres ved prosjektering og plassering av utstyr for dette ved 

hovedinngang og ekspedisjoner. 

 

 

6.2. Personell  

Det skal tilrettelegges med tøyutlevering for ansatte i tilknytning til sentralt plasserte garderober. Det 

forutsettes automatiske systemer for dette. 

 

6.3. Varer og utstyr 

Sterile varer og utstyr 

 
Det planlegges bruk av prosedyrevogner for klargjøring av sterile varer og instrumenter til 

operasjonsstuene. Det bør være gjennomstikkskap for forsyning av sterilt gods til operasjonsstuene. 

Prosedyrevognene benyttes til transport mellom operasjonsenheten og sentral sterilenhet.  

Det må vurderes om vask og evt. sterilisering av fleksible endoskop skal sentraliseres. 

 

 

Varer, tøy, avfall 

 
Det planlegges bruk av AGV for transport av varer inn i sykehuset. Valg av vogner for dette må 

koordineres med regionalt forsyningssenter og sentral tøyleverandør. 

AGV vil også bli brukt til å transportere vekk avfall som ikke kan gå i avfallssuget. Utstyr må ivareta 

økende krav til kildesortering og håndtering av forskjellige avfallstyper. I utstyrskalkylen er det lagt 

inn midler for dette. 
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Senger 

 
Det er forutsatt sengesentral med automatisk sengevask. 

 

Legemidler 

 
Utstyr skal ivareta lukket legemiddelsløyfe. Utstyr til dette inkluderer medisintraller for distribusjon 

av legemidler til den enkelte pasient, elektroniske legemiddelkabinetter og pakke- og 

produksjonsrobot(er). Bruk av dette utredes videre.   

 

 

Laboratorieprøver 

 
Valg av logistikksystem for laboratorieprøver/blodprodukter (rørpost e.l.) bør koordineres med 

automatiske analysesystemer i laboratoriet der dette er aktuelt. Det må søkes å få til komplette 

systemer med minst mulig manuell håndtering av alle typer laboratorieprøver, eksempelvis fra en 

blodprøve er tatt til prøven er ferdig analysert.  Effektiv logistikk for prøvetransport mellom 

lokalisasjonene er en viktig forutsetning for effektiv drift og korte svartider. Det bør etableres ID-

sikring av blodprøvetaking og blodtransfusjoner på lik linje med lukket legemiddelsløyfe. 
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7. Kalkyle 

Kalkyle for funksjonsutstyr er basert på kostnad/funksjonsareal. Ved utarbeidelse av kalkylen er det 

tatt utgangspunkt i  

 Hovedprogrammets del I Funksjonsprogram med tilhørende arealtabeller 

 Kalkyleunderlag fra Hovedprogram utstyr for Aker og Gaustad (2018) 

 Føringer beskrevet i dette dokumentet 

 Administrasjonskostnader for å ivareta alle forhold rundt planlegging, anskaffelse og 
leveranse. Dette inkluderer også kostnader i forbindelse med grensesnitt håndtering, spesielt 
det økende behovet for integrasjon mot IKT 
 

 Gjenbruk/overflytting inkl. utstyrsanskaffelser SUS frem til ibruktakelse av nytt sykehus 

 

Utstyrskalkyle Nye SUS BT2 

   
Brutto utstyrskalkyle      585 655 425  MTU, IKT, GRU, INV 

Overflyttes/anskaffes av SUS      117 131 085  20%* 

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler      468 524 340  Brutto minus gjenbruk 

Administrasjon         58 565 543  10% av brutto kalkyle 

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM      527 089 883   
MVA      131 772 471   
TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA      658 862 353    

* I BT1 er det angitt 30% gjenbruk, men det er kun gjenbruk av MTU  
Tabell 7-1: Utstyrskalkyle Nye SUS BT2, tallene er kroneverdi 2018. 
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8. Referanser 

De fire regionale helseforetakene 1.0. (2020). Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Stavanger: 

Helse Vest. 
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Sammendrag 

I tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er det i forbindelse med konseptfasen 

utarbeidet et hovedprogram. I hovedprogrammets fem delprogram er IKT den fjerde delen. Dette 

dokumentet utgjør del 4 Overordnet IKT konsept (O-IKT-Konsept) i prosjektet Nye Stavanger 

universitetssjukehus, byggetrinn 2 (Nye SUS BT2) i henhold til veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter1.  

Dette dokumentet gir en samlet oversikt over alle planer for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i byggetrinn 2.   

O-IKT-Konsept sikrer oppnåelse av definerte mål for nye bygg og en kontrollert ibruktakelse. Norsk 

Standard for bygningsdelstabellen, som brukes i planlegging av nye bygg, ivaretar ikke nødvendig og 

hensiktsmessig inndeling av IKT-løsninger i sykehusprosjekter. I henhold til nasjonale og regionale 

føringene for nasjonale helse- og sykehusplaner kreves det for nye byggeprosjekt at det i 

konseptfasen utvikles et planverk for IKT2. Overordnet IKT Konsept, gir en overordnet beskrivelse av 

hvilke IKT-løsninger, integrasjoner og tilpasninger som legges til grunn, for nytt sykehus. 

Dokumentet gir føringer for det videre arbeidet i Nye SUS BT2 slik at IKT og teknologi kan bidra til et 

effektivt og velfungerende sykehus, og legge til rette for gode arbeidssituasjoner både i 

pasientbehandling, forskning og undervisning (FoU)3. 

I kapittel 1 defineres begreper og avgrensninger, mål og programforutsetninger. Hvordan Nye SUS 

BT2 skal klargjøre behov for ny teknologi, integrasjoner og tilpasninger. Kapittel 2 beskriver fordeling 

av ansvar og styring, mens overordnet anskaffelsesstrategi omtales i kapittel 3. Videre angis i kapittel 

4 basis for et kostnadsestimat i et O-IKT-Konsept og føringer for nestefase i kapittel 5. 

I hovedprogramdel del 2 Teknikk gis føringer for IKT i byggeprosjektet (Byggnær IKT). 

I hovedprogramdel del 3 Utstyr inngår planlagt IKT-utstyr. 

I forprosjektfasen av Nye SUS BT2 vil O-IKT-Konsept utarbeides videre til et Overordnet IKT Program. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1  (Sykehusbygg, 2017) 
2  (Sykehusbygg HF, 2019) 
3  (Sykehusbygg HF) 
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1. Hensikt, bakgrunn og prosess 

Gjennomføringsmodell og IKT løsninger for Nye SUS Byggetrinn 2 på Ullandhaug er i stor grad en 

videreføring av planer og erfaringer som er gjort i løpet av Byggetrinn 1, justert for utviklingen i 

behandlingstilbud, kliniske behov og samfunns- og teknologiutvikling generelt. 

IKT-løsningene for Nye SUS BT2 må forankres i linjeorganisasjonen i Helse Stavanger og i det 

regionale apparatet så tidlig som mulig, slik at de investeringer som gjøres i forkant av byggefasen i 

størst mulig grad kan være rettet inn mot de behov og løsninger som gjelder for Nye SUS BT2 på 

Ullandhaug. 

Et grunnleggende prinsipp for Nye SUS BT2 IKT er at eksisterende IKT portefølje i Helse Stavanger og 

regionalt skal videreføres til nye bygg på Ullandhaug, med nødvendige tilpasninger for å møte behov 

utløst av nye rammebetingelser i nye bygg, nye tekniske systemer og installasjoner, og prosjektets 

mål om effektivisering.  

Overordnede teknologiføringer samt overordnede leveranser og løsninger 

IKT-leveranser og arbeider ivaretas av mange aktører gjennom regionale prosjekter eller løsninger, 

blant annet i Helse Vest IKT, helseforetaket eller gjennom selve byggeprosjektet. Følgende 

målsettinger for IKT må legges til grunn:  

NASJONALE 
 

REGIONALE (HELSE VEST IKT) 
 

LOKALE (NYE SUS BT2) 
 

• Nasjonal sykehusplan, Helse 
2035. 

• Prosjektet skal følge 
nasjonale retningslinjer og 
prioriteringer.  

• Prosjektet skal følge regionale 
retningslinjer og 
prioriteringer. 

 

• Oppgradering av BT1 

• Drift i byggefasen 

Tabell 1-1: Overordnede teknologiføringer og målsettinger for Nye SUS BT2. 

Det bør tidlig i Forprosjektet for Nye SUS BT2 avklares om den teknologiske utvikling som tas inn i 

Nye SUS BT2  også skal utvides til å erstatte eventuelle etablerte anlegg i BT1, og om kostnadene for 

dette skal tas inn i Nye SUS BT2.  

Eksempelvis kan det være aktuelt å erstatte akuttvarslingsanlegget med Nødnett-radioer – i så fall 

bør det medtas med midler til å erstatte det etablerte akuttvarslingsanlegget fra BT1, slik at man har 

enhetlig løsning for akuttvarsling for hele sykehuset.  

Det må tidlig avklares hvorvidt driftskostnader for anlegg anskaffet i byggefasen skal dekkes av 

byggeprosjektet, eller om disse kostnadene forventes dekket av driftsbudsjettet. Beslutningen vil 

påvirke kostnadsestimatene. 

1.1. IKT områder i byggetrinn 2 

For Nye SUS BT2 presenteres IKT grensesnitt i følgende seks sentrale områder:  



 
Dokumentnr.:  Dato: 12.10.2021 

Tittel: Hovedprogram Del 4 Overordnet IKT konsept  Revisjon: 01 

Kontrakt: Nye SUS BT2 Side: 6 av 14 

 
1. IKT BYGGNÆR (nært bygget, tradisjonelle anlegg)  

2. IKT INFRASTRUKTUR (basis infrastruktur slik som datanettverk/telefoni)  

3. IKT SYKEHUSTEKNOLOGI (spesiell IKT infrastruktur for sykehus)  

4. IKT UTSTYR (brukerutstyr endeutstyr/periferiutstyr) 

5. IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING 

6. IKT INTEGRASJONER (som skaper merverdi mellom leveranser) 

1.1.1. IKT BYGGNÆR 

IKT BYGGNÆR defineres som den mer tradisjonelle, grunnleggende delen av IKT og gjerne den del av 

teknologien som er tett integrert med bygget. Det gjelder blant annet fysisk nettverk, 

kommunikasjonsrom, serverrom, TV og distribusjonsanlegg, pasientsignalanlegg, infrastruktur for 

mobilnett og nødnett osv. 

• Pasientsignal. Løsning etablert i BT1, med varsling til mobiltelefon, videreføres i BT2.  

• Overfallsalarm. Løsning etablert i BT1, basert på WiFi posisjonering, videreføres i BT2 i 
kliniske arealer. Det må gjøres en grundig ROS-analyse av løsningen og en vurdering om 
løsningen har de egenskapene som kreves også av «tyngre» brukere av 
overfallsalarmanlegget, spesielt innenfor psykiatrien, eller om det skal etableres en særskilt 
løsning innenfor disse arealene. 

• Audio-Visuelle anlegg. Anskaffes gjennom byggeprosjektet. Det legges opp til en nøktern 
standard, med mulighet for videomøter i alle møterom.  
 

• Akuttvarsling. Løsning etablert i BT1, basert på personsøkere, videreføres i BT2. Det må 
gjøres en nærmere vurdering om  

o Imatis som meldingsformidler er stabil og robust nok til å være primær 
meldingsbærer for livskritiske meldinger, eller 

o Nødnett skal tas i bruk intrahospitalt i så stort omfang at dette kan erstatte 
personsøkeranlegget. 

• Innendørs mobildekning. Etableres med full dekning på 5G i hele bygningskroppen. Løsning 
etablert i BT1 utvides til å dekke nye arealer. 
 

• Nødnett. Etableres med full dekning i hele bygningsmassen. 

• Fysisk kabling, grensesnittrom og koblingsrom omhandles i Hovedprogramdel II Teknikk. 

1.1.2. IKT INFRASTRUKTUR 

IKT infrastrukturen er selv nervesystemet i et sykehus og er nødt til å være robust og stabilt med stor 

kapasitet. Det meste av teknikk og utstyr vil benytte infrastrukturen. Infrastruktur består av 

nettverksteknologi (trådbasert og trådløst, kommunikasjonsteknologi (trådbasert og mobil), 
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meldingsinfrastruktur med mer. Infrastrukturen er virksomhetskritisk i et sykehus, og skal behandles 

særskilt i den videre planprosessen 

 Datanett, fast og trådløst. Etableres iht Helse Vest IKTs gjeldende standard. 

 Telefoni, mobil og fast. Løsninger etablert i BT1 videreføres i BT2. Det må tidlig avklares i hvor 

stor grad mobiltelefoni skal benyttes i tillegg til, eller i stedet for, faste IP-baserte telefon-

apparater.  

1.1.3. IKT SYKEHUSTEKNOLOGI 

IKT SYKEHUSTEKNOLOGI er den del av IKT som gjerne er spesiell for sykehus og funksjoner i sykehus. 

Dette området omfatter infrastruktur kombinert med applikasjoner som yter kritisk IKT-støtte til 

pasientbehandling, drift og styring av virksomheten. Det gjelder IKT-støtte til funksjon og ytelse ved 

medisinsk teknologi og medisinsk utstyr, IKT støtte til arbeidsprosesser, kommunikasjon og 

samhandling, klinisk beslutningsstøtte, styringsinformasjon, logistikk og ressursutnyttelse. Supplering 

av nødvendige IKT områder for moderne sykehusprosjekter. Dette er et område i stadig utvikling og 

vanskelig å forutsi både valg av løsninger og investeringsbehov/kostnader, med dertil størst 

usikkerhet i kalkylesammenheng. Generelt er det store forventninger hos beslutningstakere til at 

innovative og gode digitale løsninger forbedrer kvalitet og effektivisering innen aktiviteten på 

sykehus. 

1.1.4. IKT UTSTYR 

Det vil være behov for et vidt spekter av nytt utstyr, alt fra datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, 

skjermer, skrivere, dikteringsutstyr med mer. Løst brukerutstyr/periferiutstyr estimeres som del av 

Hovedprogramdel Utstyr og samles senere i prosjektet som IKT UTSTYR. Servere og annet 

grunnutstyr for IKT håndteres også innenfor IKT UTSTYR. 

Løsninger etablert i Nye SUS Byggetrinn 1 videreføres i stor grad, med nødvendige tilpasninger og 

forbedringer for å understøtte aktiviteten i Byggetrinn 2. 

Det er vesentlig at utstyrsbehovet i en tidlig fase gjennomgås detaljert med brukermiljøene, slik at 

plassering av strøm og datapunkt kan planlegges i riktig tid. Videre bør det legges opp til jevnlig 

gjennomgang av utstyrsbehov, slik at planene i byggeprosjektet kan utvikles til å reflektere den 

utvikling som vil være i linjeorganisasjonen. 

1.1.5. IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING 

IKT-leveransene til BT2 skal i størst mulig grad følge de prosessene som er gått opp i forbindelse med 

Byggetrinn 1. Helse Vest IKT blir en viktig leverandør i prosjektet, og det bør gjøres et grundig 

kartleggingsarbeid tidlig i prosjektet for å prioritere leveranser til byggeprosjektet innenfor 

porteføljestyringen. Spesielt pekes det her på risiko for å undervurdere kompleksiteten i IKT 

leveranser til et såpass stort bygg, og viktigheten av å planlegge leveransene så tidlig at tilstrekkelig 

fleksibilitet på leveransekapasitet kan sikres. 

Punktet omhandles videre i kapittel 1.3 Organisering og styring. 
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1.1.6. IKT INTEGRASJONER  

En helhetlig IKT løsning er avhengig av en rekke grensesnitt og integrasjoner mellom nye og gamle 

systemer. Informasjonsutveksling i form av integrasjoner vil måtte etableres mellom flere av 

områdene innenfor eks. byggnær IKT, sykehusteknologi og utstyr. Samt eksisterende IKT-løsninger og 

systemer. Det er i tillegg både mulig, samt forventet, høy grad av automatikk og integrasjoner 

mellom IKT og byggteknikk, samt mellom IKT og Medisinsk teknisk utstyr. 
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2. Organisering og styring  

Det er et betydelig antall timeverk som benyttes for å gjennomføre omfattende og komplekse IKT 

program med tilhørende porteføljer med prosjekter og leveranser fra både leverandører og interne 

avdelinger (regionale IKT leverandører).  

Typiske områder som skal ivaretas: Gjennomføring, koordinere leveranser/prosjekt, styring & 

risikostyring, arkitektur, migrering, implementering, testing, opplæring, endringsledelse, 

gevinstrealiseringsplaner, koordinering og håndtering av integrasjoner. Behovet for prosjektstyring 

og koordinering øker proporsjonalt med prosjektets størrelse og kompleksitet.  

For Nye SUS BT2 må det påregnes et omfattende arbeid innenfor dette området. Fokus på dette 

arbeidet bør anses som en suksessfaktor for å kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. Videre vil et 

betydelig arbeid gjennomføres for å håndtere grensesnitt og lage gode integrasjoner mellom IKT og 

byggteknikk samt medisinsk teknisk utstyr og andre teknologiske løsninger.  

Sammenhengen mellom arbeidsprosesser, informasjon og teknologi bør også vektlegges i en tidlig 

fase av prosjektgjennomføringen. Dette vil kunne bidra til at det utvikles og implementeres løsninger 

som understøtter de arbeidsprosessene som etableres i det nye sykehuset på en god måte. Det er 

også viktig at det legges vekt på god opplæring og endringsledelse i forbindelse med innføringen av 

nye løsninger, spesielt innenfor området sykehusteknologi. 

Gjennomføringsmodell, grensesnitts-avklaringer og leveransebeskrivelser utarbeidet i Byggetrinn 1 

skal optimaliseres med den kunnskap som er bygget opp i gjennomføringsfasen for Byggetrinn 1 og 

videreføres for Byggetrinn 2. 

Det bør i Forprosjekt-fasen etableres et IKT prosjekt med representanter fra byggeprosjektet og 

Helse Stavanger linjeorganisasjon, Helse Vest IKT, FAPK, fagsenteret og OU. Formålet med prosjektet 

bør være å 

 sikre at behov for IKT-støtte fra øvrige entrepriser/leveranser i byggeprosjektet ivaretas. 

 sikre at behov for tilpasninger i IKT porteføljen (regional og lokal) fanges opp og kan behandles 
innenfor de etablerte styringsstrukturene. Det må vurderes om etablerte styringsstrukturer bør 
tilpasses for å sikre byggeprosjektets behov for fremdrift og forutsigbarhet. 
 

 sikre at behov for systemstøtte som utløses av nye rammebetingelser i nytt bygg avdekkes og 
prioriteres av styringsgruppen. 
 

 sikre at nødvendig systemstøtte for å nå de effektiviseringsmål som ligger til grunn for prosjektet 
avklares, prioriteres og gjennomføres. 

Kjernen i IKT-prosjektet bør videreføres inn i gjennomføringsfasen, for å sikre at historikken ivaretas. 

Det er spesielt vesentlig å sørge for at Organisasjonsutviklings-aktiviteten er tett knyttet opp til IKT-

aktiviteten, slik at de løsninger som etableres gjennom IKT prosjektet møter behovene i 

organisasjonen best mulig. 

Prosjektet bør ha en styringsgruppe som i tillegg til byggeprosjektet og IKT-ledelsen i Helse Stavanger 

også inkluderer Helse Stavangers representanter i styringsgrupper til pågående regionale IKT 

prosjekter og prosjekter gjennomført av HST/Prosjektkontoret. 
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3. Anskaffelsesstrategi 

Det må legges en anskaffelsesstrategi for IKT systemer og løsninger i forprosjektet. Erfaring fra bl.a. 

BT1 viser at leveranser til byggeprosjekt kan være svært krevende. Det anbefales derfor å nøye 

vurdere hvilke anlegg som kan anskaffes som egne entrepriser fra leverandørmarkedet, og hvilke 

anlegg som må anskaffes gjennom Helse Vest IKT og eventuelt eksisterende rammeavtaler.  

Det pekes i den sammenheng særlig på utfordringen med å få inn en rammeavtaleleverandør på en 

aktiv byggeplass. For å holde fremdrift på byggeplass er det tvingende nødvendig at alle aktører er 

bundet av, og forholder seg til, de samme kjørereglene nedfelt i de enkelte kontrakter. Det er 

antakelig lite hensiktsmessig å forhandle rammekontrakter for Helse Vest regionale som også 

ivaretar byggeprosjektets behov. Sykehusinnkjøp bør involveres i strategiarbeidet, og det bør 

tilstrebes å skape rom for særskilte anskaffelser til Nye SUS BT2 utenfor de rammeavtaler som 

fremforhandles fremover; regionale (og nasjonale) rammeavtaler bør ikke inngås med eksklusivitet. 

Dette for å sikre at byggeprosjektet ikke blir bundet av rammeavtaler som ikke reflekterer krav, 

prosesser og prosedyrer som gjelder øvrige leverandører på byggeplassen. 

 

Grensesnitt mot Regional Portefølje og FAPK 

Et nytt bygg medfører behov for tilpasning i både i regional portefølje og lokale IKT programmer. Det 

anbefales sterkt at det i Forprosjektet gjennomføres grensesnittsavklaringer ift finansiering og 

implementering av disse endringene. Dersom tilpasningene skal finansieres over 

investeringsbudsjettet i byggeprosjektet må det lages en plan som sikrer at finansieringsbehov kan 

estimeres i en tidlig fase, og sikre at finansieringen er på plass når tilpasningene skal gjennomføres.  

Det bør videre jobbes med å sikre at regionale prosjekter og programmer tidlig får i sitt scope å 

levere løsninger som treffer også behovene i nye bygg – og ikke avgrenser leveransene til å 

understøtte behovene i eksisterende byggmasse.  

Det bør vurderes å sikre representasjon fra Byggeprosjektet inn i styringsgruppen til de regionale 

prosjektene og programmene. 

 

Grensesnitt mot Helse Vest IKT 

Etablering av infrastruktur følger Helse Vest IKTs etablerte praksis. Det antas at Helse Vest IKT, med 

Byggstøtte IKT, vil være mottaker av bestilling på infrastruktur. Representanter fra denne enheten 

bør inngå i IKT prosjektet i byggeprosjektet. 

Det må gås opp et tydelig grensesnitt ift finansiering av IKT anlegg som per i dag eies og forvaltes av 

Helse Vest IKT – eksempelvis datanett. I konseptfasen er dette estimert inn i IKT kostnadene for 

byggeprosjektet. 

Helse Vest IKT er også Helse Vests kompetansesenter for IKT. IKT-prosjektet bør i størst mulig grad 

bemannes av ressurser fra HVIKT, eventuelt supplert med innleie der kapasitetsbegrensninger 

nødvendiggjør dette. Det bør gjøres en grundig analyse av hvilke roller og funksjoner som forventes å 

opparbeide seg verdifull kompetanse som kan nyttiggjøres videre over i driftsfasen, og bruke 

tilgjengelig kapasitet fra HVIKT innenfor disse områdene primært. 
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Grensesnitt mot Helse Stavanger driftsorganisasjonen 

Det er spesielt vesentlig at løsninger som etableres i Nye SUS BT2 på et tidlig tidspunkt diskuteres og 

forankres mot relevante linjeledere. Enkelte avdelinger bør avgi ressurser til å inngå i IKT-prosjektet 

enten gjennom hele prosjektperioden, eller i perioder. 

Videre bør det være en uttalt forventing at de investeringer som tas over driftsbudsjettet støtter opp 

under fremtidige behov og planer som er etablert for BT2. 

Det bør også gås opp hvordan en eventuell økning driftskostnader som konsekvens av løsningsvalg 

for BT2 skal håndteres, samt hvordan driftskostnader for BT2 i byggefasen skal fordeles. 

 

Grensesnitt mot Organisasjonsutvikling 

Det må gjennomføres Organisasjonsutviklings-aktiviteter for å sette Helse Stavanger i stand til å 

ibrukta nye bygg, utvikle eksisterende og etablere nye arbeidsprosesser og bemanningsplaner. Det er 

spesielt viktig at OU-aktivitetene gjennomføres på et så tidlig tidspunkt at IKT-prosjektet har tid til å 

utvikle gode løsninger som møter behov avdekket gjennom OU-aktiviteten. 
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4. Kalkyle 

Kostnadskalkylen er utarbeidet med utgangspunkt i budsjett-tall for Byggetrinn 1. IKT-

sluttbrukerutstyr, slik som PC og printere, er estimert i utstyrsbudsjettet (Kap. 9). Estimatet er 

utarbeidet mai 2021. 

 

ESTIMAT BESKRIVELSE NOK 

IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING 103 000 000 

IKT INTEGRATORTJENESTER/GRENSESNITT 22 000 000 

IKT SYSTEMER (KAP. 5) 95 481 333 

SUM IKT 220 481 333 

MVA 55 120 333 

TOTAL IKT KOSTNAD INKL. MVA 275 601 666 

Tabell 4-1: Kostnadskalkyle for IKT i Nye SUS BT2 
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5. Føringer for neste fase  

Videre, i en forprosjektfasen av Nye SUS BT2 bør det utarbeides et Overordnet IKT Program. 

Programdelen for IKT bør resultere i følgende kapitteloverskrifter knyttet til IKT: 

▪ Organisering 

▪ Ansvarsområder og fordeling 

▪ Avhengigheter og forutsetninger 

▪ Tidslinje/Plan 

▪ Programutarbeidelser/Prosjektporteføljer 

▪ Struktur og system 

▪ Anskaffelsesstrategi/Sourcingstrategi 

▪ Overordnet arkitekturplan 

▪ Funksjonsinndeling og –valg 

▪ Overordnet teknisk løsningsvalg 

▪ Innovasjonsplan og ambisjonsnivå 

▪ Forbedret kalkyle budsjett/prioriteringer 
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5.9. Usikkerhetsanalyse  
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1. Sammendrag 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 

Generelle opplysninger 

Type analyse Usikkerhetsanalyse Gruppeprosess gjennomført 9. og 10. september 2021 

Prosjekt 
Prosjektnavn Prosjekteier 

Nye SUS BT2 Sykehusbygg 

Prosjektfase Konseptfase Prosjektperiode 
2022 -2028 

(Start forprosjekt 2022) 

Prisnivå 
Januar 2021 

  

Resultater (MNOK inkl. mva.) 

Basisestimat 

 

 

Forventet 

tillegg 

Forventet 

kostnad 

P70 P85 Standard-

avvik 

Standard-

avvik i % 

8 903,2 628,3 9 531,5 10 232,5 10 967,0 1 329,4 13,9 % 
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1.2 Prosessleders kommentar 

 

Gruppeprosessen ble gjennomført digitalt på Teams 9. og 10. september 2021. I gruppesamlingen var 

prosjektledelsen og eiendomsdrift hos Helse Stavanger, prosjektledelsen i Sykehusbygg og 

rådgivergruppen representert. 

 

Det ble identifisert 41 usikkerheter. 9 av usikkerhetene ble klassifisert i rød kritikalitetskategori. 19 av 

usikkerhetene ble klassifisert i gul kritikalitetskategori. I tillegg ble det identifisert 6 

kostnadsbesparende muligheter.  Usikkerhetsdriverne som ble vurdert til å bidra mest til kostnads- 

og usikkerhetsbildet var knyttet til marked, prosjektutvikling, løsning og omfang samt entreprenør. 

 

Forventet kostnad ble på 9 531 millioner kroner inkl. mva. mens P85 ble beregnet til 10 967 millioner 

kroner inkl. mva. Standardavviket ble beregnet til 13,9 % av forventet kostnad.  

 

Standardavviket kan virke noe lavt for en tidlig prosjektfase, men må ses i sammenheng med at  

basisestimatet er beregnet med utgangspunkt i kvadratmeterkostnader for gjennomførte prosjekter, 

bla. Nye SUS Byggetrinn 1. 

 

Det understrekes at usikkerhetsanalysen er et øyeblikksbilde av prosjektet med grunnlag i fremlagt 

informasjon og de vurderingene som ble gjort av analysegruppen. Hendelser og tiltak etter analysen 

kan bidra til å endre usikkerhets- og kostnadsbildet som er presentert i denne rapporten. 

 

 

 

 

 

Oslo, 23.09.2021 

 

 

Sverre Haanæs 

Prosessleder 
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2. Introduksjon 

2.1 Om oppdraget 

 

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført på oppdrag fra Helse Stavanger HF.  

 

Analysen inngår i prosjektleveransene fra konseptfasen og er en del av beslutningsgrunnlaget som 

skal fremlegges før investeringsbeslutning. 

 

En sentral del av analysen var gruppesamlingen hvor analysegruppen sammen vurderte og 

kvantifiserte usikkerhetsbildet av prosjektet. I gruppesamlingen var prosjektledelsen og 

eiendomsdrift hos Helse Stavanger, prosjektledelsen i Sykehusbygg og rådgivergruppen representert. 

 

 

2.2 Om prosjektet 

 

Nye SUS byggetrinn 1 (BT1) er nå i byggefasen. Nye SUS byggetrinn 2 (BT2), som denne analysen 

omfatter, er planlagt oppført tilgrensende byggetrinn 1. Når begge byggetrinn er gjennomført vil 

disse sammen fremstå som et enhetlig sykehus. 

 

Nye SUS BT2 har et samlet areal på omkring 119.800 m2 bta. Prosjektet består av 5 delprosjekter: 

 

• SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 

 

• OPT1 – Forskning og undervisning 

 

• OPT4 – Dagkirurgi mv. 

 

• OPT5N – Rehab, kontorer 

 

• OPT5+6 – PHV 

 

 

I tillegg er prosjektet organisert med delprosjekt for tverrgående teknikk, infrastruktur, MTU, IKT, 

ombygging / bygningsmessige tilpasninger byggetrinn 1 og utomhusarbeider. 

 

Det har blitt aktualisert å dele prosjektomfanget i to eller flere deler med sikte på en fasevis 

gjennomføring. Kostnads- og usikkerhetsbildet ved en fasevis gjennomføring er imidlertid utenfor 

denne analysens omfang. 
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Gjengitt fra presentasjon av skisseprosjekt 

 

 

2.3  Målet med analysen 

 

Målet med usikkerhetsanalysen er å beregne forventet kostnad for prosjektgjennomføringen og 

samtidig foreta en kvantifisering av kostnadsusikkerheten. 

 

I tillegg skal analysen gi et kvalitativt bilde av prosjektusikkerheten med en prioritert oversikt over de 

viktigste usikkerhetene. 

 

 

2.4 Agenda for gruppesamlingen, metode og verktøy 

 

Gruppesamlingen ble gjennomført over to dager med følgende agenda: 

 

Dag 1 (9. september) 

 

• Presentasjon av prosessen og deltakerne 

 

• Presentasjon av prosjektet 

 

 

• Forutsetninger til grunn for analysen 

• Identifikasjon av usikkerhetsbildet 

• Situasjonskart (stjernediagram) 

 

• Usikkerhetsregister 
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Dag 2 (10. september) 

 

• Kvantifisering av usikkerhet 

• Vurdering av trippelestimater for usikkerhetsdrivere 

• Vurdering av trippelestimat for kalkylepostene 

 

• Beregning av foreløpig resultat 

 

I trippelestimatene ble kostnadstall for henholdsvis best case og worst case i et av ti tilfeller (P10 / 

P90) lagt til grunn, i tillegg til mest sannsynlig kostnad. 

 

Med utgangspunkt i trippelestimatene ble forventet prosjektkostnad og kostnadsusikkerheten 

beregnet ved hjelp av Monte Carlo simulering. Som verktøy ble @RISK benyttet. 

 

 

2.5 Deltakerliste 

 

Følgende personer deltok i gruppesamlingene 9. og 10. september 2021: 

 

Navn Virksomhet Rolle / fag Dag 1 

(9/9) 

Dag 2 

(10/9) 

Tor Albert Ersdal Helse Stavanger HF Prosjektleder  x x 

Aina Berggraf Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider x x 

Halvor Seyffarth Karlsen Helse Stavanger HF Repr. for Infrastruktur  x x 

Kjetil Helgevold Helse Stavanger HF Rep. Drift- og 

brukerperspektivet 

x  

Even Flørenæs Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider x x 

Inger Synnøve Solberg Helse Stavanger HF Byggetrinn 1, 

spesialkonsulent 

x x 

Kjell Olav Lyngsmo Sykehusbygg MTU x x 

Kjetil Bjørkøy Johnsen  Cowi RIV x x 

Olav Slettahjell  Cowi RIV x  

Olle Rudén  Bygganalyse Kalkulatør x x 

Alvin Kåre Wehn Cowi Leder PG x x 

Lars Herbert Hamre Cowi RIB x  

Truls Kolnes Cowi Utomhus / Infrastruktur x x 

Øyvind Gullvåg Cowi RIE x x 

Anders Lager Nordicarch Arkitekt x x 

Franziska Meisel SLA Landskapsarkitekt x x 

     

Sverre Haanæs Advansia Prosessleder x x 

Morten Haugnes Advansia Analytiker x x 
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3. Grunnlag og omfang 

3.1 Forutsetninger for analysen 

 

Usikkerhetsanalysen og det usikkerhetsbildet som fremkommer gjennom denne er basert på 

følgende forutsetninger: 

• Investeringsbeslutning foretas som planlagt. 

 

• Prosjektet sikres nødvendig finansiering til gjennomføring i henhold til planlagt fremdrift. 

 

• Prosjektet gjennomføres i sin helhet som en samlet utbygging. Det vil si at samtlige av 

følgende delprosjekt inngår: 

 

• SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 

• OPT1 – Forskning og undervisning 

• OPT4 – Dagkirurgi mv. 

• OPT5N – Rehab, kontorer 

• OPT5+6 – PHV 

 

• Prosjektet gjennomføres kombinert med sykehus i drift i perioden etter at byggetrinn 1 er 

ferdigstilt og tatt i bruk. 

 

 

3.2 Grunnlag og forutsetninger for økonomiske beregninger 

 

• Kostnadstall er i prisnivå pr. januar 2021. 

 

• Beregnet prosjektkostnad er inklusive merverdiavgift. 

 

 

3.3 Ekskludert fra analysen 

 

• Kostnader i perioden frem til oppstart av forprosjekt inngår ikke i analysen og de beregnede 

kostnadene. 

 

• Verdien av tomten er holdt utenfor beregnede kostnadstall. 

 

• Usikkerhetsanalysen og her beregnede kostnader omfatter ikke lønns- og prisstigning i 

gjennomføringsperioden. 

 

• Usikkerhetsanalysen og her beregnede kostnader omfatter ikke finansieringskostnader. 
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• Ekstremhendelser er ikke en del av analysen. Med ekstremhendelser menes hendelser med 

svært liten sannsynlighet, men med en potensielt meget stor konsekvens. Eksempel på dette 

kan være naturkatastrofer som påvirker prosjektet. Vurderingene i analysen er begrenset til 

å omfatte henholdsvis beste og verste kostnadskonsekvenser i et av ti tilfeller. 

 

 

3.4 Fremdrift 

 

Vurderingene av det kvalitative og kvantitative usikkerhetsbildet er basert på en fremdriftsplan med 

følgende hovedmilepæler: 

 

• Investeringsbeslutning (utbyggingsvedtak) - Desember 2022 

• Byggestart - 2024 

• Ibruktaking - Primo 2028 

Kvantifisering av fremdriftsusikkerheten ligger utenfor denne analysens omfang. Konsekvens av 

fremdriftsusikkerhet er kun reflektert i de kvantitative vurderingene der hvor denne er en 

underliggende årsak til den vurderte kostnadsusikkerheten. 
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4. Prosjektusikkerhet 

4.1 Situasjonskart (stjernediagram) 

 

Gruppesamlingen ble innledet med en overordnet usikkerhetsvurdering av ulike hovedområder som i 

større eller mindre grad kan påvirke prosjektet. Resultatet fra denne gjennomgangen er presentert 

og dokumentert i et situasjonskart, også kalt stjernediagram. Hvert av de ulike hovedområdene er 

her rangert fra 1 (neglisjerbar) til 6 (meget høy) avhengig av vurdert grad av usikkerhet eller 

utfordringer innenfor området. 
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Tema  Stikkord Vurdert grad av 

usikkerhet 

Kommentar 

 Størrelse   I forhold til tidligere 

prosjekter  

4  Over middels   Stort prosjekt, men noe mindre enn byggetrinn 

1 som bygges nå. Et av de større prosjektene i 

Sykehusbygg, på størrelse med St. Olavs 

sykehus i Trondheim. 

 Varighet   I forhold til tidligere 

prosjekter  

3  Under middels  Omkring 4 års byggetid. Byggetid vurderes ikke 

som spesielt kort. Kortere byggetid enn 

byggetrinn 1 da byggetrinn 1 bygningsteknisk 

er mer komplisert. 

 

 Kompleksitet   Tekniske, 

organisatorisk og 

kommersielle 

grensesnitt, teknisk 

kompleksitet  

5  Høy  Sykehus er generelt kompliserte bygg. 

Kompleksitet gjelder spesielt delprosjekt OPT-

4. Ikke spesielt komplisert sett i sammenheng 

med andre sykehusprosjekter. 

Kompliserende å bygge byggetrinn 2 inntil et 

sykehus som er i drift.  

Skrånende tomt tilfører økt bygningsteknisk 

kompleksitet. 

Miljø- og klimakrav kan generere endringer i 

prosjektet underveis i gjennomføringen. 

Bygges i hht. BREEAM Very good, ISO 

14001:2015 og Sykehusbyggs veileder for 

klima og miljø. Har ikke planlagt å gjennomføre 

BREEAM sertifisering.  

Organisatorisk grensesnitt til universitet 

tilfører økt organisatorisk kompleksitet. 

 Nytenking   Teknologi, kontrakt, 

samarbeid, 

produkt/marked  

3,5  Middels  Mye nyvinning i byggetrinn 1 som videreføres i 

byggetrinn 2. Reduserer risiko ved at dette 

testes ut i byggetrinn 1. 

Mer bruk av telefon- og videokonsultasjoner 

kan endre behov for areal og arealenes 

innhold. Usikkerhet i denne sammenheng 

vurderes tilsvarende som andre 

sykehusprosjekter. 

Pågående testprosjekt med dronetransport 

kan generere endringer i prosjektet. 

Kan komme ytterligere skjerpede krav med 

tanke på evt. ny pandemi, men mye er allerede 

hensyntatt i prosjektet. 

Samarbeid med universitetet er et nytt 

samarbeidsforhold som kan gi behov for noe 

nytenkning. 
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Tema  Stikkord Vurdert grad av 

usikkerhet 

Kommentar 

 Marked   Kompetanse, 

kapasitet, 

konkurranse  

6  Meget høy  Kontraktsstrategi fra byggetrinn 1 videreføres. 

Innebærer relativt mange kontrakter. Bidrar til 

økt konkurranse, men samtidig mer oppfølging 

for byggherren. 

Store entrepriser innenfor områder som 

grunnarbeider og noen andre områder gjør at 

disse er aktuelle å gi tilbud på for få aktører - 

kan påvirke prisnivået negativt. 

Kapasitet i markedet, spesielt innen 

grunnarbeider, kan bli utfordret pga. høy 

samtidig byggeaktivitet. 

For tiden urolighet i markedet, spesielt i 

forhold til materialpriser.  

En del tid frem til kontrahering bidrar til økt 

usikkerhet. 

Høy detaljering i prosjekteringsmaterialet 

bidrar til redusert risiko. 

 

 Organisasjon   Autoritet, 

kompetanse, 

kapasitet  

3,5  Middels  Generelt en utfordring i sykehusprosjekter 

pga. mange ulike fag som er involvert hos 

bruker. 

Lang tidshorisont tilfører økt usikkerhet i 

forhold til prosjektorganisasjonen, men 

samtidig muligheter ved at det er en etablert 

prosjektorganisasjon og en langsiktig kontrakt 

med rådgiver. 

Kan bli en utfordring å fristille 

prosjekteringskompetanse som er allokert i 

byggetrinn 1. 

Sykehusbygg har en veletablert prosjektmodell 

med tydelige beslutningspunkter. Avklaringer i 

brukermøter er forankret i ledergruppen, men 

er noen forhold der avklaring gjenstår. 

 

 Uklare mål   Effekt- & resultatmål, 

målprioritet  

2  Lav  Tydelig definert målstruktur. Lavest årskostnad 

gitt at krav til kvalitet opprettholdes har 

prioritet. 

 Mangel på 

aksept  

 Ledelse, 

finansierende og 

interessenter    

1,5  Neglisjerbar / 

Lav  

Prosjektet bygger videre på beslutning tatt ved 

igangsettelse av byggetrinn 1. Dette bidrar til å 

redusere usikkerhetsbildet. 

Støtte til prosjektet fra eksterne interessenter 

som kommunen og universitetet. Støtte til 

prosjektet også internt hos sykehuset. Lavt 

konfliktnivå med naboer. 
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4.2 Usikkerhetsregister og kvantifisering av kostnadsusikkerheten 

 

Det ble identifisert 41 usikkerheter. 9 av usikkerhetene ble klassifisert i rød kritikalitetskategori. 19 av 

usikkerhetene ble klassifisert i gul kritikalitetskategori. I tillegg ble det identifisert 6 

kostnadsbesparende muligheter.  

 

3 av usikkerhetene ble holdt utenfor ved kvantifiseringen. Disse omhandlet enten forutsetninger lagt 

til grunn for analysen eller driftsfasen etter at prosjektet er ferdigstilt. Øvrige usikkerheter ble 

gruppert i følgende usikkerhetsdrivere: 

 

• U1 Marked 

 

• U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold 

 

• U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter 

 

• U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 

 

• U5 Offentlige godkjenninger og krav 

 

• U6 Entreprenør 

 

• U7 Prosjektledelse og eierstyring 

 

• U8 Pandemi 

 

 

Illustrasjonen nedenfor viser hvor mange usikkerheter som er allokert mot henholdsvis 

estimatusikkerhet og de ulike usikkerhetsdriverne. Fargekoden illustrere usikkerhetenes 

kritikalitetskategori. 
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Usikkerhetsdriverne som bidrar mest til kostnadsusikkerheten er nærmere omtalt nedenfor. 

 

U1 Marked 

 

Markedsusikkerhet omfatter usikkerhet rundt markedsutviklingen frem til kontrahering finner sted. I 

markedsusikkerhet inngår både den generelle markedsutviklingen og hvordan markedet oppfatter 

dette konkrete prosjektet. I tillegg til prisnivået på tilbudene som mottas omfatter 

markedsusikkerhet også produktivitet og kvalitet. For eksempel vil det i et for entreprenørene godt 

marked være mer krevende for disse å rekruttere høyt kvalifiserte medarbeidere eller finne 

underleverandører som både leverer kvalitet og har ledig kapasitet. 

 

Markedsusikkerheten er vurdert å ha potensiale for både en positiv og negativ påvirkning på 

kostnadsbildet. Vurderingen er likevel slik at risikoen for merkostnader er størst. 

I analysen ble usikkerhet i markedet omkring materialpriser, tilgjengelighet av utenlandsk 

arbeidskraft og eventuelle forstyrrelser innen produksjon og logistikk nevnt som faktorer som bidrar 

til usikkerhetsbildet. I tillegg kan det oppstå lokalt press i markedet, spesielt innen grunn- og 

betongarbeider, som følge av mange samtidige prosjekter i regionen. 
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U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 

 

Usikkerhetsdriveren omfatter gjenstående kostnadsusikkerhet som følge videre utvikling og 

detaljering av prosjektet. I den videre prosjektutviklingen kan det identifiseres muligheter til å oppnå 

effektmålene på en mer kostnadseffektiv måte. Samtidig kan det også avdekkes utfordringer og 

behov, inkludert brukerkrav, som ennå ikke er identifisert. 

 

Usikkerhetsdriveren ble vurdert å kunne påvirke kostnadsbildet begge veier, men slik at risiko for 

økte kostnader var større enn besparelsesmulighetene. I forhold til arealbehov, som er en viktig 

driver for prosjektkostnaden, ble det identifisert ulike forhold med potensiale til å påvirke i begge 

retninger.  For eksempel innebærer den videre detaljeringen av logistikkløsninger en risiko for at 

arealbehovet øker. Et annet usikkerhetsmoment som kom frem var spørsmålet om det er hensyntatt 

tilstrekkelige kontorplasser. Økende bruk av telefon- og videokonsultasjoner ble nevnt som en faktor 

med potensiale til å påvirke kostnadsbildet positivt.  

 

 

U6 Entreprenør 

 

Under denne usikkerhetsdriveren ble entreprenørens påvirkning på prosjektkostnaden vurdert. 

Sentrale faktorer i denne sammenheng er kompetanse, kapasitet og soliditet hos entreprenør. 

 

Det at entreprenører involvert i byggetrinn 1 vil være aktuelle for å gi tilbud ble vurdert som en klar 

fordel. Gjennom god kjennskap til byggherreorganisasjonen, tomten og øvrige stedlige forhold har 

disse gode forutsetninger for å vurdere risikobildet riktig og i tillegg bidra til effektive prosesser i 

gjennomføringsfasen. Risikoen for merkostnader dersom dette oppstår utfordringer på 

entreprenørens side ble likevel vurdert som større enn besparelsesmulighetene. 
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5. Analyseresultater 

5.1 Hovedresultater 

 

Hovedresultater 

Alle tall inkl. mva.  
    

Prisnivå Januar 2021 

  

Basisestimat 8 903,2 MNOK 

P50  (Median) 9 478,0 MNOK 

Forventet kostnad 9 531,5 MNOK 

P70 10 232,5 MNOK 

P85 10 967,0 MNOK 
 

 
 

Standardavvik 1 329,4 MNOK 

Relativt standardavvik  13,9  % 

 

Analysen viser at beregnede prosjektkostnader har en høyreskjev fordeling. Det vil si at potensielle 

merkostnader i forhold til forventet kostnad (forventningsverdien) er vurdert å utgjøre større beløp 

enn besparelsesmulighetene. Dette synliggjøres ved at forventet kostnad er større enn P50. 

Forventet kostnad tilsvarer gjennomsnittet av resultatene fra utførte kostnadssimuleringer mens P50 

tilsvarer medianverdien. En konsekvens av en slik høyreskjev fordeling er at usikkerhetspåslaget fra 

forventet kostnad til P85 blir relativt sett stort målt i forhold til standardavviket. 
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5.2 Sannsynlighetskurve: Hvor stor er usikkerheten? 

 

Sannsynlighetskurven for prosjektets kostnad viser sannsynligheten for gjennomføring av prosjektet 

innenfor gitte kostnadsnivåer lagt til grunn forutsetningen benyttet i analysen. 

 

 

 

5.3 Tornadodiagram: hva skyldes og hva koster usikkerheten? 

 

Tornadodiagrammet viser de usikkerhetsdriverne og kalkylepostene som analysegruppen vurderte til 

å ha størst innvirkning på kostnadsusikkerheten.  

 

Tallstørrelsene viser vurderingen av henholdsvis laveste og høyeste innvirkning på samlet 

prosjektkostnad i et av ti tilfeller. Dersom usikkerheten er usymmetrisk vil dette vises i form av 

skjevhet i tornadografen.   
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5.4 Prioriterte risikoer identifisert 

 

Nedenfor er risikoer i kategoriene rød og gul gjengitt. Komplett usikkerhetsregister følger som 

vedlegg til rapporten. 

 

 
 

Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.
1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.
3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet S

H

O

P

O

P

O

P

O

P

Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet

29 Nye miljøkrav (i forhold 

til BT1)

Evt. nye myndighetskrav i offentlige 

prosjekter. F.eks. nye krav til anleggsmaskiner 

(f.eks. fossilfri byggeplass).

Kan komme miljøkrav i 

reguleringsbestemmelsene.

Kan komme økende co2 avgifter i løpet av 

gjennomføringsperioden.

x x x x x 3 3 9 Avklare prosjektet miljømål. Tydelige 

miljøkrav i konkurransegrunnlaget til 

entreprenører.

4 Markedsusikkerhet   x x x x x 2 4 8

27 Feil 

prosjekteringsforutsetnin

ger for logistikk

Dersom prosjekteringsgrunnlaget innen 

logistikk (vare- og personflyt mv.) ikke er 

dekkende vil det kunne generere 

merkostnader til endringer sent i prosjektet.

Gjelder både i forhold til horisontal og 

vertikal innvendig logistikk i tillegg til 

utvendig logistikk.

x x x x x 2 4 8 Grundig analyse av logistikk i neste fase.

6 Støy Motorvei og helikopter gjøre at utearealer 

kan bli vanskelig å bruke. Utfordringer med 

støy og i tillegg kraftig luftstrøm fra 

helikopter. Ikke grundig nok utredet i 

skisseprosjekt og konseptvalg (Ullandhaug). 

Kan medføre kostbare tiltak, redusert 

program.

x x x 2 3 6 Prøveflyging med helikopter.

Mer detaljerte studier i neste fase. 

Dialog med kommune og øvrige myndigheter 

for å redusere risiko.

Hente erfaringer fra andre sykehus.

15 Brukermedvirkning Endringer sent i prosessen og spesielt etter 

kontrahering av entreprenør kan lett bli 

unødvendig kostnadsdrivende. Det kan f.eks. 

avdekkes nye behov, mer areal etc. Mer 

sambruk? Lang prosjektvarighet og 

teknologisk utvikling bidrar til å øke 

usikkerheten.

x x x x x 3 2 6 Tidlig avklare og forankre prosjektomfang.

16 Videre prosjektutvikling Har vi full kontroll på prosjektomfanget / 

totalomfanget for utbyggingen av sykehuset 

på Ullandhaug?  

x x x x x 2 3 6 Endelig prosjektomfang må være avklart i FP

17 Endrede forutsetninger 

ift. dimensjonering av 

kapasiteter/ 

programforutsetninger

Kan skje at dimensjoneringsforutsetningene 

endres. F.eks. at fremskrivning justeres eller 

utviklingen i klinisk behandling endrer seg.  

Kan medføre at arealene blir for små (eller for 

store).

x x x x 3 2 6 Hensynta robusthet og fleksibilitet i 

utformingen av byggene.

20 Adkomstveier ikke 

tilstrekkelig ivaretatt i 

skisseprosjekt

Kan komme krav fra brukere og 

driftsorganisasjonen om mer omfattende 

interne adkomstveier enn det som ligger til 

grunn i skisseprosjektet.

x x x 2 3 6 Trafikkvurderinger. Adkomstrategien vurderes 

videre i detaljreguleringen.

21 Antallet U/B-rom blir for 

lite i forhold til behovet i 

driften. 

Beregningsmodeller som er benyttet tar ikke 

hensyn til tilsyn av innlagte pasienter samt 

behandlinger som må utføres i flere rom/av 

flere behandlere. Kan generere krav om økte 

arealer.

x x x x x 2 3 6 Benytte en beregningsmodell som inkluderer 

all dagbehandling.
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Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.

1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.
3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet S

H

O

P

O

P

O

P

O

P

Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet

7 Grunnforhold Grunnboringer er ikke foretatt. Eroderende 

fjell innebærer behov for sprengning ned til 

gode fjellmasser. Innebærer en 

kostnadsusikkerhet i og med at dybde ned til 

godt fjell er ukjent. 

Mangler oversikt over evt. vannproblematikk.

x x x x x 2 2 4 Gjennomføre grunnboringer som del av 

forprosjektet.

8 Overvann Noe usikkerhet knyttet til flomvei i 

kollektivakse. Videreføring av vannvei øst ikke 

endelig vurdert da det er en pågående dialog 

med RFK. Sikkerhet mot flom avgjørende for 

sykehusets funksjon og kan derfor medføre 

omprosjektering.

x x x 2 2 4 Dialog med myndigheter, utarbeide samlet 

overvannsstrategi for BT2.

11 Tilknytning av 

eksisterende teknisk 

infrastruktur fra 

byggetrinn 1

Risiko i forhold til driftsforstyrrelser i 

eksisterende sykehus.

x x x x x 2 2 4 God planlegging og tidlig varsling.

12 Fintfølende MTU Fintfølende MTU i eksisterende sykehus vil 

stille krav til begrensninger med tanke på 

rystelser.

x x x x x 4 1 4 Sprenge ut deler av tomten, bl.a. SH2-1, før 

byggetrinn 1 tas i bruk. Kan gjennomføres 

med egen sprengningsentreprise.

Vurderes også med hensyn til massebalanse 

og bruk av masser tidlig i byggetrinn 2.

14 Koordinering mot BT1 Utfordringer med å beslutte tidlig nok 

avklaringer som omfatter grensesnittet med 

BT1 herunder konsekvens ved fasevis 

utbygging. Gjelder bl.a. avklaringer vedr. 

logistikktilknytting og tekniske anlegg i 

kulverter mellom byggene. Krysning av 

kollektivaksen vurderes som mest krevende. 

Usikkerhet tilknytning plassering av kulverter.

x x x 2 2 4 Tidlig nok beslutninger til å koordinere tiltak 

for BT2 i pågående byggesak.

18 Feildimensjonert 

bruttoareal

Prosjekteringen er i en forholdsvis tidlig fase. 

Nåværende modenhetsnivå innebærer en 

usikkerhet i forhold til arealer og dimensjoner  

som er prosjektert. Videre prosjektering av 

teknikk og/eller logistikk kan avdekke 

misforhold i forhold til antakelser i 

skisseprosjekt. 

x x x x x 2 2 4 Kontinuitet og god kvalitet i prosjekteringen. 

Kontinuerlig vedlikeholde arealtabeller, 

inkludert oversikt over brutto-/nettofaktor.

24 For kort fremskrivning av 

virksomheten.

Flere av byggene er beregnet etter 

fremskrivning til 2030-35. Kan gi behov for 

nye fremskrivninger når byggene skal bygges 

med den konsekvens at de må bygges større.

x x x x x 1 4 4 Innta robusthet i løsningen.

25 Dimensjonering tekniske 

anlegg

Spørsmål om fremtidig utvidelse av prosjektet 

kan bli aktuelt - kan påvirke dimensjonering  

av tekniske anlegg. 

x x x x x 2 2 4 Tilrettelegging for fremtidig utvidelse utredes 

nærmere som en del av forprosjektet.

30 Reguleringsrisiko Kommunen stopper våre planer, vi må 

omprosjektere. Utnyttelsesgrad og høyder 

overskrider bestemmelser.

Kan komme innsigelser på utforming av 

grøntområder og turveier som avviker fra 

kommunale føringer.

Mindre sannsynlig med rekkefølgekrav ut 

over det som allerede er inntatt i 

områdereguleringen.

x x x x x 1 4 4 Fortsatt god dialog med kommunen.

31 Miljøkrav og ambisjoner Vi har ikke kalkulert iht nye krav og 

ambisjoner, utvikling i samfunnet. Høyere 

ambisjoner på offentlige bygg. Politiske 

endringer.

x x x x x 2 2 4
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Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.

1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.
3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet S

H

O

P

O

P

O

P

O

P

Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet

33 Forlenging av 

kommunale turveier ikke 

ivaretatt

Kan komme kommunale krav om turveier og 

forbindelser til Sørmarka (park 23 i 

reguleringsplanen). Dette kan medføre noen 

mindre tilpasninger av bebyggelsen.

x x x 2 2 4 Avklares gjennom detaljreguleringen.

Etablere god forbindelse for turvei ved OPT-4 

og OPT-5.

Unngå å regulere parkdrag gjennom OPT-5 for 

å sikre at denne delen av tomten beholdes 

som en del av sykehustomten.

35 Entreprenør Kompetanse, kapasitet, samarbeidsklima. x x x x x 2 2 4

40 Byggherreorganisasjon Kontinuitet, kapasitet og kompetanse i 

byggherre organisasjonen. Lang 

prosjektvarighet øker sannsynligheten for at 

nøkkelpersonell slutter. Dette kan igjen være 

en risiko i forhold til lojalitet til tidligere 

beslutninger med påfølgende omkamper. Evt. 

utskiftninger i prosjektorganisasjonen kan 

samtidig ha en positiv effekt ved at nye 

personer introduserer nye og 

kostnadsbesparende ideer.

x x x x x 2 2 4

41 Mange entrepriser 

reduserer mulighet for 

optimalisering i dialog 

med entreprenør

x x x x x 2 2 4

9 Vannvei øst Vannvei fra byggetrinn 1, som skal føre 

overflatevann forbi sykehuset, ligger på 

fjellformasjoner som har sprekkretninger mot 

byggegropen for byggetrinn 2. Kan gi 

utfordringer med innlekkasje i byggegropen.

x x x 3 1 3 Tetting av vannveien.

10 Bygging i nærheten av et 

sykehus / infrastruktur i 

drift

Restriksjoner vedr. uttak av fjell, samt 

støy/støv etc. i de første fasene (grunn- og 

råbygg-arbeider).  Sannsynlig at dette 

medfører behov sprengning med små salver, 

økte sikringskrav.

x x x x x 3 1 3 God planlegging og synliggjøring av tiltak i 

konkurransegrunnlaget til entreprenører.

13 Avklare konsept i 

tilknytting til 

fakultetsbygget på OPT1

Avhengig av avklaringer vedr. 

konsept/planløsninger med BH for 

universitetet. Evt. sene beslutninger kan 

medføre fremdriftsutfordringer.

Annen byggherre (Statsbygg) tilfører ekstra 

grensesnitt.

x 3 1 3 Etablere tidlig samarbeid og inngå avtale med 

Statsbygg som byggherre for universitetet.

34 Rammetillatelse OPT-4 Søknad om rammetillatelse innebærer en 

usikkerhet pga. større byggehøyde enn det 

som er forutsatt i detaljreguleringen.

x 1 3 3

38 Prosesser med 

byggherreorganisasjoner 

/eiere

Vanskeligheter med å samarbeide (UiS og 

SUS) omkring prosjektet. Kompliserte 

brukerprosesser. SUS og UiS skal 

samlokaliseres, og finne en måte å organisere 

dette på.  Fare for forsinkelser.

x 1 3 3
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5.5 Identifiserte muligheter 

 

 
 

 

Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.

1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.
3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet S

H

O

P

O

P

O

P

O

P

Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet

28 Fleksibel 

kontraktsstrategi

Fleksibel kontraktsstrategi som gir mulighet 

for å tilpasse endelig entreprisestrategi til det 

lokale markedet.

x x x x x 3 -4 -12

37 Muligheter basert på 

erfaringer fra BT1

Håper på god erfaringsoverføring fra BT1. 

Sitter med mye erfaring fra BT1 hos BH, BL, 

PG.  Kan bidra til optimalisering av 

tilbudsgrunnlaget.

Gjelder bl.a nye tekniske løsninger, 

industrialiserte løsninger for 

gjennomføringsfasen og erfaringer med 

entreprisestrategien fra byggetrinn 1.

x x x x x 4 -3 -12 Forbedre kontraktsbetingelser og 

konkretisering av bl.a. 

leverandørprosjektering basert på erfaringer 

fra BT1.

5 Markedsusikkerhet   x x x x x 2 -4 -8

26 Konseptuelle løsninger - 

Nytte av erfaringer fra 

byggetrinn 1

x x x x x 3 -2 -6

32 Ny kobling til 

Madlavegen

Usikkert hvordan rekkefølgebestemmelsen i 

forhold til ny tilkobling til Madlavegen vil bli 

gjennomført. Avhenger av grensesnitt med 

Fylkeskommunen.

Ny tilkobling til Madlavegen er inntatt som et 

betinget rekkefølgekrav i områdereguleringen 

og er hensyntatt i basisestimatet. 

Er en mulighet for at deler av kostnadene kan 

refunderes fra andre aktører som også vil 

benytte denne tilkoblingen. De aktuelle 

kostnadene (entreprisekostnader) er 

beregnet til om lag 46 MNOK. 

x x x x x 2 -2 -4 Avtale med berørte parter.

36 Effekt av industrialisering 

og standardisering

Håper på å videreføre de gode erfaringene fra 

BT1. Sitter med mye erfaring fra BT1 hos BH, 

BL, PG. Kan medføre bedre effektivitet og 

besparelse i kostnader.

x x x x x 2 -2 -4 Videreutvikle erfaringer fra BT1.

Standardisere løsninger med utgangspunkt i 

BT1.

Innta incentivmekanismer i kontraktene som 

legger til rette for å utnytte kompetanse og 

erfaring hos entreprenør.
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Vedlegg 

• Usikkerhetsmodell inkl. usikkerhetsregister 

• Basisestimat datert 07.09.2021 

 

 



Prosjekt Nye SUS BT2  Totalt  Pr. m2 bta.  Tallverdi  % av 

Forv.verdi 

M
2
 bta. 119 837 Basisestimat 8 903 216 74,3 628 262 6,6 %

P35 8 940 472 74,6

P50 (Median) 9 478 044 79,1 1 329 352 13,9 %

Forventningsverdi 9 531 478 79,5

P85 10 966 954 91,5
Alle tall i tabellene i 1000 kr

Poster, drivere og hendelser

Nr. PNS/Usikkerhetsdriver

Basisestimat 

til grunn for 

analysen

 Best case 

Mest 

sannsynlig 

verdi

 Worst case  Best case 

 Mest 

sannsynlig 

verdi 

 Worst case  Forventningsverdi 

 Andel av 

forventnings-

verdi 

 Standard-

avvik 

 Andel av 

samlet 

usikkerhet 

Estimatusikkerhet kalkyleposter

1 PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 572 360 87,0 % 100,0 % 116,0 % 497 953 572 360 663 937 579 649 6,1 % 61 954 0,2 %

2 PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 333 767 87,0 % 100,0 % 116,0 % 290 377 333 767 387 170 338 018 3,5 % 36 128 0,1 %

3 PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 2 124 627 87,0 % 100,0 % 116,0 % 1 848 426 2 124 627 2 464 568 2 151 688 22,6 % 229 976 3,1 %

4 PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 572 925 87,0 % 100,0 % 116,0 % 498 444 572 925 664 592 580 222 6,1 % 62 015 0,2 %

5 PNS5 OPT5+6 – PHV 1 933 031 87,0 % 100,0 % 116,0 % 1 681 737 1 933 031 2 242 315 1 957 651 20,5 % 209 237 2,6 %

6 PNS6 Tverrgående teknikk 304 180 90,0 % 100,0 % 120,0 % 273 762 304 180 365 015 317 100 3,3 % 34 317 0,1 %

7 PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 193 815 90,0 % 100,0 % 110,0 % 174 433 193 815 213 196 193 815 2,0 % 14 457 0,0 %

8 PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 435 779 85,0 % 100,0 % 120,0 % 370 412 435 779 522 935 445 030 4,7 % 56 971 0,2 %

9 PNS9 MTU 527 090 90,0 % 100,0 % 110,0 % 474 381 527 090 579 799 527 090 5,5 % 39 315 0,1 %

10 PNS10 IKT 125 000 90,0 % 100,0 % 110,0 % 112 500 125 000 137 500 125 000 1,3 % 9 324 0,0 %

11 Påløpt 0 0 0,0 % 0 

12 LPS 0 0 0,0 % 0 

13 MVA 1 780 643 25,0 % 25,0 % 25,0 % 1 803 816 18,9 % 83 762 0,4 %

14 Finansieringskostnad 0 0 0,0 % 0 

Sum kalkyleposter 8 903 216 9 019 079 94,6 % 418 810 7,0 %

Usikkerhetsdrivere

U1 U1 Marked 85,0 % 100,0 % 120,0 % -1 352 862 0 1 803 816 191 463 2,0 % 1 180 312 82,1 %

U2 U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold 99,7 % 100,0 % 105,0 % -5 278 0 87 961 35 249 0,4 % 36 792 0,1 %

U3 U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter 99,9 % 100,0 % 101,2 % -6 951 0 83 408 32 582 0,3 % 35 502 0,1 %

U4 U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 96,0 % 100,0 % 106,0 % -351 586 0 527 380 74 644 0,8 % 329 134 6,4 %

U5 U5 Off. godkj. og krav 99,9 % 100,0 % 101,5 % -13 529 0 135 286 51 873 0,5 % 58 254 0,2 %

U6 U6 Entreprenør 98,0 % 100,0 % 104,0 % -180 382 0 360 763 76 620 0,8 % 203 670 2,4 %

U7 U7 Prosjektledelse og eierstyring 98,0 % 100,0 % 103,0 % -180 382 0 270 572 38 296 0,4 % 168 861 1,7 %

U8 U8 Pandemi 100,0 % 100,0 % 100,3 % 0 902 27 057 11 673 0,1 % 10 735 0,0 %

Sum usikkerhetsdrivere 512 399 5,4 % 1 255 046 93,0 %

Sum totalt 9 531 478 100,0 % 1 329 352 100,0 %

USIKKERHETSSPENNUSIKKERHETSSPENN % FORVENTNINGSVERDI

 Forventet tillegg

(Forv.verdi - Basisestimat) 

 Standardavvik 

(C) Copyright Advansia part of AFRY
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 84 114

02 Bygning 210 617

03 VVS-installasjoner 65 805

04 Elkraft 38 468

05 Tele og automatisering 30 385

06 Andre installasjoner 4 484

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 134 501

09 Spesielle kostnader 3 986

Sum konto 01 - 09 572 360

Sum kalkylepost eks. mva. 572 360

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 100 % 116 %

Beløp 497 953 572 360 663 937

Bygget skal dekke behov for poliklinisk og dagvirksomhet tilknyttet blant annet kreft, medisin og nevrologi. Fleksibelt dagbehandlingsbygg.
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 47 840

02 Bygning 123 246

03 VVS-installasjoner 40 048

04 Elkraft 21 306

05 Tele og automatisering 16 114

06 Andre installasjoner 2 546

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 80 352

09 Spesielle kostnader 2 316

Sum konto 01 - 09 333 767

Sum kalkylepost eks. mva. 333 767

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 100 % 116 %

Beløp 290 377 333 767 387 170

Bygges sammen UiS. Bygget skal inneholde kontorer, møterom, undervisningsrom og simuleringssenter med fleksible løsninger. 
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv.

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 325 204

02 Bygning 712 857

03 VVS-installasjoner 285 840

04 Elkraft 124 932

05 Tele og automatisering 89 610

06 Andre installasjoner 48 224

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 523 600

09 Spesielle kostnader 14 361

Sum konto 01 - 09 2 124 627

Sum kalkylepost eks. mva. 2 124 627

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 100 % 116 %

Beløp 1 848 426 2 124 627 2 464 568

Bygget skal inneholde dagkirurgisk virksomhet fordelt på to plan med tilhørende støttearealer, to etasjer med poliklinikker tilknyttet kirurgiske fag, storkjøkken, forskningslab og kontorer og møterom.
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 85 572

02 Bygning 224 437

03 VVS-installasjoner 63 708

04 Elkraft 30 523

05 Tele og automatisering 31 768

06 Andre installasjoner 4 978

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 127 886

09 Spesielle kostnader 4 053

Sum konto 01 - 09 572 925

Sum kalkylepost eks. mva. 572 925

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 100 % 116 %

Beløp 498 444 572 925 664 592

Bygget skal inneholde poliklinisk virksomhet for rehabiliteringsavdelingen og læring- og mestringssenter, døgnpost til rehabilitering og kontorer og møterom.
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS5 OPT5+6 – PHV

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 288 305

02 Bygning 732 016

03 VVS-installasjoner 235 080

04 Elkraft 96 480

05 Tele og automatisering 99 900

06 Andre installasjoner 13 680

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 454 293

09 Spesielle kostnader 13 276

Sum konto 01 - 09 1 933 031

Sum kalkylepost eks. mva. 1 933 031

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 100 % 116 %

Beløp 1 681 737 1 933 031 2 242 315

Flere bygg som skal dekke sengebehov for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og voksenpsykiatri (VOP). Innen VOP vil det være sengeposter for akuttpsykiatri med akuttmottak, affektiv/psykose, 

alderspsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Det er også planlagt et bygg som inneholder spesialpoliklinikker til både BUP og VOP, kontorer og møterom og administrasjon og ledelse.
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS6 Tverrgående teknikk

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 23 049

02 Bygning 7 962

03 VVS-installasjoner 33 500

04 Elkraft 42 200

05 Tele og automatisering 66 600

06 Andre installasjoner 52 950

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 70 141

09 Spesielle kostnader 7 778

Sum konto 01 - 09 304 180

Sum kalkylepost eks. mva. 304 180

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 120 %

Beløp 273 762 304 180 365 015
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

Påbygg i 3 etasjer Ombygging bygg A

01 Felleskostnader 27 240 1 559

02 Bygning 94 820 3 110

03 VVS-installasjoner 11 288 1 995

04 Elkraft 11 685 1 043

05 Tele og automatisering 3 919 1 103

06 Andre installasjoner 4 988 0

07 Utendørs 0 0

08 Generelle kostnader 27 709 2 202

09 Spesielle kostnader 1 090 66

Sum konto 01 - 09 182 738 11 077 193 815

Sum kalkylepost eks. mva. 193 815

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 110 %

Beløp 174 433 193 815 213 196
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

Infrastruktur (VA, Vei 

mv.)

Landskap Kulverter mellom 

bygg

Gangbroer

01 Felleskostnader 9 553 17 663 13 862 5 025

02 Bygning 0 0 487 21 192

03 VVS-installasjoner 0 0 1 509 601

04 Elkraft 0 3 000 2 282 637

05 Tele og automatisering 0 500 2 952 940

06 Andre installasjoner 0 0 0 0

07 Utendørs 95 533 114 250 57 247 0

08 Generelle kostnader 26 272 29 791 21 935 7 951

09 Spesielle kostnader 788 991 602 218

Sum konto 01 - 09 132 146 166 194 100 875 36 563 435 779

Sum kalkylepost eks. mva. 435 779

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 85 % 100 % 120 %

Beløp 370 412 435 779 522 935
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS9 MTU

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 0

09 Spesielle kostnader 527 090

Sum konto 01 - 09 527 090

Sum kalkylepost eks. mva. 527 090

Forutsetninger for basisestimat:

Omfang styres i betydelig grad av tilgjengelig budsjett.

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

90 % 100 % 110 %

Beløp 474 381 527 090 579 799
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: PNS10 IKT

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 125 000

09 Spesielle kostnader 0

Sum konto 01 - 09 125 000

Sum kalkylepost eks. mva. 125 000

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 110 %

Beløp 112 500 125 000 137 500
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: MVA

PNS beskrivelse:

Merverdiavgift

Element-/kalkyleposter Andel mva Beregn.gr.l. 

basisestimat

Beregn.gr.l. 

forventningsverdi

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 572 360 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 333 767 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 124 627 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 572 925 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 933 031 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 304 180 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 435 779 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000 125 000

Mva. grunnlag basisestimat 7 122 573

Mva. beregnet med grunnlag i basisestimat 25 % 1 780 643

Mva grunnlag forventningsverdi 7 215 263

Forutsetninger for basisestimat:

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians

Faktor 25 % 25 % 25 %

Beløp 1 803 816 1 803 816 1 803 816
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U1 Marked

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 100 % 1 803 816

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 9 019 079

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 85,0 % 100,0 % 120,0 %

Beløp -1 352 862 0 1 803 816

Markedsusikkerhet omfatter generell markedsutvikling frem til kontrahering og usikkerhet rundt hvordan markedet vil oppfatte dette konkrete prosjektet.

Større usikkerhet enn før Covid pga. logistikk- og produksjonsutforminger. Behøver ikke gi høyere priser, men tilfører mer usikkerhet.

Pga. Covid og reiserestriksjoner har entreprenører som har basert seg mye på utenlandsk arbeidskraft fått utfordringer.

Kan bli lokalt press i markedet, spesielt innen grunnarbeider og betong, pga. forventer stor samtidig byggeaktivitet i området.

Erfaringer fra byggetrinn 1 gjør at mange aktører i markedet har blitt kjent med tilsvarende kontraktsstrategi som nå er planlagt for byggetrinn 2.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U1 Marked

Usikkerhet

Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U1 0,0

4 Markedsusikkerhet 8

5 Markedsusikkerhet -8
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 20 % 115 930

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 20 % 67 604

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 20 % 430 338

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 20 % 116 044

PNS5 OPT5+6 – PHV 20 % 391 530

PNS6 Tverrgående teknikk 20 % 63 420

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 0 % 0

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 50 % 222 515

PNS9 MTU 0 % 0

PNS10 IKT 0 % 0

MVA 20 % 351 845

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 759 226

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,7 % 100,0 % 105,0 %

Beløp -5 278 0 87 961

Behov for omfattende støytiltak.

Større dybde til godt fjell enn forutsatt. Andre grunnforhold vesentlig forskjellig fra byggetrinn 1.

Større vannførende lag i berget.

Deponikostnader større enn forutsatt.

Grunnforhold og øvrige forhold på stedet, unntatt forhold relatert til sykehus i drift som inngår i usikkerhetsdriver U3.

Kan bli behov for ytterligere støytiltak.

Usikkerhet i sprengningsdybder ned til godt fjell. Kan vise seg å være andre fjelltyper enn forutsatt.

Forventer at løsning tilknyttet overvann og vannvei øst er tilstrekkelig inntatt i basisestimatet.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U2 4,3

6 Støy 6

8 Overvann 4

7 Grunnforhold 4

9 Vannvei øst 3
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 60 % 348 133

PNS5 OPT5+6 – PHV 60 % 1 174 590

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 0 % 0

PNS10 IKT 10 % 12 500

MVA 77 % 1 390 131

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 6 950 655

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,9 % 100,0 % 101,2 %

Beløp -6 951 0 83 408

Betydelig behov for tiltak ut over det som er forutsatt i tilbudsgrunnlagene til entreprenørene.

Kostnad for å ivareta hensyn til tilgrensende sykehus i drift. I tillegg omfatter usikkerhetsdriveren tiltak for å ivareta naboer eller øvrige interessenter.

Kan bli behov for midlertidige tekniske løsninger for å ivareta sykehusdriften.

Vil kunne bli behov for tiltak for å begrense rystelser (mindre salver) og sikre kontinuerlige adkomster til akuttmottak og varemottak. Kan også bli behov for mer arbeider på tider av døgnet der f.eks. følsomt 

utstyr ikke er i bruk.

Uttak av fjell for områdene om ligger nærmest byggetrinn 1 og kulverter kan gjennomføres før byggetrinn 1 settes i drift. Dette er imidlertid med som en forutsetning for basisestimatet.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U3 3,7

12 Fintfølende MTU 4

11 Tilknytning av eksisterende teknisk infrastruktur fra byggetrinn 1 4

10 Bygging i nærheten av et sykehus / infrastruktur i drift 3
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 80 % 463 720

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 80 % 270 415

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 97 % 1 757 932

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 8 789 662

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 96 % 100 % 106 %

Beløp -351 586 0 527 380

Det avdekkes restkapasitet i byggetrinn 1 som reduserer arealbehovet for byggetrinn 2.

Mer telefon- og videokonsultasjoner gir redusert arealbehov.

Besparelser gjennom god nytte av erfaringer fra byggetrinn 1 og standardisering av løsninger.

Dersom videre detaljering avdekker større arealbehov vil dette kunne ha betydelig kostnadskonsekvens.

Deler av kompleksiteten i prosjektet avdekkes først i senere faser.

Evt. kutt sent i prosjektgjennomføringen kan lede til mindre effektiv gjennomføring med tilhørende 

kostnader.

Kostnadskonsekvens som følge av videre utvikling i løsninger og prosjektomfang.

Prosjektet er i konseptfase. Kan både være behov som ennå ikke er identifisert og muligheter for mer kostnadseffektive løsninger.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U4 3,8

27 Feil prosjekteringsforutsetninger for logistikk 8

17 Endrede forutsetninger ift. dimensjonering av kapasiteter/ programforutsetninger 6

21 Antallet U/B-rom blir for lite i forhold til behovet i driften. 6

15 Brukermedvirkning 6

16 Videre prosjektutvikling 6

20 Adkomstveier ikke tilstrekkelig ivaretatt i skisseprosjekt 6

24 For kort fremskrivning av virksomheten. 4

18 Feildimensjonert bruttoareal 4

25 Dimensjonering tekniske anlegg 4

14 Koordinering mot BT1 4

13 Avklare konsept i tilknytting til fakultetsbygget på OPT1 3

19 Parkering 2

22 For få enekontorer 2

23 For få kontorarbeidsplasser 2

26 Konseptuelle løsninger - Nytte av erfaringer fra byggetrinn 1 -6
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U5 Off. godkj. og krav

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 100 % 1 803 816

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 9 019 079

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,85 % 100,0 % 101,5 %

Beløp -13 529 0 135 286

Dersom rekkefølgebestemmelsene legger til rette for det kan det være mulig med en kostnadsdeling 

med en ekstern part for ny avkjøring fra Madlavegen.

Nye miljøkrav både i forhold til ferdige bygg og prosjektgjennomføringen. Merkostnader som følge av 

høyere CO2 avgifter.

Offentlige godkjenningsprosesser og evt. nye miljøkrav eller andre endringer i offentlige krav.

Usikkerhet relatert til regulering og kommunal godkjenning vurderes som begrenset.

Større usikkerhet i forbindelse med evt. nye miljøkrav som prosjektet blir pålagt.

Kan også komme nye offentlige krav innen andre områder enn miljø, f.eks. ny TEK.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U5 Off. godkj. og krav

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U5 3,333333333

29 Nye miljøkrav (i forhold til BT1) 9

33 Forlenging av kommunale turveier ikke ivaretatt 4

30 Reguleringsrisiko 4

31 Miljøkrav og ambisjoner 4

34 Rammetillatelse OPT-4 3

32 Ny kobling til Madlavegen -4
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U6 Entreprenør

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 100 % 1 803 816

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 9 019 079

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 98,0 % 100,0 % 104,0 %

Beløp -180 382 0 360 763

Entreprenører med erfaring fra byggetrinn 1 gir produktivitetsgevinster.

Gjennomføringsevne hos entreprenør. Herunder kompetanse, kapasitet og soliditet.

Opplever en trend der entreprenørene har blitt mer kompetente innen kontraktsjus og raskere til å kreve f.eks. endringer i enhetspriser. Dette har samtidig medført større ryddighet fra entreprenørenes side.

En utfordring at BIM ikke ivaretas av gjeldende kontraktsstandarder.

Evt. konkurs hos entreprenør vurderes å være utenfor P90 scenariet.
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Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U6 4

41 Mange entrepriser reduserer mulighet for optimalisering i dialog med entreprenør 4

35 Entreprenør 4
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U7 Prosjektledelse og eierstyring

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 100 % 1 803 816

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 9 019 079

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 98,0 % 100,0 % 103,0 %

Beløp -180 382 0 270 572

Slitasje i prosjektorgansasjonen. Utskiftning av nøkkelpersonell.

Kompetanse, kapasitet og kontinuitet hos prosjekteier og i prosjektledelsen.

Erfaringer fra byggetrinn 1 kan inntas i tilbudsgrunnlagene.

Etablert prosjektorganisasjon fra gjennomføringen av byggetrinn 1.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U7 Prosjektledelse og eierstyring

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U7 -4,2

40 Byggherreorganisasjon 4

38 Prosesser med byggherreorganisasjoner /eiere 3

36 Effekt av industrialisering og standardisering -4

28 Fleksibel kontraktsstrategi -12

37 Muligheter basert på erfaringer fra BT1 -12
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Prosjekt: Nye SUS BT2

PNS navn: U8 Pandemi

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 579 649

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 018

PNS3 OPT4 – Dagkirurgi mv. 100 % 2 151 688

PNS4 OPT5N – Rehab, kontorer 100 % 580 222

PNS5 OPT5+6 – PHV 100 % 1 957 651

PNS6 Tverrgående teknikk 100 % 317 100

PNS7 Påbygg i 3 etasjer og ombygging 100 % 193 815

PNS8 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 445 030

PNS9 MTU 100 % 527 090

PNS10 IKT 100 % 125 000

MVA 100 % 1 803 816

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 9 019 079

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 100,0 % 100,01 % 100,3 %

Beløp 0 902 27 057

Usikkerhet i forhold til evt. ny utvikling av pandemi og smitteverntiltak.

Usikkerhet vurderes som begrenset. Forventes å kunne håndteres med forholdvis enkle tekniske og organisatoriske tiltak.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U8 Pandemi

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U8 2,0

42 Pandemi - smitteverntiltak 2
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Tema Stikkord Kommentar

 Størrelse  I forhold til tidligere prosjekter 4  Over middels  Stort prosjekt, men noe mindre enn byggetrinn 1 som bygges nå. Et av de større prosjektene i 

Sykehusbygg, på størrelse med St. Olavs sykehus i Trondheim.

 Varighet  I forhold til tidligere prosjekter 3  Under middels Omkring 4 års byggetid. Byggetid vurderes ikke som spesielt kort. Kortere byggetid enn 

byggetrinn 1 da byggetrinn 1 bygningsteknisk er mer komplisert.

 Kompleksitet  Tekniske, organisatorisk og kommersielle grensesnitt, teknisk 

kompleksitet 

5  Høy Sykehus er generelt kompliserte bygg. Kompleksitet gjelder spesielt delprosjekt OPT-4. Ikke 

spesielt komplisert sett i sammenheng med andre sykehusprosjekter.

Kompliserende å bygge byggetrinn 2 inntil et sykehus som er i drift. 

Skrånende tomt tilfører økt bygningsteknisk kompleksitet.

Miljø- og klimakrav kan generere endringer i prosjektet underveis i gjennomføringen. Bygges i 

hht. BREEAM Very good, ISO 14001:2015 og Sykehusbyggs veileder for klima og miljø. Har 

ikke planlagt å gjennomføre BREEAM sertifisering. 

Organisatorisk grensesnitt til universitet tilfører økt organisatorisk kompleksitet.

 Nytenking  Teknologi, kontrakt, samarbeid, produkt/marked 3,5  Middels Mye nyvinning i byggetrinn 1 som videreføres i byggetrinn 2. Reduserer risiko ved at dette 

testes ut i byggetrinn 1.

Mer bruk av telefon- og videokonsultasjoner kan endre behov for areal og arealenes innhold. 

Usikkerhet i denne sammenheng vurderes tilsvarende som andre sykehusprosjekter.

Pågående testprosjekt med dronetransport kan generere endringer i prosjektet.

Kan komme ytterligere skjerpede krav med tanke på evt. ny pandemi, men mye er allerede 

hensyntatt i prosjektet.

Samarbeid med universitetet er et nytt samarbeidsforhold som kan gi behov for noe 

nytenkning.

 Marked  Kompetanse, kapasitet, konkurranse 6  Meget høy Kontraktsstrategi fra byggetrinn 1 videreføres. Innebærer relativt mange kontrakter. Bidrar til 

økt konkurranse, men samtidig mer oppfølging for byggherren.

Store entrepriser innenfor områder som grunnarbeider og noen andre områder gjør at disse er 

aktuelle å gi tilbud på for få aktører - kan påvirke prisnivået negativt.

Kapasitet i markedet, spesielt innen grunnarbeider, kan bli utfordret pga. høy samtidig 

byggeaktivitet.

For tiden urolighet i markedet, spesielt i forhold til materialpriser. 

En del tid frem til kontrahering bidrar til økt usikkerhet.

Høy detaljering i prosjekteringsmaterialet bidrar til redusert risiko.

 Organisasjon  Autoritet, kompetanse, kapasitet 3,5  Middels Generelt en utfordring i sykehusprosjekter pga. mange ulike fag som er involvert hos bruker.

Lang tidshorisont tilfører økt usikkerhet i forhold til prosjektorganisasjonen, men samtidig 

muligheter ved at det er en etablert prosjektorganisasjon og en langsiktig kontrakt med 

rådgiver.

Kan bli en utfordring å fristille prosjekteringskompetanse som er allokert i byggetrinn 1.

Sykehusbygg har en veletablert prosjektmodell med tydelige beslutningspunkter. Avklaringer i 

brukermøter er forankret i ledergruppen, men er noen forhold der avklaring gjenstår.

 Uklare mål  Effekt- & resultatmål, målprioritet 2  Lav Tydelig definert målstruktur. Lavest årskostnad gitt at krav til kvalitet opprettholdes har 

prioritet. 

 Mangel på aksept  Ledelse, finansierende og interessenter   1,5  Neglisjerbar / Lav Prosjektet bygger videre på beslutning tatt ved igangsettelse av byggetrinn 1. Dette bidrar til å 

redusere usikkerhetsbildet.

Støtte til prosjektet fra eksterne interessenter som kommunen og universitetet. Støtte til 

prosjektet også internt hos sykehuset. Lavt konfliktnivå med naboer.

Vurdert grad av usikkerhet

(1 - 6)

0

1
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3

4

5

6

 Størrelse

 Varighet
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 Nytenking

 Marked

 Organisasjon

 Uklare mål

 Mangel på aksept

Prosjektkarakteristikk 
(Grad av usikkerhet)

Vurderingsskala

1 = Neglisjerbar
2 = Lav

3 = Under middels
4 = Over middels
5 = Høy
6 = Meget høy
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1 BEREGNINGSMETODIKK 

Den deterministiske kostnadsberegningen er strukturert i henhold til NS3453 Kost-

nadsberegning av byggeprosjekter (fastsatt 01.06.2016) og NS3451 Bygningsdels-ta-

bellen. Alle kostnadsbærere er basert på prisnivå i januar 2021. Basiskostnader for 

delprosjektene i byggetrinn 2 er pr. dato beregnet til: 

Delprosjekt A: Nybygg: 

 

Tabell 1: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 2: Basiskostnader pr. bygg i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 3: Basiskostnader pr. m² for alle bygg i delprosjekt Nybygg 
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Delprosjekt B: Andre delprosjekter: 

 

Tabell 4: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, 

infrastruktur, Landskap, Kulverter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 5: Basiskostnader i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, infrastruktur, Landskap, Kulver-

ter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 6: Basiskostnader pr. m² i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, Kulverter mellom bygg, 

Gangbruer) 
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Delprosjekt C: Ombygging: 

 

Tabell 7: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt ombygging 

 

 

 

Tabell 8: Basiskostnader i delprosjekt ombygging 

 

 

Tabell 9: Basiskostnader pr. m² i delprosjekt Ombygging 
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Beregningen av entreprisekostnadene (konto 01-07) er basert på erfaringer fra  

 - Bygganalyse; Hovedsak konto 01 og 02  

 - NORDIC Office of Architecture;  Hovedsak konto 02 ARK 

 - COWI; Hovedsak konto 02 RIB og 03-06 for RIV/RIE  07 for infrastruktur 

 - SLA; konto 07 LARK;Landskap 

Kostnadsberegningene er basert på utførelsesentrepriser / byggherrestyrte entrepriser 

(som BT1). 

Kostnadsberegningene i den deterministiske kalkylen vil i en konseptfase inneha usik-

kerheter. Den deterministiske kalkylen synliggjøres som basiskostnad (grunnkalkyle 

med tillegg for uspesifiserte kostnader), og vil gjennom en usikkerhetsanalyse danne 

grunnlaget for beregning av forventet tillegg (konto 11) med tilhørende usikkerhets-

usikkerhetsavsetning (konto 12) .  

 

Figur 1: Resultat av kostnadsestimering og formelle styringsnivåer (hentet fra Finansdepartementet sin veil-

eder nr. 2 vedrørende KS av konseptvalg). 
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2 DELPROSJEKTER / KOSTNADSSAMMENSTILLING 

Huskostnadene (konto 01-06) for nybyggene i byggetrinn 2  (delprosjekt 1) innehar 

følgende kostnader i steg 2: 

 

Tabell 10: Huskostnader i mill. NOK (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Dette gir en fordeling av huskostnadene pr m² på : 

 

Tabell 11: Huskostnader pr. m² (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Huskostnadene (konto 01-06) varierer fra kr. 33.663,- pr. m² for bygg på OPT5-Nord 

(med rehab., døgnområde) til kr. 45.594,- pr. m² for bygg på OPT4 (med operasjon, 

poliklinikk). Gjennomsnittlig kostnad (inklusive tverrgående teknikk) er på kr. 43.011,- 

pr. m². 

 

 

 

 

 

 

Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) A.1: SH2-1; Poliklinikker 

og dagbeh…

A.2: OPT 1; Forskning 

(ekskl. fakultetsbygg)

A.4; OPT 4; Operasjon, 

Poliklinikk…..

A.5; OPT5-N; Rehab 

Døgnområde,…..

A.6; OPT 5, 6-PHV; 

Døgnområder ….

Tverrgående teknikk Snitt kr/m2 BTA

01 Felleskostnader 7 128 7 140 9 345 6 532 8 008 8 340               

02 Bygning 17 849 18 395 20 484 17 133 20 334 19 640             

03 VVS-installasjoner 5 577 5 977 8 214 4 863 6 530 7 070               

04 Elkraft 3 260 3 180 3 590 2 330 2 680 3 456               

05 Tele og automatisering 2 575 2 405 2 575 2 425 2 775 3 265               

06 Andre installasjoner 380 380 1 386 380 380 1 239               

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 36 769                             37 477                       45 594                              33 663                              40 707                        -                           43 011             
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Basiskostnadene (konto 01-10) for steg 1 og steg 2 er beregnet som følger:  

Tabell 12: Basiskostnader (konto 01 – 10) for byggetrinn 2 i steg 1 og steg 2 

Tabellen over belyser en huskostnad i steg 2 for nybyggene på 4404 MNOK som re-

presenterer om lag 90% av entreprisekostnadene på 4914 MNOK (konto 01-07). Re-

duksjonen fra steg 1 til steg 2 er på om lag 85 MNOK, og som utgjør i underkant av 

1,0% av basiskostnaden. 
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3 BESKRIVELSE KONTO 01 -09 

Bygningsdel 01: Felleskostnader 

Rigg og drift er splittet i egne poster for henholdsvis konto 02+07 og konto 03-06 og 

beregnet som prosentandeler av sine respektive kontoer basert på erfaringstall for 

andre større byggeprosjekter, deriblant større sykehusutbygginger. Valg av entreprise-

strategi vil kunne påvirke omfanget av felleskostnader.   

 

 

Bygningsmessige forhold (ARK) 

Materialene som benyttes skal være kjente, robuste og med lang levetid og lavt vedli-

keholdsbehov. I synlige overflater skal det etterstrebes et godt arkitektonisk utrykk, 

med et visst spillerom i tilgjengelige materialer.   

Utvendige fasader er budsjettert med utgangspunkt i materialer brukt i byggetrinn 1, 

fokus skal være på å foreta valg av materialer med svært lave vedlikeholdsbehov.  

På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til hensiktsmessig drift og vedlike-

hold, renholdsvennlighet og sklisikkerhet. Lyd- og brannskiller er ivaretatt i gjennom-

snittspriser for innvendige vegger, dører og glassfelt.  

Det er således her tatt med kostnader for yttervegger, vinduer, fasadesystemer, inner-

vegger, dører, gulvbelegg, himlinger, taktekking, gesimser, glasstak, fast inventar, 

trappebelegg, rekkverk, prefabrikerte betongtrapper og malerarbeider.  

Kalkylen er basert på erfaringstall fra Nytt østfoldsykehus, ISY Calcus, Norsk Prisbok 

utarbeidet av Bygganalyse og egne erfaringstall basert på andre store prosjekter av 

nasjonal betydning. Fasadene er kalkulert med bakgrunn i utarbeidet tilbudsgrunnlag 

for samhandlingsentreprise K2301. 

Bygningstekniske forhold (RIB) 

Her er medtatt alle bygningsdeler i henhold til Bygningsdelstabellen på konto 2 for rå-

bygget.  

Mengder og enhetspriser er summert opp til 2-siffernivå iht. bygningsdelstabellen. Det 

er således medtatt kostnader for grunnarbeider, fundamenter, bæresystem (søyler, 

bjelker etc.), bærende ytter- og innervegger av betong, bærende dekker (plasstøpt og 

elementer), gulv på grunn, påstøp og tekniske rom på tak som lette konstruksjoner. 
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RIB har utført kalkylen for de bygningstekniske arbeidene basert på mengder/arealer 

iht. gjeldende planunderlag utarbeidet av ARK. Kalkylen er basert på priser hentet fra 

de byggetekniske entreprisene for "Nye SUS,  byggetrinn 1" som er omregnet til kost-

nader per BTA. Det er benyttet kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus for utarbeidelse 

av kostnadskalkylen, og prisene er lagt inn manuelt. 

 

Bygningsdel 03: VVS-installasjoner 

Kalkylen er i hovedsak basert på kvadratmeterkostnader med justerte erfaringstall fra 

relevante prosjekter – anbud for Nye SUS byggetrinn 1, Nytt Østfoldsykehus og BUS i 

Bergen. 

Kalkylen er bygget opp byggvis iht. bygningsdelstabellen med basiskostnader for de 

ulike anleggsdeler basert på kvadratmeterkostnader, vurdert i forhold til byggenes 

kompleksitet. Store kostnadselementer som sentrale installasjoner i energisentral og 

undersentraler, samt forsyningsanlegg frem til de ulike bygg, er kalkulert mer detaljert 

med anslåtte mengder og enhetspriser. 

Det er ikke medtatt kostnader for distribusjon av medisinske gassanlegg til Psykiatri-

byggene (OPT5,6-PHV). Det er forutsatt at evt. behov baseres på mobile flasker. 

For anlegg som betinger utvidelse av anlegg fra byggetrinn 1 (pga. krav til integrert 

kommunikasjon og samkjøring), er justerte kostnader for disse entreprisene benyttet. 

Dette gjelder rørpostanlegg og søppelsug. 

For påbygg av P-hus er fullsprinkling implementert i kostnadene. 

Omfang for VVS-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 04: Elkraft 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Kalkylen er bygget opp med kvadratmeterkostnader for installasjoner som er gjennom-

gående for alle arealer. Dette gjelder for eksempel føringsveier, belysning og generelt 

kursopplegg.  

For større enkeltkomponenter er det beregnet enhetspriser. Dette gjelder for eksempel 

nettstasjoner, hovedfordelinger og UPS-anlegg. 

Anleggsbidrag for høystpentanlegg til Lyse Elnett er medtatt under kap 09. 

For P-hus er det medtatt kostnader for elbillading av inntil 20% av antall P-plasser. 

Dette i henhold til krav i reguleringsplan. 
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Omfang for Elkraft-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 
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Bygningsdel 05: Tele og Automatisering 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Innen IKT er det medtatt nettverksteknologi, trådløst nettverk og telefoni etter samme 

omfang og grensesnitt som gjennomført for SUS byggetrinn 1. Kostnader for dette er 

basert på innspill fra HVIKT. 

Det er i byggebudsjettet ikke avsatt midler for spesielle installasjoner knyttet til syke-

husteknologi, prosjektgjennomføring IKT eller grensesnitthåndtering IKT (konto 8). 

Omfang Tele og automatisering fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur 

samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse.

 

Bygningsdel 06: Andre installasjoner 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

For P-hus er det medtatt installasjon av nye heiser. 

Installasjoner i hovedkjøkken er kalkulert svært grovt. Disse installasjonene ivaretas  

normalt av egen kjøkkenrådgiver. Kostnader er skalert i forhold til entreprise for kanti-

nekjøkken i byggetrinn 1. 

Omfang Andre installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur samt 

notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 07: Utendørs 

Her er medtatt alle ytelser i forhold til opparbeidelse av utomhusanlegg og infrastruk-

tur. Kalkylen er basert på Norsk Prisbok utarbeidet av Bygganalyse og egne erfarings-

tall basert på andre store prosjekter. 

Kalkylen er bygget opp med gjennomsnitts kvadratmeterkostnader for ulike områder. 

Dette er torg, gårdsrom, parkanlegg, tilgjengelige takhager, utbygging av vannvei øst 

og midlertidige tiltak ved fremtidige byggetomter.  

Posten omfatter komplett utomhusanlegg på sykehustomta som er bl.a.: 

› Videreføring av akuttveien sørover mot PHV 

› Etablering av Torg 26 og Torg 28 
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› Hovedtorg Torg 24/ 25 inkludert gjennomgående busstrase. Torget inkluderer be-
lagte arealer i naturstein, uteserveringsarealer, uformelle oppholdsplasser, be-
plantede arealer, og vannspeil. 

› Gårdsrom i alle bygningsavsnitt, inkludert belegning og beplanting, uformelle opp-
holdsplasser og utendørs aktiviteter. 

› Bygningsnære parkområder vest og øst for bebyggelse, inkludert stisystem, akti-

vitetsområder, uformelle oppholdsplasser, frodig beplantning og naturbasert over-

vannshåndtering.  

› Sikkerhetstiltak i landskapet for PHV i form av terrengvoller, gjerder og beplan-

ting.  

› Videreføring av Vannvei øst fra Byggetrinn 1 og ned til Grannesbekken 

› Interne sekundære driftsveier rundt bygninger. 

› Interne fortau, gang- og sykkelveier samt turveier. 

› oppstillingsplasser (bil og sykkel) eksl. P-hus (innendørs parkering bil, sykkel). 

› Områder for av- og påstigning for privatbil og taxi. 

› Midlertidige tiltak på fremtidige byggetomter i form av terrengforming og beplan-

ting 

› Tilpassing i terreng mot BT1 

› Reetablering og tilrettelegging av eksisterende naturområder innenfor planområ-

det.  

 

I tillegg kommer eksterne tiltak som ansees som nødvendige for tilknytning til ekstern 

transportinfrastruktur og landskap utenfor tomtegrensen som: 

› Adkomstkryss mellom interne adkomstveier og eksternt veinett. 

› Ombygging Torg 24-25 

› Rundkjøring og ny adkomstvei fra Madlaveien 

› Gang- og sykkelvei-bru over ny adkomstvei 

› Tilpasning til eksisterende terreng og landskap  
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Kostnadsoverslaget prissetter opparbeidelse av terreng, belegning, beplantning, opp-

bygging og vekstlag, møblering og lysarmaturer, samt nødvendige utendørs konstruk-

sjoner og annet inventar som permanente vannspeil og paviljongkonstruksjoner i land-

skapet. I tillegg er det tatt med nødvendig VA-tiltak og drenering, nødvendige EL- fø-

ringer samt pleie- og plantegaranti for 2 år. 

 

 

Konto 08: Generelle kostnader 

I generelle kostnader inngår programmering og prosjektering, samt byggherreadmini-

strasjon med prosjekt- og byggeledelse. Her er det i steg 2 lagt til grunn et omfang på 

om lag 31% av entreprisekostnadene. I tillegg er det medtatt om lag 125 MNOK til pro-

sjektstøtte IKT og IKT Integratortjenester. 

 

 

 

Konto 09: Spesielle kostnader 

Under spesielle kostnader inngår anleggsbidrag og tomtekostnader, samt en andel 

kunstnerisk utsmykking.  

 

I tillegg er det i steg 2 medtatt 527,1 MNOK ekskl. mva. til MTU og inventar (inkl. ad-

ministrasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brutto utstyrskalkyle 585 655 425    MTU, IKT, GRU, INV

Overflyttes/anskaffes av SUS 117 131 085    20%*

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 468 524 340    Brutto minus gjenbruk

Administrasjon 58 565 543       10% av brutto kalkyle

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM 527 089 883    

MVA 131 772 471    

TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA 658 862 353    

* I BT1 er det angitt 30% gjenbruk, men det er kun gjenbruk av MTU

Utstyrskalkyle Nye SUS BT2
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4 MULIGE KOSTNADSBESPARENDE TILTAK 

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet oversikt på mulige kostnadsbesparende tiltak. 

Pr. dato er det belyst et omfang på om lag 65 MNOK (konto 01 – 07), som tilsvarer om 

lag 105 MNOK i basiskostnader (konto 01 – 10) 

Tabell 13: Status i arbeidet med mulige kostnadsbesparende tiltak 

 

 

 

 

 

  

SUS2023: Kuttliste / Kostnadsbesparende tiltak
Dato: 07.09.2021

02. 03. 04. 05. 06. 07. 01. 01.-07. 08. 09. 10.
Sak Fag Tekst Bygg VVS Elektro Tele Andre Utendørs Felles Entrepr. Gen. Spes. Mva sum Merknader / Konsekvenser

Elektro 62,6 MNOK

1.1 RIE Lynvernanlegg utgår 4,0 0,6 4,6 1,4 1,5 7,5 Ikke relevant lenger. Delvis montert.
RIE AV-anlegg. Omfang halveres. 10,0 1,5 11,5 3,5 3,7 18,7 Omfang av AV-installasjoner i møterom og auditoriet halveres i omfang. Vil 

medføre at de fleste av møterommmene ikke vil bli utstyrt med AV-
hjelpemidler som en del av byggesaken. Må eventuelt suppleres i ettertid.  
For full kostmndsefelkt må beslutning forerigge før oppstart 
NB! Ikke regnet felleskostnade i kap. 1 og 2 på denne posten. 
For full kostnadseffekt må beslutning om reduksjon foreligge før 
utarbeidelse av  tiilbudsunderlag  (august 2019).  
Ikke relevant lenger. Vedtatt at det skal inngå komplett anlegg. 

1.2 RIE AGV utgår 18,0 2,7 20,7 6,2 6,7 33,6 AGV tas ut i sin helhet. Må erstattes med annen transportordning. 
1.3 RIE Reduserte krav til strømforsyning i bygg OPT5 og OPT6. 1,5 0,2 1,7 0,5 0,6 2,8 Redusert omfang og tilgjengelighet på avbruddsfri kraftforsyning. Dette 

krever at det ikke skal inn funksjoner i disse byggene som krever 
klassifisering som tyngre medisinsk område.  

VVS 20,9 MNOK

2.1 RIV Aggregater med integrert automatikk, 50 aggregater -5,2 4,4 3,6 0,4 3,2 1,0 1,0 5,2 50 vent.aggregater leveres med integrert automatikk
2.2 RIV Sengeromskanaler utgår (+ 2 gassuttak i enkel kanal), 100 

rom
-0,5 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6

2.3 RIV Vakum-anlegg for dagkirurgi utgår 2,1 0,1 0,3 2,5 0,8 0,8 4,1

2.4 RIV Gulvvarme i bad utgår (200 bad) 0,2 1,0 0,8 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Betenkeligheter mht. opptørking, fukt etc.
2.5 RIV Krav om tosidig forsyning for infrastruktur til OPT4 utgår 3,9 0,6 4,5 1,3 1,5 7,3 Ringledninger utgår (eneste bygg i BT2 med slikt krav?)
2.5 RIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VVA 0,0 MNOK

RIB 0,0 MNOK

LARK 21,5 MNOK

LARK Fremtidige byggefelt, enklere beplanting med kun eng 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Enkel reetablering av natur på fremtidige byggefelt på OPT 4, 5, 6

LARK Naturprosjekt erstatter park, Senke kvalitetsnivå i park 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Noe stier og alle oppholdssteder utgår i parken, belegning uten fast dekke 

LARK vannvei øst integreres i parken 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK Mindre størrelse på trær ved planting 0,5 0,1 0,6 0,2 0,2 0,9

LARK Belegning på toget mindre høy kvalitet 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Naturstein erstattes feks av betong
LARK tilgjengelige tak uten beplanting / innretting 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK reduksjon av kvalitet i gårdsrom 3,0 0,5 3,5 1,0 1,1 5,6

ARK 0,0 MNOK

PGL 0,0 MNOK

SUM: 0,2 1,3 10,8 14,4 18,0 11,5 8,4 64,6 19,4 0,0 21,0 105,0
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5 VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Detaljert basiskalkyle (ISY Calcus) for delprosjekt A-Nybygg 

Vedlegg 2: Detaljert basiskalkyle (ISY Calcus) for B-Andre delprosjekter 

Vedlegg 3:  Detaljert basiskalkyle (ISY Calcus) for delprosjekt C-Ombygging 

Vedlegg 4:  Oppsummerte basiskostnader på 1-siffernivå for alle delprosjekter 



ISY Calcus

Prosjektbok

inkl. prislinjer

Versjon 8.0

Bygganalyse

Olle Rudén

07.09.2021

( 19:02 )

SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGGSUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

Pris/BTA

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13

12

11
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09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 14 260

Spesielle kostnader 447

Generelle kostnader 13 582

Utendørs

Andre installasjoner 1 239

Tele og automatisering 3 265

Elkraft 3 456

VVS-installasjoner 7 070

Bygning 19 640

Felleskostnader 8 341

Kalkyle

400 000 000 800 000 000 1 200 000 000 1 600 000 000 2 000 000 000 2 400 000 000
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02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 1 460 222 196

Spesielle kostnader 45 770 708

Generelle kostnader 1 390 771 919

Utendørs

Andre installasjoner 126 862 000

Tele og automatisering 334 376 000

Elkraft 353 909 000

VVS-installasjoner 723 980 000

Bygning 2 011 134 930

Felleskostnader 854 084 225

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 854 084 225 8 341 19,4%

02 Bygning 2 011 134 930 19 640 45,7%

03 VVS-installasjoner 723 980 000 7 070 16,4%

04 Elkraft 353 909 000 3 456 8,0%

05 Tele og automatisering 334 376 000 3 265 7,6%

06 Andre installasjoner 126 862 000 1 239 2,9%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 404 346 155 43 011 100,0%

07 Utendørs 0 0 0,0%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 404 346 155 43 011 100,0%

08 Generelle kostnader 1 390 771 919 13 582 31,6%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 5 795 118 074 56 593 131,6%

09 Spesielle kostnader 45 770 708 447 1,0%

10 Mva 1 460 222 196 14 260 33,2%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 7 301 110 978 71 300 165,8%

11 Forventet tillegg 0 0 0,0%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 7 301 110 978 71 300 165,8%

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 7 301 110 978 71 300 165,8%

13 Prisregulering 0 0 0,0%

SUM Kalkyle 7 301 110 978 71 300 165,8%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 102 400 m2

BYA Bebygd areal 24 070 m2



INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2  BTA Side
SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG 7 301 110 978 71 300 102 400 003

Delprosjekter (#6) :     
A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. 715 449 417 60 631 11 800 006
A.2 OPT1: (uten fak.bygg) 417 208 975 62 270 6 700 018
A.4 OPT4: Polik., Op., mv. 2 655 784 229 76 316 34 800 030
A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer 716 155 682 54 668 13 100 043
A.6 OPT5,6-PHV: PHV 2 416 288 213 67 119 36 000 055
Tverrgående teknikk 380 224 463 0 0 068
INDEX(Prislinjer)    080

002SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall

01 Felleskostnader 854 084 225 8 341 19,4% 24

02 Bygning 2 011 134 930 19 640 45,7% 99

03 VVS-installasjoner 723 980 000 7 070 16,4% 64

04 Elkraft 353 909 000 3 456 8,0% 78

05 Tele og automatisering 334 376 000 3 265 7,6% 75

06 Andre installasjoner 126 862 000 1 239 2,9% 10

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 404 346 155 43 011 100,0% 350

07 Utendørs 0 0 0,0% 0

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 404 346 155 43 011 100,0% 350

08 Generelle kostnader 1 390 771 919 13 582 31,6% 6

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 5 795 118 074 56 593 131,6% 356

09 Spesielle kostnader 45 770 708 447 1,0% 12

10 Mva 1 460 222 196 14 260 33,2% 6

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 7 301 110 978 71 300 165,8% 374

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 7 301 110 978 71 300 165,8% 374

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 7 301 110 978 71 300 165,8% 374

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0

 SUM Kalkyle 7 301 110 978 71 300 165,8% 374

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 102 400102 400 m2m2

BYA Bebygd areal 24 070 m2

Pris/BTA

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 14 260

Spesielle kostnader 447

Generelle kostnader 13 582

Utendørs

Andre installasjoner 1 239

Tele og automatisering 3 265

Elkraft 3 456

VVS-installasjoner 7 070

Bygning 19 640

Felleskostnader 8 341

Prisdato: Januar 2021

Medtatt i kalkylen:
Basiskostnad konto 01 - 10

Ikke medtatt:
Konto 11 Forventede tillegg
Konto 12 Usikkerhetsavsetning
Konto 13 Prisregulering
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
01.EL Elementer 854 084 225 8 341 19,4% 24

SUM Felleskostnader 854 084 225 8 341 19,4% 24

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall
02.1 Grunn og fundamenter 122 916 400 1 200 2,8% 15
02.2 Bæresystemer 109 465 600 1 069 2,5% 5
02.3 Yttervegger 419 650 000 4 098 9,5% 5
02.4 Innervegger 526 096 000 5 138 11,9% 11
02.5 Dekker 418 633 800 4 088 9,5% 10
02.6 Yttertak 100 095 600 977 2,3% 12
02.7 Fast inventar 121 985 000 1 191 2,8% 5
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 85 222 200 832 1,9% 10
02.9 Andre bygningsmessige deler 107 070 330 1 046 2,4% 26

SUM Bygning 2 011 134 930 19 640 45,7% 99

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
03.1 Sanitær 163 960 000 1 601 3,7% 11
03.2 Varme 78 600 000 768 1,8% 11
03.3 Brannslokking 69 270 000 676 1,6% 10
03.4 Gass og trykkluft 80 250 000 784 1,8% 5
03.5 Prosesskjøling 8 550 000 83 0,2% 5
03.6 Luftbehandling 198 930 000 1 943 4,5% 5
03.7 Komfortkjøling 73 880 000 721 1,7% 11
03.EL Elementer 50 540 000 494 1,1% 6

SUM VVS-installasjoner 723 980 000 7 070 16,4% 64

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall
04.0 Generelle kostnader elkraft 4 858 000 47 0,1% 5
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 70 884 000 692 1,6% 20
04.2 Høyspent forsyning 8 200 000 80 0,2% 3
04.3 Lavspent forsyning 163 878 000 1 600 3,7% 32
04.4 Lys 83 065 000 811 1,9% 10
04.5 Elvarme 1 024 000 10 0,0% 5
04.6 Reservekraft 22 000 000 215 0,5% 3

SUM Elkraft 353 909 000 3 456 8,0% 78

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 4 858 000 47 0,1% 5
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 7 620 000 74 0,2% 7
05.2 Integrert kommunikasjon 96 984 000 947 2,2% 7
05.3 Telefoni og personsøkning 20 968 000 205 0,5% 16
05.4 Alarm og signal 80 954 000 791 1,8% 17
05.5 Lyd og bilde 43 375 000 424 1,0% 12
05.6 Automatisering 79 617 000 778 1,8% 11

SUM Tele og automatisering 334 376 000 3 265 7,6% 75

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
06.2 Person- og varetransport 70 912 000 693 1,6% 7
06.3 Transportanlegg for småvarer mv. 12 500 000 122 0,3% 1
06.5 Avfall og støvsuging 8 450 000 83 0,2% 1
06.6 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 35 000 000 342 0,8% 1

SUM Andre installasjoner 126 862 000 1 239 2,9% 10

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
08.EL Elementer 1 390 771 919 13 582 31,6% 6

SUM Generelle kostnader 1 390 771 919 13 582 31,6% 6

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
09.2 Tomt 5 000 000 49 0,1% 5
09.6 Kunstnerisk utsmykking 34 770 708 340 0,8% 6
09.9 Andre spesielle kostnader 6 000 000 59 0,1% 1

SUM Spesielle kostnader 45 770 708 447 1,0% 12

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Mva 1 460 222 196 14 260 33,2% 6
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

TOTALT 6 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 374     PRIS : 7 301 110 978     BTA : 102 400     PRIS/BTA : 71 300

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 5 864 194 148 57 268
20 Glassarbeider 13 500 000 132
29 Diverse bygningsmessig arbeid 104 272 830 1 018
31 Rørleggerarbeid 535 100 000 5 226
32 Ventilasjonsarbeid 188 880 000 1 845
42 Installasjoner for lavspenning 300 403 000 2 934
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 62 976 000 615
52 Installasjoner for alarm og signal 87 912 000 859
53 Installasjoner byggautomatisering 87 923 000 859
63 Andre tekniske installasjoner 55 950 000 546
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 7 301 110 978 71 300
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 84 113 543 7 128 19,4% 4 009

02 Bygning 210 617 070 17 849 48,5% 18 010

03 VVS-installasjoner 65 805 000 5 577 15,2% 12 011

04 Elkraft 38 468 000 3 260 8,9% 15 012

05 Tele og automatisering 30 385 000 2 575 7,0% 13 013

06 Andre installasjoner 4 484 000 380 1,0% 1 014

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 433 872 613 36 769 100,0% 63  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 433 872 613 36 769 100,0% 63  

08 Generelle kostnader 134 500 510 11 398 31,0% 1 015

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 568 373 123 48 167 131,0% 64  

09 Spesielle kostnader 3 986 411 338 0,9% 2 016

10 Mva 143 089 883 12 126 33,0% 1 017

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 715 449 417 60 631 164,9% 67  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 715 449 417 60 631 164,9% 67  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 715 449 417 60 631 164,9% 67  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 715 449 417 60 631 164,9% 67  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 11 80011 800 m2m2

BYA Bebygd areal 1 680 m2

Pris/BTA - A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh.

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 12 126

Spesielle kostnader 338

Generelle kostnader 11 398

Utendørs

Andre installasjoner 380

Tele og automatisering 2 575

Elkraft 3 260

VVS-installasjoner 5 577

Bygning 17 849

Felleskostnader 7 128

Antall etasjer: 7

Poliklinikker og dagbehandling. 
Personalservice, logistikk:
Undervisning klinikknært
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 84 113 543 7 128 19,4% 4

SUM Felleskostnader 84 113 543 7 128 19,4% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 11 906 200 1 009 2,7% 3 010
02.2 Bæresystemer 12 614 200 1 069 2,9% 1 010
02.3 Yttervegger 46 020 000 3 900 10,6% 1 010
02.4 Innervegger 53 867 000 4 565 12,4% 2 010
02.5 Dekker 46 161 600 3 912 10,6% 2 010
02.6 Yttertak 6 444 200 546 1,5% 2 010
02.7 Fast inventar 14 160 000 1 200 3,3% 1 010
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 9 180 400 778 2,1% 2 010
02.9 Andre bygningsmessige deler 10 263 470 870 2,4% 4 010

SUM Bygning 210 617 070 17 849 48,5% 18

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 14 460 000 1 225 3,3% 2 011
03.2 Varme 6 990 000 592 1,6% 2 011
03.3 Brannslokking 6 980 000 592 1,6% 2 011
03.4 Gass og trykkluft 11 800 000 1 000 2,7% 1 011
03.5 Prosesskjøling 885 000 75 0,2% 1 011
03.6 Luftbehandling 14 160 000 1 200 3,3% 1 011
03.7 Komfortkjøling 5 810 000 492 1,3% 2 011
03.EL Elementer 4 720 000 400 1,1% 1

SUM VVS-installasjoner 65 805 000 5 577 15,2% 12

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 590 000 50 0,1% 1 012
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 8 024 000 680 1,8% 4 012
04.3 Lavspent forsyning 20 296 000 1 720 4,7% 7 012
04.4 Lys 9 440 000 800 2,2% 2 012
04.5 Elvarme 118 000 10 0,0% 1 012

SUM Elkraft 38 468 000 3 260 8,9% 15

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 590 000 50 0,1% 1 013
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
590 000 50 0,1% 1 013

05.2 Integrert kommunikasjon 4 838 000 410 1,1% 1 013
05.3 Telefoni og personsøkning 2 301 000 195 0,5% 3 013
05.4 Alarm og signal 7 906 000 670 1,8% 3 013
05.5 Lyd og bilde 4 720 000 400 1,1% 2 013
05.6 Automatisering 9 440 000 800 2,2% 2 013

SUM Tele og automatisering 30 385 000 2 575 7,0% 13

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 4 484 000 380 1,0% 1 014

SUM Andre installasjoner 4 484 000 380 1,0% 1

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 134 500 510 11 398 31,0% 1

SUM Generelle kostnader 134 500 510 11 398 31,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 576 172 49 0,1% 1 016
09.6 Kunstnerisk utsmykking 3 410 239 289 0,8% 1 016

SUM Spesielle kostnader 3 986 411 338 0,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 143 089 883 12 126 33,0% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.1 SH2-1: Polik. og dagbeh. ELEMENTER : 67     PRIS : 715 449 417     BTA : 11 800     PRIS/BTA : 60 631

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 575 129 947 48 740
29 Diverse bygningsmessig arbeid 10 263 470 870
31 Rørleggerarbeid 51 645 000 4 377
32 Ventilasjonsarbeid 14 160 000 1 200
42 Installasjoner for lavspenning 37 052 000 3 140
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 7 257 000 615
52 Installasjoner for alarm og signal 9 086 000 770
53 Installasjoner byggautomatisering 10 856 000 920
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 715 449 417 60 631
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 47 840 183 7 140 19,1% 4 021

02 Bygning 123 246 305 18 395 49,1% 18 022

03 VVS-installasjoner 40 047 500 5 977 15,9% 12 023

04 Elkraft 21 306 000 3 180 8,5% 14 024

05 Tele og automatisering 16 113 500 2 405 6,4% 12 025

06 Andre installasjoner 2 546 000 380 1,0% 1 026

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 251 099 488 37 478 100,0% 61  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 251 099 488 37 478 100,0% 61  

08 Generelle kostnader 80 351 836 11 993 32,0% 1 027

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 331 451 324 49 470 132,0% 62  

09 Spesielle kostnader 2 315 856 346 0,9% 2 028

10 Mva 83 441 795 12 454 33,2% 1 029

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 417 208 975 62 270 166,2% 65  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 417 208 975 62 270 166,2% 65  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 417 208 975 62 270 166,2% 65  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 417 208 975 62 270 166,2% 65  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 6 7006 700 m2m2

BYA Bebygd areal 1 500 m2

Pris/BTA - A.2 OPT1: (uten fak.bygg)

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 12 454

Spesielle kostnader 346

Generelle kostnader 11 993

Utendørs

Andre installasjoner 380

Tele og automatisering 2 405

Elkraft 3 180

VVS-installasjoner 5 977

Bygning 18 395

Felleskostnader 7 140

Antall etasjer: 4

Forskning med i hovedsak kontorer.
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 47 840 183 7 140 19,1% 4

SUM Felleskostnader 47 840 183 7 140 19,1% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 8 013 200 1 196 3,2% 3 022
02.2 Bæresystemer 7 162 300 1 069 2,9% 1 022
02.3 Yttervegger 26 130 000 3 900 10,4% 1 022
02.4 Innervegger 31 925 500 4 765 12,7% 2 022
02.5 Dekker 25 875 400 3 862 10,3% 2 022
02.6 Yttertak 5 297 300 791 2,1% 2 022
02.7 Fast inventar 7 370 000 1 100 2,9% 1 022
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 5 547 600 828 2,2% 2 022
02.9 Andre bygningsmessige deler 5 925 005 884 2,4% 4 022

SUM Bygning 123 246 305 18 395 49,1% 18

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 7 000 000 1 045 2,8% 2 023
03.2 Varme 4 185 000 625 1,7% 2 023
03.3 Brannslokking 4 075 000 608 1,6% 2 023
03.4 Gass og trykkluft 6 700 000 1 000 2,7% 1 023
03.5 Prosesskjøling 502 500 75 0,2% 1 023
03.6 Luftbehandling 10 050 000 1 500 4,0% 1 023
03.7 Komfortkjøling 4 855 000 725 1,9% 2 023
03.EL Elementer 2 680 000 400 1,1% 1

SUM VVS-installasjoner 40 047 500 5 977 15,9% 12

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 335 000 50 0,1% 1 024
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 4 556 000 680 1,8% 4 024
04.3 Lavspent forsyning 10 988 000 1 640 4,4% 6 024
04.4 Lys 5 360 000 800 2,1% 2 024
04.5 Elvarme 67 000 10 0,0% 1 024

SUM Elkraft 21 306 000 3 180 8,5% 14

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 335 000 50 0,1% 1 025
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
335 000 50 0,1% 1 025

05.2 Integrert kommunikasjon 2 747 000 410 1,1% 1 025
05.3 Telefoni og personsøkning 1 306 500 195 0,5% 3 025
05.4 Alarm og signal 3 015 000 450 1,2% 2 025
05.5 Lyd og bilde 3 015 000 450 1,2% 2 025
05.6 Automatisering 5 360 000 800 2,1% 2 025

SUM Tele og automatisering 16 113 500 2 405 6,4% 12

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 2 546 000 380 1,0% 1 026

SUM Andre installasjoner 2 546 000 380 1,0% 1

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 80 351 836 11 993 32,0% 1

SUM Generelle kostnader 80 351 836 11 993 32,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 327 148 49 0,1% 1 028
09.6 Kunstnerisk utsmykking 1 988 708 297 0,8% 1 028

SUM Spesielle kostnader 2 315 856 346 0,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 83 441 795 12 454 33,2% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.2 OPT1: (uten fak.bygg) ELEMENTER : 65     PRIS : 417 208 975     BTA : 6 700     PRIS/BTA : 62 270

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 336 764 970 50 263
29 Diverse bygningsmessig arbeid 5 925 005 884
31 Rørleggerarbeid 40 047 500 5 977
42 Installasjoner for lavspenning 20 502 000 3 060
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 4 120 500 615
52 Installasjoner for alarm og signal 3 685 000 550
53 Installasjoner byggautomatisering 6 164 000 920
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 417 208 975 62 270
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 325 204 090 9 345 20,5% 4 033

02 Bygning 712 856 500 20 484 44,9% 21 034

03 VVS-installasjoner 285 840 000 8 214 18,0% 12 036

04 Elkraft 124 932 000 3 590 7,9% 14 037

05 Tele og automatisering 89 610 000 2 575 5,6% 13 038

06 Andre installasjoner 48 224 000 1 386 3,0% 2 039

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 1 586 666 590 45 594 100,0% 66  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 1 586 666 590 45 594 100,0% 66  

08 Generelle kostnader 523 599 975 15 046 33,0% 1 040

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 2 110 266 565 60 640 133,0% 67  

09 Spesielle kostnader 14 360 818 413 0,9% 2 041

10 Mva 531 156 846 15 263 33,5% 1 042

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 2 655 784 229 76 316 167,4% 70  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 2 655 784 229 76 316 167,4% 70  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 2 655 784 229 76 316 167,4% 70  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 2 655 784 229 76 316 167,4% 70  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 34 80034 800 m2m2

BYA Bebygd areal 4 690 m2

Pris/BTA - A.4 OPT4: Polik., Op., mv.

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 15 263

Spesielle kostnader 413

Generelle kostnader 15 046

Utendørs

Andre installasjoner 1 386

Tele og automatisering 2 575

Elkraft 3 590

VVS-installasjoner 8 214

Bygning 20 484

Felleskostnader 9 345

Antall etasjer: 7-8

Opersjon
Poliklinikk og lign.
Forskning/Undervisning
Undervisning klinikknært
Storkjøkken
Pasientservice
Personalservice, logistikk
Kontorer
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 325 204 090 9 345 20,5% 4

SUM Felleskostnader 325 204 090 9 345 20,5% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 34 626 000 995 2,2% 3 034
02.2 Bæresystemer 37 201 200 1 069 2,3% 1 034
02.3 Yttervegger 135 720 000 3 900 8,6% 1 034
02.4 Innervegger 210 602 000 6 052 13,3% 3 034
02.5 Dekker 153 537 600 4 412 9,7% 2 034
02.6 Yttertak 25 211 200 724 1,6% 3 034
02.7 Fast inventar 43 500 000 1 250 2,7% 1 034
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 32 294 400 928 2,0% 2 034
02.9 Andre bygningsmessige deler 40 164 100 1 154 2,5% 5 034

SUM Bygning 712 856 500 20 484 44,9% 21

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 52 700 000 1 514 3,3% 2 036
03.2 Varme 23 620 000 679 1,5% 2 036
03.3 Brannslokking 25 820 000 742 1,6% 2 036
03.4 Gass og trykkluft 52 200 000 1 500 3,3% 1 036
03.5 Prosesskjøling 3 480 000 100 0,2% 1 036
03.6 Luftbehandling 87 000 000 2 500 5,5% 1 036
03.7 Komfortkjøling 23 620 000 679 1,5% 2 036
03.EL Elementer 17 400 000 500 1,1% 1

SUM VVS-installasjoner 285 840 000 8 214 18,0% 12

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 1 740 000 50 0,1% 1 037
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 30 972 000 890 2,0% 4 037
04.3 Lavspent forsyning 64 032 000 1 840 4,0% 6 037
04.4 Lys 27 840 000 800 1,8% 2 037
04.5 Elvarme 348 000 10 0,0% 1 037

SUM Elkraft 124 932 000 3 590 7,9% 14

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 1 740 000 50 0,1% 1 038
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
1 740 000 50 0,1% 1 038

05.2 Integrert kommunikasjon 14 268 000 410 0,9% 1 038
05.3 Telefoni og personsøkning 6 786 000 195 0,4% 3 038
05.4 Alarm og signal 23 316 000 670 1,5% 3 038
05.5 Lyd og bilde 13 920 000 400 0,9% 2 038
05.6 Automatisering 27 840 000 800 1,8% 2 038

SUM Tele og automatisering 89 610 000 2 575 5,6% 13

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 13 224 000 380 0,8% 1 039
06.6 Fastmontert spesialutrustning for 

virksomhet
35 000 000 1 006 2,2% 1 039

SUM Andre installasjoner 48 224 000 1 386 3,0% 2

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 523 599 975 15 046 33,0% 1

SUM Generelle kostnader 523 599 975 15 046 33,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 1 699 219 49 0,1% 1 041
09.6 Kunstnerisk utsmykking 12 661 599 364 0,8% 1 041

SUM Spesielle kostnader 14 360 818 413 0,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 531 156 846 15 263 33,5% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.4 OPT4: Polik., Op., mv. ELEMENTER : 70     PRIS : 2 655 784 229     BTA : 34 800     PRIS/BTA : 76 316

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 2 082 060 129 59 829
20 Glassarbeider 13 500 000 388
29 Diverse bygningsmessig arbeid 38 414 100 1 104
31 Rørleggerarbeid 198 840 000 5 714
32 Ventilasjonsarbeid 87 000 000 2 500
42 Installasjoner for lavspenning 120 756 000 3 470
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 21 402 000 615
52 Installasjoner for alarm og signal 26 796 000 770
53 Installasjoner byggautomatisering 32 016 000 920
63 Andre tekniske installasjoner 35 000 000 1 006
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 2 655 784 229 76 316
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 85 572 434 6 532 19,4% 4 046

02 Bygning 224 437 355 17 133 50,9% 18 047

03 VVS-installasjoner 63 707 500 4 863 14,4% 12 048

04 Elkraft 30 523 000 2 330 6,9% 14 049

05 Tele og automatisering 31 767 500 2 425 7,2% 13 050

06 Andre installasjoner 4 978 000 380 1,1% 1 051

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 440 985 789 33 663 100,0% 62  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 440 985 789 33 663 100,0% 62  

08 Generelle kostnader 127 885 879 9 762 29,0% 1 052

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 568 871 667 43 425 129,0% 63  

09 Spesielle kostnader 4 052 878 309 0,9% 2 053

10 Mva 143 231 136 10 934 32,5% 1 054

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 716 155 682 54 668 162,4% 66  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 716 155 682 54 668 162,4% 66  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 716 155 682 54 668 162,4% 66  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 716 155 682 54 668 162,4% 66  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 13 10013 100 m2m2

BYA Bebygd areal 2 500 m2

Pris/BTA - A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 10 934

Spesielle kostnader 309

Generelle kostnader 9 762

Utendørs

Andre installasjoner 380

Tele og automatisering 2 425

Elkraft 2 330

VVS-installasjoner 4 863

Bygning 17 133

Felleskostnader 6 532

Antall etasjer: 2-7

Rehab døgnområde
Poliklinikk
Fysioterapi
Undervisning klinikknært
Kontorer
Personalservice, logistikk
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 85 572 434 6 532 19,4% 4

SUM Felleskostnader 85 572 434 6 532 19,4% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 14 803 000 1 130 3,4% 3 047
02.2 Bæresystemer 14 003 900 1 069 3,2% 1 047
02.3 Yttervegger 49 780 000 3 800 11,3% 1 047
02.4 Innervegger 54 561 500 4 165 12,4% 2 047
02.5 Dekker 48 627 200 3 712 11,0% 2 047
02.6 Yttertak 9 058 900 692 2,1% 2 047
02.7 Fast inventar 13 755 000 1 050 3,1% 1 047
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 10 191 800 778 2,3% 2 047
02.9 Andre bygningsmessige deler 9 656 055 737 2,2% 4 047

SUM Bygning 224 437 355 17 133 50,9% 18

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 13 400 000 1 023 3,0% 2 048
03.2 Varme 7 705 000 588 1,7% 2 048
03.3 Brannslokking 7 715 000 589 1,7% 2 048
03.4 Gass og trykkluft 6 550 000 500 1,5% 1 048
03.5 Prosesskjøling 982 500 75 0,2% 1 048
03.6 Luftbehandling 15 720 000 1 200 3,6% 1 048
03.7 Komfortkjøling 6 395 000 488 1,5% 2 048
03.EL Elementer 5 240 000 400 1,2% 1

SUM VVS-installasjoner 63 707 500 4 863 14,4% 12

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 393 000 30 0,1% 1 049
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 6 812 000 520 1,5% 4 049
04.3 Lavspent forsyning 13 362 000 1 020 3,0% 6 049
04.4 Lys 9 825 000 750 2,2% 2 049
04.5 Elvarme 131 000 10 0,0% 1 049

SUM Elkraft 30 523 000 2 330 6,9% 14

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 393 000 30 0,1% 1 050
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
655 000 50 0,1% 1 050

05.2 Integrert kommunikasjon 5 371 000 410 1,2% 1 050
05.3 Telefoni og personsøkning 2 554 500 195 0,6% 3 050
05.4 Alarm og signal 8 777 000 670 2,0% 3 050
05.5 Lyd og bilde 5 240 000 400 1,2% 2 050
05.6 Automatisering 8 777 000 670 2,0% 2 050

SUM Tele og automatisering 31 767 500 2 425 7,2% 13

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 4 978 000 380 1,1% 1 051

SUM Andre installasjoner 4 978 000 380 1,1% 1

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 127 885 879 9 762 29,0% 1

SUM Generelle kostnader 127 885 879 9 762 29,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 639 648 49 0,1% 1 053
09.6 Kunstnerisk utsmykking 3 413 230 261 0,8% 1 053

SUM Spesielle kostnader 4 052 878 309 0,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 143 231 136 10 934 32,5% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.5 OPT5-N: Rehab, Kontorer ELEMENTER : 66     PRIS : 716 155 682     BTA : 13 100     PRIS/BTA : 54 668

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 585 610 627 44 703
29 Diverse bygningsmessig arbeid 9 656 055 737
31 Rørleggerarbeid 47 987 500 3 663
32 Ventilasjonsarbeid 15 720 000 1 200
42 Installasjoner for lavspenning 29 213 000 2 230
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 8 056 500 615
52 Installasjoner for alarm og signal 9 825 000 750
53 Installasjoner byggautomatisering 10 087 000 770
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 716 155 682 54 668
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 288 305 046 8 008 19,7% 4 058

02 Bygning 732 016 200 20 334 50,0% 19 059

03 VVS-installasjoner 235 080 000 6 530 16,0% 11 061

04 Elkraft 96 480 000 2 680 6,6% 14 062

05 Tele og automatisering 99 900 000 2 775 6,8% 13 063

06 Andre installasjoner 13 680 000 380 0,9% 1 064

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 1 465 461 246 40 707 100,0% 62  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 1 465 461 246 40 707 100,0% 62  

08 Generelle kostnader 454 292 986 12 619 31,0% 1 065

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 1 919 754 232 53 327 131,0% 63  

09 Spesielle kostnader 13 276 338 369 0,9% 2 066

10 Mva 483 257 643 13 424 33,0% 1 067

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 2 416 288 213 67 119 164,9% 66  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 2 416 288 213 67 119 164,9% 66  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 2 416 288 213 67 119 164,9% 66  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 2 416 288 213 67 119 164,9% 66  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 36 00036 000 m2m2

BYA Bebygd areal 13 700 m2

Pris/BTA - A.6 OPT5,6-PHV: PHV

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 13 424

Spesielle kostnader 369

Generelle kostnader 12 619

Utendørs

Andre installasjoner 380

Tele og automatisering 2 775

Elkraft 2 680

VVS-installasjoner 6 530

Bygning 20 334

Felleskostnader 8 008

Antall etasjer: 2-6

Døgnområder
Aktivitetsareal
Kontorer og poliklinikk
Personalservice, logistikk
Administrasjon og ledelse
Felles Forskning/Undervisning
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 288 305 046 8 008 19,7% 4

SUM Felleskostnader 288 305 046 8 008 19,7% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 53 568 000 1 488 3,7% 3 059
02.2 Bæresystemer 38 484 000 1 069 2,6% 1 059
02.3 Yttervegger 162 000 000 4 500 11,1% 1 059
02.4 Innervegger 175 140 000 4 865 12,0% 2 059
02.5 Dekker 144 432 000 4 012 9,9% 2 059
02.6 Yttertak 54 084 000 1 502 3,7% 3 059
02.7 Fast inventar 43 200 000 1 200 2,9% 1 059
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 28 008 000 778 1,9% 2 059
02.9 Andre bygningsmessige deler 33 100 200 919 2,3% 4 059

SUM Bygning 732 016 200 20 334 50,0% 19

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 72 500 000 2 014 4,9% 2 061
03.2 Varme 28 000 000 778 1,9% 2 061
03.3 Brannslokking 24 680 000 686 1,7% 2 061
03.5 Prosesskjøling 2 700 000 75 0,2% 1 061
03.6 Luftbehandling 72 000 000 2 000 4,9% 1 061
03.7 Komfortkjøling 17 200 000 478 1,2% 2 061
03.EL Elementer 18 000 000 500 1,2% 1

SUM VVS-installasjoner 235 080 000 6 530 16,0% 11

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 1 800 000 50 0,1% 1 062
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 20 520 000 570 1,4% 4 062
04.3 Lavspent forsyning 43 200 000 1 200 2,9% 6 062
04.4 Lys 30 600 000 850 2,1% 2 062
04.5 Elvarme 360 000 10 0,0% 1 062

SUM Elkraft 96 480 000 2 680 6,6% 14

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 1 800 000 50 0,1% 1 063
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
1 800 000 50 0,1% 1 063

05.2 Integrert kommunikasjon 14 760 000 410 1,0% 1 063
05.3 Telefoni og personsøkning 7 020 000 195 0,5% 3 063
05.4 Alarm og signal 33 840 000 940 2,3% 3 063
05.5 Lyd og bilde 15 480 000 430 1,1% 2 063
05.6 Automatisering 25 200 000 700 1,7% 2 063

SUM Tele og automatisering 99 900 000 2 775 6,8% 13

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 13 680 000 380 0,9% 1 064

SUM Andre installasjoner 13 680 000 380 0,9% 1

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 454 292 986 12 619 31,0% 1

SUM Generelle kostnader 454 292 986 12 619 31,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 1 757 813 49 0,1% 1 066
09.6 Kunstnerisk utsmykking 11 518 525 320 0,8% 1 066

SUM Spesielle kostnader 13 276 338 369 0,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 483 257 643 13 424 33,0% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : A.6 OPT5,6-PHV: PHV ELEMENTER : 66     PRIS : 2 416 288 213     BTA : 36 000     PRIS/BTA : 67 119

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 1 965 768 013 54 605
29 Diverse bygningsmessig arbeid 33 100 200 919
31 Rørleggerarbeid 163 080 000 4 530
32 Ventilasjonsarbeid 72 000 000 2 000
42 Installasjoner for lavspenning 92 880 000 2 580
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 22 140 000 615
52 Installasjoner for alarm og signal 38 520 000 1 070
53 Installasjoner byggautomatisering 28 800 000 800
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 2 416 288 213 67 119
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 23 048 930 0 10,2% 4 071

02 Bygning 7 961 500 0 3,5% 5 072

03 VVS-installasjoner 33 500 000 0 14,8% 5 073

04 Elkraft 42 200 000 0 18,7% 7 074

05 Tele og automatisering 66 600 000 0 29,4% 11 075

06 Andre installasjoner 52 950 000 0 23,4% 4 076

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 226 260 430 0 100,0% 36  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 226 260 430 0 100,0% 36  

08 Generelle kostnader 70 140 733 0 31,0% 1 077

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 296 401 163 0 131,0% 37  

09 Spesielle kostnader 7 778 407 0 3,4% 2 078

10 Mva 76 044 893 0 33,6% 1 079

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 380 224 463 0 168,0% 40  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 380 224 463 0 168,0% 40  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 380 224 463 0 168,0% 40  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 380 224 463 0 168,0% 40  
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Pris/BTA - Tverrgående teknikk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Antall etasjer: ???

Innholder i hovedsak produksjon og forsyning av:
- Termisk energi
- Høyspent forsyning
- Elkraft med hovedtavler
- Reservekraft
- UPS-forsyning
- AGV
- Avfallssug
- Rrørpost
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 23 048 930 0 10,2% 4

SUM Felleskostnader 23 048 930 0 10,2% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.9 Andre bygningsmessige deler 7 961 500 0 3,5% 5 072

SUM Bygning 7 961 500 0 3,5% 5

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 3 900 000 0 1,7% 1 073
03.2 Varme 8 100 000 0 3,6% 1 073
03.4 Gass og trykkluft 3 000 000 0 1,3% 1 073
03.7 Komfortkjøling 16 000 000 0 7,1% 1 073
03.EL Elementer 2 500 000 0 1,1% 1

SUM VVS-installasjoner 33 500 000 0 14,8% 5

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.2 Høyspent forsyning 8 200 000 0 3,6% 3 074
04.3 Lavspent forsyning 12 000 000 0 5,3% 1 074
04.6 Reservekraft 22 000 000 0 9,7% 3 074

SUM Elkraft 42 200 000 0 18,7% 7

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
2 500 000 0 1,1% 2 075

05.2 Integrert kommunikasjon 55 000 000 0 24,3% 2 075
05.3 Telefoni og personsøkning 1 000 000 0 0,4% 1 075
05.4 Alarm og signal 4 100 000 0 1,8% 3 075
05.5 Lyd og bilde 1 000 000 0 0,4% 2 075
05.6 Automatisering 3 000 000 0 1,3% 1 075

SUM Tele og automatisering 66 600 000 0 29,4% 11

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 32 000 000 0 14,1% 2 076
06.3 Transportanlegg for småvarer mv. 12 500 000 0 5,5% 1 076
06.5 Avfall og støvsuging 8 450 000 0 3,7% 1 076

SUM Andre installasjoner 52 950 000 0 23,4% 4

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 70 140 733 0 31,0% 1

SUM Generelle kostnader 70 140 733 0 31,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 1 778 407 0 0,8% 1 078
09.9 Andre spesielle kostnader 6 000 000 0 2,7% 1 078

SUM Spesielle kostnader 7 778 407 0 3,4% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 76 044 893 0 33,6% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - A. NYBYGG

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER : 40     PRIS : 380 224 463     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Fag Navn Pris
00 <Ikke definert> 318 860 463
29 Diverse bygningsmessig arbeid 6 914 000
31 Rørleggerarbeid 33 500 000
63 Andre tekniske installasjoner 20 950 000
* Øvrige LCC aktiviteter 0

SUM 380 224 463
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

01.9001 Rigging konto 02+07 % 188 130 708,70 188 130 708,70 6 009, 021, 033, 046, 058, 071

01.9002 Rigging konto 03-06 % 23 086 905,00 23 086 905,00 6 009, 021, 033, 046, 058, 071

01.9003 Drift konto 02+07 % 493 373 061,60 493 373 061,60 6 009, 021, 033, 046, 058, 071

01.9004 Drift konto 03-06 % 149 493 550,00 149 493 550,00 6 009, 021, 033, 046, 058, 071

02.1.2.9000 Utgraving, sprengning, løsmasser mm. m2 6 700,00 3 463 900,00 1 022

02.1.2.9001 Utgraving, sprengning, løsmasser mm. m2 11 800,00 3 894 000,00 1 010

02.1.2.9002 Utgraving, sprengning, løsmasser mm. m2 34 800,00 10 996 800,00 1 034

02.1.2.9003 Utgraving, Sprengning, løsmasser mm. m2 13 100,00 5 908 100,00 1 047

02.1.2.9004 Utgraving, sprengning, løsmasser mm. m2 36 000,00 29 124 000,00 1 059

02.1.6.9000 Betongarbeider m2 102 400,00 60 825 600,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.1.7.9000 Dreneringsarbeider m2 102 400,00 8 704 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.2.9000 Bæresystemer, stål, betong m2 102 400,00 109 465 600,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.3.9000 Komplett pris yttervegger - ARK kr/m2 419 650 000,00 419 650 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.4.9000 Betongvegger m2 102 400,00 139 776 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.4.9001 Komplett pris innervegger - ARK kr/m2 379 820 000,00 379 820 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.4.9002 Innvendig glassafasde - Ventilasjon, brann og lydkrav m2 650,00 6 500 000,00 1 034

02.5.9000 Dekker (Frittspente, GPG, påstøp) m2 102 400,00 267 468 800,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.5.9001 Komplett pris dekker - ARK kr/m2 151 165 000,00 151 165 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.6.9000 Stålplater etc. m2 102 400,00 12 185 600,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.6.9001 Komplett pris yttertak - ARK kr/m2 10 280,00 30 840 000,00 4 010, 022, 047, 059

02.6.9002 Glasstak i atrium - Ventilasjon, brann og lydkrav m2 500,00 7 000 000,00 1 034

02.6.9003 Komplett pris yttertak OPT4 - ARK kr/m2 4 690,00 14 070 000,00 1 034

02.6.9004 Komplett pris yttertak PHV ''grønne tak'' - ARK kr/m2 9 000,00 36 000 000,00 1 059

02.7.9000 Komplett pris fast inventar - ARK kr/m2 121 985 000,00 121 985 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.8.9000 Innvendige betong/ståltrapper m2 102 400,00 18 227 200,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.8.9001 Komplett pris trapper, balkonger, m.m. - ARK kr/m2 66 995 000,00 66 995 000,00 5 010, 022, 034, 047, 059

02.9.2.9000 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS % 36 199 000,00 36 199 000,00 6 010, 022, 034, 047, 059, 072

02.9.2.9001 Branntetting for VVS % 21 719 400,00 21 719 400,00 6 010, 022, 034, 047, 059, 072

02.9.2.9002 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro % 27 703 880,00 27 703 880,00 6 010, 022, 035, 047, 059, 072

02.9.2.9003 Branntetting for elektro % 18 650 550,00 18 650 550,00 6 010, 022, 035, 047, 060, 072

02.9.9000 Hjelpearbeider konto 63, 65 og 66 % 2 797 500,00 2 797 500,00 6 035, 072

03.1.9000 Sanitæranlegg m2 11 800,00 14 160 000,00 1 011

03.1.9001 Beredersentral stk 1,00 300 000,00 1 011

03.1.9003 Sanitæranlegg m2 6 700,00 6 700 000,00 1 023

03.1.9004 Beredersentral stk 1,00 300 000,00 1 023

03.1.9007 Sanitæranlegg m2 13 100,00 13 100 000,00 1 048

03.1.9008 Beredersentral stk 1,00 300 000,00 1 048

03.1.9010 Sanitæranlegg m2 36 000,00 72 000 000,00 1 061

03.1.9011 Beredersentral stk 1,00 500 000,00 1 061

03.1.9013 Sanitæranlegg m2 34 800,00 52 200 000,00 1 036

03.1.9014 Beredersentral stk 1,00 500 000,00 1 036

03.2.9000 Varmevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 011
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

03.2.9001 Varmeanlegg m2 11 800,00 6 490 000,00 1 011

03.2.9002 Varmeanlegg m2 6 700,00 3 685 000,00 1 023

03.2.9003 Varmevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 023

03.2.9004 Varmeanlegg m2 34 800,00 22 620 000,00 1 036

03.2.9005 Varmevekslersentral stk 1,00 1 000 000,00 1 036

03.2.9006 Varmeanlegg m2 13 100,00 7 205 000,00 1 048

03.2.9007 Varmevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 048

03.2.9008 Varmeanlegg m2 36 000,00 27 000 000,00 1 061

03.2.9009 Varmevekslersentral stk 1,00 1 000 000,00 1 061

03.2.9010 Infrastruktur varme lm 800,00 5 600 000,00 1 073

03.2.9011 Gasskjel inkl. rørarbeider stk 1,00 2 500 000,00 1 073

03.3.9000 Sprinkleranlegg m2 36 000,00 23 400 000,00 1 061

03.3.9002 Brannskap stk 39,00 780 000,00 1 061

03.3.9003 Sprinklersentral stk 1,00 500 000,00 1 061

03.3.9005 Sprinkleranlegg m2 34 800,00 22 620 000,00 1 036

03.3.9006 Sprinklersentral stk 1,00 500 000,00 1 036

03.3.9007 Brannskap stk 35,00 700 000,00 1 036

03.3.9008 Spesialslukkeanlegg hovedkjøkken R.S. 1,00 2 000 000,00 1 036

03.3.9009 Sprinkleranlegg m2 11 800,00 6 490 000,00 1 011

03.3.9010 Sprinklersentral stk 1,00 250 000,00 1 011

03.3.9011 Brannskap stk 12,00 240 000,00 1 011

03.3.9012 Sprinkleranlegg m2 6 700,00 3 685 000,00 1 023

03.3.9013 Sprinklersentral stk 1,00 250 000,00 1 023

03.3.9014 Brannskap stk 7,00 140 000,00 1 023

03.3.9015 Sprinkleranlegg m2 13 100,00 7 205 000,00 1 048

03.3.9016 Sprinklersentral stk 1,00 250 000,00 1 048

03.3.9017 Brannskap stk 13,00 260 000,00 1 048

03.4.9000 Medisinske gassanlegg m2 13 100,00 6 550 000,00 1 048

03.4.9001 Medisinske gassanlegg m2 11 800,00 11 800 000,00 1 011

03.4.9002 Medisinske gassanlegg m2 6 700,00 6 700 000,00 1 023

03.4.9003 Medisinske gassanlegg m2 34 800,00 52 200 000,00 1 036

03.4.9004 Infrastruktur medisinske gasser stk 600,00 3 000 000,00 1 073

03.5.9000 Kjøle- og fryseromsustyr m2 11 800,00 885 000,00 1 011

03.5.9001 Kjøle- og fryseromsustyr m2 6 700,00 502 500,00 1 023

03.5.9002 Kjøle- og fryseromsutstyr m2 34 800,00 3 480 000,00 1 036

03.5.9003 Kjøle- og fryseromsutstyr m2 13 100,00 982 500,00 1 048

03.5.9004 Kjøle- og fryseromsutstyr m2 36 000,00 2 700 000,00 1 061

03.6.9000 Luftbehandling m2 6 700,00 10 050 000,00 1 023

03.6.9001 Luftbehandling m2 34 800,00 87 000 000,00 1 036

03.6.9002 Luftbehandling m2 13 100,00 15 720 000,00 1 048

03.6.9003 Luftbehandling m2 36 000,00 72 000 000,00 1 061

03.6.9004 Luftbehandling m2 11 800,00 14 160 000,00 1 011
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03.7.9000 Infrastruktur isvann lm 800,00 8 000 000,00 1 073

03.7.9001 Kjølemaskiner stk 1,00 8 000 000,00 1 073

03.7.9002 Isvannskjøling m2 11 800,00 5 310 000,00 1 011

03.7.9003 Isvannskjøling m2 6 700,00 4 355 000,00 1 023

03.7.9004 Isvannskjøling m2 34 800,00 22 620 000,00 1 036

03.7.9005 Isvannskjølng m2 13 100,00 5 895 000,00 1 048

03.7.9006 Isvannskjøling m2 36 000,00 16 200 000,00 1 061

03.7.9007 Kjølevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 011

03.7.9008 Kjølevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 023

03.7.9009 Kjølevekslersentral stk 1,00 1 000 000,00 1 036

03.7.9010 Kjølevekslersentral stk 1,00 500 000,00 1 048

03.7.9011 Kjlølevekslersentral stk 1,00 1 000 000,00 1 061

03.9001 Generelle ytelser m2 11 800,00 4 720 000,00 1 011

03.9003 Generelle ytelser m2 6 700,00 2 680 000,00 1 023

03.9008 Generelle ytelser m2 36 000,00 18 000 000,00 1 061

03.9009 Generelle ytelser R.S. 1,00 2 500 000,00 1 073

03.9010 Infrastruktur varmt og kaldt vann lm 800,00 2 400 000,00 1 073

03.9011 CO2-varmepumpe m/rørarbeider stk 1,00 1 500 000,00 1 073

03.9012 Generelle ytelser m2 13 100,00 5 240 000,00 1 048

03.9013 Generelle ytelser m2 34 800,00 17 400 000,00 1 036

04.1.1.9000 Bæresystemer m2 100 463,33 30 139 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.1.2.9000 Jordingsanlegg m2 89 275,00 10 713 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.1.3.9000 Lynvernanlegg m2 102 400,00 4 096 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.1.4.9006 Pasientkanaler med gass (snittpris) stk 117 890,91 25 936 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.2.1.9000 Høyspent kabelanlegg R.S. 1,00 4 500 000,00 1 074

04.2.2.9000 Nettstasjon 4 posisjoner R.S. 1,00 3 200 000,00 1 074

04.2.9.9000 HS Koblingsanlegg R.S. 1,00 500 000,00 1 074

04.3.2.1.9000 Normalkraft m2 11 800,00 590 000,00 5 012

04.3.2.9000 Hovedfordeling R.S. 1,00 12 000 000,00 1 074

04.3.2.9001 Stigekabler m2 57 805,71 20 232 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.3.9001 Kursopplegg m2 97 710,00 48 855 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.3.9007 Normalkraft behandlingsbygg stk 96 171,43 33 660 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.3.9010 Gruppe 2 fordeling stk 147 450,00 14 745 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.4.9002 Kursopplegg generelle vent.systemer og operasjon m2 89 960,00 22 490 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.4.9012 Automatikk fordeling i hovedfordelingsområdet m2 94 216,67 11 306 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.3.5.9001 Belysningsutstyr m2 103 926,67 77 945 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.4.3.9000 Nødlys m2 102 400,00 5 120 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.5.3.9000 Varmekabler m2 102 400,00 1 024 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062

04.6.1.9000 Utvidelse med reserveaggregat nr 5 R.S. 1,00 5 000 000,00 1 074

04.6.2.9000 Avbruddsfri strømforsyning R.S. 1,00 16 000 000,00 1 074

04.6.2.9001 Avbruddsfri R.S. 1,00 1 000 000,00 1 074

04.9000 Testing og prøving utover krav i NS3420 m2 97 160,00 4 858 000,00 5 012, 024, 037, 049, 062
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05.1.4.9000 Inntakskabel R.S. 1,00 500 000,00 2 075

05.1.5.9000 Telefordeling R.S. 1,00 2 000 000,00 1 075

05.1.5.9002 Rack KR og GR m2 102 400,00 5 120 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.2.1.9000 Tverrgående: Stamnett fiber til datahaller R.S. 1,00 4 000 000,00 1 075

05.2.1.9004 Spredenett dobbelpunkt m2 102 400,00 41 984 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.2.2.9002 Nettverksutstyr R.S. 1,00 51 000 000,00 1 075

05.3.4.9000 Porttelefoner m2 102 400,00 512 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.3.5.9000 Personsøkeranlegg m2 102 400,00 4 096 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.3.9.9000 Nødnett og mobildekning m2 102 400,00 15 360 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.3.9000 System for telefoni R.S. 1,00 1 000 000,00 1 075

05.4.2.9000 Brannalarmanlegg m2 103 965,22 23 912 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.4.2.9001 Brannalarm R.S. 1,00 300 000,00 1 075

05.4.3.9000 Adgangskontroll og innbrudd R.S. 1,00 800 000,00 1 075

05.4.3.9002 Adgangskontrollerte dører stk 120 400,00 26 488 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.4.3.9006 Internfjernsyn, TVO stk 124 000,00 6 200 000,00 8 013, 025, 038, 050, 063

05.4.4.9000 Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje m2 120 245,45 26 454 000,00 5 013, 038, 050, 063

05.4.4.9001 Akuttvarsling 1,00 3 000 000,00 1 075

05.5.2.9001 Fellesantenne R.S. 1,00 500 000,00 1 075

05.5.3.9000 Interfjernsyn, TVO R.S. 1,00 500 000,00 1 075

05.5.6.9000 Bilde og AV-systemer m2 103 357,14 36 175 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.6.2.9000 Sentral driftsk. og automatisering R.S. 1,00 3 000 000,00 1 075

05.6.2.9005 Sentral driftsk. og automatisering stk 82 760,00 20 690 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.6.4.9000 Buss-system inkl. kabling m2 101 685,45 55 927 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

05.9000 Testing og prøving utover krav i NS3420 m2 97 160,00 4 858 000,00 5 013, 025, 038, 050, 063

06.2.1.9001 Heiser m2 102 400,00 38 912 000,00 5 014, 026, 039, 051, 064

06.2.2.9002 Varelagerautomater stk 2,00 14 000 000,00 1 076

06.2.9.9001 AGV stk 10,00 18 000 000,00 1 076

06.3.1.9000 Rørpostanlegg, stasjoner stk 100,00 12 500 000,00 1 076

06.5.3.9000 Transportrør, meter lm 650,00 3 250 000,00 1 076

06.5.3.9001 Nedkastsjakter m/sorterer stk 8,00 5 200 000,00 1 076

06.6.9000 Utstyr for hovedkjøkken R.S. 1,00 35 000 000,00 1 039

08.9000 Komplett konto 9 Generelle kostnader % 1 390 771 919,05 1 390 771 919,05 6 015, 027, 040, 052, 065, 077

09.2.9000 Etablering av nye nettstasjoner stk 1,00 5 000 000,00 5 016, 028, 041, 053, 066

09.9.9000 Anleggsbidrag høyspent (Lyse elnett) R.S. 1,00 6 000 000,00 1 078

09.9000 Komplett konto 9 Spesielle kostnader - Kunstnerisk utsmykking % 34 770 708,45 34 770 708,45 6 016, 028, 041, 053, 066, 078

10.9000 Komplett konto 10 Merverdiavgift % 1 460 222 195,70 1 460 222 195,70 6 017, 029, 042, 054, 067, 079
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Pris/BTA
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 18 979

Spesielle kostnader 31 713

Generelle kostnader 14 259

Utendørs 15 955

Andre installasjoner 298

Tele og automatisering 497

Elkraft 1 052

VVS-installasjoner 800

Bygning 6 961

Felleskostnader 4 382

Kalkyle
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 317 651 615

Spesielle kostnader 530 778 848

Generelle kostnader 238 656 651

Utendørs 267 029 800

Andre installasjoner 4 987 500

Tele og automatisering 8 310 827

Elkraft 17 604 067

VVS-installasjoner 13 397 250

Bygning 116 498 573

Felleskostnader 73 342 944

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 73 342 944 4 382 14,6%

02 Bygning 116 498 573 6 961 23,2%

03 VVS-installasjoner 13 397 250 800 2,7%

04 Elkraft 17 604 067 1 052 3,5%

05 Tele og automatisering 8 310 827 497 1,7%

06 Andre installasjoner 4 987 500 298 1,0%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 234 141 160 13 989 46,7%

07 Utendørs 267 029 800 15 955 53,3%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 501 170 960 29 944 100,0%

08 Generelle kostnader 238 656 651 14 259 47,6%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 739 827 611 44 203 147,6%

09 Spesielle kostnader 530 778 848 31 713 105,9%

10 Mva 317 651 615 18 979 63,4%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 1 588 258 074 94 895 316,9%

11 Forventet tillegg 0 0 0,0%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 1 588 258 074 94 895 316,9%

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 1 588 258 074 94 895 316,9%

13 Prisregulering 0 0 0,0%

SUM Kalkyle 1 588 258 074 94 895 316,9%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 16 737 m2

BYA Bebygd areal 4 750 m2

UMA Utvendig mark 46 150 m2



INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2  BTA Side
SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER 1 588 258 074 94 895 16 736,95 003

Delprosjekter (#7) :     
B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus 228 421 929 16 030 14 250 006
Infrastruktur (VA, Vei og El) 165 183 047 0 0 018
Landskap 207 743 087 0 0 026
Kulverter mellom bygg 126 093 411 66 858 1 886 036
Gangbroer 45 704 248 76 053 600,95 048
MTU 658 862 353 0 0 059
IKT 156 250 000 0 0 064
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PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

TOTALT 7 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 129     PRIS : 1 588 258 074     BTA : 16 736,95     PRIS/BTA : 94 895

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall

01 Felleskostnader 73 342 944 4 382 14,6% 5

02 Bygning 116 498 573 6 961 23,2% 17

03 VVS-installasjoner 13 397 250 800 2,7% 10

04 Elkraft 17 604 067 1 052 3,5% 28

05 Tele og automatisering 8 310 827 497 1,7% 24

06 Andre installasjoner 4 987 500 298 1,0% 1

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 234 141 160 13 989 46,7% 85

07 Utendørs 267 029 800 15 955 53,3% 23

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 501 170 960 29 944 100,0% 108

08 Generelle kostnader 238 656 651 14 259 47,6% 7

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 739 827 611 44 203 147,6% 115

09 Spesielle kostnader 530 778 848 31 713 105,9% 7

10 Mva 317 651 615 18 979 63,4% 7

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 1 588 258 074 94 895 316,9% 129

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 1 588 258 074 94 895 316,9% 129

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 1 588 258 074 94 895 316,9% 129

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0

 SUM Kalkyle 1 588 258 074 94 895 316,9% 129

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 16 73716 737 m2m2

BYA Bebygd areal 4 750 m2

UMA Utvendig mark 46 150 m2
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 18 979

Spesielle kostnader 31 713

Generelle kostnader 14 259

Utendørs 15 955

Andre installasjoner 298

Tele og automatisering 497

Elkraft 1 052

VVS-installasjoner 800

Bygning 6 961

Felleskostnader 4 382

Prisdato: Januar 2021

Medtatt i kalkylen:
Basiskostnad konto 01 - 10

Ikke medtatt:
Konto 11 Forventede tillegg
Konto 12 Usikkerhetsavsetning
Konto 13 Prisregulering
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PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

TOTALT 7 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 129     PRIS : 1 588 258 074     BTA : 16 736,95     PRIS/BTA : 94 895

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
01.EL Elementer 73 342 944 4 382 14,6% 5

SUM Felleskostnader 73 342 944 4 382 14,6% 5

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall
02.9 Andre bygningsmessige deler 2 840 323 170 0,6% 12
02.EL Elementer 113 658 250 6 791 22,7% 5

SUM Bygning 116 498 573 6 961 23,2% 17

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
03.1 Sanitær 2 197 595 131 0,4% 2
03.2 Varme 308 790 18 0,1% 2
03.3 Brannslokking 10 144 780 606 2,0% 4
03.6 Luftbehandling 746 085 45 0,1% 2

SUM VVS-installasjoner 13 397 250 800 2,7% 10

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 3 352 007 200 0,7% 6
04.3 Lavspent forsyning 9 979 780 596 2,0% 16
04.4 Lys 4 272 280 255 0,9% 6

SUM Elkraft 17 604 067 1 052 3,5% 28

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 213 750 13 0,0% 1
05.2 Integrert kommunikasjon 1 958 585 117 0,4% 4
05.3 Telefoni og personsøkning 948 760 57 0,2% 5
05.4 Alarm og signal 2 308 867 138 0,5% 6
05.5 Lyd og bilde 248 695 15 0,0% 2
05.6 Automatisering 2 632 170 157 0,5% 6

SUM Tele og automatisering 8 310 827 497 1,7% 24

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
06.2 Person- og varetransport 4 987 500 298 1,0% 1

SUM Andre installasjoner 4 987 500 298 1,0% 1

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall
07.3 Utendørs VVS 27 968 000 1 671 5,6% 2
07.4 Utendørs elkraft 7 624 500 456 1,5% 2
07.6 Veier og plasser 59 940 800 3 581 12,0% 2
07.7 Parker og hager 114 250 000 6 826 22,8% 10
07.EL Elementer 57 246 500 3 420 11,4% 9

SUM Utendørs 267 029 800 15 955 53,3% 23

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
08.2 Prosjektering 125 000 000 7 469 24,9% 2
08.EL Elementer 113 656 651 6 791 22,7% 5

SUM Generelle kostnader 238 656 651 14 259 47,6% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
09.1 Løst inventar og utstyr 527 089 883 31 493 105,2% 2
09.6 Kunstnerisk utsmykking 3 688 966 220 0,7% 5

SUM Spesielle kostnader 530 778 848 31 713 105,9% 7

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Mva 317 651 615 18 979 63,4% 7
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

TOTALT 7 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 129     PRIS : 1 588 258 074     BTA : 16 736,95     PRIS/BTA : 94 895

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

TOTALT 7 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 129     PRIS : 1 588 258 074     BTA : 16 736,95     PRIS/BTA : 94 895

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 1 352 283 108 80 796
29 Diverse bygningsmessig arbeid 2 840 323 170
31 Rørleggerarbeid 12 651 165 756
32 Ventilasjonsarbeid 746 085 45
42 Installasjoner for lavspenning 13 835 111 827
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 2 621 095 157
52 Installasjoner for alarm og signal 2 557 562 153
53 Installasjoner byggautomatisering 3 401 126 203
71 Anleggsgartnerarbeid 114 250 000 6 826
72 Anleggsarbeid på tomt 83 072 500 4 963
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 1 588 258 074 94 895
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 27 240 180 1 912 17,7% 1 009

02 Bygning 94 819 763 6 654 61,6% 5 010

03 VVS-installasjoner 11 287 500 792 7,3% 3 011

04 Elkraft 11 685 000 820 7,6% 11 012

05 Tele og automatisering 3 918 750 275 2,5% 7 013

06 Andre installasjoner 4 987 500 350 3,2% 1 014

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 153 938 693 10 803 100,0% 28  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 153 938 693 10 803 100,0% 28  

08 Generelle kostnader 27 708 965 1 944 18,0% 1 015

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 181 647 657 12 747 118,0% 29  

09 Spesielle kostnader 1 089 886 76 0,7% 1 016

10 Mva 45 684 386 3 206 29,7% 1 017

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 228 421 929 16 030 148,4% 31  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 228 421 929 16 030 148,4% 31  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 228 421 929 16 030 148,4% 31  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 228 421 929 16 030 148,4% 31  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 14 25014 250 m2m2

BYA Bebygd areal 4 750 m2

Pris/BTA - B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus

2 000 4 000 6 000 8 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 3 206

Spesielle kostnader 76

Generelle kostnader 1 944

Utendørs

Andre installasjoner 350

Tele og automatisering 275

Elkraft 820

VVS-installasjoner 792

Bygning 6 654

Felleskostnader 1 912

Påbygg parkeringshus (3 nye etasjer på 3 eksiterende),

Åpent hus, betongkonstruksjon. Fasade cortenstål gitter
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 27 240 180 1 912 17,7% 1

SUM Felleskostnader 27 240 180 1 912 17,7% 1

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.9 Andre bygningsmessige deler 2 194 763 154 1,4% 4 010
02.EL Elementer 92 625 000 6 500 60,2% 1

SUM Bygning 94 819 763 6 654 61,6% 5

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 2 137 500 150 1,4% 1 011
03.3 Brannslokking 9 150 000 642 5,9% 2 011

SUM VVS-installasjoner 11 287 500 792 7,3% 3

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 2 422 500 170 1,6% 2 012
04.3 Lavspent forsyning 5 985 000 420 3,9% 7 012
04.4 Lys 3 277 500 230 2,1% 2 012

SUM Elkraft 11 685 000 820 7,6% 11

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
213 750 15 0,1% 1 013

05.2 Integrert kommunikasjon 712 500 50 0,5% 1 013
05.3 Telefoni og personsøkning 712 500 50 0,5% 1 013
05.4 Alarm og signal 1 140 000 80 0,7% 2 013
05.6 Automatisering 1 140 000 80 0,7% 2 013

SUM Tele og automatisering 3 918 750 275 2,5% 7

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 4 987 500 350 3,2% 1 014

SUM Andre installasjoner 4 987 500 350 3,2% 1

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 27 708 965 1 944 18,0% 1

SUM Generelle kostnader 27 708 965 1 944 18,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 1 089 886 76 0,7% 1 016

SUM Spesielle kostnader 1 089 886 76 0,7% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 45 684 386 3 206 29,7% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksist. P-hus ELEMENTER : 31     PRIS : 228 421 929     BTA : 14 250     PRIS/BTA : 16 030

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 199 335 917 13 988
29 Diverse bygningsmessig arbeid 2 194 763 154
31 Rørleggerarbeid 11 287 500 792
42 Installasjoner for lavspenning 11 115 000 780
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 1 638 750 115
52 Installasjoner for alarm og signal 1 140 000 80
53 Installasjoner byggautomatisering 1 710 000 120
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 228 421 929 16 030
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 9 553 330 0 9,1% 1 021

02 Bygning 0 0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0 0,0% 0  

04 Elkraft 0 0 0,0% 0  

05 Tele og automatisering 0 0 0,0% 0  

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 9 553 330 0 9,1% 1  

07 Utendørs 95 533 300 0 90,9% 6 022

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 105 086 630 0 100,0% 7  

08 Generelle kostnader 26 271 658 0 25,0% 1 023

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 131 358 288 0 125,0% 8  

09 Spesielle kostnader 788 150 0 0,8% 1 024

10 Mva 33 036 609 0 31,4% 1 025

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 165 183 047 0 157,2% 10  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 165 183 047 0 157,2% 10  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 165 183 047 0 157,2% 10  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 165 183 047 0 157,2% 10  

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

Pris/BTA - Infrastruktur (VA, Vei og El)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

IS
Y

 C
al

cu
s

018SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

In
fr

a
s

tr
u

k
tu

r 
(V

A
, 

V
e

i 
o

g
 E

l)



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 9 553 330 0 9,1% 1

SUM Felleskostnader 9 553 330 0 9,1% 1

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.3 Utendørs VVS 27 968 000 0 26,6% 2 022
07.4 Utendørs elkraft 7 624 500 0 7,3% 2 022
07.6 Veier og plasser 59 940 800 0 57,0% 2 022

SUM Utendørs 95 533 300 0 90,9% 6

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 26 271 658 0 25,0% 1

SUM Generelle kostnader 26 271 658 0 25,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 788 150 0 0,8% 1 024

SUM Spesielle kostnader 788 150 0 0,8% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 33 036 609 0 31,4% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Infrastruktur (VA, Vei og El) ELEMENTER : 10     PRIS : 165 183 047     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Fag Navn Pris
00 <Ikke definert> 82 110 547
72 Anleggsarbeid på tomt 83 072 500
* Øvrige LCC aktiviteter 0

SUM 165 183 047
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 17 662 500 0 13,0% 1 029

02 Bygning 0 0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0 0,0% 0  

04 Elkraft 3 000 000 0 2,2% 1 030

05 Tele og automatisering 500 000 0 0,4% 1 031

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 21 162 500 0 15,6% 3  

07 Utendørs 114 250 000 0 84,4% 10 032

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 135 412 500 0 100,0% 13  

08 Generelle kostnader 29 790 750 0 22,0% 1 033

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 165 203 250 0 122,0% 14  

09 Spesielle kostnader 991 220 0 0,7% 1 034

10 Mva 41 548 617 0 30,7% 1 035

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 207 743 087 0 153,4% 16  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 207 743 087 0 153,4% 16  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 207 743 087 0 153,4% 16  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 207 743 087 0 153,4% 16  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 46 150 m2

Pris/BTA - Landskap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva

Spesielle kostnader

Generelle kostnader

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering

Elkraft

VVS-installasjoner

Bygning

Felleskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 17 662 500 0 13,0% 1

SUM Felleskostnader 17 662 500 0 13,0% 1

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.3 Lavspent forsyning 3 000 000 0 2,2% 1 030

SUM Elkraft 3 000 000 0 2,2% 1

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.2 Integrert kommunikasjon 500 000 0 0,4% 1 031

SUM Tele og automatisering 500 000 0 0,4% 1

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.7 Parker og hager 114 250 000 0 84,4% 10 032

SUM Utendørs 114 250 000 0 84,4% 10

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 29 790 750 0 22,0% 1

SUM Generelle kostnader 29 790 750 0 22,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 991 220 0 0,7% 1 034

SUM Spesielle kostnader 991 220 0 0,7% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 41 548 617 0 30,7% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Landskap ELEMENTER : 16     PRIS : 207 743 087     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Fag Navn Pris
00 <Ikke definert> 93 493 087
71 Anleggsgartnerarbeid 114 250 000
* Øvrige LCC aktiviteter 0

SUM 207 743 087
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 13 862 342 7 350 17,7% 1 039

02 Bygning 487 060 258 0,6% 4 040

03 VVS-installasjoner 1 508 800 800 1,9% 3 041

04 Elkraft 2 282 060 1 210 2,9% 8 042

05 Tele og automatisering 2 951 590 1 565 3,8% 8 043

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 21 091 852 11 183 26,9% 24  

07 Utendørs 57 246 500 30 353 73,1% 7 044

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 78 338 352 41 537 100,0% 31  

08 Generelle kostnader 21 934 738 11 630 28,0% 1 045

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 100 273 090 53 167 128,0% 32  

09 Spesielle kostnader 601 639 319 0,8% 1 046

10 Mva 25 218 682 13 372 32,2% 1 047

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 126 093 411 66 858 161,0% 34  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 126 093 411 66 858 161,0% 34  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 126 093 411 66 858 161,0% 34  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 126 093 411 66 858 161,0% 34  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 1 8861 886 m2m2

Pris/BTA - Kulverter mellom bygg

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 13 372

Spesielle kostnader 319

Generelle kostnader 11 630

Utendørs 30 353

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 565

Elkraft 1 210

VVS-installasjoner 800

Bygning 258

Felleskostnader 7 350
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 13 862 342 7 350 17,7% 1

SUM Felleskostnader 13 862 342 7 350 17,7% 1

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.9 Andre bygningsmessige deler 487 060 258 0,6% 4 040

SUM Bygning 487 060 258 0,6% 4

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.2 Varme 188 600 100 0,2% 1 041
03.3 Brannslokking 754 400 400 1,0% 1 041
03.6 Luftbehandling 565 800 300 0,7% 1 041

SUM VVS-installasjoner 1 508 800 800 1,9% 3

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 773 260 410 1,0% 2 042
04.3 Lavspent forsyning 754 400 400 1,0% 4 042
04.4 Lys 754 400 400 1,0% 2 042

SUM Elkraft 2 282 060 1 210 2,9% 8

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.2 Integrert kommunikasjon 565 800 300 0,7% 1 043
05.3 Telefoni og personsøkning 179 170 95 0,2% 2 043
05.4 Alarm og signal 886 420 470 1,1% 2 043
05.5 Lyd og bilde 188 600 100 0,2% 1 043
05.6 Automatisering 1 131 600 600 1,4% 2 043

SUM Tele og automatisering 2 951 590 1 565 3,8% 8

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.EL Elementer 57 246 500 30 353 73,1% 7

SUM Utendørs 57 246 500 30 353 73,1% 7

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 21 934 738 11 630 28,0% 1

SUM Generelle kostnader 21 934 738 11 630 28,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 601 639 319 0,8% 1 046

SUM Spesielle kostnader 601 639 319 0,8% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 25 218 682 13 372 32,2% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Kulverter mellom bygg ELEMENTER : 34     PRIS : 126 093 411     BTA : 1 886     PRIS/BTA : 66 858

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 118 863 901 63 024
29 Diverse bygningsmessig arbeid 487 060 258
31 Rørleggerarbeid 943 000 500
32 Ventilasjonsarbeid 565 800 300
42 Installasjoner for lavspenning 2 131 180 1 130
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 744 970 395
52 Installasjoner for alarm og signal 1 075 020 570
53 Installasjoner byggautomatisering 1 282 480 680
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 126 093 411 66 858
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 5 024 592 8 361 17,7% 1 051

02 Bygning 21 191 751 35 264 74,6% 8 052

03 VVS-installasjoner 600 950 1 000 2,1% 4 053

04 Elkraft 637 007 1 060 2,2% 8 054

05 Tele og automatisering 940 487 1 565 3,3% 8 055

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 28 394 786 47 250 100,0% 29  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 28 394 786 47 250 100,0% 29  

08 Generelle kostnader 7 950 540 13 230 28,0% 1 056

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 36 345 326 60 480 128,0% 30  

09 Spesielle kostnader 218 072 363 0,8% 1 057

10 Mva 9 140 850 15 211 32,2% 1 058

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 45 704 248 76 053 161,0% 32  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 45 704 248 76 053 161,0% 32  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 45 704 248 76 053 161,0% 32  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 45 704 248 76 053 161,0% 32  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 601601 m2m2

Pris/BTA - Gangbroer

8 000 16 000 24 000 32 000 40 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 15 211

Spesielle kostnader 363

Generelle kostnader 13 230

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 565

Elkraft 1 060

VVS-installasjoner 1 000

Bygning 35 264

Felleskostnader 8 361
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 5 024 592 8 361 17,7% 1

SUM Felleskostnader 5 024 592 8 361 17,7% 1

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.9 Andre bygningsmessige deler 158 501 264 0,6% 4 052
02.EL Elementer 21 033 250 35 000 74,1% 4

SUM Bygning 21 191 751 35 264 74,6% 8

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 60 095 100 0,2% 1 053
03.2 Varme 120 190 200 0,4% 1 053
03.3 Brannslokking 240 380 400 0,8% 1 053
03.6 Luftbehandling 180 285 300 0,6% 1 053

SUM VVS-installasjoner 600 950 1 000 2,1% 4

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 156 247 260 0,6% 2 054
04.3 Lavspent forsyning 240 380 400 0,8% 4 054
04.4 Lys 240 380 400 0,8% 2 054

SUM Elkraft 637 007 1 060 2,2% 8

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.2 Integrert kommunikasjon 180 285 300 0,6% 1 055
05.3 Telefoni og personsøkning 57 090 95 0,2% 2 055
05.4 Alarm og signal 282 446 470 1,0% 2 055
05.5 Lyd og bilde 60 095 100 0,2% 1 055
05.6 Automatisering 360 570 600 1,3% 2 055

SUM Tele og automatisering 940 487 1 565 3,3% 8

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 7 950 540 13 230 28,0% 1

SUM Generelle kostnader 7 950 540 13 230 28,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 218 072 363 0,8% 1 057

SUM Spesielle kostnader 218 072 363 0,8% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 9 140 850 15 211 32,2% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : Gangbroer ELEMENTER : 32     PRIS : 45 704 248     BTA : 600,95     PRIS/BTA : 76 053

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 43 367 303 72 165
29 Diverse bygningsmessig arbeid 158 501 264
31 Rørleggerarbeid 420 665 700
32 Ventilasjonsarbeid 180 285 300
42 Installasjoner for lavspenning 588 931 980
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 237 375 395
52 Installasjoner for alarm og signal 342 542 570
53 Installasjoner byggautomatisering 408 646 680
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 45 704 248 76 053
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 0 0 0,0% 0  

02 Bygning 0 0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0 0,0% 0  

04 Elkraft 0 0 0,0% 0  

05 Tele og automatisering 0 0 0,0% 0  

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

08 Generelle kostnader 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

09 Spesielle kostnader 527 089 883 0 0,0% 2 062

10 Mva 131 772 471 0 0,0% 1 063

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 658 862 353 0 0,0% 3  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 658 862 353 0 0,0% 3  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 658 862 353 0 0,0% 3  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 658 862 353 0 0,0% 3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.1 Løst inventar og utstyr 527 089 883 0 0,0% 2 062

SUM Spesielle kostnader 527 089 883 0 0,0% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 131 772 471 0 0,0% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : MTU ELEMENTER : 3     PRIS : 658 862 353     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Fag Navn Pris
00 <Ikke definert> 658 862 353
* Øvrige LCC aktiviteter 0

SUM 658 862 353
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader MTU 2 elementer 0

09.1.3.003 MTU Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 1,00 R.S. 468 524 340,00 468 524 340 0 0

09.1.3.9000 Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 1,00 R.S. 468 524 340,00 468 524 340 0 0

09.1.3.004 MTU Administrasjon (10% av brutto utstyrskalkyle) 1,00 R.S. 58 565 542,50 58 565 543 0 0

09.1.3.9003 Administrasjon (10% av brutto utstyrskalkyle) 1,00 R.S. 58 565 542,50 58 565 543 0 0

SUM 09 Spesielle kostnader MTU 527 089 883 0 0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER Bygganalyse

DELPROSJEKT : MTU Olle Rudén

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER : 2     PRIS : 527 089 883     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER Bygganalyse

DELPROSJEKT : MTU Olle Rudén

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER : 2     PRIS : 527 089 883     BTA : 0     PRIS/BTA : 0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva MTU 0

10.001 MTU Konto 10 Merverdiavgift 527 089 882,50 % K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09 0,25 131 772 471 0 0

10.9000 Komplett konto 10 Merverdiavgift 131 772 470,63 % 1,00 131 772 471 0 0

SUM 10 Mva MTU 131 772 471 0 0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER Bygganalyse

DELPROSJEKT : MTU Olle Rudén

KONTO : 10 Mva ELEMENTER : 1     PRIS : 131 772 471     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER Bygganalyse

DELPROSJEKT : MTU Olle Rudén

KONTO : 10 Mva ELEMENTER : 1     PRIS : 131 772 471     BTA : 0     PRIS/BTA : 0
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 0 0 0,0% 0  

02 Bygning 0 0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0 0,0% 0  

04 Elkraft 0 0 0,0% 0  

05 Tele og automatisering 0 0 0,0% 0  

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

08 Generelle kostnader 125 000 000 0 0,0% 2 067

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 125 000 000 0 0,0% 2  

09 Spesielle kostnader 0 0 0,0% 0  

10 Mva 31 250 000 0 0,0% 1 068

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 156 250 000 0 0,0% 3  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 156 250 000 0 0,0% 3  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 156 250 000 0 0,0% 3  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 156 250 000 0 0,0% 3  
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.2 Prosjektering 125 000 000 0 0,0% 2 067

SUM Generelle kostnader 125 000 000 0 0,0% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 31 250 000 0 0,0% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - B. ANDRE PROSJEKTER

DELPROSJEKT : IKT ELEMENTER : 3     PRIS : 156 250 000     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Fag Navn Pris
00 <Ikke definert> 156 250 000
* Øvrige LCC aktiviteter 0

SUM 156 250 000
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

01.9000 Komplett rigg og drift % 73 342 944,01 73 342 944,01 5 009, 021, 029, 039, 051

02.9.2.9000 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS % 669 862,50 669 862,50 5 010, 040, 052

02.9.2.9001 Branntetting for VVS % 401 917,50 401 917,50 5 010, 040, 052

02.9.2.9002 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro % 1 096 095,75 1 096 095,75 5 010, 040, 052

02.9.2.9003 Branntetting for elektro % 672 446,81 672 446,81 5 010, 040, 052

02.9002 Komplett konto 2 Bygning Påbygg i 3. etasjer på eksist. P-hus m2 14 250,00 92 625 000,00 1 010

02.9008 Gangbro mellom OPT4 og OPT5-N i 1-etasje m 171,70 21 033 250,00 4 052

03.1.9000 Vanninnlegg/overvann/spillvann m2 14 250,00 2 137 500,00 1 011

03.1.9001 Overvann avrenning m2 600,95 60 095,00 1 053

03.2.9000 Varmeanlegg m2 600,95 120 190,00 1 053

03.2.9001 Varmeanlegg m2 1 886,00 188 600,00 1 041

03.3.9000 Sprinkleranlegg m2 14 250,00 8 550 000,00 1 011

03.3.9001 Brannskap inkl. rørarbeider stk 12,00 600 000,00 1 011

03.3.9002 Sprinkleranlegg m2 1 886,00 754 400,00 1 041

03.3.9003 Sprinkleranlegg m2 600,95 240 380,00 1 053

03.6.9000 Luftbehandling m2 1 886,00 565 800,00 1 041

03.6.9001 Luftbehandling m2 600,95 180 285,00 1 053

04.1.1.9000 Bæresystemer m2 10 140,46 3 042 137,50 3 012, 042, 054

04.1.2.9000 Jordingsanlegg m2 2 582,25 309 869,50 3 012, 042, 054

04.3.2.1.9000 Normalkraft m2 7 125,00 356 250,00 3 012

04.3.2.9001 Stigekabler m2 814,29 285 000,00 3 012

04.3.3.9001 Kursopplegg m2 3 446,87 1 723 434,00 3 012, 042, 054

04.3.3.9007 Normalkraft behandlingsbygg stk 2 746,27 961 195,00 3 012, 042, 054

04.3.3.9010 Gruppe 2 fordeling stk 24 937,50 2 493 750,00 3 012

04.3.4.9002 Kursopplegg generelle vent.systemer og operasjon m2 1 564,78 391 195,00 3 012, 042, 054

04.3.4.9012 Automatikk fordeling i hovedfordelingsområdet m2 6 407,97 768 956,00 3 012, 042, 054

04.3.5.9001 Belysningsutstyr m2 4 960,58 3 720 432,50 3 012, 042, 054

04.3.9000 Lavspent forsyning R.S. 1,00 3 000 000,00 1 030

04.4.3.9000 Nødlys m2 11 036,95 551 847,50 3 012, 042, 054

05.1.5.9002 Rack KR og GR m2 3 562,50 213 750,00 3 013

05.2.1.9000 Integrert kommunikasjon R.S. 1,00 500 000,00 1 031

05.2.1.9004 Spredenett dobbelpunkt m2 3 241,30 1 458 585,00 3 013, 043, 055

05.3.4.9000 Porttelefoner m2 2 486,95 12 434,75 3 043, 055

05.3.9.9000 Nødnett og mobildekning m2 10 403,62 936 325,50 3 013, 043, 055

05.4.2.9000 Brannalarmanlegg m2 4 765,13 1 334 237,50 3 013, 043, 055

05.4.3.9002 Adgangskontrollerte dører stk 3 360,79 974 629,00 3 013, 043, 055

05.4.3.9006 Internfjernsyn, TVO stk 3 552,79 248 695,00 3 043, 055

05.6.2.9005 Sentral driftsk. og automatisering stk 3 202,17 800 542,50 3 013, 043, 055

05.6.4.9000 Buss-system inkl. kabling m2 3 330,23 1 831 627,50 3 013, 043, 055

06.2.1.9001 Heiser stk 13 125,00 4 987 500,00 1 014

07.3.9000 Hovedgrøfter VA - Torg 28, 26 og ring til torg 25 m 610,00 9 760 000,00 1 022

07.3.9001 Stikkledningsgrøfter, internt OPT1, 2, 4, 5 - 8 stk x 50 m m 400,00 4 000 000,00 1 022
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

07.3.9002 Drenering veier - Torg 28, 26 og ring til torg 25 m2 6 100,00 1 220 000,00 1 022

07.3.9003 Drenering plasser - OPT11, 2, 4, 5, utvidelse torg 24/25 m2 23 360,00 5 840 000,00 1 022

07.3.9004 Videreføre vannvei øst/bekk fram til eksisterende bekk m 350,00 3 500 000,00 1 022

07.3.9005 Uspesifisert - VA kr 1,00 3 648 000,00 1 022

07.4.9000 Uspesifisert - El kr 1,00 994 500,00 1 022

07.6.9000 Rundkjøring Madlavegen stk 1,00 5 000 000,00 1 022

07.6.9001 Adkomstveg m2 2 500,00 5 000 000,00 1 022

07.6.9002 Akuttvegen m2 1 400,00 2 800 000,00 1 022

07.6.9003 Ny GS-veg eks. bru m2 2 100,00 1 575 000,00 1 022

07.6.9004 Kantstein m 550,00 467 500,00 1 022

07.6.9005 Fylling GS-veg m3 700,00 455 000,00 1 022

07.6.9006 GS-bru m2 1 000,00 20 000 000,00 1 022

07.6.9007 Torg 26/28 m2 4 800,00 14 400 000,00 1 022

07.6.9008 Skilt/oppmerking m 1 300,00 455 000,00 1 022

07.6.9009 Riving asfalt Madlavegen m2 1 200,00 300 000,00 1 022

07.6.9010 Trafikkavvikling R.S. 1,00 1 500 000,00 1 022

07.6.9011 Steindekke trafikkøyer m2 200,00 170 000,00 1 022

07.6.9012 Uspesifisert - Vei kr 1,00 7 818 300,00 1 022

07.7.9000 Tilpassing park og opparbeidelse rundet bebyggelse m2 1 000,00 1 500 000,00 1 032

07.7.9001 Areal mot kollektivakse m2 250,00 500 000,00 2 032

07.7.9002 Gårdsrom m2 7 550,00 22 650 000,00 4 032

07.7.9003 Tilpassing til eks. Grøndrag mot BT1 m2 1 000,00 2 000 000,00 2 032

07.7.9004 Takhage m2 250,00 750 000,00 1 032

07.7.9005 Park m2 12 700,00 15 240 000,00 2 032

07.7.9006 Midlertidig opparbeidelse fremtidig byggefelt i nord m2 6 800,00 4 080 000,00 1 032

07.7.9009 Inngang PHV sør m2 900,00 3 150 000,00 1 032

07.7.9010 Opparbeidelse torg, inkl. kollektivakser m2 6 000,00 21 000 000,00 1 032

07.7.9011 Opparbeidelse vannvei og tilpassing terreng/mot kommunale arealer m2 7 650,00 15 300 000,00 1 032

07.7.9013 Marksikring og tilpassing mot vei m2 22 400,00 4 480 000,00 3 032

07.7.9015 Turveg fra BT1 m2 350,00 1 050 000,00 1 032

07.7.9016 Sikkerhetstiltak i park for PHV R.S. 1,00 5 000 000,05 1 032

07.7.9017 Intensiv takhage PHV m2 1 650,00 4 950 000,00 2 032

07.7.9018 Gårdsrom PHV m2 4 200,00 12 600 000,00 1 032

07.9000 Kryssing mellom OPT4 og OPT5 - Inkl. uspesifisert R.S. 1,00 6 300 000,00 1 044

07.9001 Lysmaster - Akuttvei stk 10,00 350 000,00 1 022

07.9002 Tekniske anlegg kulvert i U2 m2 321,00 8 025 000,00 6 044

07.9003 Person og varetransport kulvert i U2 m2 284,50 9 673 000,00 6 044

07.9010 Hall ved siden av person og varetransport kulvert m2 408,00 12 240 000,00 1 044

07.9011 Person og varetransport kulvert i U1 m2 321,00 8 988 000,00 6 044

07.9012 Tekniske anlegg kulvert i U3 m2 414,50 12 020 500,00 6 044

07.9014 Lysmaster - Torg 26/28 stk 32,00 1 120 000,00 1 022

07.9015 Lysmaster - Adkomstvei stk 10,00 350 000,00 1 022
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

07.9016 Lysmaster - Bro GS-vei stk 10,00 300 000,00 1 022

07.9017 Lysmaster - Rundkjøring stk 20,00 800 000,00 1 022

07.9018 OPI-kanaler/rør i grøft m 1 561,00 3 122 000,00 1 022

07.9019 Trekkekummer etc. stk 16,00 288 000,00 1 022

07.9020 Tennskap og andre kostnader stk 1,00 300 000,00 1 022

08.2.9000 IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING R.S. 1,00 103 000 000,00 1 067

08.2.9001 IKT PROSJEKTGJENNOMFØRING R.S. 1,00 22 000 000,00 1 067

08.9000 Komplett konto 8 Generelle kostnader % 113 656 650,73 113 656 650,73 5 015, 023, 033, 045, 056

09.1.3.9000 Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler R.S. 1,00 468 524 340,00 1 062

09.1.3.9003 Administrasjon (10% av brutto utstyrskalkyle) R.S. 1,00 58 565 542,50 1 062

09.9000 Komplett konto 9 Spesielle kostnader - Kunstnerisk utsmykking % 3 688 965,67 3 688 965,67 5 016, 024, 034, 046, 057

10.9000 Komplett konto 10 Merverdiavgift % 317 651 614,82 317 651 614,82 7 017, 025, 035, 047, 058, 063, 068
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ISY Calcus

Prosjektbok

inkl. prislinjer

Versjon 8.0

Bygganalyse

Olle Rudén

07.09.2021

( 16:08 )

SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGINGSUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

Pris/BTA

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 3 956

Spesielle kostnader 94

Generelle kostnader 3 146

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 575

Elkraft 1 490

VVS-installasjoner 2 850

Bygning 4 443

Felleskostnader 2 227

Kalkyle

800 000 1 600 000 2 400 000 3 200 000 4 000 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 2 769 360

Spesielle kostnader 66 068

Generelle kostnader 2 202 274

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 102 500

Elkraft 1 043 000

VVS-installasjoner 1 995 000

Bygning 3 109 785

Felleskostnader 1 558 811

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 1 558 811 2 227 17,7%

02 Bygning 3 109 785 4 443 35,3%

03 VVS-installasjoner 1 995 000 2 850 22,6%

04 Elkraft 1 043 000 1 490 11,8%

05 Tele og automatisering 1 102 500 1 575 12,5%

06 Andre installasjoner 0 0 0,0%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0%

07 Utendørs 0 0 0,0%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0%

08 Generelle kostnader 2 202 274 3 146 25,0%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 11 011 370 15 731 125,0%

09 Spesielle kostnader 66 068 94 0,8%

10 Mva 2 769 360 3 956 31,4%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2%

11 Forventet tillegg 0 0 0,0%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2%

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 13 846 798 19 781 157,2%

13 Prisregulering 0 0 0,0%

SUM Kalkyle 13 846 798 19 781 157,2%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 700 m2



INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2  BTA Side
SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING 13 846 798 19 781 700 003

Delprosjekter :     
C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. 13 846 798 19 781 700 006
C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger 0 0 0 017
INDEX(Prislinjer)    019
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Bygganalyse Olle Rudén
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TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall

01 Felleskostnader 1 558 811 2 227 17,7% 1

02 Bygning 3 109 785 4 443 35,3% 5

03 VVS-installasjoner 1 995 000 2 850 22,6% 4

04 Elkraft 1 043 000 1 490 11,8% 9

05 Tele og automatisering 1 102 500 1 575 12,5% 11

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0% 30

07 Utendørs 0 0 0,0% 0

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0% 30

08 Generelle kostnader 2 202 274 3 146 25,0% 1

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 11 011 370 15 731 125,0% 31

09 Spesielle kostnader 66 068 94 0,8% 1

10 Mva 2 769 360 3 956 31,4% 1

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2% 33

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2% 33

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 13 846 798 19 781 157,2% 33

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0

 SUM Kalkyle 13 846 798 19 781 157,2% 33

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 700700 m2m2

Pris/BTA

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 3 956

Spesielle kostnader 94

Generelle kostnader 3 146

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 575

Elkraft 1 490

VVS-installasjoner 2 850

Bygning 4 443

Felleskostnader 2 227

Prisdato: Januar 2021

Medtatt i kalkylen:
Basiskostnad konto 01 - 10

Ikke medtatt:
Konto 11 Forventede tillegg
Konto 12 Usikkerhetsavsetning
Konto 13 Prisregulering

003SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

S
U

S
 B

y
g

g
e

tr
in

n
 2

 -
 C

. 
O

M
B

Y
G

G
IN

G



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
01.EL Elementer 1 558 811 2 227 17,7% 1

SUM Felleskostnader 1 558 811 2 227 17,7% 1

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall
02.9 Andre bygningsmessige deler 309 785 443 3,5% 4
02.EL Elementer 2 800 000 4 000 31,8% 1

SUM Bygning 3 109 785 4 443 35,3% 5

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall
03.1 Sanitær 1 400 000 2 000 15,9% 1
03.3 Brannslokking 105 000 150 1,2% 1
03.4 Gass og trykkluft 350 000 500 4,0% 1
03.6 Luftbehandling 140 000 200 1,6% 1

SUM VVS-installasjoner 1 995 000 2 850 22,6% 4

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall
04.0 Generelle kostnader elkraft 35 000 50 0,4% 1
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 119 000 170 1,4% 3
04.3 Lavspent forsyning 525 000 750 6,0% 4
04.4 Lys 364 000 520 4,1% 1

SUM Elkraft 1 043 000 1 490 11,8% 9

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 35 000 50 0,4% 1
05.2 Integrert kommunikasjon 175 000 250 2,0% 1
05.3 Telefoni og personsøkning 108 500 155 1,2% 3
05.4 Alarm og signal 364 000 520 4,1% 3
05.5 Lyd og bilde 140 000 200 1,6% 1
05.6 Automatisering 280 000 400 3,2% 2

SUM Tele og automatisering 1 102 500 1 575 12,5% 11

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
08.EL Elementer 2 202 274 3 146 25,0% 1

SUM Generelle kostnader 2 202 274 3 146 25,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall
09.6 Kunstnerisk utsmykking 66 068 94 0,8% 1

SUM Spesielle kostnader 66 068 94 0,8% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall
SUM Mva 2 769 360 3 956 31,4% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 9 578 513 13 684
29 Diverse bygningsmessig arbeid 309 785 443
31 Rørleggerarbeid 1 855 000 2 650
32 Ventilasjonsarbeid 140 000 200
42 Installasjoner for lavspenning 987 000 1 410
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 241 500 345
52 Installasjoner for alarm og signal 399 000 570
53 Installasjoner byggautomatisering 336 000 480
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 13 846 798 19 781
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 1 558 811 2 227 17,7% 1 009

02 Bygning 3 109 785 4 443 35,3% 5 010

03 VVS-installasjoner 1 995 000 2 850 22,6% 4 011

04 Elkraft 1 043 000 1 490 11,8% 9 012

05 Tele og automatisering 1 102 500 1 575 12,5% 11 013

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0% 30  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 8 809 096 12 584 100,0% 30  

08 Generelle kostnader 2 202 274 3 146 25,0% 1 014

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 11 011 370 15 731 125,0% 31  

09 Spesielle kostnader 66 068 94 0,8% 1 015

10 Mva 2 769 360 3 956 31,4% 1 016

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2% 33  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 13 846 798 19 781 157,2% 33  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 13 846 798 19 781 157,2% 33  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 13 846 798 19 781 157,2% 33  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 700700 m2m2

Pris/BTA - C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger.

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva 3 956

Spesielle kostnader 94

Generelle kostnader 3 146

Utendørs

Andre installasjoner

Tele og automatisering 1 575

Elkraft 1 490

VVS-installasjoner 2 850

Bygning 4 443

Felleskostnader 2 227

Antall etasjer: 1

Bygningsmassen er meget godt preparert for ombygging. 

 Sengepost, 20 nye sengerom med bad innenfor eksisterende akser og føringssystem.
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.EL Elementer 1 558 811 2 227 17,7% 1

SUM Felleskostnader 1 558 811 2 227 17,7% 1

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.9 Andre bygningsmessige deler 309 785 443 3,5% 4 010
02.EL Elementer 2 800 000 4 000 31,8% 1

SUM Bygning 3 109 785 4 443 35,3% 5

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 1 400 000 2 000 15,9% 1 011
03.3 Brannslokking 105 000 150 1,2% 1 011
03.4 Gass og trykkluft 350 000 500 4,0% 1 011
03.6 Luftbehandling 140 000 200 1,6% 1 011

SUM VVS-installasjoner 1 995 000 2 850 22,6% 4

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 35 000 50 0,4% 1 012
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 119 000 170 1,4% 3 012
04.3 Lavspent forsyning 525 000 750 6,0% 4 012
04.4 Lys 364 000 520 4,1% 1 012

SUM Elkraft 1 043 000 1 490 11,8% 9

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 35 000 50 0,4% 1 013
05.2 Integrert kommunikasjon 175 000 250 2,0% 1 013
05.3 Telefoni og personsøkning 108 500 155 1,2% 3 013
05.4 Alarm og signal 364 000 520 4,1% 3 013
05.5 Lyd og bilde 140 000 200 1,6% 1 013
05.6 Automatisering 280 000 400 3,2% 2 013

SUM Tele og automatisering 1 102 500 1 575 12,5% 11

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.EL Elementer 2 202 274 3 146 25,0% 1

SUM Generelle kostnader 2 202 274 3 146 25,0% 1

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.6 Kunstnerisk utsmykking 66 068 94 0,8% 1 015

SUM Spesielle kostnader 66 068 94 0,8% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 2 769 360 3 956 31,4% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.1 Omb. bygg A - fra polik. til senger. ELEMENTER : 33     PRIS : 13 846 798     BTA : 700     PRIS/BTA : 19 781

Fag Navn Pris Pris/BTA
00 <Ikke definert> 9 578 513 13 684
29 Diverse bygningsmessig arbeid 309 785 443
31 Rørleggerarbeid 1 855 000 2 650
32 Ventilasjonsarbeid 140 000 200
42 Installasjoner for lavspenning 987 000 1 410
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 241 500 345
52 Installasjoner for alarm og signal 399 000 570
53 Installasjoner byggautomatisering 336 000 480
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0

SUM 13 846 798 19 781
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger ELEMENTER : 0     PRIS : 0     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger ELEMENTER : 0     PRIS : 0     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 0 0 0,0% 0  

02 Bygning 0 0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0 0,0% 0  

04 Elkraft 0 0 0,0% 0  

05 Tele og automatisering 0 0 0,0% 0  

06 Andre installasjoner 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

07 Utendørs 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

08 Generelle kostnader 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

09 Spesielle kostnader 0 0 0,0% 0  

10 Mva 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

11 Forventet tillegg 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 0 0 0,0% 0  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 0 0 0,0% 0  

13 Prisregulering 0 0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 0 0 0,0% 0  
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Pris/BTA - C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
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10

09
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 07.09.2021

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger ELEMENTER : 0     PRIS : 0     BTA : 0     PRIS/BTA : 0

Bygganalyse Olle Rudén

PROSJEKT : SUS Byggetrinn 2 - C. OMBYGGING

DELPROSJEKT : C.2 Omb. tekn. rom for kulvertilpaninger ELEMENTER : 0     PRIS : 0     BTA : 0     PRIS/BTA : 0
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

01.9000 Komplett rigg og drift % 1 558 811,27 1 558 811,27 1 009

02.9.2.9000 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS % 99 750,00 99 750,00 1 010

02.9.2.9001 Branntetting for VVS % 59 850,00 59 850,00 1 010

02.9.2.9002 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro % 85 820,00 85 820,00 1 010

02.9.2.9003 Branntetting for elektro % 64 365,00 64 365,00 1 010

02.9000 Komplett konto 2 Bygning Ombygging bygg A - fra poliklikk til sengerom m2 700,00 2 800 000,00 1 010

03.1.9000 Sanitæranlegg m2 700,00 1 400 000,00 1 011

03.3.9000 Tilpasning sprinkleranlegg m2 700,00 105 000,00 1 011

03.4.9000 Komplettering/tilpasning medisinske gassanlegg m2 700,00 350 000,00 1 011

03.6.9000 Tilpasning luftbehandlingsanlegg m2 700,00 140 000,00 1 011

04.1.1.9000 Bæresystemer m2 116,67 35 000,00 1 012

04.1.2.9000 Jordingsanlegg m2 116,67 14 000,00 1 012

04.1.4.9006 Pasientkanaler med gass (snittpris) stk 318,18 70 000,00 1 012

04.3.3.9001 Kursopplegg m2 560,00 280 000,00 1 012

04.3.3.9007 Normalkraft behandlingsbygg stk 300,00 105 000,00 1 012

04.3.4.9002 Kursopplegg generelle vent.systemer og operasjon m2 336,00 84 000,00 1 012

04.3.4.9012 Automatikk fordeling i hovedfordelingsområdet m2 466,67 56 000,00 1 012

04.3.5.9001 Belysningsutstyr m2 485,33 364 000,00 1 012

04.9000 Testing og prøving utover krav i NS3420 m2 700,00 35 000,00 1 012

05.2.1.9004 Spredenett dobbelpunkt m2 388,89 175 000,00 1 013

05.3.2.9000 Telefoni m2 135,48 42 000,00 1 013

05.3.4.9000 Porttelefoner m2 700,00 3 500,00 1 013

05.3.9.9000 Nødnett og mobildekning m2 700,00 63 000,00 1 013

05.4.2.9000 Brannalarmanlegg m2 500,00 140 000,00 1 013

05.4.3.9002 Adgangskontrollerte dører stk 241,38 70 000,00 1 013

05.4.4.9000 Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje m2 770,00 154 000,00 1 013

05.5.6.9000 Bilde og AV-systemer R.S. 400,00 140 000,00 1 013

05.6.2.9005 Sentral driftsk. og automatisering stk 140,00 35 000,00 1 013

05.6.4.9000 Buss-system inkl. kabling m2 445,45 245 000,00 1 013

05.9000 Testing og prøving utover krav i NS3420 m2 700,00 35 000,00 1 013

08.9000 Komplett konto 8 Generelle kostnader % 2 202 274,07 2 202 274,07 1 014

09.9000 Komplett konto 9 Spesielle kostnader - Kunstnerisk utsmykking % 66 068,22 66 068,22 1 015

10.9000 Komplett konto 10 Merverdiavgift % 2 769 359,64 2 769 359,64 1 016
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1. Sammendrag 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 

Generelle opplysninger 

Type analyse Usikkerhetsanalyse Gruppeprosess gjennomført 29. september 2021 

Prosjekt 
Prosjektnavn Prosjekteier 

Nye SUS BT2 Fase 1 Sykehusbygg 

Prosjektfase Konseptfase Prosjektperiode 
2022 -2028 

(Start forprosjekt 2022) 

Prisnivå 
Januar 2021 

  

Resultater (MNOK inkl. mva.) 

Basisestimat 

 

 

Forventet 

tillegg 

Forventet 

kostnad 

P70 P85 Standard-

avvik 

Standard-

avvik i % 

1 577,0 134,3 1 711,3 1 813,5 1 931,0 204,8 12,0 % 
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1.2 Prosessleders kommentar 

 

Det ble gjennomført en forenklet gruppeprosess digitalt på Teams 29. september 2021. I 

gruppesamlingen var prosjektledelsen hos Helse Stavanger, prosjektledelsen i Sykehusbygg og 

rådgivergruppen representert samt kalkyleansvarlig fra Bygganalyse. I gruppeprosessen ble det gjort 

oppdateringer i situasjonskartet og risikoregisteret samt trippelestimatene for fase 1 (dvs. 

delprosjektene OPT-1 og SH2-1). Endringene ble gjort i forhold til den tidligere usikkerhetsanalysen 

for hele prosjektet Nye SUS BT2, som foreligger i en egen rapport.   

 

Det ble identifisert 32 usikkerheter. 4 av usikkerhetene ble klassifisert i rød kritikalitetskategori. 17 av 

usikkerhetene ble klassifisert i gul kritikalitetskategori. I tillegg ble det identifisert 6 

kostnadsbesparende muligheter.  

 

Usikkerhetsdriverne som ble vurdert til å bidra mest til kostnads- og usikkerhetsbildet var knyttet til 

marked, prosjektutvikling, løsning og omfang samt entreprenør. 

 

Forventet kostnad ble på 1 711 millioner kroner inkl. mva. mens P85 ble beregnet til 1 931 millioner 

kroner inkl. mva. Standardavviket ble beregnet til 12 % av forventet kostnad.  

 

Standardavviket kan virke noe lavt for en tidlig prosjektfase, men må ses i sammenheng med at 

basisestimatet er beregnet med utgangspunkt i kvadratmeterkostnader for gjennomførte prosjekter, 

bla. Nye SUS Byggetrinn 1. 

 

Det understrekes at usikkerhetsanalysen er et øyeblikksbilde av prosjektet med grunnlag i fremlagt 

informasjon og de vurderingene som ble gjort av analysegruppen. Hendelser og tiltak etter analysen 

kan bidra til å endre usikkerhets- og kostnadsbildet som er presentert i denne rapporten. 

 

 

 

 

 

Oslo, 07.10.2021 

 

 

Sverre Haanæs 

Prosessleder 
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2. Introduksjon 

2.1 Om oppdraget 

 

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført på oppdrag fra Helse Stavanger HF.  

 

Analysen inngår i prosjektleveransene fra konseptfasen og er en del av beslutningsgrunnlaget som 

skal fremlegges før investeringsbeslutning. 

 

En sentral del av analysen var gruppesamlingen hvor analysegruppen sammen vurderte og 

kvantifiserte usikkerhetsbildet av prosjektet. I gruppesamlingen var prosjektledelsen hos Helse 

Stavanger, prosjektledelsen i Sykehusbygg og rådgivergruppen representert samt kalkyleansvarlig 

hos Bygganalyse. 

 

Denne analysen, som omfatter fase 1 av byggetrinn 2, ble gjennomført som en oppdatering av 

tidligere analyse for byggetrinn 2 i sin helhet. Analysen som omfattet hele byggetrinn 2 ble 

gjennomført med gruppesamlinger 9. og 10. september. Resultatet herfra er dokumentert i egen 

rapport. 

 

 

2.2 Om prosjektet 

 

Nye SUS byggetrinn 1 (BT1) er nå i byggefasen. Nye SUS byggetrinn 2 (BT2) er planlagt som en 

utvidelse av byggetrinn 1 på tilgrensende tomt. Denne usikkerhetsanalysen omfatter fase 1 av 

byggetrinn 2. Etter ferdigstillelse er byggetrinn 2, herunder fase 1 av utbyggingen, sammen med 

byggetrinn 1 forutsatt å fremstå som et enhetlig sykehus. 

 

Nye SUS BT2 fase 1 har et samlet areal på omkring 20 128 m2 bta. Prosjektet består av 2 

delprosjekter: 

 

• SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 

 

• OPT1 – Forskning og undervisning 

 

I tillegg er prosjektet organisert med delprosjekt for tverrgående teknikk, infrastruktur, MTU, IKT, 

ombygging / bygningsmessige tilpasninger byggetrinn 1 og utomhusarbeider. 
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Illustrasjonen nedenfor viser fremtidig situasjon når både byggetrinn 1 og 2 er gjennomført. SH2-1 og 

OPT1, som utgjør byggetrinn 2 fase 1, er her markert med sirkler. 

 

 
Illustrasjon med utgangspunkt i tegning hentet fra presentasjon av skisseprosjekt 

 

 

2.3 Målet med analysen 

 

Målet med usikkerhetsanalysen er å beregne forventet kostnad for prosjektgjennomføringen og 

samtidig foreta en kvantifisering av kostnadsusikkerheten. 

 

I tillegg skal analysen gi et kvalitativt bilde av prosjektusikkerheten med en prioritert oversikt over de 

viktigste usikkerhetene. 
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2.4 Agenda for gruppesamlingen, metode og verktøy 

 

Gruppesamlingen 29. september hadde følgende agenda: 

 

• Presentasjon av deltakerne og prosessen 

 

• Prosjektomfang fase 1 

 

• Forutsetninger for analysen 

 

• Oppdatering av kvalitativt usikkerhetsbilde fra tidligere analyse av SUS BT2 

• Situasjonskart (stjernediagram) - Overordnet vurdering av usikkerhetsbildet 

• Usikkerhetsregister 

 

• Oppdatering av kvantitativt usikkerhetsbilde 

• Trippelestimat for usikkerhetsdriverne 

• Trippelestimat for kalkylepostene 

 

I trippelestimatene ble kostnadstall for henholdsvis best case og worst case i et av ti tilfeller (P10 / 

P90) lagt til grunn, i tillegg til mest sannsynlig kostnad. 

 

Med utgangspunkt i trippelestimatene ble forventet prosjektkostnad og kostnadsusikkerheten 

beregnet ved hjelp av Monte Carlo simulering. Som verktøy ble @RISK benyttet. 

 

 

2.5 Deltakerliste 

 

Følgende personer deltok i gruppesamlingen 29. september 2021: 

 

Navn Virksomhet Rolle / fag 

Aina Berggraf Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider 

Tor Albert Ersdal Helse Stavanger HF Prosjektleder  

Halvor Seyffarth Karlsen Helse Stavanger HF Infrastruktur  

Even Flørenæs Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider 

Olle Rudén  Bygganalyse Kalkulatør 

Alvin Kåre Wehn Cowi Leder PG 

   

Sverre Haanæs Advansia Prosessleder 

Morten Haugnes Advansia Analytiker 
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3. Grunnlag og omfang 

3.1 Forutsetninger for analysen 

 

Usikkerhetsanalysen og det usikkerhetsbildet som fremkommer gjennom denne er basert på 

følgende forutsetninger: 

• Investeringsbeslutning foretas som planlagt. 

 

• Prosjektet sikres nødvendig finansiering til gjennomføring i henhold til planlagt fremdrift. 

 

• Prosjektet gjennomføres kombinert med sykehus i drift i perioden etter at byggetrinn 1 er 

ferdigstilt og tatt i bruk. 

 

 

3.2 Grunnlag og forutsetninger for økonomiske beregninger 

 

• Kostnadstall er i prisnivå pr. januar 2021. 

 

• Beregnet prosjektkostnad er inklusive merverdiavgift. 

 

 

3.3 Ekskludert fra analysen 

 

• Kostnader i perioden frem til oppstart av forprosjekt inngår ikke i analysen og de beregnede 

kostnadene. 

 

• Verdien av tomten er holdt utenfor beregnede kostnadstall. 

 

• Usikkerhetsanalysen og her beregnede kostnader omfatter ikke lønns- og prisstigning i 

gjennomføringsperioden. 

 

• Usikkerhetsanalysen og her beregnede kostnader omfatter ikke finansieringskostnader. 

  

• Ekstremhendelser er ikke en del av analysen. Med ekstremhendelser menes hendelser med 

svært liten sannsynlighet, men med en potensielt meget stor konsekvens. Eksempel på dette 

kan være naturkatastrofer som påvirker prosjektet. Vurderingene i analysen er begrenset til 

å omfatte henholdsvis beste og verste kostnadskonsekvenser i et av ti tilfeller. 
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3.4 Fremdrift 

 

Vurderingene av det kvalitative og kvantitative usikkerhetsbildet er basert på en fremdriftsplan med 

følgende hovedmilepæler: 

 

• Investeringsbeslutning (utbyggingsvedtak) - Desember 2022 

• Byggestart - 2024 

• Ibruktaking - Primo 2028 

Kvantifisering av fremdriftsusikkerheten ligger utenfor denne analysens omfang. Konsekvens av 

fremdriftsusikkerhet er kun reflektert i de kvantitative vurderingene der hvor denne er en 

underliggende årsak til den vurderte kostnadsusikkerheten. 
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4. Prosjektusikkerhet 

4.1 Situasjonskart (stjernediagram) 

 

Gruppesamlingen ble innledet med en overordnet usikkerhetsvurdering av ulike hovedområder som i 

større eller mindre grad kan påvirke prosjektet. Resultatet fra denne gjennomgangen er presentert 

og dokumentert i et situasjonskart, også kalt stjernediagram. Hvert av de ulike hovedområdene er 

her rangert fra 1 (neglisjerbar) til 6 (meget høy) avhengig av vurdert grad av usikkerhet eller 

utfordringer innenfor området. 
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Tema  Stikkord Vurdert grad av 

usikkerhet 

Kommentar 

 Størrelse   I forhold til tidligere 

prosjekter  

3,5  Middels  Middels stort prosjekt for Sykehusbygg. 

 Varighet   I forhold til tidligere 

prosjekter  

3  Under middels  Omkring 4 års byggetid. Byggetid vurderes ikke 

som spesielt kort. Kortere byggetid enn 

byggetrinn 1 da byggetrinn 1 bygningsteknisk 

er mer komplisert. 

 Kompleksitet   Tekniske, 

organisatorisk og 

kommersielle 

grensesnitt, teknisk 

kompleksitet  

3  Under middels  Sykehus er generelt kompliserte bygg. Ikke 

spesielt komplisert sett i sammenheng med 

andre sykehusprosjekter. 

Kompliserende å bygge byggetrinn 2 inntil et 

sykehus som er i drift.  

Miljø- og klimakrav kan generere endringer i 

prosjektet underveis i gjennomføringen. 

Bygges i hht. BREEAM Very good, ISO 

14001:2015 og Sykehusbyggs veileder for 

klima og miljø. Har ikke planlagt å gjennomføre 

BREEAM sertifisering.  

Organisatorisk grensesnitt til universitet 

tilfører økt organisatorisk kompleksitet. 

 Nytenking   Teknologi, kontrakt, 

samarbeid, 

produkt/marked  

3,5  Middels  Mye nyvinning i byggetrinn 1 som videreføres i 

byggetrinn 2. Reduserer risiko ved at dette 

testes ut i byggetrinn 1. 

Mer bruk av telefon- og videokonsultasjoner 

kan endre behov for areal og arealenes 

innhold. Usikkerhet i denne sammenheng 

vurderes tilsvarende som andre 

sykehusprosjekter. 

Pågående testprosjekt med dronetransport 

kan generere endringer i prosjektet. 

Kan komme ytterligere skjerpede krav med 

tanke på evt. ny pandemi, men mye er allerede 

hensyntatt i prosjektet. 

Samarbeid med universitetet er et nytt 

samarbeidsforhold som kan gi behov for noe 

nytenkning. 
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Tema  Stikkord Vurdert grad av 

usikkerhet 

Kommentar 

 Marked   Kompetanse, 

kapasitet, 

konkurranse  

4  Over middels   Kontraktsstrategi fra byggetrinn videreføres. 

Innebærer relativt mange kontrakter. Bidrar til 

økt konkurranse, men samtidig mer oppfølging 

for byggherren. 

For tiden urolighet i markedet, spesielt i 

forhold til materialpriser.  

En del tid frem til kontrahering bidrar til økt 

usikkerhet. 

Høy detaljering i prosjekteringsmaterialet 

bidrar til redusert risiko. 

 

 Organisasjon   Autoritet, 

kompetanse, 

kapasitet  

3,5  Middels  Generelt en utfordring i sykehusprosjekter 

pga. mange ulike fag som er involvert hos 

bruker. 

Lang tidshorisont tilfører økt usikkerhet i 

forhold til prosjektorganisasjonen, men 

samtidig muligheter ved at det er en etablert 

prosjektorganisasjon og en langsiktig kontrakt 

med rådgiver. 

Kan bli en utfordring å fristille 

prosjekteringskompetanse som er allokert i 

byggetrinn 1. 

Sykehusbygg har en veletablert prosjektmodell 

med tydelige beslutningspunkter. Avklaringer i 

brukermøter er forankret i ledergruppen, men 

er noen forhold der avklaring gjenstår. 

 Uklare mål   Effekt- & resultatmål, 

målprioritet  

2  Lav  Tydelig definert målstruktur. Lavest årskostnad 

gitt at krav til kvalitet opprettholdes har 

prioritet.  

 Mangel på 

aksept  

 Ledelse, 

finansierende og 

interessenter    

1,5  Neglisjerbar / 

Lav  

Prosjektet bygger videre på beslutning tatt ved 

igangsettelse av byggetrinn 1. Dette bidrar til å 

redusere usikkerhetsbildet. 

Støtte til prosjektet fra eksterne interessenter 

som kommunen og universitetet. Støtte til 

prosjektet også internt hos sykehuset. Lavt 

konfliktnivå med naboer. 
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4.2 Usikkerhetsregister og kvantifisering av kostnadsusikkerheten 

 

Det ble identifisert 32 usikkerheter. 4 av usikkerhetene ble klassifisert i rød kritikalitetskategori. 17 av 

usikkerhetene ble klassifisert i gul kritikalitetskategori. I tillegg ble det identifisert 6 

kostnadsbesparende muligheter.  

 

1 av usikkerhetene ble holdt utenfor ved kvantifiseringen. Denne omhandlet videre gjennomføring av 

byggetrinn 2 etter at fase 1 er ferdigstilt. Øvrige usikkerheter ble gruppert i følgende 

usikkerhetsdrivere: 

 

• U1 Marked 

 

• U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold 

 

• U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter 

 

• U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 

 

• U5 Offentlige godkjenninger og krav 

 

• U6 Entreprenør 

 

• U7 Prosjektledelse og eierstyring 

 

• U8 Pandemi 

 

 

Illustrasjonen nedenfor viser hvor mange usikkerheter som er allokert mot de ulike 

usikkerhetsdriverne. Fargekoden illustrere usikkerhetenes kritikalitetskategori. 
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Usikkerhetsdriverne som bidrar mest til kostnadsusikkerheten er nærmere omtalt nedenfor. 

I tillegg til nevnte usikkerhetsdrivere kommer kalkylepostene PNS1 SH2-1 og PNS2 OPT1 høyt opp i 

tornadodiagrammet. Dette skyldes ikke at noen av disse har uvanlig høy estimatusikkerhet, men er 

en konsekvens at at nevnte kalkyleposter utgjør en vesentlig del av kostnadsbildet. 

 

U1 Marked 

 

Markedsusikkerhet omfatter usikkerhet rundt markedsutviklingen frem til kontrahering finner sted. I 

markedsusikkerhet inngår både den generelle markedsutviklingen og hvordan markedet oppfatter 

dette konkrete prosjektet. I tillegg til prisnivået på tilbudene som mottas omfatter 

markedsusikkerhet også produktivitet og kvalitet. For eksempel vil det i et for entreprenørene godt 

marked være mer krevende for disse å rekruttere høyt kvalifiserte medarbeidere eller finne 

underleverandører som både leverer kvalitet og har ledig kapasitet. 

 

Markedsusikkerheten er vurdert å ha potensiale for både en positiv og negativ påvirkning på 

kostnadsbildet. Vurderingen er likevel slik at risikoen for merkostnader er størst. 

I analysen ble usikkerhet i markedet omkring materialpriser, tilgjengelighet av utenlandsk 

arbeidskraft og eventuelle forstyrrelser innen produksjon og logistikk nevnt som faktorer som bidrar 

til usikkerhetsbildet. I tillegg kan det oppstå lokalt press i markedet, spesielt innen grunn- og 

betongarbeider, som følge av mange samtidige prosjekter i regionen. 

 

U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 

 

Usikkerhetsdriveren omfatter gjenstående kostnadsusikkerhet som følge videre utvikling og 

detaljering av prosjektet. I den videre prosjektutviklingen kan det identifiseres muligheter til å oppnå 

effektmålene på en mer kostnadseffektiv måte. Samtidig kan det også avdekkes utfordringer og 

behov, inkludert brukerkrav, som ennå ikke er identifisert. 

 

Usikkerhetsdriveren ble vurdert å kunne påvirke kostnadsbildet begge veier, men slik at risiko for 

økte kostnader var større enn besparelsesmulighetene. Detaljering av arealbehov ble nevnt om en 

usikkerhet. Denne mitigeres delvis ved at dette er første fase av byggetrinn 2. Dette gir en viss frihet 

til å overføre enkelt funksjoner til senere byggetrinn. Økende bruk av telefon- og videokonsultasjoner 

ble nevnt som en faktor med potensiale til å påvirke kostnadsbildet positivt.  

 

U6 Entreprenør 

 

Under denne usikkerhetsdriveren ble entreprenørens påvirkning på prosjektkostnaden vurdert. 

Sentrale faktorer i denne sammenheng er kompetanse, kapasitet og soliditet hos entreprenør. 

 

Det at entreprenører involvert i byggetrinn 1 vil være aktuelle for å gi tilbud ble vurdert som en klar 

fordel. Gjennom god kjennskap til byggherreorganisasjonen, tomten og øvrige stedlige forhold har 

disse gode forutsetninger for å vurdere risikobildet riktig og i tillegg bidra til effektive prosesser i 

gjennomføringsfasen. Risikoen for merkostnader dersom det oppstår utfordringer på entreprenørens 

side ble likevel vurdert som større enn besparelsesmulighetene. 
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5. Analyseresultater 

5.1 Hovedresultater 

 

Hovedresultater 

Alle tall inkl. mva.  
    

Prisnivå Januar 2021 

  

Basisestimat 1 577,0 MNOK 

P50 (Median) 1 699,4 MNOK 

Forventet kostnad 1 711,3 MNOK 

P70 1 813,5 MNOK 

P85 1 931,0 MNOK 
 

 
 

Standardavvik 204,8 MNOK 

Relativt standardavvik  12,0  % 

 

Analysen viser at beregnede prosjektkostnader har en høyreskjev fordeling. Det vil si at potensielle 

merkostnader i forhold til forventet kostnad (forventningsverdien) er vurdert å utgjøre større beløp 

enn besparelsesmulighetene. Dette synliggjøres ved at forventet kostnad er større enn P50. 

Forventet kostnad tilsvarer gjennomsnittet av resultatene fra utførte kostnadssimuleringer mens P50 

tilsvarer medianverdien. En konsekvens av en slik høyreskjev fordeling er at usikkerhetspåslaget fra 

forventet kostnad til P85 blir relativt sett stort målt i forhold til standardavviket. 

 

  



       

16 

 

5.2 Sannsynlighetskurve: Hvor stor er usikkerheten? 

 

Sannsynlighetskurven for prosjektets kostnad viser sannsynligheten for gjennomføring av prosjektet 

innenfor gitte kostnadsnivåer lagt til grunn forutsetningen benyttet i analysen. 

 

 

 

 

5.3 Tornadodiagram: hva skyldes og hva koster usikkerheten? 

 

Tornadodiagrammet viser de usikkerhetsdriverne og kalkylepostene som analysegruppen vurderte til 

å ha størst innvirkning på kostnadsusikkerheten.  

 

Tallstørrelsene viser vurderingen av henholdsvis laveste og høyeste innvirkning på samlet 

prosjektkostnad i et av ti tilfeller. Dersom usikkerheten er usymmetrisk vil dette vises i form av 

skjevhet i tornadografen.   
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5.4 Sammenligning med usikkerhetsanalysen for hele byggetrinn 2 

Nedenfor er det foretatt en sammenstilling av tornadodiagrammet fra denne analysen og tilsvarende 

fra usikkerhetsanalysen som omfattet byggetrinn 2 i sin helhet. 

 

Byggetrinn 2 fase 1 

(Denne usikkerhetsanalysen) 

 

 
 

 

Byggetrinn 2 

(Tidligere usikkerhetsanalyse) 

 

 

 

Begge analysene viser overordnet et tilsvarende bilde av hva som driver kostnadsusikkerheten. 

Markedsusikkerheten er den klart dominerende faktoren, etterfulgt av usikkerhet relatert til 

prosjektutvikling, løsning og omfang samt usikkerhet som gjelder forhold hos entreprenør. I tillegg 

viser begge analyser at estimatusikkerheten i denne fasen er en medvirkende faktor. 
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Analyseresultatene viser videre at den samlede kostnadsusikkerheten kun for fase 1, med et relativt 

standardavvik på 12,0 %, er noe lavere enn for byggetrinnet som helhet der tilsvarende er 13,9%. 

Med relativt standardavvik menes standardavviket dividert på forventningsverdien. Dette sees i 

sammenheng med at kompleksiteten for fase 1 blir noe mindre enn for byggetrinnet som helhet. En 

av årsakene til dette er at delprosjekt OPT-4 som omfatter blant annet dagkirurgi og har høy 

kompleksitet ikke er en del av fase 1. 

 

Forskjellen i prosjektomfang for de to analysene, med henholdsvis 20 128 m2 bta. i fase 1 og 119 837 

m2 bta. samlet for byggetrinn 2, gjør at en sammenligning av forskjeller i absolutte tallstørrelser blir 

mindre relevant. 
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5.5 Prioriterte risikoer identifisert 

 

Nedenfor er risikoer i kategoriene rød og gul gjengitt. Komplett usikkerhetsregister følger som 

vedlegg til rapporten. 

 

 
 

Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.
1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.

3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet SH O Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet
4 Markedsusikkerhet   x x 2 4 8

21 Antallet U/B-rom blir for lite i 

forhold til behovet i driften. 

Beregningsmodeller som er benyttet tar ikke hensyn til tilsyn av 

innlagte pasienter samt behandlinger som må utføres i flere rom/av 

flere behandlere. Kan generere krav om økte arealer.

x x 2 3 6

27 Feil prosjekterings-

forutsetninger for logistikk

Dersom prosjekteringsgrunnlaget innen logistikk (vare- og personflyt 

mv.) ikke er dekkende vil det kunne generere merkostnader til 

endringer sent i prosjektet.

Gjelder både i forhold til horisontal og vertikal innvendig logistikk i 

tillegg til utvendig logistikk.

x x 2 3 6

29 Nye miljøkrav (i forhold til 

BT1)

Evt. nye myndighetskrav i offentlige prosjekter. F.eks. nye krav til 

anleggsmaskiner (f.eks. fossilfri byggeplass).

Kan komme økende co2 avgifter i løpet av gjennomføringsperioden.

x x 2 3 6
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Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.
1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.

3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet SH O Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet
7 Grunnforhold Grunnboringer er ikke foretatt. Eroderende fjell innebærer behov for 

sprengning ned til gode fjellmasser. Innebærer en kostnadsusikkerhet i 

og med at dybde ned til godt fjell er ukjent. 

Mangler oversikt over evt. vannproblematikk.

x x 2 2 4

11 Tilknytning av eksisterende 

teknisk infrastruktur fra 

byggetrinn 1

Risiko i forhold til driftsforstyrrelser i eksisterende sykehus. x x 2 2 4

12 Fintfølende MTU Fintfølende MTU i eksisterende sykehus vil stille krav til begrensninger 

med tanke på rystelser.

x x 4 1 4

14 Koordinering mot BT1 Utfordringer med å beslutte tidlig nok avklaringer som omfatter 

grensesnittet med BT1 herunder konsekvens ved fasevis utbygging. 

Gjelder bl.a. avklaringer vedr. logistikktilknytting og tekniske anlegg i 

kulverter mellom byggene. Krysning av kollektivaksen vurderes som 

mest krevende. Usikkerhet tilknytning plassering av kulverter.

x x 2 2 4

15 Brukermedvirkning Endringer sent i prosessen og spesielt etter kontrahering av 

entreprenør kan lett bli unødvendig kostnadsdrivende. Det kan f.eks. 

avdekkes nye behov, mer areal etc. Mer sambruk? Lang 

prosjektvarighet og teknologisk utvikling bidrar til å øke usikkerheten.

x x 2 2 4

17 Endrede forutsetninger ift. 

dimensjonering av 

kapasiteter/ 

programforutsetninger

Kan skje at dimensjoneringsforutsetningene endres. F.eks. at 

fremskrivning justeres eller utviklingen i klinisk behandling endrer seg.  

Kan medføre at arealene blir for små (eller for store).

Usikkerhet reduseres ved at dette ikke er siste fase i utbyggingen - kan 

gjøre arealjusteringer/-utvidelser i senere faser.

x 2 2 4

18 Feildimensjonert bruttoareal Prosjekteringen er i en forholdsvis tidlig fase. Nåværende 

modenhetsnivå innebærer en usikkerhet i forhold til arealer og 

dimensjoner  som er prosjektert. Videre prosjektering av teknikk 

og/eller logistikk kan avdekke misforhold i forhold til antakelser i 

skisseprosjekt. 

x x 2 2 4

24 For kort fremskrivning av 

virksomheten.

Flere av byggene er beregnet etter fremskrivning til 2030-35. Kan gi 

behov for nye fremskrivninger når byggene skal bygges med den 

konsekvens at de må bygges større.

x 1 4 4

25 Dimensjonering tekniske 

anlegg

Spørsmål om fremtidig utvidelse av prosjektet kan bli aktuelt - kan 

påvirke dimensjonering  av tekniske anlegg. 

x x 2 2 4

31 Miljøkrav og ambisjoner Vi har ikke kalkulert iht nye krav og ambisjoner, utvikling i samfunnet. 

Høyere ambisjoner på offentlige bygg. Politiske endringer.

x x 2 2 4
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Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.
1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.

3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet SH O Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet
35 Entreprenør Kompetanse, kapasitet, samarbeidsklima. x x 2 2 4

40 Byggherreorganisasjon Kontinuitet, kapasitet og kompetanse i byggherre organisasjonen. Lang 

prosjektvarighet øker sannsynligheten for at nøkkelpersonell slutter. 

Dette kan igjen være en risiko i forhold til lojalitet til tidligere 

beslutninger med påfølgende omkamper. Evt. utskiftninger i 

prosjektorganisasjonen kan samtidig ha en positiv effekt ved at nye 

personer introduserer nye og kostnadsbesparende ideer.

x x 2 2 4

10 Bygging i nærheten av et 

sykehus / infrastruktur i drift

Restriksjoner vedr. uttak av fjell, samt støy/støv etc. i de første fasene 

(grunn- og råbygg-arbeider).  Sannsynlig at dette medfører behov 

sprengning med små salver, økte sikringskrav.

x x 3 1 3

13 Avklare konsept i tilknytting 

til fakultetsbygget på OPT1

Avhengig av avklaringer vedr. konsept/planløsninger med BH for 

universitetet. Evt. sene beslutninger kan medføre 

fremdriftsutfordringer.

Annen byggherre (Statsbygg) tilfører ekstra grensesnitt.

x 3 1 3

16 Videre prosjektutvikling Har vi full kontroll på prosjektomfanget / totalomfanget for 

utbyggingen av sykehuset på Ullandhaug?  

Ved at dette ikke er siste fase i utbyggingen reduseres usikkerheten - 

evt. komplettering og kompensering kan gjøres i senere faser.

x x 1 3 3

23 For få kontorarbeidsplasser At BT 2 ikke ivaretar underdekningen av kontorarbeidsplasser i BT 1. 

Beregning av underdekning i BT 1 pågår. Behov vil først bli konkretisert 

når denne foreligger.

Usikkerhet økes ved at OPT-4 og OPT-5N utsettes.

x x 3 1 3

38 Prosesser med 

byggherreorganisasjoner 

/eiere

Vanskeligheter med å samarbeide (UiS og SUS) omkring prosjektet. 

Kompliserte brukerprosesser. SUS og UiS skal samlokaliseres, og finne 

en måte å organisere dette på.  Fare for forsinkelser.

x 1 3 3
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5.6 Identifiserte muligheter 

 

 

 

 

 

Usikkerhet Sanns.h. Konsekv.
1 = < 15% 1 = < 1% /

< 1 mnd

2 = 15 < 30% 2 = 1 % <  3% /

1 mnd  <  6 

mndr.

3 = 30 < 50% 3 = 3% < 5% /

6 <  12 mndr.

4 = ≥ 50% 4 = > 5 % /

≥ 12 mndr.

ID Usikkerhet Beskrivelse usikkerhet SH O Sanns.h. Konsekv. Kritikalitet
28 Fleksibel kontraktsstrategi Fleksibel kontraktsstrategi som gir mulighet for å tilpasse endelig 

entreprisestrategi til det lokale markedet.

x x 3 -4 -12

37 Muligheter basert på 

erfaringer fra BT1

Håper på god erfaringsoverføring fra BT1. Sitter med mye erfaring fra 

BT1 hos BH, BL, PG.  Kan bidra til optimalisering av tilbudsgrunnlaget.

Gjelder bl.a nye tekniske løsninger, industrialiserte løsninger for 

gjennomføringsfasen og erfaringer med entreprisestrategien fra 

byggetrinn 1.

x x 4 -3 -12

5 Markedsusikkerhet   x x 2 -4 -8

26 Konseptuelle løsninger - 

Nytte av erfaringer fra 

byggetrinn 1

x x 3 -2 -6

32 Ny kobling til Madlavegen Usikkert hvordan rekkefølgebestemmelsen i forhold til ny tilkobling til 

Madlavegen vil bli gjennomført. Avhenger av grensesnitt med 

Fylkeskommunen.

Ny tilkobling til Madlavegen er inntatt som et betinget rekkefølgekrav i 

områdereguleringen og er hensyntatt i basisestimatet. 

Er en mulighet for at deler av kostnadene kan refunderes fra andre 

aktører som også vil benytte denne tilkoblingen. De aktuelle 

kostnadene (entreprisekostnader) er beregnet til om lag 46 MNOK. 

x x 2 -2 -4

36 Effekt av industrialisering og 

standardisering

Håper på å videreføre de gode erfaringene fra BT1. Sitter med mye 

erfaring fra BT1 hos BH, BL, PG. Kan medføre bedre effektivitet og 

besparelse i kostnader.

x x 2 -2 -4
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Vedlegg 

• Usikkerhetsmodell inkl. usikkerhetsregister 

• Basisestimat datert 28.09.2021 

 

 



Prosjekt Nye SUS BT2 - Fase 1  Totalt  Pr. m2 bta.  Tallverdi  % av 

Forv.verdi 

M
2
 bta. 20 128 Basisestimat 1 576 994 78,3 134 316 7,8 %

P35 1 620 194 80,5

P50 (Median) 1 699 447 84,4 204 812 12,0 %

Forventningsverdi 1 711 310 85,0

P85 1 931 045 95,9
Alle tall i tabellene i 1000 kr

Poster, drivere og hendelser

Nr. PNS/Usikkerhetsdriver

Basisestimat 

til grunn for 

analysen

 Best case 

Mest 

sannsynlig 

verdi

 Worst case  Best case 

 Mest 

sannsynlig 

verdi 

 Worst case  Forventningsverdi 

 Andel av 

forventnings-

verdi 

 Standard-

avvik 

 Andel av 

samlet 

usikkerhet 

Estimatusikkerhet kalkyleposter

1 PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 572 360 87,0 % 101,0 % 116,0 % 497 953 578 083 663 937 580 513 33,9 % 61 909 10,2 %

2 PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 333 767 87,0 % 101,0 % 116,0 % 290 377 337 105 387 170 338 522 19,8 % 36 102 3,5 %

3 PNS3 Tverrgående teknikk 46 534 90,0 % 100,0 % 120,0 % 41 880 46 534 55 841 48 510 2,8 % 5 250 0,1 %

4 PNS4 Ombygging bygg A 4 431 90,0 % 100,0 % 110,0 % 3 988 4 431 4 874 4 431 0,3 % 331 0,0 %

5 PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 149 163 85,0 % 100,0 % 120,0 % 126 789 149 163 178 996 152 330 8,9 % 19 501 1,0 %

6 PNS6 MTU 132 757 90,0 % 100,0 % 110,0 % 119 482 132 757 146 033 132 757 7,8 % 9 902 0,3 %

7 PNS7 IKT 22 583 90,0 % 100,0 % 110,0 % 20 325 22 583 24 841 22 583 1,3 % 1 684 0,0 %

11 Påløpt 0 0 0,0 % 0 

12 LPS 0 0 0,0 % 0 

13 MVA 315 399 25,0 % 25,0 % 25,0 % 319 912 18,7 % 18 793 0,9 %

14 Finansieringskostnad 0 0 0,0 % 0 

Sum kalkyleposter 1 576 994 1 599 558 93,5 % 93 964 15,9 %

Usikkerhetsdrivere

U1 U1 Marked 90,0 % 100,0 % 117,0 % -159 956 0 271 925 47 550 2,8 % 162 168 69,7 %

U2 U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold 99,7 % 100,0 % 105,0 % -1 011 0 16 855 6 754 0,4 % 7 057 0,1 %

U3 U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter 99,9 % 100,0 % 102,0 % -1 408 0 28 164 11 408 0,7 % 11 712 0,4 %

U4 U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang 96,0 % 100,0 % 106,0 % -57 212 0 85 818 12 146 0,7 % 53 615 7,6 %

U5 U5 Off. godkj. og krav 99,9 % 100,0 % 102,0 % -2 177 0 29 023 11 442 0,7 % 12 294 0,4 %

U6 U6 Entreprenør 98,0 % 100,0 % 104,0 % -31 991 0 63 982 13 589 0,8 % 36 152 3,5 %

U7 U7 Prosjektledelse og eierstyring 98,0 % 100,0 % 103,0 % -31 991 0 47 987 6 792 0,4 % 29 971 2,4 %

U8 U8 Pandemi 100,0 % 100,0 % 100,3 % 0 160 4 799 2 070 0,1 % 1 906 0,0 %

Sum usikkerhetsdrivere 111 752 6,5 % 178 075 84,1 %

Sum totalt 1 711 310 100,0 % 204 812 100,0 %

USIKKERHETSSPENNUSIKKERHETSSPENN % FORVENTNINGSVERDI

 Forventet tillegg

(Forv.verdi - Basisestimat) 

 Standardavvik 

(C) Copyright Advansia part of AFRY
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 84 114

02 Bygning 210 617

03 VVS-installasjoner 65 805

04 Elkraft 38 468

05 Tele og automatisering 30 385

06 Andre installasjoner 4 484

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 134 501

09 Spesielle kostnader 3 986

Sum konto 01 - 09 572 360

Sum kalkylepost eks. mva. 572 360

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 101 % 116 %

Beløp 497 953 578 083 663 937

Bygget skal dekke behov for poliklinisk og dagvirksomhet tilknyttet blant annet kreft, medisin og nevrologi. Fleksibelt dagbehandlingsbygg.

Basisestimatet for konto 1 og 8 er i beregnet som en skalering av BT2 i sin helhet. Sannsynlig at konto 1 og 8 kan bli noe høyere enn det en slik skalering tilsier.

Side 3 av 29



Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 47 840

02 Bygning 123 246

03 VVS-installasjoner 40 048

04 Elkraft 21 306

05 Tele og automatisering 16 114

06 Andre installasjoner 2 546

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 80 352

09 Spesielle kostnader 2 316

Sum konto 01 - 09 333 767

Sum kalkylepost eks. mva. 333 767

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 87 % 101 % 116 %

Beløp 290 377 337 105 387 170

Bygges sammen UiS. Bygget skal inneholde kontorer, møterom, undervisningsrom og simuleringssenter med fleksible løsninger. 

Basisestimatet for konto 1 og 8 er i beregnet som en skalering av BT2 i sin helhet. Sannsynlig at konto 1 og 8 kan bli noe høyere enn det en slik skalering tilsier.

Side 4 av 29



Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS3 Tverrgående teknikk

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 3 441

02 Bygning 1 438

03 VVS-installasjoner 4 246

04 Elkraft 5 817

05 Tele og automatisering 12 032

06 Andre installasjoner 8 302

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 10 936

09 Spesielle kostnader 321

Sum konto 01 - 09 46 534

Sum kalkylepost eks. mva. 46 534

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 120 %

Beløp 41 880 46 534 55 841

Side 5 av 29



Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS4 Ombygging bygg A

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 624

02 Bygning 1 244

03 VVS-installasjoner 798

04 Elkraft 417

05 Tele og automatisering 441

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 881

09 Spesielle kostnader 26

Sum konto 01 - 09 4 431

Sum kalkylepost eks. mva. 4 431

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 110 %

Beløp 3 988 4 431 4 874

Side 6 av 29



Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

Infrastruktur Landskap Kulverter mellom 

bygg

Gangbroer

01 Felleskostnader 4 360 1 511 6 983 3 328

02 Bygning 0 0 245 14 035

03 VVS-installasjoner 0 0 760 398

04 Elkraft 0 0 1 150 422

05 Tele og automatisering 0 0 1 487 623

06 Andre installasjoner 0 0 0 0

07 Utendørs 43 605 9 750 28 835 0

08 Generelle kostnader 11 991 2 477 11 049 5 266

09 Spesielle kostnader 360 82 303 144

Sum konto 01 - 09 60 316 13 821 50 811 24 216 149 163

Sum kalkylepost eks. mva. 149 163

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 85 % 100 % 120 %

Beløp 126 789 149 163 178 996
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS6 MTU

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 0

09 Spesielle kostnader 132 757

Sum konto 01 - 09 132 757

Sum kalkylepost eks. mva. 132 757

Forutsetninger for basisestimat:

Omfang styres i betydelig grad av tilgjengelig budsjett.

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

90 % 100 % 110 %

Beløp 119 482 132 757 146 033
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: PNS7 IKT

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Prosjektets basisestimat

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 0

08 Generelle kostnader 22 583

09 Spesielle kostnader 0

Sum konto 01 - 09 22 583

Sum kalkylepost eks. mva. 22 583

Forutsetninger for basisestimat:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case

Faktor 90 % 100 % 110 %

Beløp 20 325 22 583 24 841
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: MVA

PNS beskrivelse:

Merverdiavgift

Element-/kalkyleposter Andel mva Beregn.gr.l. 

basisestimat

Beregn.gr.l. 

forventningsverdi

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 572 360 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 333 767 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 46 534 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 149 163 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583 22 583

Mva. grunnlag basisestimat 1 261 595

Mva. beregnet med grunnlag i basisestimat 25 % 315 399

Mva grunnlag forventningsverdi 1 279 647

Forutsetninger for basisestimat:

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians

Faktor 25 % 25 % 25 %

Beløp 319 912 319 912 319 912
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U1 Marked

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583

MVA 100 % 319 912

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 599 558

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 90,0 % 100,0 % 117,0 %

Beløp -159 956 0 271 925

Markedsusikkerhet omfatter generell markedsutvikling frem til kontrahering og usikkerhet rundt hvordan markedet vil oppfatte dette konkrete prosjektet.

Større usikkerhet enn før Covid pga. logistikk- og produksjonsutforminger. Behøver ikke gi høyere priser, men tilfører mer usikkerhet.

Pga. Covid og reiserestriksjoner har entreprenører som har basert seg mye på utenlandsk arbeidskraft fått utfordringer.

Kan bli lokalt press i markedet, spesielt innen grunnarbeider og betong, pga. forventer stor samtidig byggeaktivitet i området.

Erfaringer fra byggetrinn 1 gjør at mange aktører i markedet har blitt kjent med tilsvarende kontraktsstrategi som nå er planlagt for byggetrinn 2.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U1 Marked

Usikkerhet

Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U1 0,0

4 Markedsusikkerhet 8

5 Markedsusikkerhet -8
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 20 % 116 103

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 20 % 67 704

PNS3 Tverrgående teknikk 20 % 9 702

PNS4 Ombygging bygg A 0 % 0

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 50 % 76 165

PNS6 MTU 0 % 0

PNS7 IKT 0 % 0

MVA 21 % 67 419

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 337 093

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,7 % 100,0 % 105,0 %

Beløp -1 011 0 16 855

Behov for omfattende støytiltak.

Større dybde til godt fjell enn forutsatt. Andre grunnforhold vesentlig forskjellig fra byggetrinn 1.

Større vannførende lag i berget.

Deponikostnader større enn forutsatt.

Grunnforhold og øvrige forhold på stedet, unntatt forhold relatert til sykehus i drift som inngår i usikkerhetsdriver U3.

Kan bli behov for ytterligere støytiltak.

Usikkerhet i sprengningsdybder ned til godt fjell. Kan vise seg å være andre fjelltyper enn forutsatt.

Forventer at løsning tilknyttet overvann og vannvei øst er tilstrekkelig inntatt i basisestimatet.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U2 Grunnforhold og øvrige stedlige forhold

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U2 4,0

7 Grunnforhold 4
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 0 % 0

PNS7 IKT 10 % 2 258

MVA 88 % 281 641

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 408 205

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,9 % 100,0 % 102,0 %

Beløp -1 408 0 28 164

Betydelig behov for tiltak ut over det som er forutsatt i tilbudsgrunnlagene til entreprenørene.

Kostnad for å ivareta hensyn til tilgrensende sykehus i drift. I tillegg omfatter usikkerhetsdriveren tiltak for å ivareta naboer eller øvrige interessenter.

Kan bli behov for midlertidige tekniske løsninger for å ivareta sykehusdriften.

Vil kunne bli behov for tiltak for å begrense rystelser (mindre salver) og sikre kontinuerlige adkomster til akuttmottak og varemottak. Kan også bli behov for mer arbeider på tider av døgnet der f.eks. følsomt 

utstyr ikke er i bruk.

Uttak av fjell for områdene om ligger nærmest byggetrinn 1 og kulverter kan gjennomføres før byggetrinn 1 settes i drift. Dette er imidlertid med som en forutsetning for basisestimatet.

I forhold til BT2 som helhet blir for fase 1 en større del av arbeidene i tett grensesnitt med BT1.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U3 Sykehus i drift, naboer og interessenter

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U3 3,7

12 Fintfølende MTU 4

11 Tilknytning av eksisterende teknisk infrastruktur fra byggetrinn 1 4

10 Bygging i nærheten av et sykehus / infrastruktur i drift 3
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 60 % 203 113

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583

MVA 89 % 286 059

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 430 297

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 96 % 100 % 106 %

Beløp -57 212 0 85 818

Det avdekkes restkapasitet i byggetrinn 1 som reduserer arealbehovet for byggetrinn 2.

Mer telefon- og videokonsultasjoner gir redusert arealbehov.

Besparelser gjennom god nytte av erfaringer fra byggetrinn 1 og standardisering av løsninger.

Dersom videre detaljering avdekker større arealbehov vil dette kunne ha betydelig kostnadskonsekvens.

Evt. kutt sent i prosjektgjennomføringen kan lede til mindre effektiv gjennomføring med tilhørende 

kostnader.

Kostnadskonsekvens som følge av videre utvikling i løsninger og prosjektomfang.

Prosjektet er i konseptfase. Kan både være behov som ennå ikke er identifisert og muligheter for mer kostnadseffektive løsninger.

Mindre areal i fase 1 i forhold til BT2 som helhet reduserer fleksibiliteten i løsningen.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U4 Prosjektutvikling, løsning og omfang

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U4 3,071428571

21 Antallet U/B-rom blir for lite i forhold til behovet i driften. 6

27 Feil prosjekterings-forutsetninger for logistikk 6

25 Dimensjonering tekniske anlegg 4

14 Koordinering mot BT1 4

24 For kort fremskrivning av virksomheten. 4

15 Brukermedvirkning 4

17 Endrede forutsetninger ift. dimensjonering av kapasiteter/ programforutsetninger 4

18 Feildimensjonert bruttoareal 4

13 Avklare konsept i tilknytting til fakultetsbygget på OPT1 3

16 Videre prosjektutvikling 3

23 For få kontorarbeidsplasser 3

22 For få enekontorer 2

19 Parkering 2

26 Konseptuelle løsninger - Nytte av erfaringer fra byggetrinn 1 -6
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U5 Off. godkj. og krav

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 80 % 38 808

PNS4 Ombygging bygg A 80 % 3 545

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 80 % 121 864

PNS6 MTU 50 % 66 379

PNS7 IKT 50 % 11 292

MVA 91 % 290 231

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 451 153

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 99,85 % 100,0 % 102,0 %

Beløp -2 177 0 29 023

Dersom rekkefølgebestemmelsene legger til rette for det kan det være mulig med en kostnadsdeling 

med en ekstern part for ny avkjøring fra Madlavegen.

Nye miljøkrav både i forhold til ferdige bygg og prosjektgjennomføringen. Merkostnader som følge av 

høyere CO2 avgifter.

Offentlige godkjenningsprosesser og evt. nye miljøkrav eller andre endringer i offentlige krav.

Fase 1 er i sin helhet innenfor reguleringsplanen.

Usikkerhet relatert til regulering og kommunal godkjenning vurderes som begrenset.

Større usikkerhet i forbindelse med evt. nye miljøkrav som prosjektet blir pålagt.

Kan også komme nye offentlige krav innen andre områder enn miljø, f.eks. ny TEK.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U5 Off. godkj. og krav

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U5 2

29 Nye miljøkrav (i forhold til BT1) 6

31 Miljøkrav og ambisjoner 4

32 Ny kobling til Madlavegen -4

Side 20 av 29



Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U6 Entreprenør

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583

MVA 100 % 319 912

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 599 558

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 98,0 % 100,0 % 104,0 %

Beløp -31 991 0 63 982

Entreprenører med erfaring fra byggetrinn 1 gir produktivitetsgevinster.

Gjennomføringsevne hos entreprenør. Herunder kompetanse, kapasitet og soliditet.

Opplever en trend der entreprenørene har blitt mer kompetente innen kontraktsjus og raskere til å kreve f.eks. endringer i enhetspriser. Dette har samtidig medført større ryddighet fra entreprenørenes side.

En utfordring at BIM ikke ivaretas av gjeldende kontraktsstandarder.

Evt. konkurs hos entreprenør vurderes å være utenfor P90 scenariet.
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Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U6 3

35 Entreprenør 4

41 Mange entrepriser reduserer mulighet for optimalisering i dialog med entreprenør 2
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U7 Prosjektledelse og eierstyring

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583

MVA 100 % 319 912

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 599 558

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 98,0 % 100,0 % 103,0 %

Beløp -31 991 0 47 987

Slitasje i prosjektorgansasjonen. Utskiftning av nøkkelpersonell.

Kompetanse, kapasitet og kontinuitet hos prosjekteier og i prosjektledelsen.

Erfaringer fra byggetrinn 1 kan inntas i tilbudsgrunnlagene.

Etablert prosjektorganisasjon fra gjennomføringen av byggetrinn 1.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U7 Prosjektledelse og eierstyring

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U7 -4,2

40 Byggherreorganisasjon 4

38 Prosesser med byggherreorganisasjoner /eiere 3

36 Effekt av industrialisering og standardisering -4

28 Fleksibel kontraktsstrategi -12

37 Muligheter basert på erfaringer fra BT1 -12
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Prosjekt: Nye SUS BT2 - Fase 1

PNS navn: U8 Pandemi

PNS beskrivelse:

Element-/kalkyleposter Andel Beregningsgrunnlag

PNS1 SH2-1 – Poliklinikk nær sengebygg 100 % 580 513

PNS2 OPT1 – Forskning og undervisning 100 % 338 522

PNS3 Tverrgående teknikk 100 % 48 510

PNS4 Ombygging bygg A 100 % 4 431

PNS5 Infrastruktur, Landskap, Kulverter, Gangbroer 100 % 152 330

PNS6 MTU 100 % 132 757

PNS7 IKT 100 % 22 583

MVA 100 % 319 912

Sum beregningsgrunnlag inkl. mva. 1 599 558

Vurdering av usikkerhet:

Håper (P10): Frykter (P90):

Post Best case Mest sannsynlig 

verdi

Worst case Std.av. Varians Forventningsverdi

Faktor 100,0 % 100,01 % 100,3 %

Beløp 0 160 4 799

Usikkerhet i forhold til evt. ny utvikling av pandemi og smitteverntiltak.

Usikkerhet vurderes som begrenset. Forventes å kunne håndteres med forholdvis enkle tekniske og organisatoriske tiltak.
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Poster i usikkerhetsregisteret som inngår i U8 Pandemi

Usikkerhet Kritikalitet

(Sanns. * Konsekv.)

U8 2,0

42 Pandemi - smitteverntiltak 2
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Tema Stikkord Kommentar

 Størrelse  I forhold til tidligere prosjekter 3,5  Middels Middels stort prosjekt for Sykehusbygg.

 Varighet  I forhold til tidligere prosjekter 3  Under middels Omkring 4 års byggetid. Byggetid vurderes ikke som spesielt kort. Kortere byggetid enn 

byggetrinn 1 da byggetrinn 1 bygningsteknisk er mer komplisert.

 Kompleksitet  Tekniske, organisatorisk og kommersielle grensesnitt, teknisk 

kompleksitet 

3  Under middels Sykehus er generelt kompliserte bygg. Ikke spesielt komplisert sett i sammenheng med andre 

sykehusprosjekter.

Kompliserende å bygge byggetrinn 2 inntil et sykehus som er i drift. 

Miljø- og klimakrav kan generere endringer i prosjektet underveis i gjennomføringen. Bygges i 

hht. BREEAM Very good, ISO 14001:2015 og Sykehusbyggs veileder for klima og miljø. Har 

ikke planlagt å gjennomføre BREEAM sertifisering. 

Organisatorisk grensesnitt til universitet tilfører økt organisatorisk kompleksitet.

 Nytenking  Teknologi, kontrakt, samarbeid, produkt/marked 3,5  Middels Mye nyvinning i byggetrinn 1 som videreføres i byggetrinn 2. Reduserer risiko ved at dette 

testes ut i byggetrinn 1.

Mer bruk av telefon- og videokonsultasjoner kan endre behov for areal og arealenes innhold. 

Usikkerhet i denne sammenheng vurderes tilsvarende som andre sykehusprosjekter.

Pågående testprosjekt med dronetransport kan generere endringer i prosjektet.

Kan komme ytterligere skjerpede krav med tanke på evt. ny pandemi, men mye er allerede 

hensyntatt i prosjektet.

Samarbeid med universitetet er et nytt samarbeidsforhold som kan gi behov for noe 

nytenkning.

 Marked  Kompetanse, kapasitet, konkurranse 4  Over middels  Kontraktsstrategi fra byggetrinn videreføres. Innebærer relativt mange kontrakter. Bidrar til økt 

konkurranse, men samtidig mer oppfølging for byggherren.

For tiden urolighet i markedet, spesielt i forhold til materialpriser. 

En del tid frem til kontrahering bidrar til økt usikkerhet.

Høy detaljering i prosjekteringsmaterialet bidrar til redusert risiko.

 Organisasjon  Autoritet, kompetanse, kapasitet 3,5  Middels Generelt en utfordring i sykehusprosjekter pga. mange ulike fag som er involvert hos bruker.

Lang tidshorisont tilfører økt usikkerhet i forhold til prosjektorganisasjonen, men samtidig 

muligheter ved at det er en etablert prosjektorganisasjon og en langsiktig kontrakt med 

rådgiver.

Kan bli en utfordring å fristille prosjekteringskompetanse som er allokert i byggetrinn 1.

Sykehusbygg har en veletablert prosjektmodell med tydelige beslutningspunkter. Avklaringer i 

brukermøter er forankret i ledergruppen, men er noen forhold der avklaring gjenstår.

 Uklare mål  Effekt- & resultatmål, målprioritet 2  Lav Tydelig definert målstruktur. Lavest årskostnad gitt at krav til kvalitet opprettholdes har 

prioritet. 

 Mangel på aksept  Ledelse, finansierende og interessenter   1,5  Neglisjerbar / Lav Prosjektet bygger videre på beslutning tatt ved igangsettelse av byggetrinn 1. Dette bidrar til å 

redusere usikkerhetsbildet.

Støtte til prosjektet fra eksterne interessenter som kommunen og universitetet. Støtte til 

prosjektet også internt hos sykehuset. Lavt konfliktnivå med naboer.

Vurdert grad av usikkerhet

(1 - 6)

0

1

2

3

4

5

6

 Størrelse

 Varighet

 Kompleksitet

 Nytenking

 Marked

 Organisasjon

 Uklare mål

 Mangel på aksept

Prosjektkarakteristikk 
(Grad av usikkerhet)

Vurderingsskala

1 = Neglisjerbar
2 = Lav

3 = Under middels
4 = Over middels
5 = Høy
6 = Meget høy
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1 BEREGNINGSMETODIKK 

Den deterministiske kostnadsberegningen er strukturert i henhold til NS3453 Kost-

nadsberegning av byggeprosjekter (fastsatt 01.06.2016) og NS3451 Bygningsdels-ta-

bellen. Alle kostnadsbærere er basert på prisnivå i januar 2021. Basiskostnader for 

delprosjektene i byggetrinn 2 er pr. dato beregnet til: 

Delprosjekt A: Nybygg: 

 

Tabell 1: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 2: Basiskostnader pr. bygg i delprosjekt Nybygg 

 

 

 

Tabell 3: Basiskostnader pr. m² for alle bygg i delprosjekt Nybygg 
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Delprosjekt B: Andre delprosjekter: 

 

Tabell 4: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, 

infrastruktur, Landskap, Kulverter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 5: Basiskostnader i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, infrastruktur, Landskap, Kulver-

ter mellom bygg, Gangbruer, MTU og IKT) 

 

 

 

Tabell 6: Basiskostnader pr. m² i andre delprosjekter (påbygg i 3 etasjer på P-hus, Kulverter mellom bygg, 

Gangbruer) 
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Delprosjekt C: Ombygging: 

 

Tabell 7: Sammenstilte basiskostnader fra ISYCalcus i delprosjekt ombygging 

 

 

 

Tabell 8: Basiskostnader i delprosjekt ombygging 

 

 

Tabell 9: Basiskostnader pr. m² i delprosjekt Ombygging 
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Beregningen av entreprisekostnadene (konto 01-07) er basert på erfaringer fra  

 - Bygganalyse; Hovedsak konto 01 og 02  

 - NORDIC Office of Architecture;  Hovedsak konto 02 ARK 

 - COWI; Hovedsak konto 02 RIB og 03-06 for RIV/RIE  07 for infrastruktur 

 - SLA; konto 07 LARK;Landskap 

Kostnadsberegningene er basert på utførelsesentrepriser / byggherrestyrte entrepriser 

(som BT1). 

Kostnadsberegningene i den deterministiske kalkylen vil i en konseptfase inneha usik-

kerheter. Den deterministiske kalkylen synliggjøres som basiskostnad (grunnkalkyle 

med tillegg for uspesifiserte kostnader), og vil gjennom en usikkerhetsanalyse danne 

grunnlaget for beregning av forventet tillegg (konto 11) med tilhørende usikkerhets-

usikkerhetsavsetning (konto 12) .  

 

Figur 1: Resultat av kostnadsestimering og formelle styringsnivåer (hentet fra Finansdepartementet sin veil-

eder nr. 2 vedrørende KS av konseptvalg). 
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2 DELPROSJEKTER / KOSTNADSSAMMENSTILLING 

Huskostnadene (konto 01-06) for nybyggene i byggetrinn 2  (delprosjekt 1) innehar 

følgende kostnader i steg 2: 

 

Tabell 10: Huskostnader i mill. NOK (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Dette gir en fordeling av huskostnadene pr m² på : 

 

Tabell 11: Huskostnader pr. m² (konto 01 – 06) for nybyggene i byggetrinn 2 

 

Huskostnadene (konto 01-06) varierer fra kr. 33.663,- pr. m² for bygg på OPT5-Nord 

(med rehab., døgnområde) til kr. 45.594,- pr. m² for bygg på OPT4 (med operasjon, 

poliklinikk). Gjennomsnittlig kostnad (inklusive tverrgående teknikk) er på kr. 43.011,- 

pr. m². 

 

 

 

 

 

 

Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) A.1: SH2-1; Poliklinikker 

og dagbeh…

A.2: OPT 1; Forskning 

(ekskl. fakultetsbygg)

A.4; OPT 4; Operasjon, 

Poliklinikk…..

A.5; OPT5-N; Rehab 

Døgnområde,…..

A.6; OPT 5, 6-PHV; 

Døgnområder ….

Tverrgående teknikk Snitt kr/m2 BTA

01 Felleskostnader 7 128 7 140 9 345 6 532 8 008 8 340               

02 Bygning 17 849 18 395 20 484 17 133 20 334 19 640             

03 VVS-installasjoner 5 577 5 977 8 214 4 863 6 530 7 070               

04 Elkraft 3 260 3 180 3 590 2 330 2 680 3 456               

05 Tele og automatisering 2 575 2 405 2 575 2 425 2 775 3 265               

06 Andre installasjoner 380 380 1 386 380 380 1 239               

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 36 769                             37 477                       45 594                              33 663                              40 707                        -                           43 011             
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Basiskostnadene (konto 01-10) for steg 1 og steg 2 er beregnet som følger:  

Tabell 12: Basiskostnader (konto 01 – 10) for byggetrinn 2 i steg 1 og steg 2 

Tabellen over belyser en huskostnad i steg 2 for nybyggene på 4404 MNOK som re-

presenterer om lag 90% av entreprisekostnadene på 4914 MNOK (konto 01-07). Re-

duksjonen fra steg 1 til steg 2 er på om lag 85 MNOK, og som utgjør i underkant av 

1,0% av basiskostnaden. 
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3 BESKRIVELSE KONTO 01 -09 

Bygningsdel 01: Felleskostnader 

Rigg og drift er splittet i egne poster for henholdsvis konto 02+07 og konto 03-06 og 

beregnet som prosentandeler av sine respektive kontoer basert på erfaringstall for 

andre større byggeprosjekter, deriblant større sykehusutbygginger. Valg av entreprise-

strategi vil kunne påvirke omfanget av felleskostnader.   

 

 

Bygningsmessige forhold (ARK) 

Materialene som benyttes skal være kjente, robuste og med lang levetid og lavt vedli-

keholdsbehov. I synlige overflater skal det etterstrebes et godt arkitektonisk utrykk, 

med et visst spillerom i tilgjengelige materialer.   

Utvendige fasader er budsjettert med utgangspunkt i materialer brukt i byggetrinn 1, 

fokus skal være på å foreta valg av materialer med svært lave vedlikeholdsbehov.  

På de innvendige bygningsdeler er det tatt hensyn til hensiktsmessig drift og vedlike-

hold, renholdsvennlighet og sklisikkerhet. Lyd- og brannskiller er ivaretatt i gjennom-

snittspriser for innvendige vegger, dører og glassfelt.  

Det er således her tatt med kostnader for yttervegger, vinduer, fasadesystemer, inner-

vegger, dører, gulvbelegg, himlinger, taktekking, gesimser, glasstak, fast inventar, 

trappebelegg, rekkverk, prefabrikerte betongtrapper og malerarbeider.  

Kalkylen er basert på erfaringstall fra Nytt østfoldsykehus, ISY Calcus, Norsk Prisbok 

utarbeidet av Bygganalyse og egne erfaringstall basert på andre store prosjekter av 

nasjonal betydning. Fasadene er kalkulert med bakgrunn i utarbeidet tilbudsgrunnlag 

for samhandlingsentreprise K2301. 

Bygningstekniske forhold (RIB) 

Her er medtatt alle bygningsdeler i henhold til Bygningsdelstabellen på konto 2 for rå-

bygget.  

Mengder og enhetspriser er summert opp til 2-siffernivå iht. bygningsdelstabellen. Det 

er således medtatt kostnader for grunnarbeider, fundamenter, bæresystem (søyler, 

bjelker etc.), bærende ytter- og innervegger av betong, bærende dekker (plasstøpt og 

elementer), gulv på grunn, påstøp og tekniske rom på tak som lette konstruksjoner. 
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RIB har utført kalkylen for de bygningstekniske arbeidene basert på mengder/arealer 

iht. gjeldende planunderlag utarbeidet av ARK. Kalkylen er basert på priser hentet fra 

de byggetekniske entreprisene for "Nye SUS,  byggetrinn 1" som er omregnet til kost-

nader per BTA. Det er benyttet kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus for utarbeidelse 

av kostnadskalkylen, og prisene er lagt inn manuelt. 

 

Bygningsdel 03: VVS-installasjoner 

Kalkylen er i hovedsak basert på kvadratmeterkostnader med justerte erfaringstall fra 

relevante prosjekter – anbud for Nye SUS byggetrinn 1, Nytt Østfoldsykehus og BUS i 

Bergen. 

Kalkylen er bygget opp byggvis iht. bygningsdelstabellen med basiskostnader for de 

ulike anleggsdeler basert på kvadratmeterkostnader, vurdert i forhold til byggenes 

kompleksitet. Store kostnadselementer som sentrale installasjoner i energisentral og 

undersentraler, samt forsyningsanlegg frem til de ulike bygg, er kalkulert mer detaljert 

med anslåtte mengder og enhetspriser. 

Det er ikke medtatt kostnader for distribusjon av medisinske gassanlegg til Psykiatri-

byggene (OPT5,6-PHV). Det er forutsatt at evt. behov baseres på mobile flasker. 

For anlegg som betinger utvidelse av anlegg fra byggetrinn 1 (pga. krav til integrert 

kommunikasjon og samkjøring), er justerte kostnader for disse entreprisene benyttet. 

Dette gjelder rørpostanlegg og søppelsug. 

For påbygg av P-hus er fullsprinkling implementert i kostnadene. 

Omfang for VVS-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 04: Elkraft 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Kalkylen er bygget opp med kvadratmeterkostnader for installasjoner som er gjennom-

gående for alle arealer. Dette gjelder for eksempel føringsveier, belysning og generelt 

kursopplegg.  

For større enkeltkomponenter er det beregnet enhetspriser. Dette gjelder for eksempel 

nettstasjoner, hovedfordelinger og UPS-anlegg. 

Anleggsbidrag for høystpentanlegg til Lyse Elnett er medtatt under kap 09. 

For P-hus er det medtatt kostnader for elbillading av inntil 20% av antall P-plasser. 

Dette i henhold til krav i reguleringsplan. 
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Omfang for Elkraft-tekniske installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infra-

struktur samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 
Bygningsdel 05: Tele og Automatisering  

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

Innen IKT er det medtatt nettverksteknologi, trådløst nettverk og telefoni etter samme 

omfang og grensesnitt som gjennomført for SUS byggetrinn 1. Kostnader for dette er 

basert på innspill fra HVIKT. 

Det er i byggebudsjettet ikke avsatt midler for spesielle installasjoner knyttet til syke-

husteknologi, prosjektgjennomføring IKT eller grensesnitthåndtering IKT (konto 8). 

Omfang Tele og automatisering fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur 

samt notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 06: Andre installasjoner 

Kalkylen er basert på kvadratmeterkostnader med erfaringstall på relevante innkomne 

anbud for Nye SUS, byggetrinn 1, samt tidligere kostnadsoverslag. I tillegg er det be-

nyttet justerte erfaringstall knyttet til BUSP 2 Bergen (ca.50 000 m²) samt Norsk Pris-

bok. 

For P-hus er det medtatt installasjon av nye heiser. 

Installasjoner i hovedkjøkken er kalkulert svært grovt. Disse installasjonene ivaretas  

normalt av egen kjøkkenrådgiver. Kostnader er skalert i forhold til entreprise for kanti-

nekjøkken i byggetrinn 1. 

Omfang Andre installasjoner fremgår av notat NO-RI-101- Teknisk infrastruktur samt 

notat NO-RI-102-Teknisk beskrivelse. 

 

Bygningsdel 07: Utendørs 

Her er medtatt alle ytelser i forhold til opparbeidelse av utomhusanlegg og infrastruk-

tur. Kalkylen er basert på Norsk Prisbok utarbeidet av Bygganalyse og egne erfarings-

tall basert på andre store prosjekter. 

Kalkylen er bygget opp med gjennomsnitts kvadratmeterkostnader for ulike områder. 

Dette er torg, gårdsrom, parkanlegg, tilgjengelige takhager, utbygging av vannvei øst 

og midlertidige tiltak ved fremtidige byggetomter.  

Posten omfatter komplett utomhusanlegg på sykehustomta som er bl.a.: 
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› Videreføring av akuttveien sørover mot PHV 

› Etablering av Torg 26 og Torg 28 

› Hovedtorg Torg 24/ 25 inkludert gjennomgående busstrase. Torget inkluderer be-
lagte arealer i naturstein, uteserveringsarealer, uformelle oppholdsplasser, be-
plantede arealer, og vannspeil. 

› Gårdsrom i alle bygningsavsnitt, inkludert belegning og beplanting, uformelle opp-
holdsplasser og utendørs aktiviteter. 

› Bygningsnære parkområder vest og øst for bebyggelse, inkludert stisystem, akti-

vitetsområder, uformelle oppholdsplasser, frodig beplantning og naturbasert over-

vannshåndtering.  

› Sikkerhetstiltak i landskapet for PHV i form av terrengvoller, gjerder og beplan-

ting.  

› Videreføring av Vannvei øst fra Byggetrinn 1 og ned til Grannesbekken 

› Interne sekundære driftsveier rundt bygninger. 

› Interne fortau, gang- og sykkelveier samt turveier. 

› oppstillingsplasser (bil og sykkel) eksl. P-hus (innendørs parkering bil, sykkel). 

› Områder for av- og påstigning for privatbil og taxi. 

› Midlertidige tiltak på fremtidige byggetomter i form av terrengforming og beplan-

ting 

› Tilpassing i terreng mot BT1 

› Reetablering og tilrettelegging av eksisterende naturområder innenfor planområ-

det.  

 

I tillegg kommer eksterne tiltak som ansees som nødvendige for tilknytning til ekstern 

transportinfrastruktur og landskap utenfor tomtegrensen som: 

› Adkomstkryss mellom interne adkomstveier og eksternt veinett. 

› Ombygging Torg 24-25 

› Rundkjøring og ny adkomstvei fra Madlaveien 

› Gang- og sykkelvei-bru over ny adkomstvei 

› Tilpasning til eksisterende terreng og landskap  
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Figur 2: Illustrasjon av landskapstiltak i byggetrinn 2 

Kostnadsoverslaget prissetter opparbeidelse av terreng, belegning, beplantning, opp-

bygging og vekstlag, møblering og lysarmaturer, samt nødvendige utendørs konstruk-

sjoner og annet inventar som permanente vannspeil og paviljongkonstruksjoner i land-

skapet. I tillegg er det tatt med nødvendig VA-tiltak og drenering, nødvendige EL- fø-

ringer samt pleie- og plantegaranti for 2 år. 

 

 

Konto 08: Generelle kostnader 

I generelle kostnader inngår programmering og prosjektering, samt byggherreadmini-

strasjon med prosjekt- og byggeledelse. Her er det i steg 2 lagt til grunn et omfang på 

om lag 31% av entreprisekostnadene. I tillegg er det medtatt om lag 125 MNOK til pro-

sjektstøtte IKT og IKT Integratortjenester. 

 

 

 

Konto 09: Spesielle kostnader 

Under spesielle kostnader inngår anleggsbidrag og tomtekostnader, samt en andel 

kunstnerisk utsmykking.  

 

I tillegg er det i steg 2 medtatt 527,1 MNOK ekskl. mva. til MTU og inventar (inkl. ad-

ministrasjon. 
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Tabell 13: Basiskostnader (konto 01 – 10) for 

 

 

 

 

  

Brutto utstyrskalkyle 585 655 425    MTU, IKT, GRU, INV

Overflyttes/anskaffes av SUS 117 131 085    20%*

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 468 524 340    Brutto minus gjenbruk

Administrasjon 58 565 543       10% av brutto kalkyle

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM 527 089 883    

MVA 131 772 471    

TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA 658 862 353    

* I BT1 er det angitt 30% gjenbruk, men det er kun gjenbruk av MTU

Utstyrskalkyle Nye SUS BT2
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4 MULIGE KOSTNADSBESPARENDE TILTAK 

Prosjekteringsgruppen har utarbeidet oversikt på mulige kostnadsbesparende tiltak for 

hele byggetrinn 2. Pr. dato er det belyst et omfang på om lag 65 MNOK (konto 01 – 

07), som tilsvarer om lag 105 MNOK i basiskostnader (konto 01 – 10) 

Tabell 14: Status i arbeidet med mulige kostnadsbesparende tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS2023: Kuttliste / Kostnadsbesparende tiltak
Dato: 07.09.2021

02. 03. 04. 05. 06. 07. 01. 01.-07. 08. 09. 10.
Sak Fag Tekst Bygg VVS Elektro Tele Andre Utendørs Felles Entrepr. Gen. Spes. Mva sum Merknader / Konsekvenser

Elektro 62,6 MNOK

1.1 RIE Lynvernanlegg utgår 4,0 0,6 4,6 1,4 1,5 7,5 Ikke relevant lenger. Delvis montert.
RIE AV-anlegg. Omfang halveres. 10,0 1,5 11,5 3,5 3,7 18,7 Omfang av AV-installasjoner i møterom og auditoriet halveres i omfang. Vil 

medføre at de fleste av møterommmene ikke vil bli utstyrt med AV-
hjelpemidler som en del av byggesaken. Må eventuelt suppleres i ettertid.  
For full kostmndsefelkt må beslutning forerigge før oppstart 
NB! Ikke regnet felleskostnade i kap. 1 og 2 på denne posten. 
For full kostnadseffekt må beslutning om reduksjon foreligge før 
utarbeidelse av  tiilbudsunderlag  (august 2019).  
Ikke relevant lenger. Vedtatt at det skal inngå komplett anlegg. 

1.2 RIE AGV utgår 18,0 2,7 20,7 6,2 6,7 33,6 AGV tas ut i sin helhet. Må erstattes med annen transportordning. 
1.3 RIE Reduserte krav til strømforsyning i bygg OPT5 og OPT6. 1,5 0,2 1,7 0,5 0,6 2,8 Redusert omfang og tilgjengelighet på avbruddsfri kraftforsyning. Dette 

krever at det ikke skal inn funksjoner i disse byggene som krever 
klassifisering som tyngre medisinsk område.  

VVS 20,9 MNOK

2.1 RIV Aggregater med integrert automatikk, 50 aggregater -5,2 4,4 3,6 0,4 3,2 1,0 1,0 5,2 50 vent.aggregater leveres med integrert automatikk
2.2 RIV Sengeromskanaler utgår (+ 2 gassuttak i enkel kanal), 100 

rom
-0,5 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6

2.3 RIV Vakum-anlegg for dagkirurgi utgår 2,1 0,1 0,3 2,5 0,8 0,8 4,1

2.4 RIV Gulvvarme i bad utgår (200 bad) 0,2 1,0 0,8 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Betenkeligheter mht. opptørking, fukt etc.
2.5 RIV Krav om tosidig forsyning for infrastruktur til OPT4 utgår 3,9 0,6 4,5 1,3 1,5 7,3 Ringledninger utgår (eneste bygg i BT2 med slikt krav?)
2.5 RIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VVA 0,0 MNOK

RIB 0,0 MNOK

LARK 21,5 MNOK

LARK Fremtidige byggefelt, enklere beplanting med kun eng 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Enkel reetablering av natur på fremtidige byggefelt på OPT 4, 5, 6

LARK Naturprosjekt erstatter park, Senke kvalitetsnivå i park 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7 Noe stier og alle oppholdssteder utgår i parken, belegning uten fast dekke 

LARK vannvei øst integreres i parken 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK Mindre størrelse på trær ved planting 0,5 0,1 0,6 0,2 0,2 0,9

LARK Belegning på toget mindre høy kvalitet 1,0 0,2 1,2 0,3 0,4 1,9 Naturstein erstattes feks av betong
LARK tilgjengelige tak uten beplanting / innretting 2,0 0,3 2,3 0,7 0,7 3,7

LARK reduksjon av kvalitet i gårdsrom 3,0 0,5 3,5 1,0 1,1 5,6

ARK 0,0 MNOK

PGL 0,0 MNOK

SUM: 0,2 1,3 10,8 14,4 18,0 11,5 8,4 64,6 19,4 0,0 21,0 105,0
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5 OMFANG OG KOSTNADER FOR FØRSTE FASE 

Første fase av byggetrinn 2 er planlagt gjennomført med følgende omfang for de ulike 

delprosjektene: 

· A.1 SH2-1: Poliklinikker og dagbehandling gjennomføres i sin helhet i  

    første fase 

· A.2 OPT1: Forskning og undervisning, samlokalisert med universitetet  

    gjennomføres i sin helhet i første fase 

· A.7   Tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

· B.3   Begrenset omfang på Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

· B.4   Begrenset omfang på landskap  

· B.5   Begrenset omfang på kulverter mellom bygg for logistikk og  

    teknikk 

· B.6   Begrenset omfang på gangbruer mellom bygg 

· B7   MTU og inventar for SH2-1 og OPT1 

· B8   IKT for SH2-1 og OPT1 

· C1   Begrenset omfang på ombygging til sengeposter i Poliklinikk /  

    dagbehandling i 2. etasje bygg A 

 

Følgende delprosjekter planlegges helt eller delvis i senere fase:      

· A.4 OPT4: Poliklinikk, Forskningslab., Kontor, Storkjøkken, Intern Service 

· A.5 OPT5-N:  Rehab. Døgnpost og Poliklinikk, Fysioterapi, Lærings- og  

    mestringssenter, Behandlingshjelpemidler, Kontor 

· A.6 OPT5-PHV: Psykisk helsevern døgnposter, poliklinikk, Kontor 

 

· A.7 Tverrgående teknikk 

· B.2 Påbygg i 3 etasjer på eksisterende P-hus 

· B.3 Resterende Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

· B.4 Resterende landskap med Park, Torg, Gårdsrom, Takhager 

· B.5 Resterende kulverter mellom bygg for logistikk og teknikk 

· B.6 Resterende gangbruer mellom bygg 

· B7 MTU og inventar for OPT4, OPT5-N og OPT5-PHV og C1 

· B8 IKT for OPT4, OPT5-N og OPT5-PHV 

· C1 Resterende ombygging til sengeposter i Poliklinikk/dagbehandling i 2.  

  etasje bygg A 
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A.1 SH2-1: Poliklinikker og dagbehandling  

SH2-1 gjennomføres i sin helhet, og innehar en basiskostnad tilsvarende kostnadsbe-

regning for BT2 (datert 07.09.21); 

  

Tabell 15: Basiskostnader (konto 01 – 10) for SH2-1 Poliklinikker og dagbehandling 

 

A.2 OPT1: Forskning og undervisning 

OPT1 gjennomføres i sin helhet, og innehar en basiskostnad (ekskl. utbygging av fa-

kultetsbygg) tilsvarende kostnadsberegning for BT2 (datert 07.09.21); 

 

Tabell 16: Basiskostnader (konto 01 – 10) for OPT1 Forskning og undervisning 

# Konto - Kalkyle A.1 SH2-1: Polik. og...

Areal: 11 800

01 Felleskostnader 84 113 543

02 Bygning 210 617 070

03 VVS-installasjoner 65 805 000

04 Elkraft 38 468 000

05 Tele og automatisering 30 385 000

06 Andre installasjoner 4 484 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 433 872 613

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 433 872 613

08 Generelle kostnader 134 500 510

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 568 373 123

09 Spesielle kostnader 3 986 411

10 Mva 143 089 884

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 715 449 418

# Konto - Kalkyle A.2 OPT1: (uten fak.bygg)

Areal: 6 700

01 Felleskostnader 47 840 183

02 Bygning 123 246 305

03 VVS-installasjoner 40 047 500

04 Elkraft 21 306 000

05 Tele og automatisering 16 113 500

06 Andre installasjoner 2 546 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 251 099 488

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 251 099 488

08 Generelle kostnader 80 351 836

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 331 451 324

09 Spesielle kostnader 2 315 856

10 Mva 83 441 795

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 417 208 975
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A.7 Tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

For tverrgående teknikk legges det til grunn at følgende tiltak / kostnader utløses ved 

bygging av OPT4: 

· Utstyr i energisentral (kjeler og kjølemaskiner/varmepumper) med om lag 10 

MNOK (kostnadsført på kont 03) 

· Utvidelse av nødstrømsforsyning i teknisk sentral, og etablering av høyspent 

områdeforsyning (kostnadsført på kont 04) 

· Varelagerautomat i OPT4 (kostnadsført på kont 06) 

· Anleggsbidrag til E-verket (kostnadsført på kont 09) 

· Entreprisekostnadene sin andel av rigg- og drift av byggeplass (kostnadsført 

på konto 01) 

 

Tabell 17: Basiskostnader (konto 01 – 10) for tverrgående teknikk totalt, OPT4 samt andel som fordeles pr. 

m²  (for SH2-1 og OPT4) 

 

SH2-1 og OPT1 er kostnadsberegnet med sin andel på totalt 18 500 m² basert på 

kostnader pr. m² i tabellen ovenfor. Dette omfatter i hovedsak rørpost, avfallssug, 

AGV, varelagerautomat, IKT-nettverksutstyr, utvidelse/tilpasning av hovedfordeling 

bygg 71 (B) og hovedforsyning inn til SH2-1 og OPT1, og gir følgende kostnader for 

tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1:  

Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) Tverrgående teknikk OPT4 Fordelt pr. m² (NOK)

Felleskostnader 23 048 930 4 000 000 19 048 930

Bygning 7 961 500 7 961 500

VVS-installasjoner 33 500 000 10 000 000 23 500 000

Elkraft 42 200 000 10 000 000 32 200 000

Tele og automatisering 66 600 000 66 600 000

Andre installasjoner 52 950 000 7 000 000 45 950 000

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 226 260 430 31 000 000 195 260 430

Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 226 260 430 31 000 000 195 260 430

Generelle kostnader 70 140 733 9 610 000 60 530 733

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 296 401 163 40 610 000 255 791 163

Spesielle kostnader 7 778 407 6 000 000 1 778 407

Mva 76 044 893 11 652 500 64 392 393

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 380 224 463 58 262 500 321 961 963
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Tabell 18: Basiskostnader (konto 01 – 10) for tverrgående teknikk for SH2-1 og OPT1 

 

B.3 Infrastruktur (vei, vann og avløp) 

På infrastruktur er det forutsatt bygging av rundkjøring i Madlavegen, samt adkomstvei 

opp til rundkjøring ved P-hus for ansatte. 

 

Figur 2: Infrastruktur i første fase 

# Konto - Kalkyle Tverrgående teknikk

Areal:

01 Felleskostnader 3 441 472

02 Bygning 1 438 363

03 VVS-installasjoner 4 245 624

04 Elkraft 5 817 409

05 Tele og automatisering 12 032 280

06 Andre installasjoner 8 301 551

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 35 276 699

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 35 276 699

08 Generelle kostnader 10 935 777

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 46 212 476

09 Spesielle kostnader 321 296

10 Mva 11 633 443

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 58 167 214
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Dette gir følgende basiskostnad for infrastruktur: 

 

Tabell 19: Basiskostnader (konto 01 – 10) for infrastruktur i første fase 

 

B.4 Landskap 

På landskap er det beregnet opparbeidelse av utomhusanleggene rundt SH2-1 og 

OPT1.  

 

Figur 3: Landskap i første fase 

# Konto - Kalkyle Infrastruktur (VA, Vei...

Areal:

01 Felleskostnader 4 360 455

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 360 455

07 Utendørs 43 604 545

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 47 965 000

08 Generelle kostnader 11 991 250

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 59 956 250

09 Spesielle kostnader 359 738

10 Mva 15 078 997

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 75 394 985
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Dette gir følgende basiskostnader for landskap: 

 

Tabell 20: Basiskostnader (konto 01 – 10) for landskap i første fase 

 

B.5 Kulverter mellom bygg 

I første fase er det planlagt å etablere kulverter mellom følgende bygg: 

· OPT1 – OPT4   For logistikk og teknikk 

· OPT4 – OPT5   For logistikk og teknikk 

· SH2-1 – Bygg 71 For logistikk og teknikk 

·  OPT1 – Bygg 71 For teknikk 

 

Dette tilsvarer om lag 950 m², og er kostnadsberegnet med følgende basiskostnader: 

# Konto - Kalkyle Landskap

Areal:

01 Felleskostnader 1 511 250

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 1 511 250

07 Utendørs 9 750 000

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 11 261 250

08 Generelle kostnader 2 477 475

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 13 738 725

09 Spesielle kostnader 82 432

10 Mva 3 455 289

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 17 276 447
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Tabell 21: Basiskostnader (konto 01 – 10) for kulverter mellom byggene i første fase 

 

B.6 Gangbruer mellom bygg 

I første fase er det planlagt å etablere kulverter mellom følgende bygg: 

· SH2-1 – Bygg 71 Planlagt for 2. og 3. etasje 

 

Dette tilsvarer om lag 398 m², og kostnadsberegnet med følgende basiskostnader: 

 

Tabell 22: Basiskostnader (konto 01 – 10) for gangbruer i første fase 

 

 

# Konto - Kalkyle Kulverter mellom bygg

Areal: 950

01 Felleskostnader 6 982 500

02 Bygning 245 100

03 VVS-installasjoner 760 000

04 Elkraft 1 149 500

05 Tele og automatisering 1 486 750

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 10 623 850

07 Utendørs 28 835 350

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 39 459 200

08 Generelle kostnader 11 048 500

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 507 700

09 Spesielle kostnader 303 050

10 Mva 12 702 688

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 63 513 438

# Konto - Kalkyle Gangbroer

Areal: 398

01 Felleskostnader 3 327 678

02 Bygning 14 035 072

03 VVS-installasjoner 398 000

04 Elkraft 421 880

05 Tele og automatisering 622 870

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 18 805 500

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 18 805 500

08 Generelle kostnader 5 265 540

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 24 071 040

09 Spesielle kostnader 144 474

10 Mva 6 053 879

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 30 269 393
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B.7 Medisinteknisk utstyr (MTU) og inventar 

For MTU og inventar er følgende lagt til grunn for utstyrskostnadene: 

 

Tabell 23: Utstyrskalkyle for første fase 

Dette gir følgende basiskostnader: 

 

Tabell 24: Basiskostnader (konto 01 – 10) for MTU og inventar i første fase 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto utstyrskalkyle 147 508 300    MTU, IKT, GRU, INV

Overflyttes/anskaffes av SUS 29 501 660       20%*

Netto utstyrskalkyle / anskaffes vi prosjektmidler 118 006 640    Brutto minus gjenbruk

Administrasjon 14 750 830       10% av brutto kalkyle

SUM UTSTYRSKOSTNADER INKL. ADM 132 757 470    

MVA 33 189 368       

TOTAL UTSTYRSKALKYLE INKL. MVA 165 946 838    

Utstyrskalkyle Nye SUS første fase av BT2

# Konto - Kalkyle MTU

Areal:

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0

08 Generelle kostnader 0

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 0

09 Spesielle kostnader 132 757 470

10 Mva 33 189 368

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 165 946 838
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B.8 IKT 

For IKT er det medtatt totalt 125 MNOK på konto 08 til prosjektstøtte IKT og IKT Inte-

gratortjenester for utbygging av BT2. Dette gir følgende basiskostnader for første fase: 

 

 

Tabell 25: Basiskostnader (konto 01 – 10) for IKT (på konto 08 og 10) i første fase 

 

C.1 Ombygging bygg A 

For ombygging i bygg A er det lagt til grunn et omfang på om lag 40% i første fase. 

Basert på 280 m² ombygging, så gir dette følgende basiskostnader: 

 

Tabell 26: Basiskostnader (konto 01 – 10) for ombygging i bygg A for første fase 

 

# Konto - Kalkyle IKT

Areal: 18 500

01 Felleskostnader 0

02 Bygning 0

03 VVS-installasjoner 0

04 Elkraft 0

05 Tele og automatisering 0

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 0

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 0

08 Generelle kostnader 22 583 036

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 22 583 036

09 Spesielle kostnader 0

10 Mva 5 645 759

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 28 228 795

# Konto - Kalkyle C.1 Omb. bygg A - fra...

Areal: 280

01 Felleskostnader 623 524

02 Bygning 1 243 914

03 VVS-installasjoner 798 000

04 Elkraft 417 200

05 Tele og automatisering 441 000

06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 3 523 638

07 Utendørs 0

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 3 523 638

08 Generelle kostnader 880 910

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 4 404 548

09 Spesielle kostnader 26 427

10 Mva 1 107 744

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 5 538 719
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Samlet ombygging i fase 1 av byggetrinn 2 

Ved en gjennomføring av de planlagte delprosjektene i første fase av byggetrinn 2, så 

er de samlede basiskostnader kostnadsberegnet som følger:  

 

Tabell 27: Basiskostnader (konto 01 – 10) for alle planlagte tiltak i første fase 

 

# Konto - Kalkyle Pris

Areal: 20 128

01 Felleskostnader 152 200 605

02 Bygning 350 825 824

03 VVS-installasjoner 112 054 124

04 Elkraft 67 579 989

05 Tele og automatisering 61 081 400

06 Andre installasjoner 15 331 551

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 759 073 493

07 Utendørs 82 189 895

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 841 263 389

08 Generelle kostnader 280 034 833

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 1 121 298 222

09 Spesielle kostnader 140 297 154

10 Mva 315 398 844

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 1 576 994 220



# Konto - Kalkyle A.1 SH2-1: Polik. 
og...

A.2 OPT1: (uten 
fak.bygg)

Tverrgående 
teknikk

Infrastruktur (VA, 
Vei...

Landskap Kulverter mellom 
bygg

Gangbroer MTU IKT C.1 Omb. bygg 
A - fra...

Pris

Areal: 11 800 6 700 950 398 18 500 280 20 128
01 Felleskostnader 84 113 543 47 840 183 3 441 472 4 360 455 1 511 250 6 982 500 3 327 678 0 0 623 524 152 200 605
02 Bygning 210 617 070 123 246 305 1 438 363 0 0 245 100 14 035 072 0 0 1 243 914 350 825 824
03 VVS-installasjoner 65 805 000 40 047 500 4 245 624 0 0 760 000 398 000 0 0 798 000 112 054 124
04 Elkraft 38 468 000 21 306 000 5 817 409 0 0 1 149 500 421 880 0 0 417 200 67 579 989
05 Tele og automatisering 30 385 000 16 113 500 12 032 280 0 0 1 486 750 622 870 0 0 441 000 61 081 400
06 Andre installasjoner 4 484 000 2 546 000 8 301 551 0 0 0 0 0 0 0 15 331 551

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 433 872 613 251 099 488 35 276 699 4 360 455 1 511 250 10 623 850 18 805 500 0 0 3 523 638 759 073 493
07 Utendørs 0 0 0 43 604 545 9 750 000 28 835 350 0 0 0 0 82 189 895

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 433 872 613 251 099 488 35 276 699 47 965 000 11 261 250 39 459 200 18 805 500 0 0 3 523 638 841 263 389
08 Generelle kostnader 134 500 510 80 351 836 10 935 777 11 991 250 2 477 475 11 048 500 5 265 540 0 22 583 036 880 910 280 034 833

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 568 373 123 331 451 324 46 212 476 59 956 250 13 738 725 50 507 700 24 071 040 0 22 583 036 4 404 548 1 121 298 222
09 Spesielle kostnader 3 986 411 2 315 856 321 296 359 738 82 432 303 050 144 474 132 757 470 0 26 427 140 297 154
10 Mva 143 089 884 83 441 795 11 633 443 15 078 997 3 455 289 12 702 688 6 053 879 33 189 368 5 645 759 1 107 744 315 398 844

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 715 449 418 417 208 975 58 167 214 75 394 985 17 276 447 63 513 438 30 269 393 165 946 838 28 228 795 5 538 719 1 576 994 220

# Konto (Pris pr. BTA - Brutto areal) A.1 SH2-1: Poli k. 
og...

A.2 OPT1: (uten 
fak.bygg)

Tverrgående 
teknikk

Infrastruktur (VA, 
Vei...

Landskap Kulverter mellom 
bygg

Gangbroer MTU IKT C.1 Omb. bygg 
A - fra...

Pris [kr/m^2]

01 Felleskostnader 7 128 7 140 0 0 0 7 350 8 361 0 0 2 227 7 562
02 Bygning 17 849 18 395 0 0 0 258 35 264 0 0 4 443 17 430
03 VVS-installasjoner 5 577 5 977 0 0 0 800 1 000 0 0 2 850 5 567
04 Elkraft 3 260 3 180 0 0 0 1 210 1 060 0 0 1 490 3 358
05 Tele og automatisering 2 575 2 405 0 0 0 1 565 1 565 0 0 1 575 3 035
06 Andre installasjoner 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 762

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 36 769 37 478 0 0 0 11 183 47 250 0 0 12 584 37 712
07 Utendørs 0 0 0 0 0 30 353 0 0 0 0 4 083

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 36 769 37 478 0 0 0 41 536 47 250 0 0 12 584 41 796
08 Generelle kostnader 11 398 11 993 0 0 0 11 630 13 230 0 1 221 3 146 13 913

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 48 167 49 470 0 0 0 53 166 60 480 0 1  221 15 730 55 708
09 Spesielle kostnader 338 346 0 0 0 319 363 7 176 0 94 6 970
10 Mva 12 126 12 454 0 0 0 13 371 15 211 1 794 305 3 956 15 670

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 60 631 62 270 0 0 0 66 856 76 054 8 970 1 526 19 781 78 348
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Sak 40/21 til prosjektstyret  
 

Møtedato: 7. oktober, 2021 

Saksbehandler:  

Ansvarlig på nivå 2:  Tor Albert Ersdal 

Arkivref.: 2020/x 

 

Saken gjelder: 

Prioritering av bygg i byggetrinn 2.  

Saken legges frem for: (kryss av); 

Beslutning: x Diskusjon: x Orientering:  

   

Bakgrunn:  

På grunn av den økonomiske bærekraften til foretaket, må byggetrinn 2 bygges 

etappevis.  Sykehuset må derfor gjennom en krevende prioritering hvor fordeler og 

ulemper for hvert enkelt fag må vurderes. Det er mange hensyn å ta. Saken ble kort 
diskutert i LG og prosjektrådet i mars. Dette er en ny og grundigere gjennomgang.  

 

Anbefalt løsning/konklusjon: 

Det anbefales å legge frem forslag for styret i Helse Stavanger om å starte bygging på 

tomtene SH2-1 og OPT1 så snart som mulig og legge til rette for planlegging og oppstart 

av BT2 slik at sykehuset utnytter den kompetansen og erfaringen som er etablert i 

byggeorganisasjonen.  

Bygget på SH2-1 skal romme poliklinikkene og dagbehandling med nærhetsbehov til 

sengebyggene. Dette vil korte ned tiden med delt drift og det er særlig viktig for mange 
små fag hvor ulempen med en to-senter løsning er stor.  

På tomten OPT1 skal UiS bygge nytt helsevitenskapelig fakultetsbygg. SUS planlegger å 

bygge forsknings- og undervisnings-arealer på samme tomt. SUS og UIS har skrevet en 

avtale for å sikre at sambruk av arealene slik at begge parter får mer ut av en 

samlokalisering. Et godt sambruk krever at planleggingen og oppføringen av byggene 

følger samme fremdriftsplan. UiS har fått finansiering av sitt bygg og kan starte 

planleggingen i 2022.  

Ved å legge til rette for oppstart av forprosjekt i 2022 og byggestart i 2024 kan byggene 

være klar for innflytting i 2028. Denne fremdriften gjør det mulig å utnytte den 

kompetansen og erfaringen som er etablert i byggeorganisasjonen. Det reduserer 

usikkerheten og øker gjennomføringsevnen.  
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Oppføring av byggene på SH2-1 og OPT1 samt nødvendig infrastruktur og 

usikkerhetsavsetning har en samlet kostnad på omkring 2 milliarder. Det vurderes til å 

være innenfor foretakets økonomiske bæreevne, men forutsetter stram økonomisk 

styring og god drift.  

En stegvis utbygging gjør det mulig å justere arealer underveis dersom enkelte fag 

opplever større endringer, f.eks. større vekst enn forventet, kraftig endring til 
hjemmesykehus eller digital oppfølging.  

Vedlegg (2):  

1. Evaluering 
2. Klinikkenes vurdering av ulempe ved forlenget mellomfase  
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1. Vedlegg 1: Evaluering 

Mandatet for konseptfasen byggetrinn 2 ble godkjent i styremøte i Helse Stavanger 26. februar 2021. 

I mandatet godkjennes evalueringskriteriene for konseptfasen:  

Styret godkjenner følgende evalueringskriterier for konseptfase for byggetrinn 2, Nye 
Stavanger universitetssjukehus:  

- Kvalitet i pasientbehandlingen  

- Godt og sikkert arbeidsmiljø  

- Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon  

- Tilrettelagt for etappevis utbygging  

- Andre samfunnseffekter  

- Gjennomføringsrisiko og tid  

- Økonomi og prosjektkostnad  

- Økonomi – drift 

 

Basert på evalueringskriteriene har prosjektet gjort følgende evaluering:  

1.2 Kvalitet i pasientbehandling 

Alle fag ser gode muligheter for økt kvalitet i pasientbehandling i nye bygg på Ullandhaug. De fleste 

fagene trekker frem bedre samhandling og tverrfaglighet som viktige faktorer. På dette målekriteriet 

er det vanskelig å skille byggene fra hverandre med unntak av bygget på tomt OPT1. Dette bygget er 

til forskning og undervisning. På sikte vil dette bidra til bedre pasientbehandling, men i evalueringen 

vurderes det som lavere verdi ettersom effekten er mer indirekte.  

1.3 Godt og sikkert arbeidsmiljø 

Alle fag vurderer at byggetrinn 2 bidrar til bedre arbeidsmiljø. I evalueringen er det skilt ut to bygg 

som vurderes til å ha størst effekt.  

1. Det er bygget på SH2-1 med begrunnelse i at det i dette bygget skal være poliklinikk og 

dagbehandling med nærhetsbehov til sengebyggene. Dette er i stor grad små fag med 

sårbare fagmiljøer. Disse fagmiljøene har en større ulempe med delt drift.  

2. Vold mot ansatte er et større problem i psykiatrien enn i andre fag. Bedre bygningsstruktur 

som er mer tilrettelagt for oppfølging av pasienter, og med nærhet til uteområder både for 

skjermede og åpne poster, vurderes som viktige for arbeidsmiljøet i psykiatri.  

1.4 Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 

Alle byggene er godt tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon. Alle polikliniske poster har 

avsatt to undervisningsrom per 24 U/B-rom. Tilsvarende er det to undervisningsrom per 40 plasser 
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for dagbehandling. Samlet er det estimert rundt 50 prosent mer areal for undervisning på Ullandhaug 

sammenliknet med bygningsmassen på Våland.  

Bygget på OPT1 skal bygges i samarbeid med UiS med mål om å dra nytte av begge organisasjoners 

felles innsats for forskning, utdanning og innovasjon.  

1.5 Tilrettelagt for etappevis utbygging  

Hele byggetrinn 2 er planlagt for å legge til rette for en etappevis utbygging. Infrastruktur til byggene 

må henge sammen i et kulvert-system. Dette er noe enklere å få til dersom utbyggingen starter nord 

på tomtene og bygges sørover. Dette er grunnlaget for å gi tomtene nær byggetrinn 1 en høyere 

karakter.  

1.6 Andre samfunnseffekter  

Alle byggene har positiv samfunnseffekt ved at det planlegges for god pasientbehandling, 

undervisning og forskning. Bygget på OPT1 vurderes til å en høyere samfunnseffekt enn de øvrige 

byggene ettersom dette bygget i størst grad legger til rette for samarbeid med UiS.  

1.7 Gjennomføringsrisiko og tid  

I usikkerhetsanalysen vurderes markedsrisikoen som største usikkerhet. Denne usikkerheten 

avgrenses når omfanget av første fase av byggetrinn 2 blir begrenset. De to mest omfattende 

byggene er på tomtene OPT4 og OPT5-6 og disse har derfor fått lavere skår.  

1.8 Økonomi og prosjektkostnad  

SUS har ikke økonomisk bærekraft til å bygge ut hele byggetrinn 2 og må derfor planlegge for en 

stegvis utbygging. SH2-1 og OPT1 samt nødvendig infrastruktur er innenfor foretakets økonomiske 

bærekraft. Byggene på tomtene OPT4 og OPT5-6 er de dyreste byggene og har derfor fått lavest skår. 

1.9 Økonomi – drift 

Alle byggene har relativt like driftskostnader, men samlet for sykehuset er det større fordeler ved å 

ferdigstille byggene på SH2-1, OPT1 og OPT4. Ved å ferdigstille disse byggene kan sykehuset frigjøre 

Sydbygget på Våland. Det fører til reduserte driftskostnader for foretaket.  

1.10 Samlet evaluering  

Samlet gir det følgende evalueringsmatrise:  

3 – grønn – betyr mest positiv vurdering 

2 – gul – betyr mellom vurdering 

1 – rød – betyr lavest vurdering 
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Evalueringen støtter anbefalingen om å raskest mulig bygge ut SH2-1 og OPT1.  

 

  

SH2-1 OPT1 OPT4 OPT5N OPT5-6

SH2-1 

+OPT1

Kvalitet i pasientbehandlingen 3 1 3 3 3 3

Godt og sikkert arbeidsmiljø 3 2 2 2 3 3

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 3 3 3 3 3 3

Tilrettelagt for etappevis utbygging 3 3 3 2 2 3

Andre samfunnseffekter 2 3 2 2 2 3

Gjennomføringsrisiko og tid 3 3 1 2 1 3

Økonomi og prosjektkostnad 3 3 1 2 1 3

Økonomi – drift 3 2 3 2 1 3
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2. Vedlegg 2: Klinikkenes vurdering av ulempe ved forlenget mellomfase 

Dette vedlegget har innledningsvis en oppsummering av innspillene fra klinikkene og deretter innspill 

fra klinikkene per avdeling. Det følger samme mal fra alle klinikkene og stabene.  

Psykiatri 

Signaleffekten er et viktig moment som trekkes frem i 

tillegg til samhandling med somatikken; akuttmottak, 

anestesi, legevakt m.fl. Mange pasienter har svært lang 

liggetid og dermed blir kvaliteten på lokalene svært viktige 

og kvaliteten er ikke god nok på Våland i dag.  

Sikkerheten til de ansatte er også et viktig punkt. Denne 

må bli bedre i nytt sykehusbygg. 

Flytting til Ullandhaug er viktig for forskning og 

undervisning i psykiatrien.  

Det er et betydelig investeringsbehov i byggene dersom de 

må driftes i en forlenget mellomfase.  

Klinikk A, kirurgisk, kvinne og barneklinikken og 

onkologisk avdeling 

Disse klinikkene og avdelingene har flere likhetstrekk i sine 

vurderinger.  

De peker på at tidlig flytting gir bedre samhandling som 

har positiv effekt på behandlingskapasitet og dermed 

reduserte ventetider. De trekker også frem behovet for 

tverrfaglighet i behandlingen av mange pasienter og 

forenklet pasientlogistikk.  

De trekker frem ulempen for ansatte ved avstand til 

second opinion, isolering av flere små fagmiljø og dårligere 

forhold for forskning og undervisning.  

En forlenget mellomfase gir flere investeringsbehov og det 

største behovet er knyttet til dagkirurgien ved at 

kapasiteten ved dagkirurgien på Våland ikke er stor nok og 

må bygges ut. Dette er kostbare arealer å bygge ut. I 

tillegg er det behov for generell oppgradering av 

bygningsmassen dersom Syd-bygget skal driftes til 2035++.  

Hudavdelingen har god drift i dagens lokaler. De ønsker å 

bli prioritert i flytting til Ullandhaug, men aksepterer at 

andre fag må prioriteres først.  

Hode hals og rehab 

Tidlig samling på Ullandhaug gir forenkling for pasienter. 

Det forventer at samlokalisering gir bedre drift og samling av fagmiljøet gir de samme fordeler som 

Bygg og tomter 

SH2-1 – tomten for poliklinikker som 

har størst nærhetsbehov til 

sengebyggene. Nevro-, kardiolgi, 

medisinsk, onkologi er noen 

eksempler.  

OPT1 – tomten deles med UiS hvor 

UiS planlegger å bygge 

helsevitenskapelig fakultet. For SUS 

er det areal for forskning og 

undervisning som er planlagt på 

dette området.  

OPT2 – ved å gi UiS plass på OPT1 

får vi tilsvarende areal på OPT2. 

Dette er en god plassering for 

administrasjon og et alternativ for 

AMK. 

OPT3 – ikke disponert av SUS.   

OPT4 – her planlegges det største 

bygget for somatiske fag i BT2. 

Bygget har nærhet til akuttmottaket 

og intensiv-avdelingen. Dagkirurgi, 

ortopedi, ØNH, øye, gyn, flere 

service-funksjoner, kontor og 

forskningsareal er planlagt i dette 

bygget.  

OPT5-Nord – nord på OPT5 er det 

planlagt er somatisk bygg for 

rehabilitering døgn og dag, 

voksenrehabilitering og LMS.  

OPT5 og OPT6 – dette er tomtene 

for psykiatri-byggene.  
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påpekt av de øvrige kliniske fagene. Forholdene for undervisning og veiledning blir også bedre ved 

samlokalisering.  

ØNH bør være samlokalisering med dagkirurgisk og flyttes samtidig med DK.  

Rehab og HAVO er i dag lokalisert utenfor Våland og i tillegg til punktene over trekker de frem 

ulempene med pasientforflytning. Det kan gi økte komplikasjoner og forlenget liggetid. Ved forlenget 

mellomfase er det vesentlig vedlikeholdsbehov for bygningsmassen på Lassa.  

Mottaksklinikken 

Å samle kompetanse gir økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Klinikken trekker også 

frem positive effekter på samarbeid mellom fag, arbeidsmiljø, utdanning og forskning.  

Service-klinikkene 

Mange av service-avdelingene er små avdelinger med få ansatte. Delt lokalisering eller økt transport 

mellom Våland og Ullandhaug fører til økt belastning på få ansatte. Dette kan for noen av 

avdelingene delvis kompenseres ved å ansette flere.  

De fleste service-avdelingene trekker frem at kvaliteten på servicen blir dårligere ved økt avstand 

som følge av forsinket responstid, leveringstid og liknende.   

Prehospital klinikk 

Det er samarbeid med beredskap, sykehuset, SAFER og legevakt som trekkes frem som viktige 

grunner til å prioritere AMK.  

Fag, forskning og utdanning 

Forskningsavdelingen trekker frem redusert oppfølging av forskning dersom avdelingen forblir på 

Våland.  

Dersom utdanningsavdelingen forblir på Våland vil det føre til mer reisetid for ansatte ved 

utdanningsavdelingen og for medarbeidere som skal i møter eller på kurs på Våland.  

Direktørens kontor, kommunikasjonsavdelingen, personal og organisasjonsutvikling og økonomi og 

finans 

Alle avdelingene i denne gruppen har store fordeler av å være samlokalisering med resten, men de 

blir værende i kontorlokaler på Våland så lenge det er nødvendig. En rekke andre funksjoner bør 

prioriteres høyere.  

Et unntak er BHT. De bør prioriteres tidlig i BT2 slik at de kan være i nærheten av størsteparten av 

medarbeiderne, eventuelt med et enkelt kontor for oppfølging.  

UiS og legevakt 

UiS har fått avklaring fra Kunnskapsdepartementet for bygging av helsevitenskapelig fakultet på 

OPT1.  

Stavanger kommune har vedtatt å bygge legevakt på OPT2.  



10 
 

 

Figur 1 - kart over tomtene på Ullandhaug med navn på bygg og tomter 
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1. Klinikk for psykisk helsevern voksne 

Dato: juni 2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Psykisk helsevern (begge klinikkene) og samarbeidsenheter i somatikken 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

- Samlet og likestilt 

pasientbehandling mellom 

somatikken og psykisk 

helsevern. Vil sende et 

tydelig signal om at 

pasienter med psykiske 

lidelser prioriteres i Helse 

Stavanger i tråd med 

politiske føringer 

- Nærheten til øyeblikkelig 

hjelp og samhandling i 

pasientbehandlingen. 

Dette går på både bistand 

til og fra somatikken  

- Hensiktsmessige lokaler 

ihht til dagens standard 

med tanke på å redusere 

tvangsbruk  

- Redusere ansatt- og 

pasientforflytninger 

mellom lokasjonene 

betydelig. 

Alderspsykiatrisk avdeling 

har daglig fysisk kontakt 

med somatikken, enten får 

pasienter tilsyn på postene 

av somatisk personell 

ellers transporteres 

pasienter til somatikken. 

Flere pasienter har også 

behov for somatisk 

oppfølging eller 

utredninger, og de fleste 

av våre pasienter kommer 

fra legevakten som 

Stavanger kommune har 

vedtatt skal flytte til 

Ullandhaug 

- Liaison tjenesten er 

ikke dimensjonert for 

avstand – må bygge 

opp en større liaison 

tjeneste over en lengre 

enn forventet periode 

- Alle nye pasienter som 

utredes krever 

somatiske tjenester 

(CT, MR og EEG). 

Somatiske tjenester tar 

tid og kan ikke alltid 

samkjøres fra somatisk 

side, det kan medføre 

opptil tre turer opp på 

somatisk sykehus for å 

ferdigstille en 

medisinsk sjekk for våre 

pasienter. Det vil ikke 

være mulig å 

gjennomføre 

utredninger ihht til 

pakkeforløpstidsfrister 

uten å øke antall 

ressurser for å 

transportere pasienter 

opp på somatikken 

- Vurdere økt 

ressursbruk eller annen 

kompetanse 

sammensetning hvis vi 

ikke har tilgang på 

akuttmedisinske 

tjenester fra 

somatikken inkl 

hjertestans og 

akuttmedisinsk team 

Økt ressursbruk for 

transport til 

somatikken og 

oppfølging av 

pasienter på 

uegnede 

uteområder 
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- ECT behandling er 

avhengig av anestesi som 

krever økt reisetid av en 

veldig begrenset ressurs 

på Ullandhaug 

- PHV pasienter har en lang 

gjennomsnittlig liggetid 

(noen pasientgrupper har 

liggetid på gjennomsnittlig 

3 år) og er ofte på tvang – 

de vil få et bedre 

pasientbehandlingstilbud 

og opphold i nye lokaler 

med bedre fasiliteter 

- Det er et politisk fokus på 

somatisk helsehjelp for 

psykiatriske pasienter. 

Erfaringer fra andre HF 

med delt somatikk og PHV 

er at PHV pasienter blir 

nedprioritert over innlagte 

somatiske pasienter i 

pasientbehandling 

 

 

- Storforbrukerne av 

helsetjenester 

forventes å øke med 

større avstand mellom 

enheter 

- Området rundt dagens 

lokaler vil i dette 

tidsrommet bygges ut. 

Det er veldig 

utfordrende å gi god 

pasientbehandling til 

psykiatriske pasienter 

med mye bråk og støy 

som kommer med 

rivning og utbygging av 

området 

- Det må settes ekstra 

strenge krav til sikring 

av byggeplassen og 

utbyggere for å 

forebygge suicid av 

innlagte pasienter i 

byggeperioden 

- Når området er bygget 

ut må det tilrettelegges 

for at pasienter med 

psykiskelidelser og 

rusproblematikk må 

kunne sambruke 

området med nye 

beboere 
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For ansatte:  

 

 

 

- Redusere HMS risiko og 

ressursbehov ved 

transport av pasienter 

- Det er en trend i 

pasientgruppen med mer 

rusutløst psykose og flere 

sikkerhetspasienter, nye 

arealer vil tilrettelegge for 

bedre behandling og 

ansattforhold for å 

håndtere disse pasientene 

(redusere ansattskader og 

tvang) 

- Vi, som alle andre 

psykiatriske sykehus, sliter 

med rekruttering. Nytt 

sykehus vil bidra til å 

rekruttere til faget  

- I mellomfasen må ansatte 

på akuttavdelingen i 

somatikken forvente økt 

antall psykiatriske 

pasienter (basert på 

erfaringer fra andre 

sykehus uten 

samlokalisering av 

somatikk og PHV) 

- Vanskeligere tilgang på 

labtjenester på kveld, natt 

og helg 

- Det er per i dag 

ressurskrevende å sikre 

pasienter som ikke kan gå 

ut uten følge i forbindelse 

med røyking og vanlig 

utgang. Dette vil nye bygg 

tilrettelegge for 

- Redusere AML brudd og 

forenkle 

sommerferiekabalen ved 

bedre ressursutnyttelse i 

nye lokaler (mer 

samarbeid mellom 

postene) 

 

- Lengre tid med delt 

fagmiljø mellom 

somatikken og PHV 

skaper større splittelse 

og vanskeligere 

samarbeidsmiljø 

- Signaleffekten er at PHV 

nedprioriteres i Helse 

Stavanger som ikke er 

rekrutterende for 

spesialister 

- Opplæring av LIS leger 

som mister miljøet og 

kursene 

- Erfaringsmessig har vi 

fått et bedre samarbeid 

med somatikken etter vi 

flyttet fra Dale til Våland, 

frykt for at flere år med 

fysisk avstand vil påvirke 

samarbeidet 
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For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Bedre 

samarbeidsmuligheter 

med UiS og andre 

forskningsmiljø – vi ønsker 

et aktivt psykisk helsevern 

som driver med tverrfaglig 

forskning 

- Tverrfaglig 

pårørendearbeid blir 

lettere (fellesmøter) 

 

- Psykiatrien faller utenfor 

UiS/SUS fellesutvikling 

- Studentundervisning blir 

vanskelig med mangel på 

synergi i bruken av 

forelesere og areal 

 

- Flytte eller 

tilgjengelig gjøre 

UiS lokaler på 

Våland 

 

Investeringer: 

Er det 

vesentlige 

bygg eller 

utstyr som må 

planlegges 

dersom 

flytting 

forsinkes? 

Spesielle 

forhold 

utover 

normalt 

vedlikehold 

 

-  - Må bygge ut for sikret 

hager og uteområde 

der pasientene kan 

være ute med mindre 

tilsyn og uten fare for 

rømning, dette blir 

spesielt viktig om det 

kommer en byggeplass 

eller mange store 

tomme bygg i 

nærheten 

- E- bygget er allerede 

utdatert og må ha 

betydelig oppgradering 

om det skal driftes i 10-

15 år til  

- Sikre byggeplasser og 

farlige gjenstander mot 

suicid og selvskading – 

usikker på om denne 

kostnaden legges 

sykehuset eller 

utbyggere 

- Uhensiktsmessig 

arealutforming av 

eksisterende bygg fører 

til mer pasient og 

ansattskader 

- Nytt bygg vil 

imøtekomme kritikken 

vi har mottatt på 

eksisterende bygg fra 

sivilombudsmannen eg. 

gangareal på skjerming, 

tilgang på uteområder 

Både økonomisk 

investeringer og økt 

ressursbruk  

 

 

For 

ungdomspostene 

- Penger til nytt 

kjøkken mellom 

ungdomspostene. 

- Penger til 

treningsrom 
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2. Klinikk PH Barn, unge og rusavhengige 

1.11 ARA 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

ARA/TSB har gjort en vurdering av at SUS bør ha ansvar for akuttfasen for pasienter med 

rusproblemer. Dette kommer frem i anbudsrunden til Helse Vest som en arbeider med i løpet av 

høsten2021. Ny anbudsrunde vil sannsynligvis være i 2025 og da bør ARA/TSB kunne ta ansvar for 

pasienter i akuttfasen 6 plasser og avrusningsfasen 16 plasser. I tillegg bør § 10-2 pasientene være på 

Ullandhaug med 4 plasser. I denne vurderingen, mener en fortsatt at det intermediære tilbudet og 

langtidsplassene bør være utenfor Ullandhaug.   

Da dette er relativt nye vurderinger og en ønsker en å komme med mere konkrete forslag til 

utforming av lokaler, samt investeringer knyttet til ansatte og utstyr. Det innhentes informasjon fra 

OUS, Helse Bergen HF, St. Olav og Sørlandet sykehus HF.  

 Alle enheter i ARA 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Nærhet til resten av 

sykehuset 

Hvis sykehusområdet på 

Våland blir en byggeplass 

kan dette skape bråk og 

farlige situasjoner 

Sikre byggene holder 

tilfredsstillende 

standard 

For ansatte:  

 

 

 

Være en del av den store 

arbeidsplassen på Nye SUS. 

Tilbud ift. velferdstilbud. 

Nærhet til 

undervisningslokaler 

Mindre tilbud til 

vedlikehold av nåværende 

bygningsmasse. 

Sikre byggene holder 

tilfredsstillende 

standard 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Nærhet til UiS og andre 

forskningsnettverk 

 Sikre god nok 

kommunikasjonslinjer 

til Nye SUS.  

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold? 

Nei 
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1.12 AUVF 

Dato: 16.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Alle enheter i AUVF 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Nærhet til resten av 

sykehuset 

Hvis sykehusområdet på 

Våland blir en byggeplass 

kan dette skape bråke og 

farlige situasjoner 

Sikre byggene holder 

tilfredsstillende 

standard 

For ansatte:  

 

 

 

Være en del av den store 

arbeidsplassen på Nye SUS. 

Tilbud ift. velferdstilbud. 

Nærhet til 

undervisningslokaler 

Mindre tilbud til 

vedlikehold av nåværende 

bygningsmasse. 

Sikre byggene holder 

tilfredsstillende 

standard 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Nærhet til UiS og andre 

forskningsnettverk 

 Sikre god nok 

kommunikasjonslinjer 

til Nye SUS.  

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold? 

Nei 

 

 

 

1.13 BURA avdeling PBU Døgn 

Dato: 14.06.21. 
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Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase: K1, M1 og N1 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter: 

For 

ungdomspostene:  

 

 

 

Nærhet til somatikken 

Bedre skjermingslokaler 

for pasienter 

Nåværende lokaler har 

mange dø-vinkler og 

blindsoner, og en kan få 

sikrere lokaler ved en 

flytting. 

Familierom – som er egnet 

for familie, da pasienter 

under 18 år har rett på å 

ha med seg pårørende når 

de er innlagt.  

Venterom mangler i 

nåværende bygg. 

Bedre tilrettelegging av 

fysisk aktivitet. 

Vi må fortsette å drive 

behandling i et uegnet 

bygg.  

Dårlig tilrettelagt for 

familiearbeid. 

Faren for å være igjen på 

en byggeplass kan skape 

farlige situasjoner i 

pasientarbeidet når 

pasientene skal 

trene/være i nærområde. 

Penger til nytt 

kjøkken mellom 

ungdomspostene. 

Penger til 

treningsrom 

 

For ansatte:  

 

 

 

Bedre romløsning for 

bedre og mere funksjonell 

drift. 

Flere møte- og 

samtalerom, f. eks. behov 

for simuleringstrening 

 

For få møterom i dagens 

bygg.  

Veldig lytt mellom 

pasientrommene og 

skjermingsrommene. 

Liten garderobe. 

 

For forskning og 

utdanning: 

 

 

 

Kommer nærmere andre 

forskningsarenaer.  

Nærmere 

utdanningsinstitusjonene 

på UiS.  

Kan hindre rekruttering Gode 

samarbeidsavtaler 

om praksis plasser 

for studenter 

Investeringer   Penger til nytt 

kjøkken mellom 

ungdomspostene. 

Penger til 

treningsrom 
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1.14 Avdeling PBU pol og klinikkledelsen 

Dato: 16.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 BUP Sentrum, BUP Madla, BUP Hinna, Spesialpoliklinikken, Akutt ambulant enhet 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Nærhet til resten av 

sykehuset 

Hvis sykehusområdet på 

Våland blir en byggeplass 

kan dette skape bråke og 

farlige situasjoner 

Sikre trygge 

utearealer og stilletid 

på dagtid 

For ansatte:  

 

 

 

Være en del av den store 

arbeidsplassen på Nye 

SUS. 

Tilbud ift. velferdstilbud. 

Nærhet til 

undervisningslokaler 

Mindre tilbud til 

vedlikehold av nåværende 

bygningsmasse. 

Sikre at BUPA bygget 

holder standarden på 

nåværende nivå. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Nærhet til UiS og andre 

forskningsnettverk 

 Sikre god nok 

kommunikasjonslinjer 

til Nye SUS.  

Investeringer   Det er lagt inn to 

saker til 

investeringsbudsjettet 

for å få mere 

kontorlokaler og 

kjøkken mellom M1 

og N1 
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3. Kirurgisk klinikk 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Brystdiagnostisk senter med endo. krin.kir. og patologi 

 Gastrokirurgisk poliklinikk 

 Urologisk poliklinikk 

 Urologisk poliklinikk 

 Plastkirurgisk poliklinikk 

 Sykelig overvekt 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

   

For ansatte:  

 

 

 

Samlet kompetanse 

Bedre samarbeid 

Tverrfaglighet 

Økt tid på transport 

Krever mer planlegging 

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Felles utdanningsløp/LIS 

for klinikken – bedre å 

være samlet 

 Bedre planlegging 

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

 

 

Deling av vår aktivitet mellom Våland og Ullandhaug vil, gitt ønske om å opprettholde aktivitet, 

medføre behov for økning i personalressurser, duplisering av en del MTU og krav til en 

pasienttransportløsning for DK-pasienter som eventuelt må legges inn. 

Forlenging av mellomfasen vil forlenge dette økte ressursbehovet. 
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1.15 Kirurgisk klinikk, hudavdelingen 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Hudavdelingen 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

   

For ansatte:  

 

 

 

Bedre samarbeid med 

resten av klinikken 

 Utvide med 

tannlegeloftet 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

   

Investeringer   Økt leiekostnad 
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4. Klinikk A 

1.16 Avdeling dagkirurgi 

Dato: 15.06.2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Dagkirurgi 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ett oppmøtested for all 

kirurgi 

Mer effektiv drift – mindre 

ventetid og fristbrudd 

Fortsatt to 

operasjonslokasjoner 

For lav kapasitet. Mer 

ventetid og evt. fristbrudd 

Ta i bruk mer areal på 

Våland til operasjoner. 

For ansatte:  

 

 

 

Samlet operasjonsdrift 

med de fordeler det 

medfører. 

Delt operasjonsdrift med 

de ulemper det medfører. 

Flere ansatte. 

God planlegging, gode 

forflytningsmuligheter. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Samlet studiemiljø, lettere 

å undervise flere samlet, 

mer rasjonell utnyttelse av 

undervisningskapasitet. 

Studentene må pendle 

mellom to lokasjoner. 

God planlegging og 

gode 

forflytningsmuligheter. 

Må sette av mer tid til 

undervisning. 

Investeringer  Må utvide midlertidig 

operasjonsstuekapasitet 

som man ikke får brukt i 

fortsettelsen etter samling 

(«penger ut vinduet»). 

Behov for mer 

utstyr/dobling av utstyr, 

transport av utstyr osv. 

 

 

1.17 Avdeling Ortopedisk 

Dato: 09.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  
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 Ortopedisk poliklinikk 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ett sykehus å forholde seg 

til. Enklere logistikk. Alle 

servicefunksjoner på ett 

sted. 

Økt risiko for oppmøte på 

«feil sykehus». Behov for 

forflytning mellom 

Våland/SUS ved innleggelse 

eller behov for andre 

funksjoner (radiologi, 

blodprøver etc) 

Nøye beskrivelse av 

oppmøtested. 

Transportordning 

mellom 

sykehusbygg. 

Dobbeltfunksjoner 

(radiologi, lab, kiosk 

e.l) 

For ansatte:  

 

 

 

Logistikk, faglig miljø 

nærmere, andre ressurser i 

umiddelbar nærhet. 

Risikerer å måtte flytte seg 

mellom sykehus, isolert fra 

faglig fellesskap, 

dobbeltfunksjoner 

(gipstekniker, radiologi, 

lab), vanskelig å få hjelp av 

kollega eller annen 

spesialist. Mindre 

fleksibilitet. 

Transportmulighet, 

rotasjon av ansatte, 

utstyr for videochat, 

nødvendige 

støttefunksjoner må 

være på to steder. 

Flere ansatte. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Studenter og LIS1+3 kan 

jobbe mer selvstendig da 

overordnet er i nærhet. 

Enklere med oppfølging av 

pasienter inkl i studier. 

Logistikk for studenter, LIS. 

Oppfølging av 

studiepasienter 

kompliseres.  

Større krav til 

planlegging av 

ressurser.  

Investeringer   

Behov for mulighet til å ta 

blodprøver, radiologi 

(minimum røntgen, men 

også UL),  

 

 

 

1.18 Avdeling Smerteklinikken 

Dato: 11.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Smertepasienter kronisk og akutt. 
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 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Unngå forlenget ventetid 

og behandling. 

Økt ventetid både for 

vurdering av henvisninger 

og ventetid for behandling, 

spesielt dersom 

pakkeforløp innføres. 

 

For ansatte:  

 

 

 

Kunne jobbe samtidig ved 

anestesi på Ullandhaug. 

Avhengig av videre prosjekt 

vedrørende plassering 

smerteklinikken i 

organisasjonen. Palliativt? 

Rehab? 

Isolert fra det meste av 

anestesiologisk miljø, både 

for overlege og spesielt for 

eventuelle LIS. Gjelder 

både internundervisning, 

samt mulighet for å bli med 

på spesielle prosedyrer på 

anestesi. 

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Avhengig av 

samarbeidende/tverrfaglig 

miljø sin lokasjon (palliativ? 

Mestringssenter?) 

Avhengig av 

samarbeidende/tverrfaglig 

miljø sin lokasjon (palliativ? 

Mestringssenter?) 

 

Investeringer Mål må være en 

samlokalisering av akutt 

smerteteam, palliativ og 

mestringssenter. 

 Prosjekt i gang som 

ser på fremtidig drift 

av tverrfaglig 

smerteklinikk. Bør 

man vente til 

resultat av dette 

arbeid foreligger? 

 

Oppsummert fra Geir Lende:  

 Dagkirurgi er prioritert som nummer 1. Uansett så er hovedutfordringen med å vente med 
flytting av dagkirurgi til Ullandhaug at til lenger man venter, til mer øker stuebehovet og de 
13-14 stuene som er beregnet i mellomfasen blir for snaut. Man må bygge ut og bruke 
penger på noe som uansett etter hvert skal flytte. I tillegg vil delt aktivitet medføre økt 
personalbehov samt sterilsentralbehov som vedvarer så lenge delingen eksisterer.  

 Smertepoliklinikken er midt i en stor utredning både med hensyn til organisering og drift. 
Derfor er det hele litt usikkert både hvor den skal være i en mellomfase, og om det er aktuelt 
med flytting i byggetrinn 2. Skulle resultatet av utredningen bli en anbefaling av å plassere 
Smertepoliklinikken sammen med rehabilitering på Lassa, og LG skulle vedta i tråd med 
anbefaling, er det noe annet en plassering på Våland som en del av Anestesiavdelingen. 
Derfor kan ikke dette svares fyllestgjørende på nå. 
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5. Klinikk for hode, hals og rehabilitering 

1.19 ØNH 

Dato: 09.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 ØNH poliklinikk/høresentralen 

 Fordeler med å flytte enhet 
tidlig 

Ulemper med forsinket 
flytting av enhet  

Kompenserende 
tiltak 

For pasienter:  
 
 
 

Innlagte pasienter som skal ha 
spesialundersøkelser/hørselstest 
på ØNH poliklinikk får en enklere 
flyt. Kan få tatt undersøkelsen 
før hjemreise eller mens de er 
innlagt uten å måtte ha 
transport til poliklinikken. 
 
Lettere å gi pasientene 
informasjon om avdelingen 
dersom det er en lokasjon; 
pasienten får opplevelse av god 
organisering ( et spørsmål i 
Passop undersøkelsen ) 
 
 
 
 

Innlagte pasienter som 
skal ta 
pasientundersøkelser på 
ØNH poliklinikk må ha 
transport til Våland 
 
Pasienten må komme 
tilbake til ny time på en 
dag etter utskrivelse 
 
Pasientene kan bli 
forvirret over 
oppmøteplass ved flere 
lokasjoner. 

God kapasitet på 
pasienttransport 
 
 
 
 
God informasjon til 
pasienter 

For ansatte:  
 
 
 

Lettere å planlegge fordeling av 
personell på ulike stasjoner, 
mindre sårbart. Lettere å løse 
daglige utfordringer som 
kommer av fravær eller 
ektraordinære 
pasientsituasjoner. 
 
 
Lettere å planlegge med backup 
ved mer kompliserte 
operasjoner når leger er samlet 
på et område. 
 
 
 
God drift av avdelingen når vi 
har poliklinikk og sengepost på 
et område – med tanke på 
fleksibilitet i pleiegruppen. 
Daglige utfordringer kan kreve 

Særlig krevende å 
organisere ferier med 
halvparten av personell 
ute og den andre 
halvparten på to 
lokasjoner. . 
 
 
Mindre fleksibilitet i 
akutte situasjoner der 
det er nødvendig med 
en forskyvning av 
sykepleiepersonell 
mellom sengepost og 
poliklinikk 
 
   
 
 
Dersom man får signaler 
om at det blir større 

Mer bemanning – 
leger 
Planleggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innleie 
Mer pleiepersonell 
Flekse mer mellom 
tun på 
sengepostene.  
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adhoc løsninger med en 
fordeling av bemanning mellom 
enhetene. 
 
 
En samlende enhet er mer 
robust arbeidsmiljømessig ; 
At vi endelig kan samle legene 
etter flere år med delt drift vil 
være av betydning for 
motivasjon til å gjennomføre de 
årene. ØNH avdelingen har 9 
overleger og 7 LIS. Det har 
sannsynligvis vært belastende 
med delt drift i 4 år.  
 
  
 
 
 
 

forskyvninger i 
innflyttingsplanen er 
sannsynligheten for at 
motivasjonen til å leve 
delt blir redusert 

 
 
 
 
 
Arbeidsmiljøtiltak 

For forskning 
og utdanning: 
 
 
 

Kan lettere få til god veiledning 
til leger i utdanning da det av og 
til er nødvendig med ulike 
arbeidsoppgaver ( 
poliklinikk/operasjoner) for å få 
optimal effekt av veiledningen. 

Mer rigid system med 
tanke på veiledning.  
Særlig med tanke på de 
praktiske 
veiledningsoppgavene 

God tilrettelegging 
av utstyr for 
skype/teams 
 
Ansette flere 
overleger 

Investeringer Må kanskje ha større muligheter 
til småoperasjoner på 
poliklinikken – investeres i 
operasjonsutstyr 
 
Flere sykebiler – hvite? 
IKT utstyr for skype/teams 
Tiltak for å styrke arbeidsmiljøet 

Er det vesentlige bygg 
eller utstyr som må 
planlegges dersom 
flytting forsinkes? 
Spesielle forhold utover 
normalt vedlikehold 
 

 

 

 

1.20 Avdeling øye 

Dato: 16/6 - 21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Øye poliklinikk og dagkirurgi 

 Fordeler med å flytte enhet 
tidlig 

Ulemper med forsinket 
flytting av enhet  

Kompenserende 
tiltak 

For pasienter:  
 
 

- ikke flytting av 
inneliggende pasienter 

- kan bli trangt med 
økende 
pasientmengde 

- få økt areal i 
Torgveien 25 
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 mellom Ullandhaug og 
Hillevåg  

- må ha 
erstatningslokaler for 
injeksjonsklinikk som 
pt er i bygg fir 
dagkirurgi 

(Molykylærlab. 
sine lokaler) 

For ansatte:  
 
 
 

- bedre inneklima - Slitasje på 
eksisterende bygg. 
Manglende 
vedlikehold 
 

- Skikkelig ned 
vask av lokaler. 

For forskning 
og utdanning: 
 
 
 

- bedre 
forskningslokaler 

- nærhet til annet 
forskningsmiljø 

  

Investeringer - fornye mye av 
gammelt utstyr. 

Er det vesentlige bygg eller 
utstyr som må planlegges 
dersom flytting forsinkes? 
Spesielle forhold utover 
normalt vedlikehold 
 

 

 

 

1.21 Avdeling Nevrosenter 

Dato: 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Nevrologisk poliklinikk er gitt prioritet 1 – er en av de poliklinikkene som deles i byggetrinn 1, 

prioriteres samlet i byggetrinn 2, dermed lite sannsynlig at denne enheten blir berørt av 

forlenget mellomfase 

 Fordeler med å flytte 
enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 
flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  
 
 
 

- Tilgang på all 
nødvendig 
kompetanse, leger/spl 
nevro 

- Ett sted å forholde 
seg til ved kontroller  

- Motsatte punkter  
- Konsekvenser for 

kompetanse dersom 
fagmiljø svekkes og 
ansatte slutter 

- Ev generere nye 
kontroller, dersom 
den optimale 
kompetansen viste 
seg å ikke være 
tilstede der man 
var satt opp med 
time 

- Gode 
kart/veibeskrivelse 
i innkallinger 

For ansatte:  
 
 

- Samle hele fagmiljøet 
av nevrologisk 
kompetanse 

- Motsatte punkter  
- Svekkelse av fagmiljø, 

ansatte slutter 

- mye 
administrering for 
rett plassering av 
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 - Samle hele fagmiljøet 
innen Nevrosenteret 
(nevrologi, nev.fys og 
nev.kir) 

- Slippe å ha to 
arbeidssteder 
(nevrologene og 
nev.sykepleie, 
merkantilt) 

konsultasjoner i 
fht kompetanse – 
Våland eller 
Ullandhaug 

- ekstra felles  
fagdager, ekstra 
felles 
undervisning, 
ekstra felles 
møteplasser osv  

For forskning 
og utdanning: 
 
 
 

- Som under «for 
ansatte» 

- Nærhet mellom 
forskningsarealer og 
klinikk vil fasilitere 
sambruk av rom, 
personell, inklusjon i 
kliniske studier og 
rekruttering, særlig 
NKB og forskningspost 
– nærhet til disse vil 
være en fordel 

- Delvis som under «for 
ansatte» 

- ? Usikkert – se til 
høyre her 

 

Investeringer  Er det vesentlige bygg 
eller utstyr som må 
planlegges dersom flytting 
forsinkes? Spesielle 
forhold utover normalt 
vedlikehold 
 

 

 

1.22 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Dato: 16.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa (alt på Lassa) 

 Seksjon for HAVO (Mariero) 

 Seksjon LMS 

Ber om oppgradering til prioritering 1. 

 Fordeler med å 
flytte enhet tidlig 

Ulemper med forsinket flytting av 
enhet  

Kompenserende 
tiltak 

For 
pasienter:  
 
 
 

Pasienter blir 
overflyttet tidligere 
til 
rehabiliteringsseng. 
Pasienter trenger 
oftere monitorering 

Unngå brudd i 
rehabiliteringsoppholdet grunnet 
reise til polikliniske 
timer/rtg/blodprøver/dialyse/cellegift 
etc. 

Lite tiltak som kan 
kompensere for 
distanse 
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og pasientrommene 
på Lassa har ikke 
utstyr eller surstoff 
uttak. 

Forlenget liggetid på vanlig sengepost 
ved komplikasjoner eks. infeksjon etc. 
som medfører opphold i 
rehabiliteringsprosessen 
 

For ansatte:  
 
 
 

Bedre 
ressursutnyttelse 
oppmot drift. 
Utvikling av 
kompetanse og 
eksisterende og 
kommende 
tverrfaglig 
pasientforløp; 
tverrfaglig 
smertepoliklinikk, 
felles ortopedisk-
fysikalsk medisinsk 
poliklinikk og 
samhandling. 

Utfordringer med ledelse og drift hvis 
ikke Lassa og HAVO kan 
samlokaliseres igjen. 
Kostnader ved dobbelt-sett med 
nevropsykologiske tester og 
suboptimal utnyttelse av personell. 
 
LMS: Utfordringer med avvikling av 
kursene vis nødvendig kliniske 
personale som skal stå for 
undervisningen ikke kan prioritere 
grunnet reisetid. Deler av dette kan 
ikke kompenseres for digitalt. 
 
Areal: Det er ingen 
ekspansjonsmuligheter for nye 
oppgaver på Lassa, slik at tverrfaglige 
poliklinikker m.v. ikke kan legges dit 

Samlokalisering av 
HAVO og Lassa 
(mulighet for 
utvidelse lassa), 
noe som kan 
kompensere for 
forsinket flytting. 
 
 

For forskning 
og 
utdanning: 
 

   

Investeringer  Bygningen på Lassa inkludert basseng 
trenger vedlikehold som har vært 
utsatt i mange år, selv om det er gjort 
en del innvendig oppussing. 

Plan for nødvendig  
vedlikeholdsarbeid 
i mellomfasen. 
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6. Kvinne og barneklinikken 

1.23 Kvinneklinikken  

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Raskare konklusjon, 

slepp usikker 

venteperiode 

 

Pasientene har en 

lokasjon å forholde seg 

til 

 

Fagmiljøet samlet på et 

sted – tilgang til å få en 

samlet vurdering fra 

flere faggrupper  

samtidig 

Nokre pasientar 

risikerer flytting til 

Ullandhaug, ev ny time 

for second opinion. 

 

Pasienter har flere 

lokasjoner å forholde 

seg til 

 

Flere polikliniske besøk 

pr pasient der en har 

behov for vurdering fra 

flere faggrupper. 

 

For ansatte:  

 

 

 

Kan sambruke 

kompetanse, meir 

fleksibelt 

 

Samarbeid med andre 

avdelinger er enklere 

 

Fagmiljøet samlet – 

tilgang til støtte fra 

andre faggrupper 

Todelt arbeidsplass, 

mindre fagmiljø, 

vanskar med second 

opinion, forsinkelser 

«plunder og heft». For 

kontorpersonale og  

legar er KK avhengige 

av fleksibiliteten i at ein 

kan flytte personer frå 

ei avdeling til ei anna. 

Dette vil føre til 

forsinkelser når vi må 

flytte mellom to 

lokasjonar (uventa 

fråver). 

 

Mindre samarbeid med 

andre avdelinger. Blir 

lett «glemt». 

 

Fagmiljøet splittet  

God planlegging, 

samlokalisering med 

dagkirurgi og fødepol (same 

bygg) 

Fleire tilsette.  

 

Informasjon. Ikke alle 

avdelinger flytter til 

Ullandhaug. Ikke glemme 

disse avdelingene 
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Få pediatere pr fag – 

veldig ressurskrevende 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Nærleik til klinikken 

 

Mål: Alle polikliniske 

besøk skal tilknyttes en 

forskningsgruppe. 

Forskere og LIS kan 

jobbe tett sammen. 

Vanskar med å følge 

opp studiepasientar 

 

Fagmiljøet splittet  

Få pediatere pr fag – 

veldig ressurskrevende 

 

Investeringer Avslutte leieforhold i 

Langflåtveien 

Trenger dagplasser og 

rom for å ivareta 

pasientgruppene. Vil 

trenge noko meir 

utstyr. Utstyret kan 

flyttast til BT2. 

Kontorfasiliteter og 

arbeidsplassar i 

interimfasen.  Lengre 

mellomfase vil føre til 

meir overtid. I verste 

fall meir turnover av 

personale.  

 

Forlenge leieavtale i 

Langflåtveien 

tilstrekkelig. 

 

 

Adekvate rom for 

undersøking, kontorarealer. 

Treng felles pauserom mv 

mtp arbeidsmiljø. Betre 

tilhøve for 

videokonsultasjonar og 

videokommunikasjon/møter 

    

 

1.24 Barne og ungdomsklinikken  

 Overordnet kommentar:  

I utgangspunktet var BUK definert som et delt fag. Etter nærmere analyser vinteren 2021 ser 

man mulighet for at BUK kan flytte hele sin poliklinikk i BT1. Dette henger sammen med 

potensial for å utnytte areal (UB-rom) på en bedre måte enn i dag. Matematisk ser det da ut 

til at man kan flytte hele poliklinikken samlet og derfor ikke bli berørt av «forlenget 

mellomfase». Da man i utgangspunktet har tenkt at tilpasning av areal for enkelte funksjoner 

ville bli ivaretatt i BT2 har man en ny situasjon. Det vil være behov for å drøfte 

bygningsmessige tilpasninger i BT1 (eksempelvis toalettforhold i UB-rom). Man vil selvfølgelig 
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også sjekke muligheten for å samarbeide med andre fagområder der konsultasjoner vil kreve 

spesielle fasiliteter.   

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Fagmiljøet samlet på et 

sted – tilgang til å få en 

samlet vurdering fra flere 

faggrupper  samtidig -  

Flere polikliniske besøk pr 

pasient der en har behov 

for vurdering fra flere 

faggrupper. 

 

For ansatte:  

 

 

 

Fagmiljøet samlet – tilgang 

til støtte fra andre 

faggrupper 

Fagmiljøet splittet  

Få pediatere pr fag – veldig 

ressurskrevende 

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Mål: Alle polikliniske besøk 

skal tilknyttes en 

forskningsgruppe. Forskere 

og LIS kan jobbe tett 

sammen. 

  

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

 

 

1.25 Barne- og ungdomshabilitering 

Dato: 15.06.2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Barne- og ungdomshabilitering 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

Pasientene har en lokasjon 

å forholde seg til 

Pasienter har flere 

lokasjoner å forholde seg til  
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For ansatte:  

 

 

 

Samarbeid med andre 

avdelinger er enklere 

Mindre samarbeid med 

andre avdelinger. Blir lett 

«glemt». 

Informasjon. Ikke 

alle avdelinger flytter 

til Ullandhaug. Ikke 

glemme disse 

avdelingene  

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

? ?  

Investeringer Avslutte leieforhold i 

Langflåtveien 

Forlenge leieavtale i 

Langflåtveien tilstrekkelig. 
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7. Mottaksklinikken 

Dato: 16.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

Felles konsekvenser for:  

 Lunge 

 Gastro 

 Kardio 

 Revmatologi 

 Endo 

 Geriatri 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

- Samlet kompetanse som 

gir økt pasientsikkerhet og 

bedre pasientbehandling. 

 

- Bedre samarbeid med 

andre fag. 

 

- Økt effektivitet i 

pasientforløp.  

- Manglende 

akuttberedskap på Våland i 

tilfelle akutte 

komplikasjoner hos 

polikliniske pasienter. 

 

- Dårligere 

pasientbehandling grunnet 

delt kompetanse. 

 

- Ineffektive 

behandlingsforløp.  

 

- Økt ventetid på 

behandling med flere 

fristbrudd. 

 

- Utilstrekkelig kapasitet for 

å gjennomføre nasjonale 

screeningsprogram. 

 

- Nødvendig med 

akuttberedskap på 

Våland. 

 

- Øke bemanning 

med kvalifisert 

personell. 

For ansatte:  

 

 

- Økt fleksibilitet for bruk 

av bemanning, især ved 

akutt fravær.  

 

- Splittet fagmiljø fører til 

dårligere supervisjon og 

veiledning.  

 

- Øke bemanningen.  

 

- Legge til rette for å 

utdanne flere 
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 - Kompetanse samlet på et 

sted gir bedre supervisjon 

og veiledning.  

 

- Bedre samarbeid med 

andre fag.  

 

- Bedre arbeidsmiljø.  

- Redusert fleksibilitet ifh 

bruk av bemanning. 

 

- Redusert samarbeid med 

andre fag.  

 

- Potensielt dårligere 

arbeidsmiljø.  

spesialister innen 

alle faggrupper. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Lettere å kombinere 

klinisk arbeid med 

forskning.  

 

- Samlet kompetanse som 

gir bedre veiledning og 

supervisjon.  

- Kan påvirke rekruttering 

til studier da det blir 

vanskeligere å kombinere 

forskning og klinikk.  

 

- Krevende å gjennomføre 

forskningsaktivitet pga. 

pasientlogistiske, 

arealmessige og 

personellmessige årsaker.  

- Øke antall stillinger.  

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

- Duplisering av MTU i alle 

år med forlenget 

mellomfase. 

 

 

 

1.26 Lunge 

Spesifikke forhold for Lungeseksjonen: 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

- En større andel av 

pasientene kan følges 

poliklinisk gitt nærhet til 

sengeavdeling. En del av 

- Forskyvning av drift mot 

flere innleggelser.   

 

Lungeseksjonen 

prioriteres for samlet 

lokalisasjon på 

Ullandhaug.  



36 
 

 lungepasientene har så 

alvorlig sykdom at de ikke 

kan følges ved en 

desentralisert poliklinikk da 

det på forhånd ikke er 

mulig å avgjøre om 

innleggelse er nødvendig. 

- Forsinket utredning og 

behandling av lungekreft. 

 

- Forsinket preoperativ 

lungemedisinsk vurdering. 

 

For ansatte:  

 

 

 

- Samle et lite fagmiljø som 

gir kompetanseheving. 

- Flere ansatte må læres 

opp i flere oppgaver.  

 

- Lite faglig miljø hvor bred 

kompetanse er samlet på 

få hender.  

 

Lungeseksjonen 

prioriteres for samlet 

lokalisasjon på 

Ullandhaug. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken 

   

Investeringer - Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken 

  

 

1.27 Kardio 

Spesifikke forhold for kardiologisk avdeling: 

 
 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

- Se under felles 

konsekvenser. 

- Se under felles 

konsekvenser, i tillegg: 

Økt polikliniske ventelister.  

 

 

 

For ansatte:  

 

- Økt fleksibilitet ved 

bemanning. 

- Kompetansen blir splittet, 

noe som gir dårligere 

supervisjon og veiledning. 
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- Samlet kompetanse gir 

bedre veiledning og 

supervisjon. Kardiologi er 

et prosedyredrevet 

opplæringsfag og dette vil 

ha betydning for 

avdelingen som godkjent 

utdanningsinstitusjon. 

 

 

- Kan gi konsekvenser for 

kardiologisk avdeling som 

godkjent 

utdanningsinstitusjon da 

kardiologi er et 

prosedyrerelatert 

opplæringsfag. 

 

- Redusert fleksibilitet ifht 

bemanning. Dette kan 

resultere i avlysning av 

poliklinikk noe som igjen 

fører til økte ventelister.  

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken 

  

Investeringer   - Vil føre til behov for 

duplisering av utstyr. 

Det vil være behov 

for ytterligere 2 

ekstra ekkomaskiner 

og 1 A-EKG. 

 

1.28 Gastro  

Spesifikke forhold for gastromedisinsk seksjon: 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

- Økt effektivisering av 

pasientforløp.  

 

- Økt risiko for at pasienter 

får forlenget prosedyre og 

behandlingsforløp, evt. må 

få nye polikliniske timer 

som igjen gir økt venteliste. 

 

Gastroseksjonen 

prioriteres for samlet 

lokalisasjon på 

Ullandhaug. 
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For ansatte:  

 

 

 

- Økt fleksibilitet ved 

bemanning.  

 

- Kompetanse samlet på et 

sted gir bedre supervisjon 

og veiledning, spesielt 

viktig siden dette er et 

prosedyredrevet 

opplæringsfag.  

 

- Splittet fagmiljø som gir 

dårligere supervisjon og 

veiledning.  

 

- Redusert fleksibilitet ifh 

bruk av bemanning. 

  

Gastroseksjonen 

prioriteres for samlet 

lokalisasjon på 

Ullandhaug.  

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken.  

  

Investeringer  - Areal til tarmkreft 

screening må bygges opp 

på Våland (4 koloskopi 

stuer) for så å måtte 

bygges opp igjen på 

Ullandhaug.  

 

 

 

1.29 Endokrinologi 

Spesifikke konsekvenser for endokrinologisk seksjon: 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 - Liten betydning - Liten betydning  

For ansatte:  

 

 

- Beholder samlet fagmiljø  

Bevarer fleksibilitet i liten 

enhet 

- Tap av fleksibilitet i liten, 

svært spesialisert seksjon 

Vakthavende sykepleier og 

lege fyller flere funksjoner 

For å møte behovet 

og opprettholde 

uendret drift må 

bemanning økes 
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 og må dupliseres ved delt 

drift. Dette vil påvirke 

poliklinisk kapasitet.  

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken. 

  

Investeringer - Liten betydning   

 

 

1.30 Revmatologi 

Spesifikke konsekvenser for revmatologisk avdeling: 

 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

- Vakthavende lege fyller 

flere funksjoner og må 

dupliseres ved delt drift.  

 

- Tverrfaglig team med 

fysio/ergo/sykepleier og 

leger kan bistå ved 

inneliggende pasienter 

- Kan forsinke utredning og 

behandling grunnet mindre 

kompetanse samlet rundt 

inneliggende pasienter 

 

- Leger på sengepost 

(Ullandhaug) får ikke brukt 

ledig tid til ø-hjelps timer 

for polikliniske pasienter 

dersom poliklinikken er på 

Våland 

 

For ansatte:  

 

 

 

- Fleksibilitet ifht 

bemanning. 

 

- Forenkler rapportering 

ifht lovpålagte registre, pc 

settes opp på Våland 

 

- Lengre ventelister, 

dersom fravær på 

Ullandhaug må poliklinikk 

avlyses for en lege som må 

flyttes til Ullandhaug 

 

- Fravær av leder fysisk 

tilstede på en av 

lokasjonene, utfordringer 
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- Stor fordel ifh søknad om 

fullverdig 

utdanningsinstitusjon i 

revmatologi, må 

dokumentere supervisjon, 

tilgang på pas grupper, 

tverrfaglighet ol 

 

som pr nå løses 

fortløpende vil ta lengre tid 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- Se dokument som 

beskriver felles 

utfordringer for 

Mottaksklinikken 

  

Investeringer - Ultralydapparatene kan 

brukes av både leger på 

sengepost og leger på 

poliklinikk  

Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

- Det må kjøpes ekstra 

ultralydapparat som brukes 

på Ullandhaug, ettersom 

eksisterende apparat må 

brukes på Våland 

 

- Tilsynsrom med 

ultralyd samt 

fleksibelt tilsynsrom 

som sambrukes med 

nyre, ønskes 

tilknyttet 

dialyseavdelingen 

 
 

1.31 Geriatri 

Spesifikke konsekvenser for geriatrisk seksjon: 

Geriatrisk poliklinikk ønsker fortsatt å være samlokalisert med alderspsykiatrisk poliklinikk og Sesam. 

Det er derfor ikke ønske om å flytte opp til Ullandhaug før en felles flytting av disse fagene er mulig. 
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8. Klinikk for medisinsk service og ABK 

 

1.32 Avdeling: Immunologi og transfusjonsmedisin 

Dato: 16.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Tappeenheten 

 Stamcellelab – denne er ikke nevnt i listen over enheter som skal etableres på Ullandhaug.  

Hva skjer i den saken?  

 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 

 

 

 

Blodgivere 

Redusere risiko ved frakt 

av tappede blodposer 

mellom enhetene. 

På Ullandhaug vil 

transport mellom 

enhetene kunne foregå 

innendørs 

 

For blodgiverne: våre 

lokaler i dag er ikke 

tilpasset for blodgiverne, 

og det er direkte flaut å 

tilby de den lave standard 

vi tilbyr i dag.  

Ved midlertidighet i andre 

lokaler på Våland, vil det 

ikke være mulig å tilby 

tilsvarende som nybygde 

lokaler. De tegningsutkast 

vi har sett til nå er ikke i 

hht krav og behov. 

 

Ved flytting til nye lokaler 

på Ullandhaug vil 

blodgiverne få lokaler som 

Frakt av tappede 

blodposer til Ullandhaug 

for videre behandling vil 

fortsette over flere år. 

Denne frakten utgjør høy 

risiko, og er 

arbeidskrevende. Mye 

utstyr som skal brukes må 

anskaffes i større volumer 

og krever da lagringsplass 

på ulike temperaturer.  

Høy risiko betyr at flere 

poser kan måtte kasseres 

med den konsekvens at 

det kan redusere 

beredskapslagre og 

forsinke 

pasientbehandling  

Kjøp av blodprodukter 

fra andre sykehus er 

kun aktuelt i 

krisesituasjoner  

Det er et 

myndighetskrav at 

foretakene skal være 

selvforsynte. 
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er tilpasset og i hht alle 

krav. 

Viktig å tilby gode forhold, 

da det er en økende 

utfordring å skaffe nok 

blodgivere i Norge i dag. 

  

For ansatte:  

 

 

 

Planlegging til nå i NyeSUS 

fase 2, tilsier at 

avdelingens to seksjoner 

vil komme i ulike bygg, 

men med betydelig 

kortere avstand enn 

Ullandhaug – Våland. 

I utgangspunktet er det en 

utfordring i seg selv å 

være to-delt, da det vil 

bety at vårt personell ikke 

lenger kan være 

«flerfunksjonelle» og 

jobbe flere steder i 

avdelingen som i dag. 

Dette vil øke sårbarheten i 

driften og krev tilførsel av 

stillinger/kompetanse. 

Ved å beholde aktivitet på 

Våland i 5-10 år ekstra vil 

dette øke risikoen 

betraktelig – se ulemper 

ved forsinket flytting 

 

Avdelingen har få ansatte 

og høy sårbarhet. 

En to-deling over lengre 

tid vil øke sårbarheten, vi 

må ha tillegg av stillinger 

for å kunne dekke alle 

funksjoner begge steder. 

Det vil ikke være mulig å 

benytte personell som i 

dag, hvor mange er 

opplært i flere oppgaver. 

Det er strenge krav til 

vedlikehold og 

dokumentasjon av 

kompetanse som ikke vil 

kunne overholdes. 

Det vil også øke behov for 

arealer, da det må være 

kontorer for leder/stab og 

andre nøkkelstillinger på 

begge steder, møterom 

etc. 

Med økt avstand 

(Ullandhaug til Våland) 

over 5-10 års periode vil 

dette gi en ekstrem 

utfordring for den faglige 

aktiviteten og for trivsel 

til de ansatte. NB! 

Aktiviteten hos oss krever 

tilstedeværelse, kan ikke 

kompenseres av 

Teamsmøter 

Kompenserende tiltak 

vil ikke være kunne gi 

tilfredsstillende 

utvikling over et så 

langt tidsperspektiv. 

Det vil gi økte 

kostnader både i 

forhold til areal, 

transport og 

personelltilførsel. 

Faget fragmenteres, 

kompetanse 

forsvinner, 

fagmiljøet og trivsel blir 

satt under høy risiko. 

Høy risiko for 

rekrutteringsproblemer 

For forskning 

og utdanning: 

 

Positivt – gir mulighet for 

samhandling mht.  

opplæring, faglig 

kompetansebygging og 

Ved økt avstand over 

lengre tid mellom ansatte 

og fagenhetene våre, vil 

dette skape avstand også 

Som over 
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utvikling og 

prosjekter/forskning. 

 

mellom ansatte og 

redusere fellesskap og 

fagfølelse som i et lite fag 

er høy risiko. 

Investeringer  

 

Er det vesentlige bygg 

eller utstyr som må 

planlegges dersom 

flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

------------------ 

 

Våre lokaler på Våland i 

dag er absolutt ikke 

tilfredsstillende og skulle 

vært fraflyttet for flere år 

siden. Det er så langt vi 

kjenner til arealer som 

skal rives ved flytting til 

Ullandhaug i byggetrinn 1. 

 

Det vi har sett til nå (kun 

fragmentarisk) av plan for 

vår avdeling i 

gjenværende arealer på 

Våland under bygging av 

trinn2, er ikke 

gjennomgått med 

avdelingen, plasseringen 

er så langt vi har 

kunnskap heller ikke 

endelig. 

Men uansett hvor er det 

ingen lokaler på Våland 

som er tilrettelagt vår 

type virksomhet. Det 

stilles spesifikke krav til 

våre lokaler 

(forskrift/GMP). 

Driftstillatelse gis etter 

godkjenning fra 

Helsedirektoratet i hht. 

disse krav. 

Se kolonne til ve.  

 

Arealbehov øker ved 

lengre tid før flytting. 

Stillinger 

Utstyr (mye må skiftes 

pga alder og faglig 

utvikling) 

Stillingstilførsel 
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Avdelingen kan ikke ha 

arealer felles med annen 

aktivitet, krav til streng 

adgangskontroll og 

hygiene 

 

 

1.33 Avdeling for radiologi 

Dato: 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Røntgen Sandnes og Hillevåg. Mammografi screening og BDS 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Disse enhetene fungerer 

fint utenfor Ullandhaug. 

Ingen store ulemper at de 

ligger fordel utenfor. 

Konseptet BDS med endo-

kir, dagkirurgen og patologi 

må flyttes samtidig 

Ingen  

For ansatte:  

 

 

 

Egne ansatte med rotasjon 

fra hovedavdeling. Har 

fungert fint i mange år, 

ønskelig at det fortsetter. 

Konseptet BDS med endo-

kir, dagkirurgi og patologi 

må flyttes samtidig 

Ingen  

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

 Ingen  

Investeringer Leiekontrakt på lokaler ved 

gamle Stavanger sykehus 

går ut, må finne annen 

lokasjon før BT1. 

Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 
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1.34 Patologi 

Dato: 15.06.2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Avdeling for patologi 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Raskere og mer smidig 

diagnostikk 

Avdelingen blir splittet opp, 

det kommer til å koste 

ekstra penger og personell. 

Ikke så rask diagnostikk, 

mulig med logistiske feil 

Ekstra ressurser.  

Mer personell, det 

må kjøres samme 

funksjoner på 

forskjellige steder. 

For ansatte:  

 

 

 

Samlet enhet med 

fungerende seksjoner og 

god samarbeid og 

kommunikasjon 

Ødelagt fagmiljø, 

rekrutteringsproblemer. 

Misfornøyde med 

avdelingen 

De manglende 

plassene må være 

tett opp til nå 

planlagt lab.  

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Samlet enhet med 

fungerende seksjoner og 

god samarbeid og 

kommunikasjon. 

Ødelagt fagmiljø, 

rekrutteringsproblemer, 

ikke gode 

forskningsresultater. Hele 

meningen med å flytte til 

Ullandhaug blir ført ad 

absurdum. Splitting av 

diagnostisk og 

forskningsmiljø. 

De manglende 

plassene må være 

tett opp til nå 

planlagt lab 

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

Det må planlegges 

slik, at det som nå 

mangler i BT I 

kommer i nærheten 

av lab. 

 

1.35 Onkologisk poliklinikk 

Klinikk Med service og ABK, avdeling ABK 
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Dato: 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Onkologisk poliklinikk 

 Fordeler med å flytte 

enhet tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Bedre pasientflyt for 

kreftpasientene, som blir 

skadelidende og vil 

oppleve betydelig 

dårligere kontinuitet i BT1 

enn dagens situasjon. 

Forlenge en uheldig 

logistikk for pasientene. 

Komplekse pasienter på 

dagbehandling. 

Pasientene må påregne at 

de ikke treffer sin 

behandlende lege når 

innlagt pga avstand. 

Vanskelig å se hvordan 

kompenserende tiltak 

kan hindre uheldig 

utvikling for 

onkologiske 

kreftpasienter. 

For ansatte:  

 

 

 

Samling snarest mulig av 

et miljø som ikke er egnet 

å dele slik nåværende 

plan krever. Faglig 

utvikling og samarbeid på 

tvers av enheter innad i 

ABK blir bedre. Mindre 

frustrasjon blant ansatte. 

Fortsatt avstand mellom 

enheter som trenger 

samarbeid (Stråle, pol og 

sengepost). Dårligere 

samarbeidsmuligheter 

internt. Økt frustrasjon og 

dårligere trivsel er viktige 

risikofaktorer  

Kan ikke se hvordan 

dette kan 

kompenseres. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Forskningsaktivitet på 

onkologisk poliklinikk er 

knyttet til kliniske studier, 

men noe aktivitet på tvers 

og involverer sengepost. 

Kritisk for å opprettholde 

kapasitet og økt videre i 

tråd med krav i nasjonal 

handlingsplan for kliniske 

studier at miljøet samles 

så snart som mulig. 

Fortsatt tungvint og 

vanskelig logistikk. Risiko 

for lavere 

forskningsaktivitet og 

færre pasienter inkludert i 

kliniske studier.  

Økte ressurser til 

forskningsinfrastruktur, 

inkludert 

studiesykepleiere, vil 

redusere ulempen med 

todelt drift noe.  

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 
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1.36 Med.bio – Prøvetakingspoliklinikken  

Medisinsk service og ABK, Avdeling for medisinsk biokjemi 

Dato: 9.06.2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Prøvetakingspoliklinikken på Våland 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Kortere ventetid for 

prøvetaking. Mer effektivt 

å drifte en stor poliklinikk 

enn to mindre.  

Kortere svartid på prøver 

dersom hele poliklinikken 

er på Ullandhaug. Prøver 

må fraktes fra Våland til 

Ullandhaug for analysering  

Forvirrende for pasientene 

med to 

prøvetakingspoliklinikker 

og lenger ventetid ref. 

«fordeler» 

Lenger svartid på prøver 

tatt på poliklinikken på 

Våland siden de må fraktes 

fra Våland til Ullandhaug 

Økte kostander ved 

økt bemanning på de 

to poliklinikkene for 

å kompensere for 

ventetid og tiden det 

tar å frakte prøvene 

fra Våland til 

Ullandhaug. 

For ansatte:  

 

 

 

Enklere å administrere en 

poliklinikk i stedet for to.  

Gjelder for ledere som skal 

bemanne to ulike 

poliklinikker på to 

lokasjoner. Utfordrende 

ved sykdom å frakte 

personell mellom to 

lokasjoner. Enklere å 

forhold seg til rutinene på 

en poliklinikk for de som 

skal jobbe der.   

Vanskelig å administrere to 

poliklinikker på to 

lokasjoner i stedet for en. 

Utfordrende ved sykdom å 

frakte personell mellom to 

lokasjoner. Vanskelig å 

forhold seg til to 

poliklinikker for de som 

skal jobbe der. 

Mer ressurser for å 

administrere 

bemanning på to 

lokasjoner. 

Ekstrabemanning på 

Våland for å 

kompensere for evt 

sykdom 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Enklere å lære opp ansatte 

dersom man kun har en 

lokasjon å forholde seg til 

Vanskeligere å lære opp 

ansatte dersom man har to 

lokasjoner å forholde seg til 

 

Investeringer Får frigjort arealer på 

Våland 
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8.1.1. Kommentar fra klinikksjef 

 Stamcellelab – denne er ikke nevnt i listen over enheter som skal etableres på Ullandhaug.  

Hva skjer i den saken?  

 

Kort oppsummering fra klinikksjef Terje Bakkelund: 

 Slått sammen Sandnes, Hillevåg, BDS og screeningen. De lever fint utenfor Ullandhaug. Liten 
konsekvens av forsinkelse. For BDS er det desidert viktigst at de flytter samlet med endokrin-
kir, dagkirurgi og  patologi.  

 

 Patologi: De er egentlig satt opp i BT1, men det er fortsatt ikke funnet noe god plass/løsning 
til patologene. Håper nå at det blir fint ivaretatt i OU prosjektet som skal informeres om i 
neste LG. 

 

 Samling av ABK har høy prio. fra klinikken. Store fordeler med samling av medisinsk 
kreftbehandling. Bruk av kompetanse og pasientforløp. 

 

 Imm/Tx. Utfordring/risiko ved frakt av blodposer til produksjonsdel på Ullandhaug. Fortsatt 
drift i lokaler som ikke tilfredsstiller krav (forskrift/GMP). Risiko kan være godkjenning av 
arealer til tappeenheten. 
 

 For Med.bio er utfordringen logistikken med prøver opp til Ullandhaug. Forsinkelse på 
prøvesvar på grunn av frakttid. 
 

 Samtlige melder om mer personalkrevende med delt drift. For eksempel dekke sykdom og 
opplæring. 
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9. Klinikk for medisinsk teknologi 

Klinikk for Medisinsk teknologi og informatikk, Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) 

Dato: 11.06.21 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Samme som for ansatte, se 

nedfor. 

Samme som for ansatte, se 

nedfor. 

Samme som nedfor 

For ansatte:  

 

 

 

- Nærhet til klinikkene hvor 

utstyr ønskes levert til kort 

frist. 

 

- Unngår bruk av bil som vil 

forlenge leveringstiden. 

 

- Forsinket/forlenget 

leveringstid for BHM 

tjenester til klinikkene/pas. 

 

- Kan forårsake forlenget 

pas. opphold, forsinket 

utskrivelser av pasienter på 

grunn av manglende 

levering av utstyr. 

 

- Mer komplisert tilkomst 

for BHM personell til 

klinikkene for å 

imøtekomme ønskede 

tilsyn av utstyr, veiledning, 

u.v.  o.a. 

 

- Helsepersonell fra 

klinikken mister 

muligheten til hurtig pick-

up ved å gå over 

gårdsplassen til BHM. 

 

- Klinikkene mister 

muligheten til å sende 

pasienter over 

gårdsplassen for å hente 

opp ting hos BHM. 

-Tilgang på bil. 

 

-Enkel tilkomst til 

medisinske klinikker i 

hoved driften. 

 

-Spesiell/egen 

transportordning 

(droner?) 
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-Samarbeid om 

pasientsaker med andre 

klinikker/avdelinger blir 

vanskeligere 

(tilgjengelighet, tid og 

ressurser) 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

- -  

Investeringer De bygningsmessige 

behovene med tanke på 

rengjøringssløyfen, der et 

gass/tørrtåkerom inngår, 

kan planlegges ved bygging 

av bygget. Et spesielt 

luftavtrekk er bl. a. 

nødvendig. 

Eventuelle bygg som 

allerede står ferdig vil 

måtte tilpasses lager, 

verksted, kontorer og en 

spesiell rengjøringssløyfe i 

3-trinn der tørrtåkerom 

med eget avtrekk inngår. 
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10. MTI 

Klinikk for med tekn og informatikk, avdeling med tekn og informatikk 

Dato:09.06.21 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

    

For ansatte:  

 

 

 

Får samlet fagmiljøet, noe 

som medfører en mer 

effektiv drift og kortere 

service-responstid. 

En havner her i en periode 

der flere som har vært her 

en »mannsalder» går av 

med pensjon eller AFP. 

Mhp rekruttering og 

opplæring av nytt personell 

er det en stor fordel at hele 

avdelingen er samlet bl a 

med tanke på 

erfaringsoverføring. 

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

   

Investeringer Utstyr som nærmer seg 

«end of life» vil bli 

gjenanskaffet på 

Ullandhaug noe som er en 

fordel spesielt med tanke 

på fastmontert utstyr 

Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

Rullerende 

utskiftingsplan vil i 

utgangspunktet gå 

som normalt uansett 

hvor utstyret er 

plassert. 

 

Prosjektkontoret og IKT avdelingen bidrar med strategisk viktige prosjekter og bør sitte samlet i 

tilhørende klinikk. Geografisk avstand kan delvis kompenseres med god planlegging. 
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11. Divisjon for driftsservice 

Forsyningsavdelingen 
Transport av varer mellom to lokasjoner innebærer økt kostnad. Hvor sentrallageret skal ligge 
påvirker dette. Det samme gjelder tilgang til utstyr.  
 
Eiendomsavdelingen 
Drift av tekniske systemer to plasser vil være kostnadskrevende. Det samme vil være tilfellet for drift 
av bygningsmasse og utearealer på to lokasjoner og større arealer totalt sett.   

Kjøkkenavdelingen 
Økt kantinedrift på Våland kan være en konsekvens av forlenget drift. 

Avdeling for sikkerhet og service 
Pasientinformasjon på to plasser. Behov for permanent vektertjeneste på Våland. Usikkerhet knyttet 
til behovet for portørtjenester på Våland.  

Renholdsavdelingen 
Tungt renholdsutstyr på to lokasjoner. Flere m2 som må renholdes.  
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12. Prehospital klinikk 

 

Klinikk PHK, avdeling AMK 

Dato: 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Akuttmottak - mulighet for rask hjelp, relasjonsbygging og debrief 

 Luftambulanse - AMK-lege funksjonen 

 Ambulanse - relasjonsbygging og debrief 

 Beredskapsavdeling - avstand i beredskapshendelser 

 Vakt og sikring – behov for sikring på spesielt kveld, natt og helg. 

 SUS – kjennskap til bygningsmassen 

 Stavanger Legevakt 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende tiltak 

For 

pasienter:  

 

 

 

 AMK bidrar med viktig 

kompetanse i den 

daglige driften på 

sykehuset, og i store og 

små 

beredskapshendelser 

 Lokalkjennskap til 

organisasjonen og 

bygningsmassen er 

avgjørende for at AMK 

skal kunne veilede de 

ulike teamene som 

rykker ut på en optimal 

måte. 

 Simulering og 

kurstrening i tett 

samarbeid med SAFER 

og UIS i 

sentral/opplæringsmiljø 

– bedre service til 

pasienter 

 samlokalisering med 

relevant fagmiljø øker 

profesjonaliseringen 

 stort behov for 

samhandling mellom 

primær- og spesialist 

helsetjenesten, tett 

 Svekket samarbeid med 

helse og sykehus og 

suboptimal bruk av 

ressurser 

 I hendelser m/ økt 

tilstrømming av 

pasienter, avhengig av 

fysisk tilstedeværelse av 

beredskapsledelsen for å 

håndtere situasjonen på 

en god måte.  

 I beredskapshendelser 

m/ svikt i IKT og/ eller 

kommunikasjonsløsninge

r vil fysisk oppmøte ofte 

være eneste mulighet for 

å håndtere hendelsen. 

 utfordringer i forhold til 

samhandling og 

koordinering av tiltak.  

 Flere misfornøyde 

pasienter og avdelinger, 

økt antall klager? 

 Går glipp uformell 

informasjon og 

møtepunkt 

 Pasientsikkerhetsrisiko 

fordi prosesser rundt 

samhandling ikke kan 

 Anskaffelse av 

kjøretøy, og 

dedikert P-plass, for 

å kunne bidra med 

fysisk 

tilstedeværelse på 

Ullandhaug i møter 

kurs og 

simulering/debrief 

beredskapshendelse

r 

 Øke bemanningen i 

AMK for å kunne 

ivareta samhandling 

 Forpliktende 

samarbeidsavtaler 

med faste 

møtepunkt 
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kontakt med ulike 

fagmiljøer på SUS viktig 

 Sømløse 

pasientforløp(rett 

pasient til rett sted til 

rett tid). AMK sentralen 

er navet i kjeden for å 

oppnå dette, tett 

samhandling med ulike 

fagmiljøer og 

samhandlingsseksjon vil 

bidra til at AMK brukes 

optimalt  

 Deltakelse på 

kapasitetsmøte, 

simulering, 

debrief(TALK) der 

ansatte treffes fysisk. 

Dette gir en 

kvalitetsforbedring 

foregå raskt. Avstand 

krever planlegging 

 Risiko for at forsinket 

beslutning fører til 

misset mulighet for evt. 

SAMLOK/andre 

hensiktsmessige 

samarbeid  

For ansatte:  

 

 

 

 LA-lege er AMK lege og 

kan raskt komme 

til AMK for kritiske 

beslutninger. Komplisert

e og ofte tidkrevende 

hendelser krever 

tilstedeværelse.  

 Satsningsverdig, 

anerkjent og integrert 

del av sykehusdriften  

 Ivaretatt sikkerheten for 

personell og 

bygningsmasse. 

 Raskere tilgang på 

hjelp/oppbemanning av 

sykepleier fra 

Akuttmottak 

 Kortere avstand mellom 

AMK og beredskapsrom 

gjør det mulig å raskere 

forflytte seg mellom 

disse i 

beredskapshendelser for 

fysisk tilstedeværelse 

 Tilgjengelighet for 

fysiske 

 Kan oppfattes 

som AMK blir 

nedprioritert, og ikke bli 

tatt som en seriøs aktør i 

samhandling internt eller i 

en mulig fremtidig 

diskusjon rundt 

antall AMK sentraler i 

Vest. 

 Kan få betydning for 

rekrutteringen dersom 

sentralen ikke er 

anerkjent del av 

sykehusdriften og vil 

kunne oppleves som lite 

attraktiv arbeidsplass 

 Eksponeringen og 

sikkerheten rundt AMK 

som sentral, faren og 

sårbarheten ved å være 

en av få døgndrevne 

avdelinger som ligger 

igjen på Våland  

 Mister muligheten til å få 

rask hjelp og 

oppbemanning fra 

Akuttmottak, inntil 

 Delvis hjelp ved 

telefoni/video da 

dette ikke gir 

samme 

situasjonsforståelse 

 Strategiplan for 

rekrutering, 

kulturbygging og 

gode planer for 

integrasjon, verdier 

 Vakt og sikring har 

dedikert vekter med 

fysisk 

tilstedeværelse på 

kveld, natt og helg 

eller hyppige vakt 

runder  

 Krever god og 

strukturert 

møteplanleging for 

minst mulig tidstap 

 For å være robuste 

må en vurdere økt 

operativ bemanning 

samt se om en må 

endre på AMK-Lege 

ordningen der LA-
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møter/kurs/debrief/TAL

K 

 Vedlikeholde, sterkere 

utvikling og styrke 

relasjonen mellom 

beredskap, AMK og vakt 

og sikring.  

 Reserve AMK / 

opplæringsrom,  kan 

planlegges inn i sammen 

med SAFER og UIS  

 AMK blir ofte rådspurt 

og lokal kunnskap om 

bygningsmassen vil være 

et fortrinn 

 fysisk nærhet til AMK 

har vært en styrke for 

beredskapshåndtering, 

ved at vi kan velge å 

starte 

hendelseshåndteringen 

av hendelser med 

usikkert potensiale i 

AMK sentralen når vi 

starter med en 

situasjonstilpasset 

beredskapsledelse.  

 Beredskapsenheten 

mener at det er 

beredskapsfaglig uheldig 

at fremtidig lokalisering 

av en så viktig 

beredskapsmessig 

ressurs som AMK 

sentralen skal være 

uavklart over lengre tid.  

erstatning er på plass, ved 

større hendelser, ekstra 

travelt eller akutt sykdom 

på personell. 

 Tidstyv i reising til/fra 

møter, kurs og simulering 

 Beredskapshendelser  - 

vanskelig med 1.møte 

AMK?                        -  

Avstand mellom 

beredskapsro og AMK 

gjør det vanskelig med 

fysisk kontakt mellom 

stabsmøtene. 

 AMK blir ikke en del av 

fag kulturen og 

relasjonsbyggingen og går 

dermed glipp av uformell 

informasjon om 

kurs/oppdateringer og 

endringer 

lege er AMK-Lege. 

Tilstedeværende 

lege 24/7 i AMK 

For 

forskning og 

utdanning: 

 

 

 

 krav til økt kompetanse 

og profesjonalitet i AMK-

sentralene, nærhet til 

UIS, SAFER og kobling 

med forskningsavdeling 

på SUS vil gi mulighet for 

både etablere AMK - 

utdanningsretninger på 

universitetsnivå samt 

forskningsaktivitet, 

 Kan bli vanskelig å få 

etablert gode 

relasjoner og 

samarbeidsavtaler hvis 

andre aktører opplever 

at AMK ikke er 

prioritert og 

satsningsobjekt for SUS 

 Ved å bli igjen på 

Våland risikerer enn at 

en ikke vil få den 

 Jobbe strategisk 

med alternative 

måter å fange opp 

det som man mister 

gjennom felles 

lokasjon. Tror det er 

vanskelig å 

kompensere fullt ut 

for det.  
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simulering og valid 

datafangst.   

 SAFER og helsefakultet i 

nærheten vil gi 

synergieffekter knyttet 

til simulering, utvikling 

og kompetanse 

 Simuleringsaktivitet kan 

foregå i større 

utstrekning ved mer 

egnede lokaler en ny 

utdanning på 

universitetsnivå 

 Forskningens hus - stort 

behov og potensiale for 

forskning på dette 

fagfeltet. 

 Egen AMK utdanning i 

samarbeid med UIS? 

ønskede faglige 

utviklingen innen 

fagmiljø, verken helse 

eller samvirke 

 

 Faste møtearenaer, 

samarbeidsavtaler 

etc.  

Investeringe

r 
 Grunnet kapasitet, 

dagens tekniske løsning 

og personell vil ikke AMK 

kunne flyttes før 

innføring av nytt system 

 I større grad sikre at 

innstallering av kostbart 

IKT utstyr unødvendig 

trenger dobbel 

installasjon(usikkert) 

men sannsynlig da vi ikke 

rekker noe annet da nytt 

IKT er estimert før en evt 

flytting til Ullandhaug 

 Kostnader med økt 

bemanning operatører 

og AMK-Lege 

 Kostnader med bil 

 Kostnader knyttet til 

vektertjeneste og sikring 

av bygg 

 I den grad noe ny IKT 

løsning og behov for 

serverrom så vil en 

forsinket flytting 

potensielt føre til at en 

må installere 2 plasser. 

Dette er usikkert, 

informasjon vi sitter på 

nå er at det meste vil 

være skyløsninger. (Nytt 

nasjonalt AMK-IKT 

system estimert 23/24 

som vi må ha uavhengig 

av lokasjon. 

Undervisningsrom / 

Reserve-AMK uavhengig 

av lokasjon) 

 Kostnadene med 

innføring av nytt IKT 

system vil komme 

uavhengig av 

flytting, dette vil vi 

måtte innføre på 

Våland. 

 Økt bemanning, 

operatører og AMK-

Lege for å sikre 

robusthet 

 Bil for å forflytte 

personell mellom 

Ullandhaug og 

Våland 

 Vektertjeneste 

 Sikring av bygg 
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13. Avdeling for personal og org.utvikling 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med 

forsinket flytting 

av enhet  

Kompenserende tiltak 

For pasienter:  

 

Medarbeidern

e i Helse 

Stavanger er 

BHT sine 

pasienter 

Med tanke på våre brukere, de 

ansatte i Helse Stavanger, har 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) et 

nærhetsbehov til Helse 

Stavangers kjernevirksomhet. 

Flere ansatte er hver dag innom 

BHT for konsultasjoner, 

samtaler, helseundersøkelser 

o.l. Ved større 

arbeidsmiljøkartlegginger ved 

avd./poster, er alle ansatte ved 

enheten fortløpende innom BHT 

for kartleggingssamtaler o.l. 

BHT bør være lokalisert med 

gode adgangsforhold og lett 

tilgang slik at ansatte bruker 

minst mulig tid på å gå til/fra 

BHT - arbeidsplassen, og slipper 

å skifte fra sitt hvite arbeidstøy. 

 

 

Medarbeidere vil 

bruke tid på å 

reise fra sitt 

arbeidssted for å 

komme til 

avtale/konsultasjo

ner hos BHT 

Kan kompenseres med 

at vi har et fast BHT 

kontor «inne på huset» 

eller i nærheten av 

sykehuset. Dette 

rommet vil de ulike BHT 

medarbeiderne kunne 

benytte til å sette opp 

avtaler og 

konsultasjoner med sine 

pasienter 

(medarbeiderne i Helse 

Stavanger 

For ansatte:  

 

 

 

Være nærmere lederne som vi 

skal yte service, med tanke på 

deltakelse i møter (ikke digitalt) 

 

Mindre avstand til enhetene vi 

skal serve 

 

For BHT-personellet er det tids- 

og ressurssparende å ha god 

nærhet til kjernevirksomheten. 

Mye av BHTs arbeid foregår ute 

i kjernevirksomheten f.eks. 

dialogmøter, undervisning, 

Dersom det går 

veldig lenge til vi 

får flytte kan det 

påvirke de tette 

relasjonene vi har 

til de vi yter 

service. 

 

Det forblir lang 

avstand mellom 

oss og enhetene vi 

skal serve 

 

Vi optimaliserer digitale 

løsninger – f.eks. 

webcamera på 

møterommene 

 

Et BHT kontor «inne på 

huset». Tilgang til 

møterom/arbeidsrom 

som kan bookes slik at 

BHT personalet kan sitte 

å jobbe mellom 

oppdragene 
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1.37 Personal - Seksjon Arbeidstid 

Klinikk: Personal- og organisasjonsutvikling, avdeling: Seksjon arbeidstid 

Dato: 14.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Seksjon arbeidstid 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

For ansatte:  

 

 

 

Mindre avstand til 

enhetene vi skal serve 

Det forblir lang avstand 

mellom oss og enhetene vi 

skal serve 

Vi optimaliserer 

digitale løsninger – 

f.eks. webcamera på 

møterommene 

ergonomiske 

arbeidsplassvurderinger, 

bistand ved kartlegginger og 

risikovurdering, yrkeshygieniske 

målinger, deltagelse i 

arbeidsmiljøutvalg, møter o.l. 

Nærmere drift og de lederne vi 

skal serve 

Medarbeidere vil 

bruke tid på å 

reise fra sitt 

arbeidssted for å 

komme til 

avtale/konsultasjo

ner hos BHT 

 

Større avstand til 

drift og de lederne 

vi skal serve 

Mulighet til kontor på 

Ullandhaug disponeres 

For forskning 

og utdanning: 

 

   

Investeringer    
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For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Investeringer    

 

1.38 Personal 

Personalavdelingen 

Dato: 11.06.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

    

For ansatte:  

 

 

 

Være nærmere lederne 

som vi skal yte service, 

med tanke på deltakelse i 

møter (ikke digitalt) 

Dersom det går veldig 

lenge til vi får flytte kan det 

påvirke de tette 

relasjonene vi har til de vi 

yter service. 

 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

   

Investeringer    
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 HMS/BHT trenger avklaring på om de regnes som klinisk kontor eller ikke, og dermed står 

som pri 1. Hvis ikke mener de at de likevel bør stå som pri 1 da det vil være ressurskrevende 

for foretaket om medarbeiderne må reise ut av Ullandhaugområdet for å komme til 

avtaler/konsultasjoner hos BHT. Kan evt. kompenseres med at de har et BHT kontor «inne på 

huset», som de deler på. 

 

 Når det gjelder BMS, så jobber sykepleiere og helsearbeidere overalt og har ingen konkret 

tilknytning til en avdelinger. De er vant til å måtte flytte på seg, men det beste for BMS-

administrasjonen er å være lokalisert der våre sykepleiere jobber. BMS har lært seg å bruke 

flere medier og har blant annet tatt i bruk teams for å gjennomføre personalmøtene og 

personlige samtaler/oppfølgning. De fleste av medarbeidere er unge og endringsvillige og tar 

lett i bruk nye kommunikasjonsverktøy. Dette skaper arenaer for møtested og samtaler, og 

kan erstatte fysiske møter. 

 

 

Frikjøpte tillitsvalgte og foretakshovedverneombud 

Frikjøpte tillitvalgte jobber tett inn mot deres medlemmer og ledere i driften. Dersom det går lang tid 

før de kan flytte til Ullandhaug, vil dette utfordre samarbeidet og den tette dialogen de har med 

medlemmene sine samt ledere i driften.  

Foretaksverneombudene jobber tett med klinikkverneombudene/divisjonsverneombud samt 

ledelsen i foretaket. Lang mellomfase og ikke kontor på Ullandhaug kan utfordre samarbeid og 

dialog.  
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14. Økonomi og finans 

 

Dato: 16. juni, 2021 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Økonomi 

 Analyse 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ikke direkte påvirket Ikke direkte påvirket  

For ansatte:  

 

 

 

Avdelingene har tett 

samarbeid med 

ledergruppene i klinikkene 

og ledelsen ved sykehuset. 

Samarbeidet blir enklere 

ved samlokalisering 

Mer reisetid 

 

Mer digitale møter 

God planlegging 

 

 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Lønn og regnskap 

 Libra Innkjøp 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ikke direkte påvirket Ikke direkte påvirket  

For ansatte:  

 

 

 

Avdelingene har samarbeid 

med innkjøpsgrupper, 

mange medarbeidere i 

klinikkene og økonomidir. 

Samarbeidet blir enklere 

ved samlokalisering 

Mer reisetid 

 

Mer digitale møter 

God planlegging 
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63 
 

15. Direktørens kontor, Kommunikasjon og stabsavdelingen 

Dato: 16. juni, 2021 

Kan prioriteres sent og trenger ikke flytte opp før de fleste avdelinger med pasientkontakt er flyttet 

opp til Ullandhaug.  

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Ikke direkte påvirket Ikke direkte påvirket  

For ansatte:  

 

 

 

 Samarbeid med alle 

klinikker, men det kan løses 

med god planlegging, 

digitale møter og noe 

transport.  

Mer digitale møter 

God planlegging 

For forskning 

og utdanning: 

 

   

Investeringer     
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16. FFU 

Klinikk: FFU, alle seksjoner og avdelinger (Forskning og Utdanningsavdelingen avgitt egen uttalelse på 

neste sider) 

Dato: 16.6.21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Hele FFU men i varierende grad. Det vil til syvende og sist ramme pasientene at forskningen 

og støtten til denne ikke følger hoveddelen av det kliniske sykehuset – dermed også et 

universitetssykehus som ikke driftes og utvikler seg slik vi ønsker. Dersom FFU må flytte fra 

Våland før BT2 er realisert vil dette ramme driften og sikkert økonomien dobbelt hardt. Da vil 

leie ett sted på Ullandhaug i hele perioden være et bedre alternativ. 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

Alle stabsfunksjonene i FFU 

bidrar indirekte til 

pasientbehandling og drift. 

Lokalisering i nærheten av 

hovedaktiviteten vil derfor 

være viktig men ikke 

avgjørende for å fylle disse 

sentrale støttefunksjoner 

for klinikkene.  

Man vil være lokalisert 

fjernt fra hoved-driften 

både med tanke på akutte 

ad-hoc og planlagte fysiske 

møter særlig relatert til 

beredskap og smittevern, 

men også kvalitet og 

sikkerhet, driftsmøter, og 

samhandling,   

Digitale møter der 

mulig 

For ansatte:  

 

 

 

Mye mindre 

reisevirksomhet pga sentral 

plassering Ullandhaug. Mer 

aktiv deltakelse i BT1 

aktivitet. 

 

Dersom man holder FFU 

samlet rundt fagdirektør vil 

det ha positive effekter i 

seg selv. 

Mye reisevirksomhet 

mellom Våland og 

Ullandhaug. I varierende 

grad nødvendig. 

 

Dersom ADs sentrale stab 

blir plassert på Ullandhaug 

uten fagdirektør vil dette gi 

betydelige utfordringer. 

Også om resten av FFU er 

plassert annet sted enn 

fagdirektør. 

Flytte de mest 

avhengige seksjoner 

og avdelinger til 

Ullandhaug i leide 

lokaler. Dvs 

beredskap, 

smittevern, 

forskning og 

utdanning, event 

også samhandling. La 

resten bli igjen 

Våland. 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Se egne svar fra 

Forsknings- og 

Utdanningsavdelingen 
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Investeringer Her er det vel snakk om 

leie av egnede lokaler i 

mellomfasen dersom man 

flytter FFU til Ullandhaug 

Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

dersom flytting forsinkes?  

 

1.39 Forskningsavdelingen 

Dato:160621 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Forskningsavdelingen 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

 Deler av avdelingen har 

tett kontakt med klinikkene 

og vil være involvert i 

pasientinklusjon forskning. 

Eks forskningspost 

Klarer ikke følge opp 

inklusjon av pasienter i 

studier. Dårligere 

pasienttilbud 

Flytte kliniske 

støttefunksjoner til 

Ullandhaug i leide 

lokaler eller sammen 

med UiS 

For ansatte:  

 

 

 

Driver aktiv 

forskningsstøtte og 

forskningssamarbeid på 

daglig basis og det vil bli 

mye lettere.  

Ansatte må pendle frem og 

tilbake på nesten daglig 

basis. Dårligere 

arbeidsforhold og funksjon. 

Bryter opp gode rutiner 

 

 

Leie eller 

samarbeide med UiS 

om lokaler. Delt 

løsning da en også 

må serve miljøet på 

Våland (inkl psyk) i 

mange år 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

Generelt vil nærhet til BT1 

og UiS være betydelige 

fordeler knyttet til 

flyttingen. En starter med 

synergier umiddelbart 

Blir en tapt mulighet ift 

samarbeidsrelasjonen UiS. 

Med medisinutdanning vil 

det være svære ulemper 

med å forbli på Våland.  

Ser for oss at evt 2035 vil 

ødelegge muligheten for 

daglig og aktiv 

forskningsstøtte, særlig 

klinisk. Men også dårlig for 

andre støttefunksjoner. 

Universitetssykehuset får 

lite utvikling og kan 

«stoppe opp» 

 

Leie eller 

samlokaliseres med 

UiS. Delt løsning kan 

vurderes. 



66 
 

Investeringer  Det kan bygges, kjøpes inn i 

eller samarbeides med UiS. 

Leie er også en mulighet i 

arealer som finnes 

tilgjengelig på Ullandhaug 

 

Leie lokaler. Det er 

finansielt lettere 

med lengre 

mellomfase. Da må 

vi uansett ut av 

Våland 

 

1.40 Utdanningsavdelingen 

Dato: 16/06/21 

Følgende enheter kan bli berørt av en forlenget mellomfase:  

 Utdanningsavdelingen/FFU, herunder Lærlingekontor 

 Fordeler med å flytte enhet 

tidlig 

Ulemper med forsinket 

flytting av enhet  

Kompenserende 

tiltak 

For pasienter:  

 

 

 

    

For ansatte:  

 

 

 

 Nærhet til kliniske miljø, 

gjelder flere ansatte 

 Effektiv tidsbruk 

 Løpende daglig/ukentlig 

behov for 

tilstedeværelse i klinikk 

kan dekkes effektivt 

 Lite effektiv tidsbruk 

 Reisetid/reisekostnader 

kommer i tillegg 

 Kan ikke håndtere 

adhoc-henvendelser i 

klinikk effektivt 

 Leie lokaler i 

nærheten på 

Ullandhaug 

For forskning 

og utdanning: 

 

 

 

 Effektiv tidsbruk for 

klinisk personell som 

skal delta på 

undervisning/veiledning/ 

simulering 

 Ekstra reisetid for 

klinikere ved 

undervisning/veiledning 

/simulering  

 Fravær fra klinisk miljø 

forlenges for klinisk 

personell, kan ikke rykke 

ut i hastesaker 

 Risiko for mindre 

deltakelse på nødvendig 

undervisning/veiledning/ 

simulering pga lang 

reisevei 

 

Investeringer  Er det vesentlige bygg eller 

utstyr som må planlegges 

Behov for å leie 

undervisnings-
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dersom flytting forsinkes? 

Spesielle forhold utover 

normalt vedlikehold 

 

lokaler på 

Ullandhaug 
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Notat 
 

Til:       

Fagdirektør Eldar Søreide 

Fra: 

Forskningsdirektør Svein Skeie 

 

 

 

Dato:   15.06.2021 
Arkivref:  

          

 

Byggetrinn 2 og prioriteringer samt konsekvenser av forlenget 
mellomfase 
 

 
Det vises til forespørsel før behandling i LG vedrørende konsekvenser av en forlenget 
mellomfase fra BT1 til BT2, f.eks. fra 5 til 10 år. Videre vises det til prioriteringsliste fra 
LG i mars 2021 som er utgangspunktet for og inkludert på regnearket som var vedlagt 
forespørselen. I regnearket er det tre rader som oppfattes å være tilknyttet FFU. På 
prioritetsliste 1 står det forskning og undervisning, det vil reflektere 
forskningsavdelingen og utdanningsavdelingen i FFU i særlig grad.  Videre er det 
prioritet 2 med 267 kontorer for ikke-kliniske kontorplasser som en oppfatter å 
inkludere FFU forøvrig. Det er også anført at noe her må deles opp hvilket dette notatet 
kommer tilbake til.  
 
Utsendte skjema for tilbakemelding er lite egnet for stabsfunksjonene i FFU, og synes 
primært være tilpasset klinikkene. Svarer likevel ut for FFU i lignende format slik at 
dette til slutt kan samles. 
 
Denne vurderingen gjelder for FFU totalt sett men går i noen detalj inn på hver enkelte 
seksjon og avdeling. FFU har hatt en lengre dialog om saken allerede med utreder 
Ragaard, Internservice.  I den forbindelse ble det utarbeidet en oversikt over 
nærhetsbehov for de forskjellige enhetene i FFU til Nye SuS BT1. Dette var basert på 
klinikkene sine behov for nærhet til stabsfunksjonen. Oversikten i excel format er 
vedlagt. 
 
Perspektivet på vurderingen fra FFU sin side er fokuset på de behov for FFU 
stabsfunksjoner som klinikkene har og som dermed har betydning for drift og 
lokalisering. I hvilken grad må FFUs funksjoner være tilgjengelige for driften i allerede 
ved innflytting i BT1 i 2024 eller i mellomfasen frem mot ferdigstillelse av BT2? Og 
hvordan vil dette influere på den delen av FFU organisasjonen som blir værende igjen på 
Våland. 
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Forskning: Forskningsavdelingen utøver stabsfunksjoner og støtte til alle forskere ved 
SUS hvorav mange har kombinerte kliniske stillinger.  En god del av disse flytter allerede 
i BT1 fordi hovedvirksomheten for klinisk drift er der. Mange kliniske forskere har 
heller ikke egne lokaler for sin forskning fordi dette er en del av deres totale 
arbeidsavtale og stillingsforhold, f.eks. ved en bistilling ved et universitet. For å serve 
alle forskerne og forskergruppene innenfor somatikken som vil ha hoved-lokalisering på 
Ullandhaug bør det allerede ved innflytting BT1 være fasiliteter knyttet til 
støttefunksjoner forskning på stabsnivå på Ullandhaug. Dette behovet vil også være 
tilstede på Våland i noen grad (20%?). Det vil være svært lite hensiktsmessig om 
forskere som arbeider på Ullandhaug ikke kan ha kontakt med forskningsavdelingen 
der. Dersom mellomfasen øker til f.eks ti år blir dette enda mer tydelig. Vi vil da foreslå 
at hele støttefunksjonen knyttet til forskning flytter til alternative lokaler på Ullandhaug. 
Et sannsynlig Helsevitenskapelig fakultetsbygg vil i så måte være en mulighet. Et 
særskilt behov vil være all forskning og utviklingsarbeid (FoU) tilknyttet et simulerings- 
og ferdighetssenter som er planlagt i det nye Helsefakultetsbygget som en viktig premiss 
for SAFER samarbeidet med Laerdal Medical og UiS. Dette bør være realisert ved 
innflytting BT1. 
 
Laboratorier og forskningsinfrastruktur: Disse enheten er ikke en del av 
FFU/forskningsavdelingen men omtales likevel fordi det naturlig hører hjemme her. 
Dette har blitt diskutert flere ganger i forbindelse med byggetrinn 2 og mulighetene i 
tomtene sør på område, eks OPT1. En forlengelse av mellomfasen vil forsterke denne 
utfordringen og en må se på kompenserende tiltak. Det er nærliggende å tenke at en kan 
finne lokalisering på Ullandhaug, f.eks. i Måltidets hus, hvor det er ledige 
laboratoriearealer som kan leies. En kan også se for seg at ny biobank-automat kan 
installeres der. Det er en mulighet som bør vurderes nærmere. Her er også gode 
muligheter for samlokalisering og samarbeid med UiS slik vi allerede i noen grad har- og 
ønsker mer av. Disse arealene er ledige og det er grunn til å tro at leieprisen heller ikke 
er spesielt høy. 
 
Forskningspost og støtte til kliniske studier vil det være behov for både på Våland og 
Ullandhaug. Dette er et dilemma og vil først bli tydelig når en ser endelig fordeling 
spesielt av poliklinisk virksomhet. Klinikker psykisk helsevern har også behov på 
Våland. Med opp til 10 års mellomfase anbefales en to-senter løsning for denne 
funksjonen, som også ivaretar mye biobank-arbeid. 
 
Utdanningsavdelingen: For undervisning og utdanning vil det være like tydelig som for 
forskning at en må være tilstede for de som driver utdanning og undervisning i det nye 
sykehuset på Ullandhaug, det vil si i BT1. Dette er en utadvendt og utadrettet virksomhet 
som skal følge klinikkenes behov. Det vil være vanskelig å se for seg en opp til ti års 
mellomfase uten lokalisering på Ullandhaug. Lokaliseringsbehovet ligner på 
forskningsavdelingen sitt, og det er viktig å påpeke at simulerings- og ferdighetssenteret 
også her er kritisk viktig. En anbefaler derfor primært at en finner egnede lokaler i 
nærheten BT1, dvs Helsevitenskapelig fakultetsbygg.  
 
Seksjonene for smittevern, beredskap, samhandling og kvalitet: Disse enhetene vil 
alle ha et nærhetsbehov som tidligere godt beskrevet ift til den kliniske virksomheten i 
BT1. Skal klinikkene ha tilstrekkelig tilgang på denne stabsfunksjonen og skal de være 
tilstrekkelig på tilbudssiden for daglig drift og vurderinger bør de lokaliseres på 
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Ullandhaug. En oppfatter disse funksjoner som å være den delen av prioritet 2 «andre 
kontorer» som bør løftes høyere dvs bli prioritet 1 og dermed få en plassering på 
Ullandhaug før BT2. Dette vil bli ytterligere forsterket av en forlenget mellomfase. 
 
FFU funksjoner forøvrig: Leder, seniorrådgivere, EPJ og arbeid som foregår på tvers i 
FFU vil ha stor nytte av samlokalisering på Ullandhaug. Dette er beskrevet i tidligere 
redegjørelse for nærhetsbehov til klinikkene men det er også et nærhetsbehov internt i 
FFU for å kunne levere til klinikkene og til sykehuset overordnet på aktuelle fagområder. 
En anbefaler derfor at enhetene i FFU blir sett på samlet sett i lys av de tydelige behov 
for deler av FFU lokaliseres på Ullandhaug i forbindelse med BT1 slik som allerede 
beskrevet. En forlengelse av mellomfasen vil i betydelig grad øke risikoen for dårlig 
ytelse mot de kliniske miljøene som allerede er på Ullandhaug og en bør kompensere 
dette med å ta i bruk leide eller andre lokaler i nærheten av BT1. Igjen vil leie i 
Helsevitenskapelig fakultetsbygg være et nærliggende alternativ, også av 
samarbeidsårsaker. 
 
Overordnet sett bør en altså kunne løse de fleste av disse utfordringene gjennom et 
samarbeid med UiS slik at FFU kommer seg inn i Helsevitenskapelig fakultetsbygg ved 
ferdigstillelse, alternativt leie lokaler i nærheten i samarbeid med UiS. Det er ikke umulig 
å se for seg at noen deler av FFU fortsatt kan være lokalisert på Våland, men det vil være 
en svært dårlig løsning om hele FFU blir lokalisert der. En samlet lokalisering av hele 
FFU på Våland i mellomfasen vil gi svært liten mulighet for å kunne støtte driften av Nye 
SuS på Ullandhaug på daglig basis. 
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1 Innledning 

1.1 Formål med dokumentet 
Formålet med styringsdokumentet for gjennomføringsfasen er å ha et overordnet, felles 
styringsgrunnlag for prosjektet. Dokumentet angir hvordan styringsstrukturen er bygget 
opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilke retningslinjer som er lagt til grunn for 
samarbeidet, samt ansvar og fullmakter for de ulike aktørene. Dette dokumentet er en 
oppdatering av tidligere revisjoner av plan og mandatdokument versjon 1.0 opprinnelig av 
11.09.2014 (for konseptfasen). Denne revisjonen er versjon 10.0, pr 20 mai 2021. 
Inkludert i versjon 10.0 er beskrivelse av prosessen igangsatt for konseptfasen for BT2. 
 
Dokumentet angir videre de overordnede rammer og krav som er fastlagt og beskriver 
mål og strategi som prosjektet skal følge. Alle planer, budsjetter og aktiviteter som utfø-
res, skal være forankret i styringsdokumentet. Det er kun de overordnede forhold for gjen-
nomføringsfasen som beskrives i dette dokument, mens en ytterligere nedbryting og de-
taljering er inkludert i en rekke prosjekt- og styringsdokumenter, samt i prosjektstyrings-
verktøyet Pims365. 
 
Dokumentet oppdateres etter hvert som vesentlig ny styringsinformasjon blir tilgjengelig. 
Det tas sikte på en ca. halvårlig oppdatering. 
 
1.2 Kort prosjektbeskrivelse 
Det skal bygges nytt universitetssykehus i Helse Stavanger HF og byggingen er, pga. hel-
seforetakets økonomisk bærekraft, delt i flere byggetrinn. Til sammen skal det bygges 
rundt 125.000 m2 (BTA) nytt sykehus på Ullandhaug i et utvidet byggetrinn 1 (BT1). I til-
legg skal det bygges to parkeringshus på til sammen ca. 25.000 m2, med 900 plasser til 
sammen, ca. 400 for besøkende og ca. 500 for ansatte. 
 
Et fullstendig utbygd universitetssykehus vil utgjøre ca. 205.000 m2. Etter ferdigstilt BT1 
skal all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende støtte-
funksjoner være flyttet til Ullandhaug. Sykehuspsykiatrien og en del poliklinikker mm. blir 
værende på Våland evt. forbli i leide lokaler til senere byggetrinn. 
 
Høsten 2019 ble det utarbeidet en forprosjektrapport for fullføring av hele bygg 11 (tidli-
gere benevnt E-bygget) i BT1. Forprosjektrapporten, som inkluderer ca. 20.000 m2 nytt 
areal og en kostnadsramme på ca. 1,7 mrd. 2019 kroner, ble godkjent i styrene i hhv. 
Helse Stavanger HF 20 november 2019 og i Helse Vest RHF 12 desember 2019, og lå-
nesøknad på 70% av kostnadsrammen ble godkjent i statsbudsjettet for 2021. De reste-
rende 30% av kostnadsrammen er bevilget som lån fra Helse Vest RHF. BT1 vil med 
dette utgjøre ca. 125.000 m2 (BTA) sykehusareal – se innledningen over. 
 
Ved å inkludere et fullt utbygd behandlings- og diagnostiseringsbygg (bygg 11) i BT1, ble 
sluttdato endret fra 2023 til 2024, og prosjektet skiftet navn til Nye Stavanger universitets-
sjukehus. 
 
Det er vedtatt flere rekkefølgekrav som må være på plass før sykehuset settes i drift. Av 
den grunn må prosjektet etablere nødvendig infrastruktur i området, både mht. opparbei-
delse av nødvendige veier og tilknytning til eksisterende veier, kollektivtrase og sykkels-
tier, samt nødvendige overvannskulverter, alt innenfor gjeldene økonomiske styrings-
ramme. 
 
Fra og med uke 17/2021 har byggene endret benevnelse, ved at bokstavebenevnelsen 
som blir gjeldende når sykehuset åpner, heretter skal brukes. For å unngå misforståelser 
vil byggeprosjektet fra samme tidspunkt bruke tallbenevnelse på byggene, i tråd med 
BIM-modellen. Benevnelsen er etter dette som følger: 
Bygg A= Bygg 81 
Bygg B= Bygg 71 
Bygg C/D= Bygg 21 
Bygg E= Bygg 11 
Bygg 22 (uten tidligere bokstav) 
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2 Definisjoner 

Helse Vest RHF: Det regionale helseforetaket som eier Helse Stavanger HF. 
 
Helse Stavanger HF: Helseforetaket som eier og er ansvarlig for driften av dagens uni-
versitetssykehus, og er delegert byggherreansvaret for Nye Stavanger universitetssjuke-
hus. 
 
Styret i Helse Stavanger HF: Ansvarlig for prosjektet på overordnet nivå. Prosjektdirek-
tør for Nye Stavanger universitetssjukehus rapporterer til administrerende direktør, som 
igjen rapporterer til styret. 
 
Prosjekteier og byggherre: Helse Stavanger HF, ved administrerende direktør. 
 
Prosjektstyringsgruppen: Rådgivende organ for byggeprosjektet frem t.o.m B4, ledes 
av administrerende direktør. Har ikke vært virksom i 2020 eller 2021, og er planlagt avvik-
let.  
 
Prosjektråd: Rådgivende organ for AD. Viktige beslutnings-saker tas opp til behandling 
og diskusjon, før AD fatter sin beslutning. Prosjektrådet fungerer som rådgiver til OU-pro-
sjektet i tillegg til byggeprosjektet.  
 
Sykehusbygg (SB) HF: Nasjonalt helseforetak, eid av de fire regionale helseforetakene. 
Prosjektdirektør samt sentrale posisjoner i prosjektorganisasjonen er innleid fra Sykehus-
bygg. I tillegg kjøpes diverse rådgivningsressurser til prosjektet innenfor områder etter be-
hov. Ikke formelt ansvar eller fullmakt, utover at SB har det faglige ansvaret for personel-
let som er utlånt til prosjektet. 
 
Sykehusinnkjøp (SI) HF: Nasjonalt helseforetak eid av de fire regionale helseforetakene. 
Bistår med rådgivning innenfor anskaffelser av MTU og brukerutstyr etter behov. Inngår 
rammeavtaler for forbruksmateriell på RHF nivå. 
 
Helse Vest IKT AS: Eget aksjeselskap som er 100% eid av Helse Vest RHF. Selskapet 
leverer alle IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest 

3 Prosjektvedtak (B4) 

Prosjektet benevnes (fra høsten 2020) til daglig: Nye Stavanger universitetssjukehus – 
Nye SUS. 
 
Byggetrinn 1 forprosjektfase, B4 beslutning: 
 
Prosjektet for byggetrinn 1 fikk godkjent forprosjekt ihht. vedtak i hhv styrene i Helse 
Stavanger HF 09.juni 2017 og i Helse Vest RHF 21. juni 2017.  
 
Vedtaket (enstemmig) fra Helse Stavanger HFs styresak 45/17 består av 14 punkter:  
 

1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner forprosjektet for SUS2023 første 

byggetrinn (BT1) av nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger og 

SUS2023 videreføres til gjennomføringsfasen. 

2. Kostnadsrammen fra konseptfasen opprettholdes og er 8,43 milliarder (2017 

kroner).  

3. Styret legger til grunn at det innenfor kostnadsrammen sikres at all somatisk 

døgnbehandling, nødvendige radiologi og laboratoriefunksjoner for 

døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og 

poliklinikkareal med tilhørende støtte og serviceareal for nevnte funksjoner, 

samles på Ullandhaug i 2023. 

4. Styret ber om at arbeidet med å minimere ulempene med tosentermodellen 

gis meget høy prioritet, og at arbeidet med organisasjonsutvikling 

intensiveres.  

5. Styret ber Adm. direktør sikre stor grad av industrialisering, LEAN metodikk, 
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digitalisering og aktiv samhandling for å muliggjøre flytting av ytterligere 

funksjoner til Ullandhaug i BT1.  

6. Styret ber om at utarbeidet prioriteringsliste for tiltak for en mulig økning av 

funksjonene i BT1 innenfor kostnadsrammen i punkt 2, blir utarbeidet til et nivå  

tilsvarende skisseprosjekt innen utgangen av 2018.  

7. Styret ber om at de ulike alternativene for første byggetrinn av BT2 detaljeres 

innen utgangen av 2021.  

8. Styret  ber om en sak som gjør rede for videre organisering av prosjektet, samt en 

beslutningssak om prosjektstyrets sammensetning og mandat og avtale med 

Sykehusbygg HF.  

9. Styret godkjenner forslag  til gjennomføringsstrategi og entreprisemodell som 

beskrevet i forprosjektrapporten og i sak 38/17B av 26. april 2017 

10. Styret delegerer til administrerende direktør å godkjenne endelig detaljert 

entrepriseoppdeling, innenfor vedtakspunktet fra konseptfasen om å vektlegge 

en modell som sikrer at lokale tilbydere kan delta i konkurransen, etter 

forutgående behandling i prosjektstyret og etter orientering i styret i Helse 

Stavanger HF.  

11. Styret delegerer fullmakt til administrerende direktør til å inngå økonomiske 

forpliktelser og foreta økonomiske disposisjoner i henhold til prosjektets totale 

styringsramme (7560 millioner 2016 kroner) og framdriftsplanen beskrevet i 

forprosjektrapporten. Prosjektdirektør delegeres fullmakt på inntil 50 millioner 

kroner eks mva. innenfor den enkelte entreprise.  

12. SUS2023 finansieres gjennom et låneopptak fra HOD tilsvarende 70 % av 

kostnadsrammen, til sammen 5,93 mrd som ble bevilget over statsbudsjettet for 

2017 den 6. oktober 2016. De resterende 30 % finansieres dels ved opptak av 

lån på 500 millioner fra Helse Vest RHF og midler fra egen drift.  

13. Styret ber administrerende direktør å holde styret i Helse Stavanger HF løpende    

informert om det videre arbeidet. 

14. Saken oversendes Helse Vest RHF for endelig behandling. 
 

Styret i Helse Vest RHF fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner forprosjektrapport for 1. byggetrinn av utbyg-
ging av Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug. 

2. Styret tilrår at Helse Stavanger går vidare med detaljprosjektering, førebuing av 
byggestart og gjennomføring. 

3. Kostnadsramma for utbygginga blir sett til 8,43 mrd. kr i 2017 kroneverdi. 
4. Helse Stavanger må sikre at prosjektet er organisert og styrt slik at utbygginga 

kan gjennomførast innan kostnadsramma og med forventa kvalitet.  
5. Styret i Helse Vest legg til grunn at Helse Stavanger leverar på dei krava som er 

sett til effektivisering av drifta i forkant av byggjeprosessen og som følgje av ny-
bygget. Lånefinansiering frå Helse Vest føreset at føretaksgruppa og det regio-
nale føretaket fortsatt leverer positive resultat i åra framover i ein slik storleik at 
det er grunnlag for å gje lån til utbyggingsprosjekta i helseføretaka. 

 
Etter behandling av forprosjektet i styret i Helse Vest RHF, ba styret i tillegg om at full-
maktsregimet rundt byggeprosjektet blir gjennomgått og ba administrerende direktør om å 
komme tilbake til styret med et forslag til et fullmaktsregime som kan legges til grunn for 
alle byggeprosjekt på Vestlandet. 
 
Den 23. mars 2018, i sak 26/18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt for gjennomføringsfasen 
ble følgende vedtatt av styret i Helse Vest RHF: 

1) Helse Vest RHF sine retningslinjer «Fullmakter i utbyggingsprosjekt» (sak 
040/18) vedtatt av styret i Helse Vest den 7. mars 2018 tas til etterretning og leg-
ges til grunn for fullmaktstyring i utbyggingsprosjekter i Helse Stavanger HF 
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2) Adm. dir gis fullmakt til å inngå kontrakter på en verdi av inntil 300 mill. inkl. mva. 
i SUS2023 (daværende navn), kontrakter over denne grense skal godkjennes av 
Styret. 
 

3) Prosjektdirektør i SUS2023 gis fullmakt til å inngå kontrakter til en verdi av inntil 
50 mill. inkl. mva 

 
Helse Stavanger HF v/administrerende direktør er prosjekteier og byggherre, og leder 
prosjektets styre. Prosjektdirektør, innlånt fra Sykehusbygg HF, har et faglig ansvar til å 
organisere og lede arbeidet i henhold til de beslutninger som fattes av byggherre/admi-
nistrerende direktør i Helse Stavanger HF, evt. i styret i Helse Stavanger HF. Prosjektar-
beidet skal utføres i henhold til Sykehusbygg HFs styringsmodell, og i tråd med aner-
kjente prosjektmetoder og modeller. 
  
Utvidelse av bygg 11, ferdigstillelse av BT1, forprosjekt (B4): 
 
Styrevedtak for forprosjektet for utvidelsen av bygg E (bygg 11): 
Styremøte i Helse Stavanger 20 november 2019, sak 90/19 

1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner alternativ 2 som beskrevet i forprosjekt-
rapporten for BT1, fullføring av E-bygget, med en total investeringskostnad på 
1,739 milliarder kroner 

2. Styret i Helse Stavanger HF ber administrerende direktør tilrettelegge for låne-
søknader som beskrevet i saken (70% av prosjektkostnaden fra Helse- og om-
sorgsdepartementet, og opp til 30% av prosjektkostnad fra Helse Vest RHF), un-
der forutsetning av styregodkjenning i Helse Vest RHF 

3. Styret i Helse Stavanger HF ber administrerende direktør om å gå videre i planar-
beidet med nødvendige forberedelser for å sikre fremdrift i tråd med måleset-
tingen om innflytting samtidig med BT1 første halvdel av 2024 

4. Styret ber adm. direktør sikre bred involvering av medarbeidere i det videre plan-
arbeidet for ferdigstillelse av E-bygget. 

 
Styremøte i Helse Vest RFH, 12 desember 2019, sak 126/19 
Vedtak (samrøystes): 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at behandlingsbygget, E-bygget, blir fullført i 
byggetrinn 1 på Ullandhaug, jf alternativ 2, under føresetnad av: 

a. 70% lånefinansieres frå Helse- og omsorgsdepartementet 
b. 30% lånefinansiering frå Helse Vest RHF 

2. Kostnadsramma for fullføring av bygget blir sett til 1.739 mrd kr. 
3. Det blir søkt Helse- og omsorgsdepartementet om auka låneramme for bygge-

trinn1 tilsvarande 70% av kostnaden. 
 
Se kapittel 17 for nærmere beskrivelse av fullføring av E-bygget (nå bygg 11). 
 

4 Overordnede rammer 

4.1 Hensikt – mål og rammer 
Mål for gjennomføringsfasen (slik det er beskrevet i forprosjektrapporten, men med nytt 
prosjektnavn):   
 
4.1.1.Samfunnsmål 
Samfunnsmålet for Nye Stavanger universitetssjukehus er å sikre langsiktige løsninger 
for å oppnå et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolk-
ningen i Sør-Rogaland.   

 Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et framtidig 
og kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og for-
skrifter, planer og strategier på nasjonalt og regionalt nivå.  

 Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å 
tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tje-
nestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og 

preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, og er tilgjengelige og 
rettferdig fordelt. 
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 Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i for-

hold til utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt 
forskning, ivaretas på en god og fremtidsrettet måte.  

 
Universitetssykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et sam-
funnsansvar utover det å sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt universitetssy-
kehus skal bidra til å nå de miljømål som er satt for regionen. Nullvekst i biltrafikk er et ek-
sempel på et slikt mål, og sykehuset skal bidra til dette ved å legge til rette for kollektivtil-
bud og gang-/sykkelmulighet for ansatte, samt parkeringsrestriksjoner i tråd med rekke-
følgekravene i områdereguleringen fastsatt av Stavanger kommune.  
 
Olje- og gassnæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det 
har skjedd en omstilling i denne sektoren, ligger det ved bygging av nytt sykehus på Ul-
landhaug et potensiale til økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et 
bedre samarbeid mellom næring, universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet. 
En slik satsing vil også være i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets strategi for 
forskning og innovasjon HelseOmsorg21.  
 
4.1.2.Effektmål 
Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, an-
satte, studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, univer-
sitet og næringsliv.  
 
 
Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Nye Stav-
anger universitetssjukehus er å ivareta at et nytt sykehus har: 

 Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester som 
skal utføres. 

 Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. stør-
relse, driftsøkonomi og funksjonalitet. 

 Effektiv logistikk for pasienter, pårørende, ansatte, utstyr og varer. 

 Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombinert med 
god byggøkonomi. 

 Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr. 

 Tilrettelagt for økt samhandling tverrfaglig og flerfaglig. 

 Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell. 

 Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning. 

 Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles. 

 Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring.  

 Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og 
arbeidsmiljø. 

4.1.3 Resultatmål  
Resultatmålene er beskrevet i forprosjektrapporten og er definert som følger (presentert i 
prioritert rekkefølge) 

 Kostnad: Prosjektet skal leveres innenfor en total kostnadsramme på 11,329 mil-
liarder (løpende kroner). Totalprognosen i løpende kroner for BT1 var 9,46 milli-
arder. Utvidelsen av E-bygget øker totalen med 1,739 mrd og ble inkludet i 
prognoseoppdateringen pr tredje kvartal 2020 og godkjent av styret 16 desem-
ber, etter at statsbudsjettet for 2021 var vedtatt.  

 Kvalitet: Prosjektet skal leveres med planlagt ytelse og med en funksjonalitet og 
kvalitet som fremgår av forprosjektet 

 Tid: Prosjektet (BT1 inkludert fullført E-bygg) skal leveres innenfor fastsatt tids-
plan i løpet av høsten 2024.  
 

Det skal videre tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og 
drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid 
og økonomi oppfylles.  
 
Prosjektet styres etter nullfilosofien for helse, miljø og sikkerhet.  
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5 Styrende dokumenter 

Følgende dokumenter er styrende for gjennomføringen av prosjektet: 
 
 Konseptvalgrapport med vedlegg og endringer/oppdateringer 
 Forprosjektrapport med alle vedlegg inkludert: 

- Oppdatert HFP 
- Oppdatert DFP 
- Oppdatert HPU 

 Funksjonsprosjektrapporter 
 Forprosjektrapport Basebygget 
 Forprosjektrapport utvidelse av E-bygget 
 Strategi for Helse Stavanger HF 2018–2023 
 HelseOmsorg2021 
 Styrende dokument for økonomisk oppfølging av prosjekt (SUS2023-BH-P-PR-

009)  
 

Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende element for et fremtidig og kvalitetsmessig 
godt tilbud i spesialisthelsetjenesten, slik at målene i strategiplanen kan oppnås, se over. 
 

6 Innhold og arbeidsomfang i gjennomføringsfasen 

Gjennomføringen av byggetrinn 1 av prosjektet er illustrert i figuren fra ”Veileder for tidlig-
faseplanlegging i sykehusprosjekter” (TF-veilederen). Det er i ettertid utgitt en ny, og revi-
dert versjon av dokumentet, men Nye Stavanger universitetssjukehus har forholdt seg til 
den som var gjeldende i perioden fra B1 til B4 (2011-2017) for byggetrinn 1. 
 
For utvidelsen av Bygg E har imidlertid den nye TF-veilederen vært fulgt,  
Det samme vil gjelde for de neste byggetrinn, kalt fase 2, som er beskrevet i kap. 18. 
 

 
 
Som det fremgår av figuren, er ikke gjennomføringsfasen nærmer detaljert i TF-veilede-
ren. Sykehusbygg HF (SB) har høsten 2019 beskrevet styringssystemet og prosjektmo-
dellen for gjennomføringsfasen av sykehusprosjekter i Norge. Første versjon ble ferdig-
stilt november 2019, og Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) har vært en sen-
tral bidragsyter til dette arbeidet.  
 
Nye SUS gjennomføres basert på styringssystemet utarbeidet av SB, samt anerkjente 
modeller for gjennomføring av store og kompliserte prosjekter.  
 
Nye SUS har beskrevet eget styringssystem i Pims365, og dette harmonerer i stor grad 
med styringssystemet til SB. I tillegg er de viktigste arbeidsprosessene for Nye SUS de-
taljert i Pims365. Våren 2021 ble det utgitt et styrende dokumentet kalt «Styrende doku-
ment for økonomisk oppfølging av prosjektet SUS2023-BH-P-PR-0009) revisjon 1.0 som i 

Tidligfase Gjennomføringsfase 

Idéfase Forprosjekt Konseptfase Detalj-  
prosjekt 

Bygging KSK 

B1 B2 B3 B4 

HFP DFP 

HPU BUP/NU
P 

Programmering funksjon 

Programmering utstyr 

Programmering teknikk 

Prosjektering 

OTP 
 

SPR FP 

RFP 
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tillegg beskriver verbalt de viktigste prosessene som er etablert, og dette dokumentet vil 
utvides etter hvert som flere prosesser fastsettes. Første revisjon vil foreligge høsten 
2021. 
 
Gjennomføringsfasen for byggetrinn 1 startet 21. juni 2017, gjennom B4 vedtaket.  

7 Gjennomføringsstrategi og entreprisemodell 

Gjennomføringsstrategi- og entreprisemodell ble besluttet våren 2017, gjennom sak 
38/17B av 26.april 2017, og gjennom vedtaket av forprosjektet, sak 45/17 av 9. juni 2017.  
 
Det er valgt en gjennomføringsstrategi med byggherrestyrt prosjektering og en entreprise-
modell med byggherrestyrte, delte entrepriser av ulik art for de ulike byggene.  
 
Valget av entreprisemodell er grundig begrunnet og dokumentert. Ved valg av modell er 
det tatt hensyn til prosjektets egenart, markedsforhold i regionen og byggherrens evne og 
vilje til å håndtere risiko samt tilrettelegge for at de lokale leverandørene kan delta i kon-
kurransene. 
 
Entreprisemodellen skal gi størst mulig trygghet for at prosjektmålene nås med hensyn til 
kostnader, kvalitet og gjennomføringstid, samtidig som den skal ivareta et av punktene i 
styrevedtaket i Helse Stavanger HF fra konseptfasen «å sikre at lokale entreprenører kan 
delta i konkurransene». 
  
Som en del av forprosjektet er det gjennomført flere prosesser med eksterne og interne 
aktører for å kunne definere den mest hensiktsmessige entreprisemodellen for prosjektet. 
Det er blant annet avholdt flere dialogmøter for entreprenør- og leverandørbransjen, og 
påfølgende en-til-en møter med entreprenører og leverandører i regionen. I tillegg har det 
vært gjennomført en rekke møter og samlinger med ulike rådgivere og andre byggherrer 
med gjennomføringserfaring fra sammenlignbare prosjekter.  

 
Forslaget til entreprisemodell er blant annet vurdert mot følgende kriterier:  

 Styrets vedtak om lokale tilbydere  
 Styring av fremdrift, kostnader og risiko 
 Kvalitet i sluttproduktet for alle bygg 
 Driftsvennlighet, driftsøkonomi og livssykluskostnader 
 Kompetanse og kapasitet i byggherreorganisasjonen, herunder hos rådgiverne  
 Kompetanse, kapasitet, og konkurranse i det regionale markedet 
 Størrelsen på enkeltkontrakter/entrepriser 
 Utfordringen fra HOD om å bygge mer industrialisert 

 
Basert på overnevnte prosesser og overordnede kriterier for valg av entreprisemodell er 
det i prosjektet besluttet en modell med byggherrestyrt prosjektering som hovedstrategi. 
Dette medfører at en modell med kun totalentrepriser i dette prosjektet er valgt vekk. To-
talentreprisemodellen er lite hensiktsmessig for så store arealer med teknisk meget 
komplekse bygg, med utstrakt brukerinvolvering, en lang planlegging- og byggeprosess, 
der det av erfaring vil komme ønsker om og forslag til endringer i gjennomføringsfasen 
som følge av nye behandlingsmetoder og teknologi. Utelukkende bruk av totalentrepriser 
vil heller ikke oppfylle kravet om å sikre lokale tilbydere mulighet til å levere tilbud. 
 
Dette innebærer at byggherren, gjennom de kontraherte rådgiverne og arkitektene, som 
hovedregel skal ha hovedansvaret for prosjekteringen i prosjektet. Det vil likevel være 
noen områder som naturlig prosjekteres av entreprenører/leverandører, og gjennom opti-
maliseringsprosessene vil også entreprenørene kunne påvirke de løsninger som velges. 
Det er følgelig byggherre som uansett vil ha ansvar for den dokumentasjon som danner 
grunnlag for kontrakt med de ulike entreprenører.  
 
7.1. Overordnet arbeidsomfang 
 
Arbeidsomfanget er på overordnet nivå inndelt som følger: 

 Infrastruktur 
 Grunnarbeider 
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 Betongarbeider 
 Råbygg 
 Fasader 
 Innredning 
 VVS 
 Elektro 
 Tele og automasjon 
 MTU og brukerutstyr 
 Parkeringshus 
 Diverse rigg- og driftsområder 

 
Entrepriseform og oppdelingen i kontrakter er valgt på de fleste områder. Pr 31.03. 2021 
er ca. 73% av entreprisene for et utvidet BT1 kontrahert. Storparten av gjenstående en-
trepriser gjelder utvidelsen av bygg 11.  
 
Inndelingen av arbeidsomfanget ble tilrettelagt mht. fleksibilitet for å kunne gjøre tilpas-
ninger av entreprisetørrelser og sammensetning underveis. Erfaring viser at det kan være 
nødvendig å endre entrepriseinndelingen underveis, enten på grunn av markedsmessige, 
fremdriftsmessige eller organisatoriske forhold. PNS (ProsjektNedbrytingsStrukturen) 
som er definert hadde tilrettelagt for dette gjennom en produkt- og kontraktsorientering 
med utgangspunkt i strukturen i bygningsdelstabellen. 
 
I de tilfellene markedet ikke hadde kapasitet til å påta seg totalomfanget, ble entreprise-
forespørslene oppdelt i to- eller flere deler for å stimulere tilbydere til å gi pris på et ar-
beidsomfang de kunne håndtere. Dette var en god tilnærming for å skape konkurranse i 
markedet, noe som har ført til tilbud fra mindre og større entreprenører i samme konkur-
ranse. Likeledes har entrepriser blitt slått sammen der samme entreprenør har vunnet 
begge del-entreprisene. 
 
7.2 Anskaffelsesstrategi: 
Nye SUS skal som offentlig byggherre innrette sine anskaffelser i henhold til Lov om of-
fentlige Anskaffelser (LOA), og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).  
 
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, og denne åpnet for 
prosedyreformen «Konkurranse med forhandlinger», hvilket har vært et sentralt element i 

Nye SUS sin anskaffelsesstrategi. En konkurranse med forhandlinger igangsettes med en 
prekvalifiseringsfase som er åpen for alle interesserte leverandører der oppdragsgiver av-

gjør hvilke leverandører man ønsker å gå videre med basert på angitte kvalifikasjonskrav. 
Oppdragsgiver kan velge å gjennomføre forhandlingene i flere faser og i hver fase redu-
sere antall tilbud som er med i forhandlingene. 

Formålet med forhandlingene er å avklare eventuelle uklarheter, samt å fremforhandle så 
gode tilbud som mulig basert på angitte tildelingskriterier. Det er adgang til å forhandle 
om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, så som forretningsmessige 
vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. 
 
Nye SUS kunngjør tilnærmet alle sine konkurranser etter FOA §13-1 (2) med pre-kvalifi-
sering for at oppdragsgiver skal kunne benytte seg av tilbud med forhandling i konkurran-
sene. Samtlige tilbydere skal pre-kvalifiseres etter angitte kvalifikasjonskrav og utvelgel-
seskriterier beskrevet i konkurransegrunnlaget. Det er opp til byggherren å bestemme 
hvor mange av de pre-kvalifiserte som skal inviteres til å inngi tilbud. Etter at tilbud er 
mottatt blir det gjennomført forhandlinger og deretter tildeling av kontrakt. 
 
Tilbudsevaluering gjennomføres ihht. angitte tildelingskriterier i konkurranseunderlaget. 
Disse fokuseres på å reflektere flere elementer i tillegg til pris. Kontrakt tildeles til den til-
byder som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.  
 
Det er benyttet øvrige anskaffelsesprosesser og kontraktstrategier for noen få entrepriser. 
Det er for eksempel benyttet BVP (Best Value Procurement) med totalentreprise på an-
skaffelser av parkeringshus ansatte. BVP er en metode for anskaffelse og gjennomføring 
av prosjekter der byggherren overlater prosjektering og gjennomføring til den beste entre-
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prenør/leverandør basert på gjennomføringsevne, risikostyring, totaloversikt, pris og for-
ståelse av funksjonskrav. Et parkeringshus egnet seg til dette, da det er et lite komplisert 
bygg som krever minimal brukerinvolvering. 
  
Det første parkeringshuset (for ansatte) var et av pilotprosjektene i regi av Difi sin satsing 
på BVP. Prosjektet har imidlertid besluttet at BVP ikke benyttes for andre kontrakter i pro-
sjektet da det av ulike årsaker ikke fungerte optimalt, så parkeringshus for besøkende ble 
tildelt som en totalentreprise (NS8407). Det samme er tilfellet for basebygget, beskrevet i 
kap. 17.3. 
 
For å få mest mulig ut av industrialiseringen og standardiseringen ble det vurdert ulike 
former for samspillavtaler på enkelte av de større entreprisene. Rådgivere og entreprenø-
rene definerer sammen den økonomisk mest fordelaktige produksjonen og løsningene i 
en slik samspillsmodell. Det er viktig å inkludere elementer av oppgaveforståelse og be-
skrivelse av samhandling med rådgiver og sidestilte entreprenører i tildelingskriteriene. 
Underlaget for prising av tilbudene er prosjektering gjennomført av byggherre der bla. 
mengder hentes ut fra BIM modellen. Det er viktig at priselementet er bygget opp slik at 
man sammenligner samme kvalitet fra de ulike tilbyderne. Dette ble sikret gjennom meto-
den beskrevet over. Ytterligere forbedringer og kostbesparelser oppnås gjennom optima-
liseringsprosessen etter tildeling, der tett dialog med entreprenør vektlegges for å finne 
kostnads- og kvalitetseffektive løsninger. Det legges opp til en viss grad av leverandør-
prosjektering for de kontraktene hvor det gjennomføres en optimaliseringsfase.  
 
En erfaring pr mai 2021 er at det er ulik forståelse blant entreprenørene som har deltatt i 
optimaliseringsfase mht. ansvaret de har for egen leverandørprosjektering, og det er satt 
frem en del krav som Nye SUS er helt uenig i, og som krever ekstra oppfølging med både 
interne jurister og ekstern advokat.  
 
Pr. utgangen av mars 2021 var det inngått kontrakter til en verdi av nær 5 mrd kroner, og 
dette utgjør ca. 73% av entreprisebudsjettet for BT1 (inkludert utvidelsen av bygg 11). 
 
Råbygg- og tett-bygg/fasade entreprisene var blant de første som ble anskaffet fordi opti-
maliseringsfasen mellom byggherre og entreprenør påvirket prosjekteringen av funda-
mentene. Enkelte byggutstyrsleveranser der utforming er leverandøravhengig ble anskaf-
fet tidlig. Typiske leveranser av slike var personheiser, sengeheiser og tøy- og avfalls-
sug. Disse leveransene har eksempelvis påvirkning på prosjekteringen av betongarbeid 
og er kontrahert før detaljprosjektering ferdigstilles. 
 
Klargjøring av hvilke fag og entrepriser som egner seg for de ulike anskaffelsene og i hvil-
ken rekkefølge de skal anskaffes i var en av de første aktivitetene som ble utført i funk-
sjon- og detaljprosjektet. 
 
Overordnet strategi for de enkelte kontraktsområder er som følger: 

 Konkurranse med forhandlinger hvor det er lagt inn en optimaliseringsfase etter 
at kontrakter er inngått for eksempelvis prefabrikkerte elementer som bæresys-
tem og fasader. Disse ble utlyst tidlig for å få til et samarbeid med entreprenører 

for å oppnå størst mulig gevinst på tid og kost (kun for de ca. 15 største entrepri-
sene) 

 BVP (Best Value Procurement) totalentreprise for parkeringshus (og kun denne) 

 Flere sidestilte, byggherrestyrte entrepriser og/eller hovedentrepriser med mulig-
het for tiltransport av enkelte utstyrsentrepriser (for størstedelen av entreprisene) 

 Oppdeling av entrepriser i flere delkontrakter slik at mindre lokale leverandører 
også får anledning til å delta i konkurransene og inngi tilbud 

 Flere frittstående tverrgående entrepriser på tekniske system 

 Separate utstyrsentrepriser for både bygg og medisinsk teknisk utstyr. 

 
Erfaringene så langt mht optimaliseringsfaser og leverandørprosjektering er ikke i tråd 

med forventningene, flere leverandører er for sene med sine prosjekteringsleveranser og 
for fasadeleveransen har rådgiverne vært nødt til å prosjektere mye mer enn forventet for 
ikke å hindre fremdriften. Det anbefales derfor ikke å benytte forhandling med optimalise-

ringsfase for BT2.  
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For enkelte tekniske entrepriser er det vurdert å kontrahere separate utstyrsentrepriser 

hvorav noen kan bli tiltransportert til de tekniske entreprenørene (gjelder f eks belysning). 
Dette for å gi byggherren mulighet til å velge den beste enkeltpakken på dette utstyret, og 

sikre like driftsforhold i hele bygningsmassen.  

For utvidelsen av bygg 11 er det inkludert opsjoner i alle kontrakter som ble inngått etter 
juni 2019 (tidspunktet for igangsettelsen av forprosjektet for utvidelsen). Betongarbeidene 

ble som nevnt lagt ut på konkurranse våren 2020 for å kunne starte arbeidet på bygge-
plass senest oktober 2020. Dette for å kunne ferdigstille og overlevere nytt universitetssy-
kehus i løpet av 2024. 

8 Suksesskriterier og kritiske suksessfaktorer 

8.1 Suksesskriterier 
Ved ferdigstillelse av prosjektet: 
 Prosjektet er tilpasset gjeldende rammebetingelser for Helse Stavanger HF med 

hensyn til økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og fremtidig kapasitet 
 Prosjektet må ha robusthet for vekst og reduksjon av aktivitet, nye arbeidsmåter, 

organisering og ny teknologi 
 Kostnadsrammen for BT1 er i henhold til budsjett, dvs innenfor 11.329 millioner lø-

pende kroner inkludert MVA  
 Prosjektet blir levert med en kvalitet som tilfredsstiller kravene til Helse Stavanger 

og brukerne samt bidrar til oppnåelse av effektivitetsmålene i driften  
 Framdriften er i henhold til godkjent tidsplan – dvs oppstart i løpet av 2024 
 Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, ska-

der eller tap på person, materiell eller miljø (0-visjon). 
 

8.2 Kritiske suksessfaktorer 
Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i gjennomføringsfasen: 
 Rammebetingelsene er klare og entydige. 
 Rolle- og ansvarsområder med tydelige mandater er beskrevet. 
 Åpen og transparent prosess. 
 Rett kompetanse på rett sted til rett tid. 
 Nødvendig kompetanse beholdes i prosjektorganisasjonen gjennom hele prosjek-

tet. 
 God kostnadsstyring innenfor overordnet budsjettramme. 
 Proaktiv og strukturert risikostyring 
 Tilrettelagt for fleksibilitet og standardisering. 
 Solid forankring av prosjektet i driftsorganisasjonen. 
 Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer. 
 God dialog med kommunene og fylket. 
 Tydelig rolleavklaring med Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, Helse Vest IKT 

og driftsorganisasjonen i Helse Stavanger HF. 

9 Fokusområder i prosjektgjennomføringen 

9.1 HSA/HMS&K: 
Sikkerhet, helse og miljø (SHA/HMS) er et høyt prioritert område ved sykehusutbyg-
gingen, og hensynet til SHA prioriteres i alle faser og på alle nivåer ved utbyggingen. Ut-
byggingsarbeidene planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader eller tap 
av liv, materiell eller miljø (0-visjon). Det tas i størst mulig grad hensyn til omgivelsene for 
å redusere risiko og ulemper for naboer og nærmiljø. 
SHA planen fra prosjekteringsfasen skal ligge til grunn for alt arbeidet som utføres i tråd 
med internkontrollforskriften. Byggherre har ansvaret for oppfølging og tilrettelegging ift. 
SHA plan for arbeid som utføres. 
 
Prosjektet har definert spesifikke mål for relevante områder innen SHA/HMS&K som føl-
ges opp. Synlighet på byggeplass vektlegges, og det gjennomføres jevnlige vernerunder 
og HMS møter  bl.a. med ledelsen hos entreprenørene på byggeplassen ukentlig. 
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Nye SUS etterlever et kvalitetssystem som er basert på de overordnede mål for prosjek-
tet. Det vil bli iverksatt planlagte og systematiske revisjoner som en del av kvalitetssyste-
met for å sikre nødvendig tiltro til at alle entreprenører samt intern organisasjon oppfyller 
kravene til kvalitet. Det blir stilt krav til alle kontraktspartnere om at de har og etterlever 
KS systemer som samsvarer med Nye SUS og Helse Stavangers kvalitetskrav, samt 
eventuelle ytterligere krav nedfelt i kontraktene. 
 
9.2 Industrialisering: 
Det var en forventning i regionen om at et lokalt prosjekt av denne størrelse ville føre til 
flere lokale arbeidsplasser i byggeperioden. Videre ble det lagt til grunn at reduksjonen i 
olje- og gassektoren i regionen rundt 2014 skulle medvirke til oppnåelse av gunstige pri-
ser i markedet. Effekten av dette har vært lavere enn først antatt da nedgangen i olje- og 
gassektoren var av kortvarig karakter. Bransjen er blitt utfordret mht. å tenke nytt, og mo-
dularisering/industrialisering utføres på relevante områder. Standardisering og gjentagel-
seseffekt gir en økning i fremdriftseffektivitet samt mindre arbeid på byggeplass som vil 
ha begrenset plass i perioder med høy aktivitet.  
 
I oppdragsdokumentet fra HOD 2017 til Sykehusbygg HF pekes det på at Sykehusbygg 
HF bør legge til rette for og bidra til økt industriell byggemetode, inklusive entreprisemo-
deller og anskaffelsesprosesser som understøtter dette.  
 
Prosjektet har fokus på standardisering i prosjekteringen, og det er lagt opp til en stan-
dard rominndeling med tilhørende standardiserte bærende konstruksjoner i hoveddelen 
av byggene. Dette gjør bygget robust i forhold til fleksibilitet, elastisitet og generalitet. 
Dette gir rom for enklere ombygging og tilpassing til endrede forutsetninger i hele byggets 
levetid uten at det kreves større konstruktive inngrep. Samtidig vil standardisert bygg-ut-
styr og standardrom føre til enklere og færre rutiner mht. vedlikehold i driftsfasen.  
 
I Nye SUS planlegges det med industriell tilnærming for blant annet følgende elementer: 

 Kulvert betongmoduler (infrastruktur) 
 Vertikale tekniske føringsveier 
 Horisontalt teknisk opphengssystem 
 Baderom – flatpakka bad (muliggjør re-/demontering) 
 Gjesteseng- og servantmoduler 
 Operasjonsstuer 
 Armering 
 Fasadeelementer 
 Trapper 
 Søyler 
 Plattendekker 

 
I tillegg leveres flere av de tekniske systemene som prefabrikkerte elementer som stan-
dardvare, dette gjelder blant annet ventilasjonsaggregat og el-skap. 
 
9.3 BIM +3D/4D: 
Nye SUS har høye ambisjoner for bruk av digitale gjennomføringsverktøy sammen med 
utstrakt bruk av BIM (Bygnings Informasjons Modellering). Dette er i tråd med Nasjonal 
strategi for digitalisering og bruk av BIM. 
 
Modellbasert prosjektering innebærer at BIM brukes aktivt i prosjektering, ikke bare til 
tegningsproduksjon, men også for å oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, prosjek-
tering, koordinering, rapportering, kommunikasjon og kvalitetssikring. BIM er en forutset-
ning for industrialisert produksjon. 
 
Det er i dag aksept i bransjen for at riktig bruk av BIM kan gi besparelse i tid samt økt 
kvalitet med påfølgende lavere kostnader. BIM er også en forutsetning for industrialise-
ring. Det å ha modellert bygget virtuelt og fått testet gjennom byggingen ved hjelp av la-
serscanning at for eksempel alle tekniske føringsveier har tilstrekkelig plass gir mindre 
feil, diskusjoner og tilpasninger på byggeplass. I tillegg har man kontroll på mengder og 
derfor et bedre underlag for kontrakt og oppfølging av entreprenører. 
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Nye SUS har som målsetting at BIM skal benyttes som grunnlag for digital informasjons- 
utveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og andre 
aktører i prosjektet så langt dette er praktisk mulig.  
 
Krav om bruk av prosjektets digitale delingsplatform og BIM-løsning samt krav om egen 
BIM-koordinator er inkludert i entreprisene. Det er videre krav om bruk av prosjektets sys-
temer inkludert opplæring for BIM-viewer for håndtering av BIM-kiosk, og håndholdte en-
heter for rapportering av feil, avvik, fremdrift, tester o.l.  
 
 
9.4 LEAN byggemetodikk 
Lean filosofi og metodikk benyttes for å optimalisere gjennomføringen av prosjektet.  
Lean er en prosess/filosofi hvor hovedprinsippet er å eliminere sløsing i en produksjons-
prosess, og på den måten redusere produksjonstid, ressursinnsats, svinn, kostnader osv. 
For å få til Lean metodikk med kontinuerlige forbedringsprosesser, effektivisering av pro-
duksjonen og skape god flyt mellom de enkelte faser, fag, aktører og arbeidsoppgaver i et 
byggeprosjekt, må verktøy som BIM, Pims365, Safran, digital delingsplatform og dRofus 
m.fl. ligge til grunn. For å tilrettelegge for et godt samarbeid i prosjektet var det et krav at 
rådgivere og byggherre, samt entreprenører i tillegg skulle samlokaliseres i byggefasen. 
Det ble satt krav til prosjektets involverte rådgivere og viktigste entreprenører om tilstede-
værelse på prosjektkontoret, samt krav om deltagelse på samlinger med felles opplæring 
og forståelse for Lean mentalitet og metodikk.  
 
Men siden regjeringen stengte ned landet i mars 2020 har tilstedeværelse vært umulig 
pga FHIs smittevernregler, som Nye SUS følger og krever at både entreprenører og råd-
givere etterlever. Dette har ført til utstrakt bruk av digitale møteverktøy, men eventuelle 
sen-effekter blir ikke mulig å vurdere før i løpet av høsten 2021. Det er uansett krevende 
at nye entreprenører ikke kan sitte sammen med byggherren for gjennom samhandlings-
fasen å komme frem til omforente planer, dette må derfor gjennomføres digitalt.  
 
Prosjektet har ved standardiseringen av konseptet lagt et godt grunnlag for videre plan-
legging og gjennomføring med LEAN metodikk, og dedikert personell blir allokert til dette 
arbeidet. For best mulig å planlegge og verifisere at prosjektet oppfyller funksjonskravene 
vil det bli benyttet såkalt systematisk ferdigstillelse. Dette er en prosess som ofte følger 
LEAN metodikken og som har til hensikt å sikre at sluttproduktet er ihht. de krav og spesi-
fikasjoner sluttkunden har stilt. Det er utviklet en egen veileder for byggenæringen som 
beskriver metodikk for Systematisk ferdigstillelse, denne vil benyttes i de neste fasene av 
prosjektet. I tillegg vil prosjektet ta i bruk systematisk ferdigstillelsesmodulen i prosjekt-
støtteverktøyet Pims365.  
 
9.5 MTU og brukerutstyr 
Basert på en kvadratmeterpris på 15 000 kr for et nettoareal på 47.000 m2 ble utstyrs-
kostnad for BT1 i konseptvalgrapporten beregnet til 922 MNOK (inkl. mva og i 2014 kro-
ner) og 992 MNOK (inkl. mva og i 2017 kroner), og ble besluttet som en fast, øvre ramme 
for anskaffelse av brukerutstyr til Ullandhaug inkludert nødvendige investeringer for medi-
sinsk teknisk utstyr i perioden 2018-2023, som kjøpes inn på Våland og som skal flytttes 
med til Ullandhaug. Dette er beregnet til 181 millioner kroner, inkludert i totalrammen. 
Denne rammen skal ligge fast gjennom hele prosjektforløpet, kun oppdatert for forventet 
prisstigning. 
 
Det er utarbeidet en Samarbeidsavtale for utstyrsanskaffelser i Nye SUS som beskriver 
roller og ansvar for hhv. Sykehusinnkjøp HF og Helse Stavanger HF som beskriver hvil-
ken type utstyr og materiell som SI HF skal kunne bistå prosjektet med og hvilke typer ut-
styr (BiP-relatert, Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr) som prosjektet er ansvarlig for 
å anskaffe. Dokumentet skulle godkjennes av de respektive AD’er når det var enighet om 
teksten, men partene kom aldri til enighet. Det er i utgangspunktet ikke planlagt å benytte 
SI HF til ytterligere anskaffelser enn analysehall, en anskaffelse som ble ferdigstilt våren 
2020.  På forespørsel om SI HF kunne frigi en ressurs som kunne bidra med kravspesifi-
kasjoner for diverse MTU fikk Nye SUS negativ tilbakemelding, og har følgelig besluttet å 
inngå rammeavtale og kontrahere to ressurser fra konsulentmarkedet for å bistå prosjek-
tet med nevnte anskaffelser, da særlig kravspesifikasjonene.  
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Det er utarbeidet et separat utstyrsbudsjett for utvidelsen av bygg 11 på 368 MNOK (inkl. 
mva i 2019 kroner) og innkjøpene vil samordnes da deler av etasjene er optimalisert pga. 
denne muligheten til å ferdigstille hele bygg 11 i BT1. 
 
9.6 IKT 
IKT infrastruktur og løsninger: 
Helse Vest IKT er Helse Stavanger HFs leverandør av IKT og vil være tilnærmet totalle-
verandør av IKT i Nye SUS. Det er utarbeidet en leveransebeskrivelse som formaliserer 
og regulerer omfang, ansvar, leverandørens og kundens plikter, håndtering av endringer 
og hvordan leveransene skal gjennomføres. 
 
Grensesnitt mot lokale og regionale IKT programmer: 
Det vil være mange ulike leveranser/prosjekter innen IKT-området i perioden 2019-2023. 
Noen av disse vil ha påvirkning på byggeprosjektet, eksempelvis SAP/Libra. SAP/Libra 
ble innført og tatt i bruk i Helse Stavanger HF ultimo mai 2019.  
 
Ved innføringen av SAP/LIBRA hadde Helse Vest og innføringsprosjeket uteglemt å ta 
hensyn til de nødvendige kontrollrutinene som var nødvendig for å sikre tilfredsstillende 
arbeidsdeling for SUS2023. I perioden mellom innføring og etablering av tilfredsstillende 
kontrollrutiner, har det vært utført et svært tidkrevende, manuelt oppfølgingsarbeid. 
Tilfredsstillende løsninger, med arbeidsdeling mellom innkjøper og betaler (det såkalte 
”fire-øyne prinsippet”) var planlagt implementert i løpet av februar 2020, da dette er helt 
nødvendig for å kunne opprettholde tilfredsstillende økonomistyring og kontroll over 
prosjektkostnadene. Pr mai 2021 er fremdeles ikke løsningene tilstrekkelig testet ut og 
Nye SUS venter fremdeles på implementering av nevnte funksjoner. Sidesystemet 
opprettholdes til Nye SUS ser at løsningene fungerer, deretter vil de bli implementert og 
informert til entreprenørene. 
  
Prosjektet ”Vel Møtt” i Helse Vest arbeider med løsninger som skal understøtte interaktive 
skjermer hvor man i tillegg til standard visninger kan søke seg frem til relevant informa-
sjon basert på hvem man er. Dette inkluderer «veivisning» samt betalingsløsninger og 
systemer som ivaretar pasientflyt og ressurser. Dette innebærer at det vil være mulig å 
tilby en helhetlig løsning for Nye SUS.  
 
Videre vil prosjektet ”Vel Møtt” skaffe til veie et rammeverk (meldingstjener), som er i 
stand til å håndtere informasjon fra flere datakilder, sy disse sammen og presentere disse 
til dertil ønskede enheter. 
 
Nye SUS har tatt initiativ til å etablere et samarbeidsforum på høyt nivå mellom Helse 
Vest IKT, Helse Stavange HF og Nye SUS som gir prosjektet mulighet til å påvirke inn-
hold og fremdrift slik at dette er koordinert med byggeprosjektet. 
 
9.6 Driftskonsept – to lokasjoner 
Som det fremgår av styrevedtak har styret bedt om at arbeidet med å minimere ulempene 
ved to-sentermodellen gis meget høy prioritet, og at arbeidet med organisasjonsutvikling 
intensiveres. Nye SUS jobber tett med OU prosjektet, og påser at kriteriene for deling av 
funksjoner mellom Våland og Ullandhaug, som er besluttet av prosjektrådet og administ-
rerende direktør våren 2017, legges til grunn når arbeidsprosessene defineres og deling 
av funksjoner besluttes. Fordeling av fag på sengepostene ble besluttet høsten 2019, 
mens fordeling av fag til poliklinikker/UB rom ble ferdigstilt høsten 2020 gjennom godkjen-
ning i prosjektrådsmøtet 19 november. Se for øvrig kapittel 17 og 18 for planer for fullfø-
ring av bygg 11 samt neste byggetrinn. 

10 Overordnet risikohåndtering 

10.1 Risikostyring i gjennomføringsfasen 
Det ble i forprosjektfasen gjennomført risikoanalyser innenfor samtlige vesentlige områ-
der av teknisk karakter. Rapportene ble vedlagt forprosjektrapporten. Det ble ikke avdek-
ket noen forhold som krevde endringer av konseptet.  
 
Risikostyring gjennomføres proaktivt og systematisk, og det rapporteres månedlig mot de 
viktigste risikoelementer. ROS analysene oppdateres ved behov.   
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I forbindelse med koranpandemien, ble det gjennomført en omfattende ROS-analyse med 
tanke på smittevern i nytt sykehus gitt en fremtidig pandemi. Hovedkonklusjonen var at 
sykehuskonseptet var robust og kan takle en pandemi. Det ble foreslått noen tiltak som 
ble implementert umiddelbart etter godkjennelse i prosjektrådet. Dette gjaldt tiltak i akutt-
mottaket, som er mottaksenheten for pasientstrømmen.  
 
Prosjektets risikobaserte prioriteringsliste etableres gjennom månedlige prioriteringsmøter 
med ledergruppen i prosjektet foruten månedlige arbeidsmøter. Identifisering og gjen-
nomføring av korrektive tiltak vektlegges for å redusere sannsynlighet og konsekvens. 
Oppdatert «Topp Ti» risikobilde inkludert korrektive aksjoner er inkludert i måneds- og 
kvartalsrapporter.  

11 Kvalitetssikring og rapportering 

11.1. Kvalitetssikring 
For å kvalitetssikre gjennomføringen av prosjektet er det etablert følgende rutiner for rap-
portering og evaluering: 
 Ukentlig rapportering til administrerende direktør, med kopi til AD i Helse Vest 

RHF, økonomidirektør, Nye SYS OU direktør samt stabsleder/kommunikasjonsdi-
rektør.  (Rapporten er intern, og unntatt offentlighet) 

 Månedlige prosjektrådsmøter 
 Månedlig rapportering av kvalitet, framdrift og akkumulert kostnad med prognoser 

og risiko-elementer m.m. til AD, styreleder Helse Stavanger, OU direktør, økonomi-
direktør, samt AD, økonomidirektør og eierdirektør Helse Vest RHF og AD i Syke-
husbygg HF. Rapporten er unntatt offentlighet. 

 Kvartalsvis rapportering på overordnet nivå til styret i Helse Stavanger. Rapporten 
er offentlig, med unntak av en del vedlegg (kostnadsutviklingen og risikomatrisen). 

 Kvartalsvis rapportering på overordnet nivå til styret i Helse Vest RHF ble innført 
fra og med 3 kvartal 2020 

 Utarbeidelse og oppdatering av risikoregistret. Oppfølgingen er inkludert i måneds-
rapporten og kvartalsrapporten og er unntatt offentligheten. 

 
Nye SUS følger for øvrig oppsatte kvalitetsrutiner etterhvert som disse utarbeides og/eller 
revideres av Sykehusbygg HF. For kvalitetsrevisjoner av entreprenører, se pkt 9.1. 
 
11.2 Rapportering: 
Som nevnt over: Nye SUS rapporterer ukentlig til AD, økonomidirektør, OU-direktør og 
stabsleder. Her informeres om siste ukes aktiviteter. 
 
Nye SUS avgir skriftlig månedsrapport til AD og Sykehusbygg HF ihht. nærmere angitt 
standard.  
 
AD avgir skriftlig rapportering kvartalsvis til styret i Helse Stavanger HF. Kvartalsrappor-
ten er fra og med 4 kvartal 2019 inndelt som følger:  

 HMS 

 Entrepriser 

 Prosjektering 

 Status byggeplass 

 Infrastruktur og erverv av tomter 

 Organisasjon 

 Prosjektstyring 

 MTU og IKT 

 Nye SUS - Våland 

 Samhandling 

 Informasjonsarbeid 

 Utvidelse av bygg 11 

 Annet 

 Hovedaktiviteter neste periode 

 Vedlegg 
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12 Plan for det videre arbeid 
12.2 Detaljprosjektering: 
Gjenstående prosjekteringsytelser er knyttet til detaljprosjektering, konkurransegrunnlag, 
kontrahering, oppfølging i byggeperioden, ferdigstilling og reklamasjon. 
  
Hovedfokus i prosjekteringsarbeidet er å sike godt arbeidsunderlag for bygging etter BIM-
modell med tilstrekkelig informasjon og systemskjema.  
 
Prosjekteringen påvirkes av sene endringer fra brukergrupper og OU hvilket kan gi utslag 
for inngåtte entrepriser og kan medføre plan- og kostnadskonsekvenser. Underlag for de 
berørte entreprisene må revideres, og grensesnitt samt følgekonsekvenser vurderes. I til-
legg medfører dette omprosjektering og ekstra arbeidsbelastning på prosjekteringsressur-
sene.  Som utgangspunkt vil derfor forslag til endringer fra OU eller andre som påvirker 
prosjektering vesentlig bli avvist, og avhengig av tidspunkt vil forslaget defineres som så-
kalt endringsbølge 3 og arkiveres i Pims365 til sluttfasen av prosjektet. Da vil det bli vur-
dert om forslaget skal prosjekters og planlegges for evt. ombygging.  
 
Det er etablert et endringsråd fra våren 2020 hvor alle vesentlige forslag til endringer skal 
presenteres, konsekvenser for kost og tidsplan vurderes og deretter anbefales til beslut-
ning/ikke beslutning. I noen tilfeller må prosjektrådet involveres og vurdere forslaget til 
endring, og hvis vesentlig kostnadskonsekvens og gitt at dette aksepteres, må andre 
funksjoner utgå hvis endringen medfører at budsjettet overskrides. 
 
12.3 Bygging: 
Arbeidene startet i august 2018 med opparbeidelse av infrastruktur for tilkomst og klargjø-
ring av tomt. Dette omfattet et større overvannshåndteringsprosjekt, etablering av til-
komstveier, anleggsveier, samt tilrettelegging og etablering av strøm, vann og avløp.  
Parkeringshuset for ansatte ble etablert tidlig for å kunne benyttes til rigg og/eller produk-
sjonslokaler for byggefasen samt parkeringsanlegg i byggefasen. Nevnte arbeider startet 
i 1. kvartal 2019, og bygget ble overlevert i begynnelsen av februar 2020.  
 
Det er etablert en såkalt «pop-up» fabrikk innenfor byggegjerdet, hvor Kruse Smith Entre-
prenør AS produserer søyler, trapper og reposer til råbygget. Ferdigstøpte elementer lag-
res på byggeplass i påvente av behov. I mai 2021 pågår produksjonen av elementene til 
utvidelsen av bygg 11 og deretter vil fabrikken bli demontert. 
 
Grunnarbeidene startet medio mars 2019 og betongarbeidene for underetasjene startet i 
august 2019. Pr mai er gjenstående arbeid for grunnarbeidsentreprenør stort sett inntilfyl-
ling og ferdigstillelse, mens betongarbeidene stort sett er ferdige, og sluttoppgjør pågår. 
Begge entreprenører med UE forlater byggeplassen i sommer. 
 
Bygningsmassen er stor og fordelt på flere bygg. Råbygget for bygg 81, 71, og 21 er 
planlagt med standardisert bæresystem og fasadeelementer. Bygg 11 har en annen opp-
bygning for å ivareta belasting fra tyngre medisinsk utstyr. Det legges opp til delvis paral-
lell oppføring av råbygg/tettbygg for å få «tett hus» så fort som mulig. Innvendige tekniske 
installasjoner og bygningsmessige arbeider vil pågå over en periode på flere år. Byggene 
planlegges systematisk ferdigstilt i 2023, mens ferdigstillelsen av utvidet bygg 11 planleg-
ges til sommeren 2024. Det vil pågå såkalt validering av laboratorieutstyr mm i løpet av 
2024 frem til innflytting i løpet av 2024. 
 
12.4 Riggplass 
Byggeplassen på Ullandhaug vil være aktiv i flere år og vil være arbeidsplassen til et stort 
antall arbeidstakere. Riggplassen skal ivareta og sikre at arbeidstakerne blir vernet mot 
farer, og sørge for at fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsen skal være høy. 
I tillegg skal det etableres et logistikk- og lagringsregime som sørger for mest mulig effek-
tiv fremdrift av byggingen og god logistikk på byggeplassen som er samordnet LEAN pro-
sessene (taktplanlegging).   
 
Det var ønskelig at alle rigg- og driftsaktiviteter skulle håndteres av en leverandør med to-
talansvar for å ivareta helheten. Dette lot seg ikke gjennomføre i praksis pga. manglende 
kapasitet i markedet og ingen entreprenører som ønsket å sende inn tilbud, og entrepri-
sen er derfor delt opp i flere, mindre entrepriser. 
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Administrasjonsriggen vil i byggefasen bestå av kontorlokaler for Nye SUS organisasjo-
nen og rådgivere, samt kontor- og møtelokaler for videre samhandling/prosjektering mel-
lom Nye SUS, prosjekterende og entreprenører. Administrasjonsriggen vil være lokalisert 
på byggeplass for å sikre tett oppfølging og samhandling. Fysisk fremdrift på byggeplas-
sen er også være tilgjengelig via web-kamera i Ullrigg, og et «time-laps»-kamera montert 
på taket til Arkivenes Hus. Bilder oppdateres hvert 10. minutt. I tillegg er det inngått avtale 
om dronefotografering 5 ganger i året. I tillegg mottas dronefoto fra betong- og råbyggen-
treprenør.  
 
12.5 Ferdigstillelse og overlevering 
For å få en god overgang fra bygging til drift er det viktig at samarbeidet mellom prosjekt-
ledelsen i Nye SUS og Driftsorganisasjonen i Helse Stavanger HF samt andre aktører i 
helseforetaket, er tett og godt, med tydelige definerte oppgaver og tydelige ansvarsgren-
ser. 
 
Oversikt over prosjektets tekniske systemer danner grunnlag for beskrivelser av teknisk 
infrastruktur, funksjonsbeskrivelser, grensesnittmatriser, samtidig gir det et grunnlag for 
testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting. Idriftsetting som vil bli håndtert systematisk 
ved bruk av Pims365. Dette vil inkludere flere testnivåer, samkjøring og integrert system-
testing. 
 
Entreprenørene skal før oppstart av prøvedrift samt i løpet av prøvedriftsperioden gi 
driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tek-
niske anlegg, installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. 
 
De tekniske anleggene og installasjonene vil ha en prøvedriftsperiode på ett år før overta-
kelse av byggherre. Det er entreprenørene som har ansvaret for å rette opp eventuelle 
mangler eller feil som ikke har vært oppdaget i løpet av testperioden. 
 
Overtagelse og ibruktagelse vil organiseres på forskjellig vis med noe ulik rekkefølge for 
bygningsmessige anlegg, tekniske anlegg og utstyr. Hovedprinsippet for overtagelser er 
at bygningsmessige arealer overtas suksessivt etter hvert som arealene ferdigstilles. 
 
Prosjektet vil være pilot i innføringen av driftsmodellen i Pims365, og FDV dokumentasjo-
nen vil innhentes i byggeperioden og følge prosjektet over i drift. Pilotprosjektet startet 
ved årsskiftet 2020/2021 i regi av Sykehusbygg HF. 

13 Organisering 

Helse Stavanger HF er byggherre for Nye SUS. Sentrale ressurser i prosjektledelsen, 
herunder prosjektdirektør, prosjektleder prosjektering/digital samhandling/lean og planleg-
ging, assisterende prosjektleder prosjektering og prosjektkoordinator er alle innleid fra Sy-
kehusbygg HF. I tillegg risiko- og kvalitetsleder og kostnadsstyringsleder. Det vurderes 
fortløpende om staben med SB-ansatte skal økes. Det ble etablert en ledergruppe i for-
prosjektfasen, men den er senere utvidet for å reflektere hovedområdene i prosjektet, 
samt ansvarlige for HMS&K, samfunnskontakt & kommunikasjon og anskaffelser. Linje-
personell i ledergruppen har ansvar for sine hovedområder beskrevet i Prosjekt Nedbryt-
nings Strukturen (PNS), herunder budsjettansvar. En del nøkkelposisjoner i prosjektledel-
sen er innlånt fra Helse Stavanger i prosjektperioden, som PL samhandling, PL tek-
nikk/idriftsettelse, PL Nye SUS - Våland, Sr rådgiver kommunikasjon (innleid konsulent i 
en overgangsfase), PL MTU og PL IKT. Disse personene vil overføres til Helse Stavanger 
HF etter ferdig prosjekt, evt. gå direkte over i BT2. Det samme gjelder for de Sykehusbyg-
gansatte. En for da fordelen med en «oppvarmet» og innarbeidet prosjektorganisasjon, 
som bringer med seg både god og mindre god erfaring fra BT1. 
 
De resterende ressursene er innleid fra konsulentmarkedet. 
Prosjektdirektør rapporterer til AD i Helse Stavanger HF som er prosjekteier og bygg-
herre. For øvrig er organisasjonskart gjennomføringsfase som følger:  
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Målet er å begrense antall fast ansatte i Helse Stavanger HF og i Sykehusbygg HF i for-
bindelse med prosjektet ettersom ressursbehovet i første omgang primært er tidsavgren-
set til perioden 2016 – 2024. Det er som nevnt leid inn konsulenter for storparten av pro-
sjektorganisasjonen, typisk prosjektledere, byggeledere, planleggere, kontrollere, fagle-
dere, m.m. via anskaffelsesavtaler og rammeavtaler. Det antas at byggherreorganisasjo-
nen, eksklusive rådgiverne, vil være omkring 60 personer på topp i årene 2020 – 2022. 
Det planlegges med noen flere i prosjektorganisasjonen pga. utvidelsen av bygg 11.  
 
Rådgivere: 
Prosjektet har tildelt kontrakt for rådgivning og arkitekttjenester til Nordic-COWI i januar 
2015, og utøvd opsjon for alle faser. Denne grupperingen har lang erfaring fra flere ulike 
sykehusprosjekter og innehar den nødvendige faglige kompetansen innenfor de fleste 
områdene av prosjektfasene. Prosjekteringsgruppen består av arkitekter og rådgivende 
ingeniører. Disse representerer byggherren gjennom alle faser av prosjektet, og er en in-
tegrert del av byggherreorganisasjonen gjennom hele prosjektet. 
Det er videre opsjon på alle faser av gjennomføringen, inkl. BT2. 
 
Prosjektorganisasjonen reflekterer valgt gjennomføringsstrategi og entreprisemodell, og 
ettersom det er valgt byggherrestyrte, delte entrepriser vil det være behov for tett oppføl-
ging fra Nye SUS på alle områder. Organisasjonen utvides ettersom behov identifiseres 
 
De ulike områdene/boksene skissert over er tillagt følgende ansvar: 
 
Prosjektleder prosjektering/digitalisering/LEAN/planlegging: Området skal lede, or-
ganisere og styre prosjekteringsarbeidet og prosjekteringsgruppen og sikre at oppdraget 
gjennomføres i henhold til forutsatte rammer og mål (kostnad, kvalitet og fremdrift). Vi-
dere lede arbeidet og sikre at prosjekteringsgruppen utarbeider nødvendig arbeidsunder-
lag i gjennomføringsfasen. Ansvarlig for 14-0 prosessene. Ansvarlig for at nødvendig 
myndighetsoppfølging blir ivaretatt og ansvarlig for kvalitetssikring av prosjekteringsarbei-
det. Overordnet ansvar for å sørge for etablering og oppfølging av grensesnittshåndtering 
mellom de ulike entreprisene samt mot IKT, MTU og brukerutstyr. Følge opp at prosjekte-
ringsgruppen ivaretar sine kontraktsmessige forpliktelser, inkludert sikkerhet, helse og ar-
beidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav. Bidrar i arbeidet med utarbei-
delse av konkurransegrunnlag iht valgt gjennomføringsstrategi. Prosjektleder prosjekte-
ring har også ansvar for digital samhandling, LEAN-strategien og kunstprosjektet. I tillegg 
blitt tildelt ansvaret for å lede og følge opp avdelingen for planlegging, og sørge for rap-
portering av prosjektets fremdrift (f.o.m. 1 desember 2020). Videre delta pro-aktivt i arbei-
det med å etablere omforente fremdriftsplaner med de ulike entreprenørene, og være an-
svarlig for oppdatering av taktplaner, taktkontroll, fremdriftsoppfølging og hovedplaner. 
 
Prosjektleder bygg: Området er tillagt ansvaret for å styre den totale gjennomføringen 
av bygningsmessige arbeider, inklusive utomhus. Skal videre sikre at grensesnitt ivaretas 
mellom fag og delområder, slik at prosjektet utvikles i hht. vedtatte rammer for kostnad, 
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tid og kvalitet. Ansvarlig for å koordinere entreprisene mellom de ulike entreprenørene in-
nenfor byggfagene og grensesnitt mot teknikk-, IKT- og brukerutstyrs-entrepriser og -le-
veranser. Ansvarlig for å følge opp at LEAN-planen på byggeplass følges. Ansvarlig for å 
følge opp SHA på byggeplass og idriftsettelse samt KS-aktiviteter hos entreprenører/leve-
randører. 
 
Prosjektleder teknikk og idriftsettelse: Området er tillagt ansvaret for å styre den totale 
gjennomføringen av alle tekniske installasjoner, og skal sikre at både interne og eksterne 
grensesnitt ivaretas slik at det etableres helhetlige og funksjonelle løsninger. Ansvarlig for 
å koordinere entreprisene mellom de ulike aktørene innenfor teknikkfagene og gren-
sesnitt mot bygg-, IKT- og brukerutstyrs -entrepriser og –leveranser. Sørge for en god og 
koordinert fremdrift av arbeidene, inkludert LEAN-planen/oppfølgning, samt for systema-
tisk ferdigstillelse av de definerte systemene og planene, inkludert testing. Samarbeide 
tett med prosjektleder bygg, -IKT og teknologi og utsyrsanskaffelser.  
 
Ansvarlig for koordineringen av «mock-up’en» (prøverom) som bygges i I3 (Innovasjons-
parken). Det bygges to fullverdige sengerom (et stort og et normalt), hvor utstyr og løs-
ninger testes ut, med tanke på feilretting før utrulling i stort. I tillegg bygges en arbeidssta-
sjon med tilhørende støtterom og deler av en sykehuskorridor. 
 
Ansvarlig for å ivareta drift sine interesser. Bindeleddet mot Driftsservice. Koordinere inn-
spill og være diskusjonspartner og bindeledd mellom Driftsservice og rådgivergruppen. 
Skal overføres til Helse Stavanger HF Driftsservice etter avsluttet prosjekt, evt. følge pro-
sjektet over i BT2. 
 
Prosjektleder IKT: Området skal sikre at det etableres en helhetlig IKT strategi/løsning 
for BT1 for Nye SUS i tråd med godkjent IKT plan i Helse Vest IKT. Arbeidet skal gjen-
nomføres i tett samarbeid med Helse Vest IKT, og SUS IKT, i tillegg til de prosjekterende. 
Sørge for at leveransen koordineres og styres ihht. forutsatte planer og at interne og eks-
terne grensesnitt ivaretas. Etablere et robust opplegg for testing, stabilisering og klargjø-
ring for drift, og sikre at dette er koordinert i forhold til felles idriftsettelsesplan for sluttfa-
sen. 
 
Prosjektleder teknologi og utstyrsanskaffelser: Området er tillagt ansvaret for at det 
utarbeides et komplett utstyrsprogram (inklusive MTU, IKT og løst inventar) i hht. gitte 
rammer og forutsetninger fra forprosjektet, og koordinering mot driftsorganisasjonen. 
Kontraktsansvarlig for utstyrsrådgivere og ansvarlig for å koordinere rom-og utstyrsdata-
basen dRofus. Sikre at grensesnitt mot IKT, teknikk og bygg ivaretas i planleggingen. An-
svarlig for å gjennomføre alle utstyrsanskaffelser ihht. godkjent program, og sikre at lever-
ansene koordineres mot øvrige delområder i prosjektet. Etablere et robust opplegg for 
testing og klargjøring til drift og sikre at dette er koordinert i forhold til felles idriftsettelses-
planen. Prosjektleder har i tillegg fungert som PL for brukermedvirkning og ferdigstillelse 
av funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg 11 pga. den tunge utstyrsdelen i dette byg-
get.. 
 
Prosjektleder logistikk: Området er tillagt ansvaret for implementering av logistiske løs-
ninger i prosjektet. Prosjektleder skal bidra til å støtte og utvikle fagområdet innenfor 
gruppens til enhver tid gjeldende rammer innenfor økonomi, kvalitet og fagplaner. Pro-
sjektleder har fagansvar for å veilede logistikkgruppens øvrige medarbeidere innenfor 
områder man har prosjektledelse/-oppgaver innenfor. Området skal videre understøtte 
prosjekt- og linjeledere i Nye SUS og i foretaket for øvrig i logistikkrelaterte oppgaver. 
Særskilt ansvar for utvikling, anskaffelse og implementering av nyvinningene varelager- 
og sengelagerheis, samt delta på tvers ved anskaffelse av øvrige logistiske systemer, 
som rørpost, avfallssystemer mm.  
 
Prosjektleder infrastruktur: Ansvarlig for å ferdigstille reguleringsprosessen på Ulland-
haug, herunder ansvaret for detaljreguleringen. Være ansvarlig for tilrettelegging av of-
fentlig infrastruktur (vei, vann, avløp), og koordinerende ledd mellom kommuner, fylket, 
SVV (Statens Vegvesen) og Nye SUS. Var ansvarlig for å forhandle med eierne av tom-
tene, inkludert bistand til Byggherrens advokat i skjønnsretten. Bistå ved nyregulering av 
det nåværende tomteområdet på Våland.  
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Prosjektleder Nye SUS - Våland: Ansvarlig for å utrede og foreslå fremtidig bruk av ek-
sisterende bygningsmasse på Våland. Utarbeid forslag til plassering av funksjoner som er 
besluttet fortsatt skal være på Våland etter flytting til Ullandhaug. Koordinere og være bin-
deledd mot driftsservice som støtte til prosjektleder teknikk/idriftsettelse. Planlegge nød-
vendige oppgraderingsarbeider på Våland etter flytting, innenfor gjenværende budsjett-
ramme. Ansvarlig for å vurdere fremtidig behov for de ulike leiearealene og en evt. vide-
reføring av deler av disse. Bistå i planleggingen av BT2. 
 
HMS&K leder: Ansvarlig for å etablere overordnet HSM rutiner/system og et KS-system, 
påse at lover og regler etterfølges. Ansvarlig for å etablere en HSM gruppe som skal bistå 
de ulike områdelederne. Ansvarlig for opplæring av personell som skal ha sitt arbeid på 
byggeplassen. Ansvarlig for etablering av rapporteringsrutiner, inklusive Synergioppføl-
ging. Ansvarlig for å etablere og følge opp rutiner for å hindre sosial dumping. Bindeledd 
mot A-krim, Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Fair Play Rogaland og LO og andre arbeidstaker-
organisasjoner. Hovedbedriftsansvaret tilligger rollen.  
 
Siden våren 2020 fått overført ansvaret for risikostyring og avvikshåndtering. Ansvarlig for 
å koordinere månedlige statusoppdateringer. 
 
 
Samfunnskontakt og kommunikasjon: Ansvarlig for å oppdatere kommunikasjonspla-
nen, sørge for oppdatering av Nye SUS sine hjemmesider på intra- og internett, In-
stagram, Linkedin, twitter, Facebook og andre sosiale plattformer. Sørge for å bygge opp 
en felles informasjonsbase, og holde Sykehusbygg HF inne i prosjektet. Samle og syste-
matisere kunnskapen om andre sykehusprosjekter. Hovedkontakt mot ulike eksterne me-
dier. Ansvarlig for å etablere og drifte besøkssenter når dette blir ferdigstilt. Kontaktper-
son mot alle eksterne aktører. Rapporterer i to linjer, til Prosjektdirektør Nye SUS samt 
kommunikasjonsdirektør Helse Stavanger HF. I en overgangsfase (mai 2021-mai 2022 
som innleid, i påvente av ny ressurs fra Helse Stavanger HF skal bli oppdatert og inklu-
dert i prosjektledelsen). 
 
Kostnadsstyringssleder: En viktig støtte til prosjektdirektør og de andre områdene i pro-
sjektet, med hovedoppgave å utvikle og sikre god kostnadsstyring. Herunder å etablere 
og vedlikeholde prosjektstyringsbasis gjennom blant annet prosjektnedbrytingsstrukturen 
(PNS), kostnadskalkyler, budsjett, systemer for endringsstyring og prognoser. Etablere et 
velfungerende opplegg for planlegging, oppfølging og rapportering av kostnader inkl. pro-
gnoser, både for inngåtte kontrakter og det totale prosjekt. Kontaktpunkt mot SUS økono-
miavdeling og SAP. Ansvarlig for utarbeidelse av kvartalsrapporten med vedlegg. 
 
Prosjektleder anskaffelser: Ansvarlig for å etablere rutiner og systemer for anskaffel-
sesprosessene i prosjektet. Ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser for: 
entrepriser, utstyrsanskaffelser som har bygningsmessig påvirkning (BIP) samt utstyrsan-
skaffelser som ikke skal gjennomføres av Sykehusinnkjøp. Oppdatere administrative kon-
kurransegrunnlagsmaler, etablere nye kontraktsdokumenter ved behov, og følge opp de 
ulike kontraktene. Bistå generelt ved kontraktuelle prosesser. Ansvarlig for evalueringsar-
beidet, gjennomføring av forhandlinger og innstillinger, samt håndtere og følge opp even-
tuelle innsynsforespørsler og klager. Er også ansvarlig for utarbeidelse av alle kontrakter 
samt gjennomføring av kontraktsmøter. Leder for avdeling med jurister som bistår ved 
klager, i tillegg til kontakt med ekstern advokat. Ansvarlig for juridisk oppfølging og vurde-
ring av krav fra ENT. 
 
Prosjektleder samhandling: Prosjektleder vil ha en sentral rolle som bindeleddet mel-
lom brukergruppene, Nye SUS OU og arkitekter/rådgivere samt prosjektrådet. Sørge for 
god balanse og forståelse for behov og ønsker fra brukergruppene sammenholdt med 
vedtatte rammer og muligheter. Sikre at viktig informasjon blir hensyntatt og lagt til grunn 
for planleggingen av fremtidige funksjoner og virksomhet i nytt sykehus. Bistå aktivt i ar-
beidet med å fordele funksjoner mellom Våland og Ullandhaug. Bidra til at prosjektorgani-
sasjonen tilføres sykehusfaglig kompetanse, og at det etableres gode funksjonsløsninger. 
Prosjektleder blir i tillegg bindeleddet mellom Nye SUS og Nye SUS OU, og må samar-
beide tett med organisasjonsutviklingsprosjektet. 
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Prosjektkoordinator: Ansvarlig for alle administrative støttesystemer, utarbeidelse av 
saksfremlegg og presentasjoner til styremøter og øvrige møter ol., støtte for prosjektdi-
rektør i møter, utarbeide referater fra interne og eksterne møter, etablere og vedlikeholde 
møteplaner, etc. Ansvarlig for å etablere tilstrekkelige rutiner som ivaretar både Sykehus-
bygg HF og Helse Stavanger HFs behov for informasjon og adm. systemer. Bistår i tillegg 
til daglig drift av kontorlokalene. Ansvarlig for utarbeidelse av ukes- og månedsrapporter.  

14 Hovedfremdriftsplan 

Den overordnede hovedplanen er grunnlag for rapportering til Helse Stavanger HF og 
Helse Vest RHF. GPV (Gjeldende Plan Versjon) oppdateres i 1K (1 kvartal) og 3K, og ny 
referanseplan låses frem til neste oppdatering. Planen skal omforenes med entreprenør-
ene som er på byggeplass pt.  
 
Byggearbeidene startet i mars i 2019. Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering av 
anlegg og bygg-entrepriser ble ferdigstilt i 2020 (innvendige arbeider). Anskaffelse av 
MTU, brukerutstyr, IKT etc. vil pågå i årene 2019-2022. 
 
Områdereguleringen for Universitetsområdet stiller krav om at det før utbygging skal fore-
ligge godkjent detaljregulering for de felt som inngår i første byggetrinn av sykehuset med 
tilstøtende torgarealer. Detaljreguleringen for første byggetrinn ble vedtatt av Stavanger 
bystyre den 18.06.18. 
 
Gjeldende hovedplan for Nye Stavanger Universitetssjukehus pr 1K 2021:  
 

 
 

15  Prosjektstyring 

Det er utviklet en prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) som grunnlag for prosjektstyringen i 
prosjektet, herunder budsjettering, kostnadsoppfølging, kontraktsoppfølging, endrings-
kontroll og rapportering.  
 
Prosjektstrukturen på nivå 2 følger hovedområdene i prosjektet som vist i figuren under. 
Detaljene på nivå 3 og 4 reflekterer den leveranse- og kontraktstrategi som er valgt, her-
under behovet for styring og kontroll av leverandørene og kontraktene i prosjektet. Det la-
veste nivå 5 i strukturen kalles arbeidspakker, og hver arbeidspakke kan i stor grad side-
stilles med en entreprise/kontrakt. Kostnadsrapporteringen i prosjektet tar utgangspunkt i 
hver arbeidspakke og summerer og aggregerer opp til høyere nivå i strukturen. 

Stavanger Universitetssjukehus
Hov edplan - Detalj

RVE-SUS-K0000-G - Hovedfremdriftsplan 1 av 1 19.11.20 14:33

Pros jektering Anskaffelser Fabrikas jon Installasjon Grunnarbeider Infrastruktur Betongarbeider Råbygg Fasader Innredning Uteområder Systemtesting Framdrift

Q4
2018

Q1
2019
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2020

Q2 Q3 Q4 Q1
2021

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

Q2 Q3 Q4 Q1
2023

Q2 Q3 Q4 Q1
2024

Q2 Q3Beskrivelse

Milepæler

Hovedmilepæler      Start  Råbygg   Start Innv.
Start Park.hus Park.hus ansat te ferdig Fasader ferdig

Nye SUS Ferdig  

Bygg A (81) - Sengebygg Nord

Milepæler   Midlert idig tet t bygg   Tett  Bygg  Vert .Sjakter
BetongBetong Betong Innvendig

Fasader  Oppstart  Ferdig Bygg  Råbygg  

Bygging
U3 E9E8E7E6E5 E4E3 E2E1Pre-fab. Pre-fab. Pre-fab. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8E7 E9               Integrert systemtest ing

Bygg A (81) - Sengebygg Sør

Milepæler   Midlert idig tet t bygg   Tett  Bygg
BetongBetong Betong InnvendigVerit . sjakter

Betong  Fasade  Oppstart  Ferdig Bygg  

Bygging
U3 U2 E8 E7E6E5E4E3E2E1E1 E2E3 E4 E5 E6 E7 E8                     Integrert  systemtesting

Bygg B (71) - Sengebygg

Milepæler   Midlertidig tett bygg   Tett  Bygg
Betong BetongBetongGrunn. InnvendigVert .Sjakter

Fasade  Oppstart    Ferdig Bygg  Råbygg  

Bygging
U3 U2 Kulv.U1 U2 E6                E4         E3    E2             E1Glid E1Trapper E2 E3 E4 E6 E6 E6 E6 E6 U1                  Integrert systemtest ing

Bygg C (21) - Akuttbygg Sør

Milepæler   Tett  Bygg   T ett Bygg   Vert.Sjakter
BetongBetong BetongGrunn. Innvendig

Fasade  Ferdig Bygg   Råbygg  

Bygging
U3 U1 KulvertGrunnarb. E7                   E5                                       E3                    E4                                                          E1                                                 E2Glid E1 Trapper E2 E3 E4 E5 E6 E7 U1                  Integrert  systemtesting

Bygg D (21) - Akuttbygg Nord

Milepæler   Midlert idig tet t Bygg   Tett  Bygg
BetongBetong Betong BetongGrunn. Innvendig

Fasade  Ferdig Bygg  Råbygg  

Bygging
U2 U1Tilbakefylling U1 E5     E4     E3                     E2                    E1E1 E2 E3 E4 E5 U1           Integrert systemtesting

Bygg E, del 1

Milepæler   Midlert idig tet t Bygg   T ett Bygg
BetongBetong Betong Innvendig

Betong  Fasade  Oppstart    Ferdig Bygg   Råbygg  

Bygging
U3 U2 KulvertU1Avret t. Tilbakefylling Tilbakefylling E4 E3E2           E1 U1Kran Mont. E1 E2 E3 E4 Demont. Kran Integrert systemtest ing Validering

Bygg E del 2

Milepæler   Tett  Bygg
Betong Innvendig

Betong  Fasade  Oppstart   Ferdig Bygg   Råbygg  

Bygging
U3 U2 U1 U1 U1 U1Tilbakefylling U1U2 E3                 E4                         E1  E2                     E1 E2 E3 Integrert systemtest ing Validering

Ferdigstilling og oppstart

Systematisk ferdigstillelse
Integrert slut t  test
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De to øverste nivåene (nivå 1 og nivå 2) i strukturen er vist under: 

 
 
Sykehusbygg har et mål om å standardisere gjennomføringsprosessene i byggeprosjek-
ter. En av strategiene er utvikling av et standardisert styrings- og oppfølgingssystem 
Pims365. Dette er et fullskala styringssystem utviklet for oljebransjen på 90-tallet for å 
styre og ha kontroll på store og komplekse prosjekter. Omega har transformert program-
met til bruk i kompliserte byggeprosjekt på land, og Sykehusbygg HF har inngått ramme-
avtale med Omega AS som alle helseforetak kan benytte seg av. Nye SUS er selvvalgt 
pilot for ibruktakelsen for B&A-prosjekter. 
 
Prosjektet har tatt i bruk de øvrige prosjektstyringsverktøyene som Sykehusbygg HF har 
etablert rammeavtaler med. Det betyr at Safran Project brukes i byggherrens tidsplanleg-
ging og fremdriftsstyring, i tillegg til Pims365 som altså brukes til byggherrens kostnads-
styring, kontraktsoppfølging, risikostyring, dokumentkontroll og rapportering, samt til plan-
legging og oppfølging av «systematisk ferdigstillelse» og HMSK oppfølging. Safran og 
Pims utveksler data/kommuniserer på relevante områder. 
 
Prosjektets styringsramme (P50) er grunnlaget for det kostnadsbudsjettet som er etablert 
i PNS strukturen. Det er etablert en post som er navngitt «reserve for uspesifiserte kost-
nader», hvor forventet vekst (5%) av kontraktssummene i teorien skal registreres. Nevnte 
post brukes imidlertid som «salderingspost» ved hver prognoseoppdatering, inntil alle 
entreprisene er kontrahert, for ikke å øke kostnadsrammen eller bruke prosjektreserven.  
 
Styret i Helse Stavanger disponerer den såkalte «Prosjektreserven» som kun skal benyt-
tes ved styrebeslutninger. Alle slike overføringer dokumenteres i styringssystemet. Esti-
matet inkl. styrets reserve var utarbeidet på såkalt P85 nivå, men er etter ferdig funk-
sjonsprosjekt på P72,5 nivå bl.a. fordi arealene økte fra ca. 94.000 m2 til ca. 105.000 m2 
fra B3 (godkjent konseptrapport) til B4 (godkjent forprosjektrapport).  
 
Det gjennomføres budsjettrevisjoner (såkalt baseline-oppdatering) basert på status pr. 
mars og september, der forpliktelser, godkjente endringer, budsjettoverføringer, prognose 
etc. oppdateres og danner grunnlag for statusrapporteringen. Posten reserve for uspesifi-
serte kostnader fungerer som nevnt som salderingspost inntil alle entrepriser er kontra-
hert.  
 
Det er etablert månedlig statusrapportering ved rapporten «Grunnlag for kostnadsstyring» 
i henhold til etablert PNS-struktur. Samtlige kontrakter i prosjektet er fordelt på de ulike 
byggelederne (BL) og BL har ansvar for å rapportere påløpt og prognose ved hver må-
nedsavslutning, med støtte fra kostnadsstyring, som vedlegges i separat rapport til 
«Grunnlag for kostnadsstyring».  

16 Samhandling 

Helse Stavanger HF skal utvikle organisasjonen slik at den er tilpasset de nye byggene 
på Ullandhaug, ny teknologi og nytt utstyr. Det er linjens ansvar å se til at dette gjennom-
føres. Det er lagt til grunn en betydelig effektivisering av driften.  
 
For å forestå arbeidet og bidra med hjelp til linjen mht. utvikling av driftsorganisasjonen, 
har Helse Stavanger HF etablert et eget prosjekt Nye SUS OU, og hvor prosjektdirektør 
rapporterer til AD i Helse Stavanger HF. OU prosjektet bidrar til å utvikle konkrete planer 
for den nye sykehusorganisasjonen samt for delingen mellom de to lokasjonene og de 
funksjonene som blir igjen på Våland. Formålet er at en gjennom dette finner de beste 
løsningene for et fremtidsrettet sykehus, og det er planlagt en pilotering og uttesting av de 
viktigste arbeidsprosessene før innflytting i nytt sykehus, og på denne måten få verifisert 
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prosessene og lagt planer for innflytting, opplæring og utprøving. Høsten 2019 startet 
OU-prosjektet opp med testing av nye arbeidsprosesser i sengeområder på SUS og det 
vil foregå slikt arbeid i ulike avdelinger fremover. Akuttområdet er noe utsatt pga pande-
misituasjonen 2020.  
 
16.1 Samhandling med Nye SUS OU-prosjektet 
Brukerinvolveringen ble videreført i funksjonsprosjektet og det ble etablert 11 brukergrup-
per. Organisasjonsutviklingsprosjektet deltok i alle gruppene. Intensjonen var at Nye SUS 
OU sammen med Nye SUS aktivt skulle bidra sammen i brukergruppene og fange opp de 
aksjonene som fremkom i møtene. Nye SUS OU skal i gjennomføringsfasen planlegge og 
etablere nye og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser inn mot ibruktagelse av det 
nye sykehuset. 
 
Flytteprosjektet tilligger også Nye SUS OU (kalt «samlet plan»). 
  
16.2 Samhandling med driftsorganisasjonen 
Dette skjer gjennom en videreføring av brukermedvirkningen fra de tidligere fasene. Det 
ble opprettet nye brukergrupper for funksjonsfasen, og etter avsluttet funksjonsprosjekt i 
januar 2018, etableres det såkalte ressursgrupper etter behov. PL teknikk deltar jevnlig i 
månedsmøter med driftsorganisasjonen og holder dem løpende orientert om arbeidet 
som pågår på byggeplass, samt bruker personell derfra i samhandlingsmøter med entre-
prenører, i utarbeidelse av kravspesifikasjoner for nye kontrakter og i evaluering av kont-
raktene som påvirker driftsorganisasjonen. 
 
I forbindelse med funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg 11 er det etablert nye bruker-
grupper og arbeidet med å plassere de ulike funksjonene i arealene pågikk frem til styre-
møtet i februar 2021.Det var identifisert et behov for arealer som var betydelig større enn 
arealene som ble identifisert i HFP av 2016, og som var grunnlaget for lånesøknaden for 
utvidelsen av bygg 11. Dette skyldes både teknologisk utvikling, samt inkludering av area-
ler som ikke var detaljert og inkludert innenfor 20.000 m2 som utvidelsen av bygg 11 be-
står av. Etter diverse forsøk på plassering av alle funksjoner ble det i styremøtet 16 de-
sember, besluttet å ta dagkirurgen ut av E-bygget, se kap. 17. Oppdatert funksjonprosjek-
trapport ble godkjent i styremøtet i februar, med bestilling om å avgi løypemelding etter 
som utvidelsen av bygg 11 utviklet seg. Dette ble gjort i det digitale styreseminaret som 
fant sted den 26 mars, ref mer info. i kap. 17. 

17 Utvidelser av arbeidsomfang 

17.1 Ferdigstillelse av E-bygget i BT1 
Som følge av regjeringens annonserte endring i lånefinansiering for helseforetak (for-
lenget nedbetalingsperiode for lån, samt mulighet til annuitetslån) i mai 2019, anbefalte 
AD en snarlig igangsettelse av et forprosjekt for utvidelse av bygg 11 til et fullstendig be-
handlings og diagnostiseringsbygg. Forprosjektet ble påbegynt i mai 2019 som grunnlag 
for lånesøknad og innspill til statsbudsjett 2021, og forprosjektrapporten ble behandlet av 
styrene i Helse Stavanger HF (20 november 2019) og Helse Vest RHF (12 desember 
2019). Videre ble det gjennomført en forenklet, ekstern KSK (kvalitetssikring) av forpro-
sjektet i februar 2020. Denne ble gjennomført av Deloitte AS, samme selskap og ansvar-
lig som gjennomførte KSK for hele BT1 i forkant av godkjennelse forprosjekt i juni 2017. 
 
Hensikten med forprosjektrapporten var å utarbeide alternative forslag til utvidelsen av 
bygg 11, behandlingsbygget, basert på HFP-programmet av 2016. Pga. teknologisk utvik-
ling siden HFP ble utarbeidet og nødvendig økning av areal innenfor enkelte områder 
(primært nukleærmedisin) ble det krevende å få plass til alle de tiltenkte funksjoner. Etter 
flere gjennomganger med både rådgivere, byggherre og brukere ble det rett før jul 2020 
besluttet å la dagkirurgien bli igjen på Våland/evt. i leide lokaler. Dette i overensstem-
melse med ønske fra klinikkdirektør og brukerne, og dagkirurgien var i tillegg prioritert ne-
derst av funksjonene en ønsket å inkludere i utvidelsen og ferdigstillelsen av bygg 11.  
 
Forprosjektet var et omfattende arbeid som ble utført på svært kort tid, pga. fristen for inn-
melding i statsbudsjettet for 2021. Utvidelsen utgjør ca. 20.000 m2 ekstra areal. Lånetil-
sagn er mottatt (i vedtatt statsbudsjettet for 2021) og prosjektorganisasjonen (inkl. rådgi-
vere) vil etter hvert utvides i tråd med planen for utvidelsen.  
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Det planlegges for at bygg 11 skal ferdigstilles innen høsten 2024. Arbeidene med utvi-
delsen av bygg 11 var, for å kunne opprettholde ferdigstillelse i 2024, i full gang i septem-
ber med betongarbeidene som startet som planlagt.  
 
Funksjonsprosjektet ble ferdigstilt i februar 2021, og ble fremlagt for og godkjent av styret 
i Helse Stavanger HF i styremøtet 26 februar. Det ble videre gitt en statusrapportering i 
det digitale styreseminaret 26 mars 2021, og frem mot sommeren fortsetter detaljpro-
grammeringen av del 2, ihht. plan for oppstart detaljprosjektering av del 2 over somme-
ren. 
 
 
17.2 Universitetsarealer 
Det har pågått en prosess med HOD, KD, UiS og UiB gjennom 2020 for å etablere under-
visningsarealer i form av tilpassede UV-rom (undervisningsrom) fordelt rundt i de aktuelle 
avdelingene på sykehuset. For å kompensere for dette arealet vil det bli bygget en ekstra 
etasje i B- bygget som vil bli disponert som sengepost. Dette utgjør ca. 2.200 m2 som er 
identisk med det totale arealet de to universitetene har fått godkjent å leie.  
 
UiB sitt areal har et godkjent romprogram med ca. 1000 m2 bruttoareal godkjent av KD 
(UiB ønsket seg vesentlig mer). Arealene er tiltenkt medisinstudenter fra UiB som tar de-
ler av sin praksis ved SUS. Det er bevilget rundt 54 MNOK til dette, og en leieavtale med 
UiB er under utarbeidelse og planlegges signert våren 2021. 
 
UiS sitt areal er tiltenkt master- og bachelorstudenter for sykepleie og jordmor samt para-
medisin. Disponibelt areal er ca. 1.200 m2 brutto. Der foreligger enighet om romprogram. 
Lånefinansiering gjennom Helse Vest ble innmeldt til statsbudsjett 2021, og en bindende 
intensjonsavtale med UiS foreligger. 
 
Inkludering av universitetsarealene i BT1 øker som nevnt styringsrammen for Nye SUS, 
og nedbetaling av investering samt renter planlegges gjennom leieinntekter for nevnte 
arealer. 
 
17.3 Basebygg 
Helse Vest har ansvaret for å besørge luftambulansetjenesten i regionen. Helse Stav-
anger er forpliktet til å stille nødvendige fasiliteter til disposisjon for denne tjenesten.   
 
Det er besluttet at basebygget for ambulansehelikoptrene etableres ved det nye sykehu-
set på Ullandhaug som naturlig landings- og stand-by sted for ambulansehelikoptrene. 
 
Mandatet for forprosjektet var å utarbeide et basebygg med et romprogram i over-
ensstemmelse med normen utarbeidet av LAT HF. LAT HF har deltatt og godkjent/anbe-
falt det endelige romprogrammet, som er utarbeidet ihht. kravene i LAT HF sin norm for 
luftambulansebaser.  
 
Basebygget på 1.400 m2 var verken inkludert i det opprinnelige arbeidsomfanget eller i 
styringsrammen i BT1, da det skal finansieres ved lån fra Helse Vest, og leieinntektene 
fra LAT HF skal dekke renter og avdrag på lånet. Investeringskostnaden er anslått til ca. 
57 millioner 2019 kroner. Styringsrammen er oppdatert i overensstemmelse med dette.  

18 Strategi og plan for de neste byggetrinn (BT2/fase 2) 
 

18.1 Kjøp av tomten på Ullandhaug  
Helse Stavanger HF har inngått avtaler med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kom-
mune og Innovasjonsparken AS om kjøp av tomter for et komplett somatisk og psykiatrisk 
sykehus i Universitetsområdet. Ved å kjøpe tomteareal som tilsvarer behovet for et fullt 
utbygd universitetssykehus står Helse Stavanger HF helt fritt med tanke på når en kan 
igangsette neste trinn av utbyggingen. Tomtene for BT1 er nå sammenføyet til et skjøte 
med tomtenummer 17/230. 
 
I tillegg er det inngått avtale med tre private grunneiere på området, hvor pris ble fastsatt 
ved såkalt avtaleskjønn, da det ikke var mulig å komme til enighet om denne. Resultatet 
fra behandlingen i Gulating Lagmannsrett foreligger. Kostnadene ble redusert fra ca. 17 
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millioner til ca. 11 millioner i dommen fra Lagmannsretten. Det foreligger en rettskraftig 
dom og avtale, en av motparten har anket, men anken ble ikke tatt til følge. 
 
Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune får oppgjør for tomtesalget i naturalia, 
i form av en betydelig byggemodning av deres gjenværende byggefelt i området som 
følge av infrastruktur som bekostes av Helse Stavanger.  
 
Vederlaget for tomtekjøpet fra Innovasjonsparken AS ble og fastsatt ved skjønn grunnet 
stort sprik mht. forventet pris. Skjønnet foregikk i perioden 20-24 januar 2020, og tomten 
ble verdsatt til 30 millioner kroner. Helse Stavanger hadde tilbudt 20 millioner, motparten 
ønsket 150 millioner og skjønnsretten landet på 30 millioner. Ingen av partene anket og 
pengene er utbetalt og skjøte på tomten foreligger, se over. 
 
18.2 Fremtidig disponering av sykehusområdet på Våland og mulig BT2/fase 2 
Ifølge vedtakspunkt 7 fra godkjent forprosjekt for BT1, (se kap 3 pkt 7 :Styret ber om at de 
ulike alternativene for første byggetrinn av BT2 detaljeres innen utgangen av 2021).  
skal Helse Stavanger presentere for styret ulike alternativer for planleggingen av utbyg-
ging av BT2 innen utgangen av 2021.  
 
Dette arbeidet ble igangsatt sommeren 2020, ved innleie av en ressurs (pensjonist) som 
deltok i tidligfasen av BT1, og som kjenner tidligere HFP (versjon 2.0) og grunnlaget godt. 
Det vurderes ulike alternativer for de neste trinn, i tråd med alternativene beskrevet i for-
prosjektrapportens kapittel 16 av 2017, og det planlegges med å utarbeide et oppdaterte 
skisseprosjekt som steg 1 i konseptfasen for fase 2 (som er felles benevnelsen for de 
kommende byggetrinn) i tråd med ny veileder for tidligfasen (Sykehusbygg HF). Videre er 
Sykehusbygg HF bedt om å bistå med å oppdatere HFP og befolkningsfremskrivningen 
frem mot 2035. 
 
I styringsdialog med Helse Vest, vil en, basert på tilbakemelding herfra og i styret i Helse 
Stavanger, starte arbeidet med å utarbeide et oppdatert skisseprosjekt for de ulike alter-
nativene frem mot beslutningspunkt B3A i mai 2021. Det ble utarbeidet et mandat for ar-
beidet som ble godkjent av styret i Helse Stavanger HF 26 februar 2021 (ref styresak 
09/21). I parallell vil vedlagte styringsdokument oppdateres, og beskriver grunnlaget for 
konseptrapporten frem mot beslutningspunkt B3, planlagt i 4K 2021. Konseptrapporten 
følger som vedlegg 2. 
 
Beslutningen om hvilke funksjoner som vil inngå i BT2 vil være avhengig av den økono-
miske bærekraften og utviklingen av denne etter 2024. Videre vil avhending av eiendom-
mene på Våland være av avgjørende betydning for den rammen en vil ha til rådighet til 
neste byggetrinn. Det er HFP fra 2017 som er grunnlaget for BT2, og her er inkludert alle 
ytterligere funksjoner til Helse Stavanger HF, både i lokalene på Våland og funksjoner i 
eksterne lokaler som leies som f eks. Lassa rehabilitering mm. Hovedprogrammet (nytt 
navn på HFP) vil oppdateres som nevnt over med en tidshorisont frem til 2035. 
 
Det planlegges imidlertid med å bygge ut de følgende faser trinn for trinn, og størrelsen 
på de ulike byggetrinnene er som nevnt avhengig av den finansielle situasjonen i foreta-
ket. Salg av eiendommene på Våland er ikke inkludert i finansieringsplanene for nytt sy-
kehus for BT1, men er en viktig del av finansieringen av BT2.  
  
AD har som nevnt igangsatt nevnte arbeid med å vurdere hvilke funksjoner en ønsker å 
prioritere i neste byggetrinn. Arbeidet ledes av økonomidirektør. Nordic-COWI bistår i ar-
beidet og det leien inn ekstra ressurser til usikkerhetsanalyse og ekstern kvalitetssikring. 
Prosjektorganisasjonen for BT1 legger til rette for god erfaringsoverføring. Mandat for ar-
beidet i konseptfasen er godkjent av styret, og ligger vedlagt dokumentet som vedlegg 1. 
 
Resultatet av dette arbeidet vil ventelig foreligge i tråd med den opprinnelige planen som 
var å legge frem dette høsten 2021 (ref. styrevedtak fra forprosjektet) 
 
18.2.1.Bygg som kan tas ut av bruk på Våland etter BT1 på Ullandhaug 
I konseptvalgrapporten for nytt sykehus er det lagt til grunn at en del av den eksisterende 
bygningsmassen på Våland skal tas ut av bruk etter ibruktaking av BT1 på Ullandhaug for 
å redusere kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold. Dette er nærmere beskrevet i 
forprosjektrapporten til utvidelsen av bygg 11.  
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18.2.2 Stavanger kommunes planer for Våland-området 
Kommunestyret skal i hver valgperiode behandle en planstrategi for valgperioden.  
Oversikten over kommunens prioriterte planarbeid omfatter blant annet en utredning om 
fremtidig disponering av sykehusområdet på Våland. I den vedtatte kommuneplanen er 
sykehusområdet på Våland disponert til byomformingsområde. I bestemmelsene til kom-
muneplanen er det krav om at det skal foreligge områderegulering før detaljregulering av 
området. Stavanger kommunestyre vedtok den 14.09.20 arbeidsprogrammet og planbe-
hovet for 2020-2024. Kommunestyret ga da områdereguleringen for Våland 2.prioritet av 
alle planer for utvalg for by- og samfunnsutvikling prioritert etter områdereguleringen for 
Paradis, som ble gitt 1. prioritet. 
 
Helse Stavanger tar sikte på å få til et samarbeid med Stavanger kommune om utarbei-
delsen av et forslag til områderegulering. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Det er driftsdi-
rektør ved SUS som er Helse Stavangers kontaktperson mot Stavanger kommune. 

19 Fullmakter 

Fullmakter og rapportering til styret i Helse Stavanger HF: 
 
19.1 Overordnet nivå 
Styret i Helse Stavanger HF vedtok i møtet 15. juni 2016 å opprette et prosjektstyre (se-
nere omdøpt til prosjektstyringsgruppen) som skulle tre i kraft fra og med forprosjektfa-
sen. Prosjektstyringsgruppens rolle var å rådgi AD og følge opp arbeidet med gjennomfø-
ringen av Nye SUS. Etter at prosjektet gikk over i gjennomføringsfasen har behovet for 
prosjektstyringsgruppen blitt redusert, og møtene har stort sett blitt avlyst pga. manglende 
påmelding til møtene. Det planlegges derfor å avvikle prosjektstyringsgruppen. 
  
Adm. direktør rapporterer fremdrift og kostnader for Nye SUS til styret i Helse Stavanger 
HF. 
 
Adm. direktør har fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører gjennomfø-
ringen av Nye SUS, med unntak av følgende forhold/ saker som skal legges fram for sty-
ret i Helse Stavanger HF: 

 Overordnet fremdriftsplan og totalbudsjett 
 Endelig oppdeling av entrepriser 
 Årlig budsjettramme for prosjektet 
 Overordnede prioriteringer av finansiell eller strategisk art 
 Forpliktelser over et nivå fastsatt gjennom fullmaktsregimet  

 
Kostnadsrammen for til Nye SUS (BT1 og utvidelsen av bygg 11) er estimert til 11.329 
millioner kroner (løpende kroner) AD har delegert fullmakt innenfor styringsrammen, men 
disponerer ikke prosjektreserven som er forskjellen mellom kostnadsrammen og styrings-
rammen. Denne forvaltes av styret i Helse Stavanger HF, og kan kun frigis etter en forut-
gående behandling av søknad.  
 
19.2 Fullmakt og mandat 
Prosjektdirektør kan forplikte inntil 50 millioner inkl. mva. innenfor hver entreprise. Forplik-
telser over 50 millioner inkl. mva. skal forelegges adm. direktør for godkjennelse. AD har 
fullmakt til å inngå forpliktelser opp til 300 millioner inkl. mva. innenfor styringsrammen. 
Beløp over dette (pr entreprise) må godkjennes av styret i Helse Stavanger HF. 
 
Prosjektdirektør delegerer deler av sin fullmakt videre til de ulike prosjektledere og bygge-
ledere, som kan gjøre bestillinger innenfor sine ansvarsområder og budsjettrammer. Det 
har blitt etablert en fullmaktsmatrise i prosjektorganisasjonen med tilhørende retningslin-
jer. 

20 Interessentanalyse og kommunikasjonsstrategi 
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Det er et uttalt mål fra Helse Stavanger at Nye SUS og Nye SUS OU skal ha en åpen og 
transparent kommunikasjon. Det er også et mål at Nye SUS skal være proaktive og jobbe 
for å «blir sett» av samfunnet rundt oss.  
 
Ny kommunikasjonsstrategi for perioden 2021-2024 er godkjent. 
Her fremkommer at satsingsområdene er: 

 Helhetlig pasientkommunikasjon 
 Styrke lederkommunikasjonen 
 Nytt sykehus, med hovedvekt på internkommunikasjonen 
 Åpenhet og ytringsklima 
 Synliggjøre SUS som forsknings- og utdanningsinstitusjon 

 
Ved et så stort utbyggingsprosjekt er det prosjektets milepæler som er førende for hvor-
dan og hva som kommuniseres. I tillegg blir det viktig å formidle hva det nye bygget vil 
bety for hvordan medarbeidere løser oppgavene sine og hvilke nye «konsepter» de skal 
jobbe med, for eksempel ensengsrom med bad/nye arealer, logistikk som rørpost og 
senge- og varelagerheiser. I tillegg kommer annen ny teknologi til å prege arbeidshverda-
gen, og det må kommuniseres tydelig. 
 
Det betyr at kommunikasjonen i all hovedsak er styrt av det som skjer i prosjektet. Nye 
SUS’ oppgave er å legge til rette for at virksomheten skaper interesse internt og offentlig. 
Nye SUS ønsker å synliggjøre historier som viser at/hvorfor dette er viktig å kommuni-
sere.  
 
Det å bygge et nytt sykehus skjer en gang i et generasjonsperspektiv og er en stor offent-
lig oppgave som krever at Nye SUS er medspillere og aktivt deltakende på kommunika-
sjon. I tillegg kommer aktiviteter som prosjektet mener er nødvendig for å sikre at vi når 
særlige målgrupper. 
 
Viktige milepæler og sentrale konsepter definert som kommunikasjonsplaner for 2021 fo-
religger og vil bli brukt i kommunikasjonen.  
 
Prosjektet anser at samlet sett er all kommunikasjonen i åpne kanaler rettet mot egne 
medarbeidere, direkte eller indirekte. Dette er alltid den strategiske tanken for kommuni-
kasjonsarbeidet – enten det jobbes med ekstern eller intern kommunikasjon. 
 
Interessentene er definert i et eget dokument. Dette dokumentet er jevnlig til vurdering og 
oppdatering av prosjektets ledergruppe for å sikre at Nye SUS har en tilpasset kommuni-
kasjon. 
 
Prosjektet jobber med kommunikasjon langs tre hoved-akser: 

 Intern kommunikasjon i sykehuset 
 Digital og skriftlig kommunikasjon med pasienter og pårørende 
 Ekstern kommunikasjon med samarbeidspartnere og offentligheten 

 
Intern kommunikasjon 
Det er en rekke ulike interne «kanaler» i bruk for å nå ut med helseforetakets budskap og 
oppdateringer. Medarbeidere som er oppdaterte og informerte er sentralt for å sikre at 
prosjektet er godt forankret internt i Helse Stavanger, og avgjørende for at de er klare til å 
jobbe sikkert og godt i det nye universitetssykehuset. Nye SUS jobber mye for å nå «alle» 
og det er et arbeid som aldri blir ferdig. Oppgaven krever også konstant gjentagelse av 
budskap i ulike former, for å sikre at flest mulig har fanget opp at det kommer et nytt syke-
hus og hva det vil bety for den enkeltes arbeidsdag. 
 
Av den grunn deles nyheter så ofte som mulig både smått og stort. 
Interne kommunikasjonskanaler:  

 sykehusets intranett 

 eksterne nettsider 

 sosiale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)  

 møter med klinikker, tillitsvalgte, faggrupper etc. 

 digitale informasjonsmøter/infosprinter 

 medieoppslag (ja, vi anser dette også som interninfo) 
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Dette er de mest effektive kanalene. I tillegg brukes mye tid på informasjonsmøter med 
medarbeidere, i allmøter, ulike fagforeninger og faggrupper som det er naturlig å invol-
vere. Nye SUS kommer i økende grad til å invitere til digitale informasjonsmøter – slik at 
folk kan få oppdateringer der de er.  
 
Prosjektet har også fingeren på pulsen for ulike problemstillinger som engasjerer medar-
beidere og som skaper rom og muligheter for å avklare, tydeliggjøre og presisere. Her er 
et mulighetsrom som er lite utnyttet og som vi ønsker å bli bedre på. Eksempelvis ble det 
digitale styreseminaret 16 mars som det ble gjort opptak av gjort tilgjengelig for egne an-
satte via månedsbrevet fra AD. 
 
Digital og skriftlig kommunikasjon med pasienter og pårørende 
Sykehusprosjektet jobber tett på og med flere prosjekter som utvikler digital pasientkom-
munikasjon. Nye SUS leverer innspill og premisser til dette utviklingsarbeidet. 
 
Ekstern kommunikasjon med samarbeidspartnere og offentligheten 
Nye SUS anser ekstern kommunikasjon som særdeles viktig for prosjektet, og bruker 
mye ressurser på å nå ut mot vårt nedslagsfelt. Med dette menes alle som potensielt vil 
bli pasienter på det nye sykehuset. I tillegg snakkes det til beslutningstakere. I dette leg-
ges politisk og administrativ ledelse i kommunene i dekningsområdet, regionalt og nasjo-
nalt. I tillegg gjelder det utdanningsinstitusjoner og næringslivet. 
 
For å nå ut eksternt er det å få medieoppslag viktig. Helse Stavanger og Nye SUS anser 
det som sentralt å utvikle en god relasjon til mediene rundt oss. Nye SUS tipser dem når 
det er gode saker, og forsøker etter beste evne å svare på alle henvendelser. 
 
For Nye SUS er det også sentralt å delta på arenaer som er viktige og naturlige for å pre-
sentere prosjektet, samt være en medspiller for viktige aktører i vår region. Særlig gjelder 
dette HelseCampus og KS Helse for å nevne noen eksempler. 
 
Eksterne kommunikasjonskanaler: 

 Medieoppslag – lokalt, regionalt og nasjonalt, i tillegg kommer bransjemedier for 
ulike sider av utbyggingen, og nettsteder/tidsskrifter som dekker helsefeltet 

 Konferanser og bransjetreff – representanter for prosjektet deler ukentlig informa-
sjon om Nye SUS for eksterne  

 Messer og «events» der det er naturlig for Nye SUS å bidra 

 Møteplasser i regionen der Nye SUS møter mange av våre interessenter, jfr 
NHOs årskonferanse, Nordic Edge Expo og lignende arenaer 

 Nabomøter 

 Sosiale medier 

 Eksterne nettsider – inklusive Sykehusbygg.no 

Den mediehverdagen vi nå lever i gjør det på mange måter enklere å nå ut med egne 
budskaper, fordi vi selv kan dele saker på egne nettsider og spre det videre i sosiale me-
dier. Samtidig er den mer fragmenterte mediehverdagen utfordrende – vi må i større grad 
skreddersy både budskap og kanaler. Det stiller krav til ressurser og kreativitet. Prosjektet 
produserer selv både film, tekst, bilder og innhold fra prosjektet.  
 
Kommunikasjon i krise og beredskap 
Nye SUS har utviklet kommunikasjonsmatriser for en eventuell hendelse på byggeplas-
sen. Matrisen skisserer hvordan kommunikasjonslinjene skal gå dersom en beredskaps-
hendelse oppstår. 
 
Helse Stavanger/SUS har i tillegg en godt skodd beredskapsorganisasjon for å håndtere 
kommunikasjonen ved en hendelse. 
 

21 Brukermedvirkning i gjennomføringsfasen 

Under funksjonsprosessfasen ble innholdet og arbeidsprosessene i et nytt sykehus be-
skrevet i ytterligere detalj. Nye brukergrupper ble etablert og disse bisto i arbeidet med å 
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definere romprogrammet for de ulike romtypene, med basis i bl.a. forprosjektrapporten, 
pågående detaljprosjektering og standardromkatalogen utarbeidet av Sykehusbygg HF.  
 
De ulike brukerrepresentantene hadde en forpliktelse til å teste ut forslag og forankre/in-
formere om disse i egen linje og innenfor eget fagfelt. Brukergruppene har medvirknings-
rett, men ikke beslutningsmyndighet, den ligger hos AD, med rådgivning fra prosjektrådet 
og prosjektstyret. 
 
Mandatet for brukergruppene var, som i forprosjektfasen, å komme med råd og innspill til 
prosjektet og prosjektets rådgivere Nordic-COWI. 
 
Brukergruppene ble satt sammen av representanter fra de ulike funksjonsområdene sup-
plert med tillitsvalgte og vernetjenesten. For å sikre kontinuitet er deltakere i størst mulig 
grad hentet fra tidligere brukergrupper både fra OU-prosjekt og byggeprosjekt. 
 
Etter avsluttet funksjonsprosjektfase har en valgt å ikke opprette nye brukergrupper, men 
heller opprette ressursgrupper der dette er aktuelt. Blant annet har en opprettet en res-
sursgruppe for sengeområdene. Denne gruppen er sammensatt av ansatte for de aktu-
elle klinikker, og disse kalles inn til møte etter behov.  
 
Innenfor de forskjellige spesialområdene, som f eks. operasjonsavdelingen og sterilsen-
tral settes det ned grupper av ansatte som skal bistå i de forskjellige prosessene der. 
 
Årsaken til at en har valgt å ikke opprette brukergrupper i gjennomføringsfasen er at etter 
funksjonsprosjektet overtok Nye SUS OU ansvaret for brukerinvolveringen. 
 
Ved brukergruppe-sekvenser benyttet man «3D-studio» for å sikre at alle fikk samme for-
ståelse av bygget/rommet. Et «3D-studio» er et rom der man projiserer BIM modellen på 
tre vegger, og ved å ta på seg 3D briller vil man føle at man står inne i modellen og man 
opplever rommet i målestokk 1:1. Flere kan stå sammen inne i rommet og se og forstå 
det samme i modellen. Dette var verdifullt i diskusjoner og kunne gi gode innspill fra bru-
kere. Det ble allerede i forprosjektet tatt i bruk VR- briller for visualisering. (VR=Virtuell 
Reality). Det er en viktig del av BIM metodikken å ha fokus på høy kvalitet for arbeids-
miljø og pasient-trivsel. Det siste året er BIM-modellen blitt så detaljert at den inneholder 
mye mer informasjon enn 3D studio og dermed har ikke nevnte studio vært benyttet i 
særlig grad, og vil bli avviklet.  
 
Det vil tas en beslutning i løpet av våren 2021 mht. videre drift eller ikke av nevnte studio, 
men leie må uansett betales så lenge kontrakten varer. 
 
Det er som nevnt over i tillegg etablert en såkalt «mock-up» (= modell i reell størrelse, 
1:1) av sengerom (både normalt og stort) med tilhørende prefabrikkerte moduler for å 
kunne standardisere byggeprosesser og arbeidsprosesser. Det skal bygges rundt 640 
identiske sengerom (fremskrevet behov i 2030, åpner ikke alle sengerom i 2024) og et 
stort antall UB rom, og en mock-up vil gi en bedre forståelse for prosessen og tidsplanleg-
gingen, samtidig som man sikrer en høy kvalitet på utførelsen ved å planlegge utførelsen 
i detalj. I prosessen har det vært avdekket flere unøyaktigheter som er blitt korrigert un-
derveis i modellen og har dermed spart prosjektet for unødig korreksjonsarbeid på bygge-
plass. Videre vil mock-up benyttes til å beslutte materialvalg etc. 
 
I samarbeid med Nye SUS OU planlegges faste besøksdager, men pga pandemi har 
man ikke kommet skikkelig i gang med besøk pt. Dette planlegges nå fom. Høsten 2021, 
og et opplegg for nevnte besøk vil bli ferdigstilt. 

22 Overordnet plan for testing, ferdigstilling, prøvedrift og 
idriftsetting  

22.1 Overordnede prinsipper 
For å få en god overgang fra bygging til klinisk drift er det viktig at samarbeidet mellom 
Nye SUS og ulike avdelinger i Helse Stavanger HF samt andre aktører som har leveran-
ser til prosjektet, er tett og godt, med tydelige definerte oppgaver og tydelige ansvars-
grenser. For å planlegge og gjennomføre en god ibruktagelse må det, som nevnt over, 
etableres en strategi med en gjennomtenkt systematikk, struktur og terminologi som 
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begge organisasjoner er kjent med. Denne strategien må planlegges fra forprosjektet og 
videreføres gjennom hele prosjektet. Dvs. at den er implementert i entreprenørenes og 
leverandørens kontrakter for å sikre minst mulig uklarheter i grensesnitt mellom entrepre-
nør, leverandør, byggeprosjektet og Helse Stavanger HF interne driftsavdeling. 
Nevnte prosesser beskrives i et felles dokument «Samlet plan for Nye Stavanger Univer-
sitetssjukehus, Planlegging av forberedelse til drift» og ansvaret for dokumentet tilligger 
OU prosjektet..  
 
22.1.1 Systematikk og metodikk 
Oversikt over prosjektets tekniske systemer (etablert tidlig i prosjektet) vil danne grunnlag 
for overordnede beskrivelser av teknisk infrastruktur, funksjonsbeskrivelser, grensesnitt-
matriser, samtidig gir det et grunnlag for testing, ferdigstilling, prøvedrift og idriftsetting.  
Avslutningen av byggeperioden, igangkjøringen og prøvedriftsperioden har til hensikt å 
sikre at det som er beskrevet i kontraktene blir levert i de forskjellige kontraktene samt å 
starte drifts-igangsettelsen.  
 
Idriftsetting, testing og prøvedrift av bygget vil bli håndtert systematisk ved bruk av Pims. 
Tidlig planlegging og løpende testprogram sikrer overlevering og oppstart i rett tid. Testre-
gimene (funksjonstest/integrert test/fullskalatest++) kombinerer testtypene og arbeidspro-
sessene som legges inn i strukturen og metodikktankegangen vi kjenner fra olje og gass 
bransjen. For eksempel vil områder og dørmiljø kobles opp imot tekniske systemer for to-
taliteten i sluttfasen. Feil og mangler vil håndteres i sentral løsning hvor systemstrukturen 
ligger i bunn. 
 
Veivisnings-prosjektet skal sikre at pasienter og pårørende enkelt finner frem på Nye 
SUS, ved å levere veivisningskommunikasjon gjennom navngivning og skiltløsninger som 
er trygge, tydelige og intuitive. Det blir innført et «skilthierarki» som starter ute og på av-
stand og følger pasienten fra ankomst til sykehusområdet og frem til målet på Nye SUS. 
Nanvgivelsen av byggene er f.o.m uke 17 2021 i overensstemmelse med dette, og byg-
gene tar heretter i bruk tallbenevnelsene som brukes i BIM-modellen.  
 
22.1.2 Overlevering til drift 
Prosessen med forberedelse til drift og formalisering av milepæler for overtakelser og 
ibruktagelse har som mål å sikre at prosjektets målsettinger (samfunnsmål, effektmål og 
resultatmål) blir innfridd i henhold til gjennomføringsplan for Nye SUS. Videre skal pro-
sessen sikre verifisering av funksjonskrav og resultater av brukermedvirkningen i prosjek-
tet. 
 
Ansvaret for planlegging av selve flytteprosessen og ibruktakelse av kliniske områder er 
tillagt OU og beskrevet i separat dokument. 
 

23 Covid-19 pandemien 

Våren 2020 ble Norge og verden forøvrig rammet av en Covid-19 pandemi. Norge ble be-
sluttet «nedstengt» den 12 mars og flere av prosessene i prosjektet ble satt på hold inntil 
en fikk oversikten over situasjonen.  
 
På byggeplassen ble det raskt konstatert at det ikke var registrert noen sykdomstilfeller, 
og heller ikke mange arbeidere på byggeplass kom fra land hvor smittespredningen var 
stor. Kun noen jernbindere var på byggeplass og som var hjemmehørende i land som 
krevde karantene og ingen returmulighet om de reiste hjem. Pr desember var det et smit-
tetilfelle blant ansatte hos rørentreprenør, og flere ble satt i karantene. Til sammen ble fire 
personer smittet, og pga. smittevernstiltakene som ble igangsatt ble utbruddet kun av-
grenset til dette. 
  
Det ble fra dag 1 innført smittevernsregler på byggeplassen i tråd med anbefalingen fra 
Folkehelseinstituttet (FHI), og det ble satt opp informasjonsplakater inne og ute. I tillegg 
ble administrasjonspersonellet sendt hjem til hjemmekontor. Kun et fåtall personer fra 
byggeherreorganisasjonen ble igjen på byggeplass. I tillegg var selvsagt entreprenørens 
utearbeidende personell til stede.  
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Etter over et års unntakstilstand i landet, kan en konstatere at per mai 2021 ikke har sett 
noen vesentlige effekter av pandemien i Nye SUS. Det er inkludert noen ekstra klausuler i 
kontraktene for å sikre at ikke entreprenører blir uforskyldt skadelidende. 
 
Men enn så lenge så ligger Nye SUS på plan, ingen koronaeffekter av betydning. Noen 
opplever at det er mer effektivt å jobber fra hjemmekontor, møter fungerer utmerket på 
Teams og lignende IT-løsninger. Det oppleves imidlertid noe slitasje blant personell som i 
store deler av pandemi-perioden har satt på hjemmekontor. AMU-undersøkelsen igang-
satt rett før jul 2020 og oppfølgingen via Sykehusbyggs bedriftshelsetjeneste AktiMed vil 
gi oss tilbakemelding på dette, og om nødvendig vil tiltak iverksettes.  
HMS&K leder har det overordnede ansvaret for smitteverntiltakene. 
 
Vedlegg 
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1. Orientering 

1.1. Prosjektopplysninger 

Prosjektnavn:    Nye Stavanger universitetssjukehus, byggetrinn 2 

Prosjekteier:    Helse Stavanger HF 

Mandatet gjelder:   Forprosjekt 

1.2. Bakgrunn, formål og overordnete føringer 

Formålet med dette dokumentet er å utforme et mandat for forprosjektet for første fase av 

byggetrinn 2. Oppstart av forprosjekt er avhengig av styrets godkjenning av anbefalte konsepter som 

er utredet i steg to av konseptfasen. Styrets godkjenning vil også danne grunnlag for lånesøknad til 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

 

Bakgrunn og prosjektutløsende behov for Nye SUS byggetrinn 2 (BT2) er beskrevet i 

konseptrapporten for BT2 som, 

 Bedre pasientbehandling ved å samle aktiviteten på Ullandhaug. 

 Etablere egnede lokaler for forskning og undervisning i umiddelbar nærhet til den kliniske 

pasientbehandlingen. 

 Bygge arealer som gir bedre arbeidsmiljø og bedre rekruttering. 

 Etablere egnede lokaler for opplæring av pasienter og pårørende. 

 Ved oppstart av BT2 i forlengelsen av BT1 vil en kunne nyttiggjøre seg den allerede etablerte 

prosjektorganisasjonen. 
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2. Mål for forprosjekt og plan for oppdatering av mål 

Mål som er styrende for forprosjektfasen for byggetrinn 2 (BT2) bygger på målhierarkiet beskrevet i 

konseptrapport for BT2. 

2.1. Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for Nye Stavanger universitetssjukehus er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et 

helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.   

 Prosjektet skal bidra til å sikre at en bygger på bærende element for et framtidig og 

kvalitetsmessig godt tilbud i spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og forskrifter, planer 

og strategier på nasjonalt og regionalt nivå.  

 Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å tilby 

befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er 

virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, 

utnytter ressursene på en god måte, og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

 Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til 

utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, ivaretas 

på en god og fremtidsrettet måte.  

Universitetssykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har et samfunnsansvar 

utover det å sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt universitetssykehus skal bidra til å nå de 

miljømål som er satt for regionen. Nullvekst i biltrafikk er et eksempel på et slikt mål, og sykehuset 

skal bidra til dette ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for ansatte, samt 

parkeringsrestriksjoner i tråd med rekkefølgekravene i områdereguleringen fastsatt av Stavanger 

kommune.  

Olje- og gassnæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det har skjedd 

en omstilling i denne sektoren, ligger det ved bygging av nytt sykehus på Ullandhaug et potensiale til 

økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et bedre samarbeid mellom næring, 

universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet. En slik satsing vil også være i tråd med Helse- 

og omsorgsdepartementets strategi for forskning og innovasjon HelseOmsorg21.  

2.2. Effektmål 

Effektmålene beskriver effekten tiltaket vil ha for bruker – altså pasienter, pårørende, ansatte, 

studenter og andre samarbeidspartnere som f.eks. kommunehelsetjeneste, universitet og næringsliv.  

Effektmål realiseres først når prosjektet i sin helhet er realisert. Effektmål for Nye Stavanger 

universitetssjukehus er å ivareta at et nytt sykehus har: 

 Tilstrekkelig areal i en bygningsmasse som er tilpasset de helsetjenester som skal utføres. 

 Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og rehabilitering mht. størrelse, 

driftsøkonomi og funksjonalitet. 

 Effektiv logistikk for pasienter, pårørende, ansatte, utstyr og varer. 

 Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet kombinert med god 

byggøkonomi. 

 Mulighet for fleksible driftsformer og utnyttelse av lokaler og utstyr. 

 Tilrettelagt for økt samhandling tverrfaglig og flerfaglig. 
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 Tilrettelagt for utdanning og rekruttering av helsepersonell. 

 Tilrettelagt for forskning, opplæring og undervisning. 

 Tilrettelagt for at gode medisinskfaglige funksjoner kan videreutvikles. 

 Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring.  

 Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak, inneklima og arbeidsmiljø. 

2.3. Resultatmål 

Resultatmålene er definert som følger (presentert i prioritert rekkefølge): 

Kostnad: Prosjektet skal leveres innenfor godkjent kostnadsramme. 
Kvalitet: Prosjektet skal leveres med planlagt ytelse og med en funksjonalitet og kvalitet som 

fremgår av forprosjektet. 
Tid: Prosjektet skal leveres innenfor fastsatt tidsplan. Tidsplan fastsettes i forprosjektet. 

 

Det skal videre tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir lavest årskostnader og drifts- og 

vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi 

oppfylles.  

Prosjektet styres etter nullfilosofien for helse, miljø og sikkerhet.  

2.4. Plan for oppdatering av mål 

I konseptfasen av BT2 anmerket ekstern kvalitetssikrer (KSK) at Helse Stavanger burde vurdere å 

konkretisere og operasjonalisere gjeldende mål/målhierarki. På grunnlag av dette er det anbefalt at 

forprosjektet for BT2 og prosjektet for byggetrinn 1 (BT1) i samarbeid oppdaterer målhierarkiet til 

felles for hele byggeprosjektet Nye SUS.  
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3. Plan for forprosjektfasen 

Plan for forprosjektfasen beskriver forutsetninger som må ligge til grunn for å kunne starte et 

forprosjekt for byggetrinn og hvilke leveranser som er forventet i forprosjektet.  

3.1. Forutsetninger for oppstart av forprosjekt 

3.1.1. Beslutninger fra konseptfase 

Konseptfasen for BT2 startet høsten 2020 og avsluttes desember 2021.  

Mandatet for konseptfasen for BT2 er  

å utarbeide et skisseprosjekt med tilhørende kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive 

alternativene beskrevet i forprosjektrapporten (BT1), for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug. 

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

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

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

utgangen av 2021.1 

Forprosjektfasen for BT2 kan starte etter godkjent beslutningsvedtak B3 og når styret i Helse 

Stavanger vedtar at forprosjektet skal starte.  

3.1.2. Økonomiske forutsetninger 

I gjennomføringen av konseptfasen har det blitt tydelig at Helse Stavanger ikke har økonomisk 

bærekraft til å bygge hele byggetrinn 2 i ett byggetrinn. De økonomiske analysene gjennomført i 

løpet av konseptfasen av BT2 indikerer at foretaket har økonomisk bærekraft til å bygge for rundt 2 

milliarder kroner. Dette betyr at byggetrinn 2 må gjennomføres i flere faser. I konseptfasen har flere 

alternativer til prioritering blitt utarbeidet, hvor anbefaling til første fase av BT2 er utbygging på 

tomtene SH2-1 og OPT1. Utbygging av første fase i byggetrinn 2 har en forventet kostnad på 1,71 

milliarder kroner og estimat for P85 på 1,93 milliarder kroner. Det legger grunnlag for at kun en 

første fase av byggetrinn 2 kan gå videre i et forprosjekt, heretter kalt byggetrinn 2 fase 1 (BT2 fase 

1).  

3.2. Leveranser i forprosjektfasen 

I forprosjektfasen skal BT2 fase 1 bearbeides slik at en endelig beslutning om iverksettelse kan tas på 

et riktig grunnlag. Hovedprogram og løsninger kontrolleres slik at man er trygg på at prosjektet er 

realiserbart. Kalkyler skal detaljeres og kvalitetssikres. Det må vurderes om kostnadskalkyle skal 

oppdateres i løpet av forprosjektet. I forprosjektet skal konsepter videreutvikles og optimaliseres 

med tanke på å sørge for økonomisk bærekraft til å planlegge for de neste fasene av byggetrinn 2. I 

løpet av forprosjektfasen skal målhierarkiet for byggeprosjektet oppdateres i samarbeid med 

byggetrinn 1, slik at det fremstår som et helhetlig målhierarki til felles for hele byggeprosjektet Nye 

SUS.  

                                                           
1 (Helse Stavanger HF, 2021) 
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Ved endt forprosjektfase vil arbeidet sammenfattes i en forprosjektrapport med tilhørende vedlegg: 

 Romfunksjonsprogram (RFP) 

 Brutto- og netto utstyrsprogram 

 Beskrivelse og modeller på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 

 Overordnet IKT program 

 Mandat for neste prosjektfase av BT2 fase 1 

 Planlegging av oppstart av forprosjekt av neste etappe av BT2 

3.3. Milepælsplan 

Forutsatt at styret godkjenner valgte konsepter i konseptfasen ved beslutningspunkt B3 kan styret i 

Helse Stavanger vedta oppstart av forprosjektet i løpet av starten av 2022. Forprosjektet planlegges 

med en varighet på rundt 12 måneder og legger grunnlaget for et beslutningsvedtak B4. Etter fullført 

forprosjekt kan arbeidet med detaljprosjektering, kontrahering og bygging starte.  

Overordnet mål for Helse Stavanger er å samle det meste av sykehusets drift på Ullandhaug. Det må 

derfor planlegges oppstart av forprosjekt av neste etappe av byggetrinn 2. Ved å ferdigstille neste 

etappe i god tid før 2035 kan store investeringer i eksisterende bygningsmasse kanskje unngås og 

mer av tomten på Våland kan frigjøres. Det kan bidra til finansieringsgrunnlag for neste etappe. 

Arbeidet med forprosjekt for etappe 2 bør starte i 2025. Videre må det planlegges for å samle 

sykehusets drift på Ullandhaug før 2040.   

Et utkast til tidsplan er skissert i tabell 3-1. 

FREMDRIFTSAKTIVITET  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Forprosjekt 1             

B4: Utbyggingsvedtak  1       

Kommunal behandling  1       

Detaljprosjekt  1 1 1 1    

Kontrahering  1 1 1 1    

Bygging/testing/Idriftsettelse   1 1 1 1 1 

Oppstart forprosjekt byggetrinn 2 fase 2       1 1 1 1 

Tabell 3-1: Utkast til fremdriftsplan for BT2 under forutsetning av styret godkjenner valgte konsepter ved beslutningspunkt 
B3. 

3.4. Usikkerhet (risiko og muligheter) 

Det må vurderes om ekstern økonomisk usikkerhetsanalyse skal oppdateres i løpet av forprosjektet. 

Gjennom konseptfasen for BT2 har prosjektet ivaretatt en oversikt over innmeldte bekymringer og 

innspill med svar fra prosjektet. Oversikten vil overleveres til forprosjektet for å kunne videreføre 

arbeidet med å samle inn bekymringer og innspill fra brukere gjennom brukermøter og svare ut 

problemstillinger som blir løst gjennom forprosjektet. 
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3.5. Avhengigheter til andre prosjekter og arbeider 

3.5.1. Samhandling med Universitet i Stavanger 

På tomten OPT1 skal Helse Stavanger bygge forsknings- og undervisningsarealer samlokalisert med 

fakultetsarealer for Helsefakultet ved Universitet i Stavanger (UiS) og SAFER. 

Målet er at det skal fremstå som ett bygg, tilrettelagt for samhandling og sambruk. 

Bygningsmasse på OPT1 må spesifiseres i løpet av forprosjektet i samarbeid med UiS og SAFER. 

3.6. Rammebetingelser og krav til prosjektets arbeid 

Forprosjektet skal gjennomføres i henhold til «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»2. 

Erfaringer og læring fra BT1 skal aktivt brukes i forprosjektet for BT2 fase 1. 

 

                                                           
2 (Sykehusbygg HF, 2017) 
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5.14. Skisseprosjektrapport 

  

Klikk her: https://files.nordicarch.com/message/CShZmed7nZ9Y33epzhnKRR 

https://files.nordicarch.com/message/CShZmed7nZ9Y33epzhnKRR
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5.15. Notater skisseprosjektrapport  
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5.16. Ekstern kvalitetssikring (KSK) 

Kommer 
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