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HØRING - KONSEPTRAPPORT HELSE STAVANGER HF - PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING

RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL HØRINGSUTTALELSE:
Sola kommune anbefaler alternativet Ullandhaug for plassering av nytt sykehus for SørRogaland.

SAKSUTREDNING:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommuneplanutvalget
Vedtaket ekspederes til:
Helser Stavanger HF, Prosjekt Sykehusutbygging, postboks 8100, 4068 Stavanger,
”Konseptrapport” – e post: sykehusutbygging@sus.no
Oversikt over vedlegg:
Konseptrapport Helser Stavanger HF – Prosjekt sykehutbygging
Transportanalyse lokalisering av SUS, rapport fra Asplan Viak
Saken gjelder:
Helse Stavanger HF har sendt konseptrapport for Prosjekt sykehusutbygging på høring.
Høringsprosessen finner sted i perioden 30. juni - 30.september 2015.
Bakgrunn:

Kartet viser plassering av tomtealternativene som er utredet i konseptrapporten.

Helse Stavanger HF har på vegne av Helse Vest RHF ansvar for spesialisthelsetjenester til
befolkningen i Sør-Rogaland. Dette innbefatter 18 kommuner fra Hjelmeland i nord til
Sokndal i sør – inkludert de store bykommunene Stavanger og Sandnes. Området er et av de
raskest voksende i landet, og sykehuset opplever en stadig økende tilstrømming av
pasienter.
Befolkningsgrunnlaget pr. mai 2015 er ca. 360 000 og forventes å øke til ca. 409 000 i 2025
og 466 000 i 2040 etter de siste framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB 2014). Behovet
for spesialisthelsetjenester forventes å øke på grunn av befolkningsøkning, alderssammensetning og sykdomsutvikling.
Helse Stavanger HF har ca. 7400 medarbeidere, og er en av de største arbeidsplassene i
regionen. Disse ivaretar spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver:
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· Pasientbehandling
· Utdanning av helsepersonell
· Opplæring av pasienter og pårørende
· Forskning
Helse Stavanger HF understreker at utviklingen av universitetssjukehuset er et strategisk
satsingsområde. Dette skjer i samarbeid med universitetene og i økende grad
kommunehelsetjenesten for å fremme forskning og utdanning. Itillegg til forskning på høyt
og internasjonalt nivå, skal Helse Stavanger HF bidratil å øke utdanningskapasiteten, både
på bachelor- og masternivå hos deyrkesgruppene som sykehuset vil ha behov for i framtiden.
Innovasjon og satsing på ny teknologi skaper utvikling. Sykehuset har et økende
fokus på de muligheter som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og deltar i flereprosjekter i
samarbeid med næringslivet bl.a. innen simulering og velferds - og informasjonsteknologi.
Effektive og tilstrekkelige IKT-løsninger er et nødvendig grunnlag for en slik utvikling.
Hovedvirksomheten både innen somatikk og psykiatri er lokalisert på Våland i Stavanger. Her
har det vært sykehusdrift fra 1927. Store deler av bygningsmassen er fra 1970-80 tallet; noe
er eldre og noe er yngre. Lokalene oppleves totalt sett trange og uhensiktsmessige i forhold
til å kunne gi en økende befolkning et fullverdig og moderne behandlingstilbud med kvalitet,
sikkerhet og kompetanse i sentrum.
Sykehuset disponerer totalt ca.229.000 m2 bygningsmasse hvorav 187.000 m2 er eide lokaler
(inkluderer boliger, barnehager m.m.). Innenfor sykehusområdet på Våland er det ca. 138.000
m2 som brukes til klinisk virksomhet med støttefunksjoner. Dette er fordelt med ca. 110.000
m2 til somatikk og ca. 28.000 m2 til psykiatri. De senere år har flere funksjoner, både kliniske
og administrative, blitt flyttet ut av sykehusområdet til leide arealer for å avhjelpe
arealknapphet (ca. 20 %).
Arbeidet med utviklings- og arealplaner for Helse Stavanger HF har pågått over flere år.
Foretaket konkluderte i 2010 med at eksisterende sykehusareal var for lite til å møte
framtidige behov for spesialisthelsetjenester, og arbeidet med utredning av en ny strategi for
en framtidig sykehusutbygging ble påbegynt. I 2011 ble «Prosjekt sykehusutbygging»
etablert, og Helse Stavanger HF startet utredningsarbeidet i tråd med Helsedirektoratets
veileder «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter».
Med bakgrunn i styrende dokumenter og strategiske føringer på både lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå ble det utarbeidet en Utviklingsplan som ble styregodkjent i 2012. Videre ble
det utarbeidet Idéfaserapport som ble godkjent i juni 2013, og prosjektet ble deretter ført
over i konseptfasen. Spesielt for Helse Stavanger HF er at tomtevalg ikke er gjort.
Mandatet for konseptfasen har vært å utrede følgende alternativ for planlegging av nytt
universitetssykehus:
- Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland).
- Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandnes.
- Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland.
- Helt nytt sykehus i ett byggetrinn.
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Sammendrag og Samfunnsmål
I vedlagte konseptrapport er det, i tråd med mandatet, utredet og beskrevet ett konsept for
hver av de tre tomtene Våland, Ullandhaug/Universitetsområdet og Stokka/Sandnes. De to
førstnevnte lokalitetene ligger i Stavanger kommune, sistnevnte i Sandnes.
Tomtealternativet Ullandhaug ligger nær grensen til Sola kommune.
Rapportens oppbygging følger anbefalingen i Helsedirektoratets veileder
«Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» og tar blant annet opp følgende:
Bakgrunn, mål og rammer, konseptfasen, fra program til løsning, skisseprosjekt,
samlokalisering med Universitetet i Stavanger og næringsutvikling, trinnvis utbygging,
prosjektkostnad og beregning av økonomisk bæreevne, driftsøkonomiske analyser,
effektiviseringsgevinster og prosjektkostnad for de tre konseptene, usikkerhetsanalyser for
byggetrinn 1, vurderingskriterier og plan for videre arbeid, herunder framdriftsplaner for de
tre alternativene,
Det er ikke inkludert anbefaling til konsept og tomt i rapporten som sendes på høring. Dette
vil gjøres etter at høringsprosessen er avsluttet, basert på innkomne kommentarer,
utredninger foretatt og ledelsens interne vurderinger.
Prosjektkostnader for byggetrinn 1 og årstall for når bygget kan tas i bruk for de
tre tomtealternativene og konseptene (P85):
· Våland: 7 927 mill. (2025/2026)
· Ullandhaug: 7 814 mill. (2023)
· Stokka: 8 299 mill. (2026)
Helse Stavanger HF understreker i rapporten at konseptene er ulike for hver av tomtene. På
ny tomt vil en ha økonomisk bærekraft til å bygge ca. 94.000 m2 nytt sykehus i trinn 1. På
Våland vil økonomisk bærekraft begrense nytt sykehus til ca. 67.000 m2. For bygging på ny
tomt vil en følgelig få et areal for nytt sykehus som er ca. 27.000 m2 større enn om en bygger
nytt på eksisterende tomt på Våland. Dette skyldes at det på Våland vil være en første fase
(byggetrinn 0) hvor tomten må klargjøres for bygging. Dette medfører riving av ca. 30.000 m2
eksisterendebygningsmasse, og bygging av erstatningsbygg for psykiatri på ca. 7.000 m2 da
deler av psykiatribygget må rives. I tillegg må varmesentralen rives og erstattes
med nytt bygg før bygging av nytt sykehus kan starte.
Det planlegges å flytte den somatiske, akutte og elektive døgnvirksomheten til nytt bygg i
byggetrinn 1. På ny tomt (Ullandhaug eller Stokka) får en med seg mer av denne
virksomheten i byggetrinn 1 fordi det her kan bygges større innenfor kostnadsrammen. I
Vålandsalternativet flyttes ikke all døgnvirksomhet og senger med i første byggetrinn. Dette
fordi nybygget pga. kostnadsrammen ikke kan bygges stort nok, og følgelig må enkelte
døgnbehandlingsfunksjoner ivaretas i nyere deler av eksisterende bygningsmasse.
Planlagt dagvirksomhet vil bli værende på Våland i 1. byggetrinn uavhengig av hvor nytt
sykehus blir bygget.
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Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et
helsemessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i SørRogaland.
Konseptrapportens vurdering av alternativ, plan for forprosjekt og byggefasen samt
involvering av Sykehusbygg HF
Vektingen er ikke inkludert i høringsrapporten.
Helse Stavanger understreker i konseptrapporten at følgende kriterier vil ble lagt til grunn for
vurderingen:
• Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom
• Kapasitet og kvalitet på helsetjenesten («sørge for ansvaret»)
• Samfunnsforhold
• FOU og rekruttering
• Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet
• Gjennomføringsmulighet og tidsaspekt

Plan for forprosjekt og byggefasen:
Forprosjektfasen starter etter godkjent B3. (Se figur 19). Planen er at dette skal skje innen
utgangen av 2015, og lånesøknad sendes til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) innen
fristen for evt. inkludering i statsbudsjettet 2017. Prosjektet jobber etter følgende
framdriftsplan:

På grunnlag av innkomne høringskommentarer, utredningsarbeidet og interne vurderinger,
ferdigstilles konseptvalgrapporten i løpet av oktober.
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Deretter oversendes konseptvalgrapporten til ekstern kvalitetssikring (KSK) ultimo oktober
2015.
Konseptvalgrapporten inkludert rapporten fra ekstern kvalitetssikrer planlegges oversendt til
godkjennelse i styrene i hhv Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF ultimo november.
Godkjennelse bør finne sted innen utgangen av desember 2015, dette for å sikre at
lånesøknaden blir sendt i tide til at låneopptak kan bli inkludert i statsbudsjettet for 2017.
Rapportens vurdering av det tre alternativene:
Alternativ Våland:
En sykehusutbygging på Våland vil kreve en ny reguleringsplan for sykehusområdet. Med
oppstart med funksjonsprosjektet i november 2017 gir dette gir en mulighet for oppstart med
forberedende arbeider og riving for teknisk sentral høsten 2019. Bygging av teknisk sentral
med tilhørende tekniske anlegg kan være klar for idriftsettelse første halvår 2021 i parallell
med etablering av erstatningsbygg for psykiatri. Etter riving for frigjøring av arealer for
nybygg kan oppstart med nybygg starte andre halvdel av 2021. Dette gir mulighet for
idriftsettelse og innflytting i nybygg ved årsskifte 2025/2026. Etter innflytting i 1. byggetrinn
på Våland frigjøres arealer som tilrettelegges for drift på Våland fram til ferdigstillelse av 2.
byggetrinn.

Alternativ Ullandhaug:
En sykehusutbygging på Ullandhaug vil kreve en omregulering av eksisterende plan for
universitetsområdet. Med en todelt faseutbygging frem mot 2025 i byggetrinn 1 og frem mot
2040 i byggetrinn 2 vil en orienterende plan ha følgende prosesser/faser i byggetrinn 1:
Med funksjonsprosjektet i mars 2017 gir dette mulighet for byggestart ved årsskifte
2018/2019, og en idriftsettelse og innflytting første halvår 2023. Etter innflytting i 1.
byggetrinn på Ullandhaug frigjøres arealer på Våland som tilrettelegges for drift på Våland
fram til ferdigstillelse av 2. byggetrinn på Ullandhaug.
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Alternativ Stokka/Sandnes:
En sykehusutbygging på Stokka vil kreve at området omdisponeres fra LNFformål (landbruks-,
natur- og friluftsformål) til byggeformål. Det planlegges med en todelt faseutbygging frem
mot 2040 i byggetrinn 2. Nytt sykehus på Stokka er ikke i samsvar med regionalplanen og
kommuneplanen. Kommuneplanen revideres en gang i hver valgperiode.
Kommuneplanen for Sandnes 2015-2030 er vedtatt i 2015 uten at den legger til rette for et
nytt sykehus på Stokka. Neste kommuneplan vil sannsynligvis bli vedtatt våren 2019. Det er
med bakgrunn i dette lagt til grunn at et endelig utbyggingsvedtak – B4 ikke kan foreligge før
våren 2020. Dette gir mulighet for byggestart ved årsskifte 2021/2022, og en idriftsettelse og
innflytting første halvår 2026. Etter innflytting i 1. byggetrinn på Stokka frigjøres arealer på
Våland som tilrettelegges for drift på Våland fram til ferdigstillelse av 2. byggetrinn på
Stokka.
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Rådmannens vurdering
Etter høringingen er oppsummert og vurdert skal Styringsgruppen for Prosjekt
Sykehusutbygging innen utgangen av oktober 2015 bestemme et endelig valg av konspet og
tomt. Siden sendes saken til ekstern kvalitetssikring (KSK) i midten av oktober 2015.
Sola kommune har ellers som en sentral kommune på Nord Jæren vært represtentert i
referansegruppe til prosjektet.
Til selve utdredningen, dens metodikk, organisering og resultat ser ikke rådmannen det som
Sola kommunes oppgave å kommentere dette arbeidet innefor kriteriene økonomisk
bæreevne og finasielt handlingsrom, kapasitet samt kvalitet på helsetjenesten. Rådmannen
vil understreke at arbeidet er utført etter mal fra Helsedirektoratets veileder
«Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekters utvikling» og konspetutredningen skal som kjent
på ekstern kvalitetsikring.
Rådmannen vil kommentere noen kriterier i konseptutredningen som knytter seg
samfunnforhold, herunder to forhold:
Forholdet til regionalplanen for Jæren inkl overordnet infrastruktur:
I konseptvalgutredningen er det utredet 3 alternative tomter. Det er ikke utredet flere
sykehuslokaliseringer som ligger innenfor vedtatt senterstruktur, noe som etter rådmannens
vurdering med fordel kunne vært gjort. Et nytt sykehus for Sør-Rogaland blir en betydelig
arbeidesplass, og inkl besøk og transport til og fra med pasienter, vil sykehuset generere et
stort transportbehov. Nullvekst i biltrafikken i regionen er et vedtatt mål, som også et nytt
sykehus skal bidra til, ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for
ansatte og brukere. Nord -Jæren formes etter vedtatte byutviklingsperspektiver inkl
senterstruktur som fremkommer i Regionalplanen for Jæren, denne planen blir også følgt opp
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i bompengepakken for Nord Jæren innen overordnet infrastruktur. Ut fra ovennevnte burde
det vært utredet sykehuslokaliseringer som ligger i vedtatt senterstruktur og eller sentralt
lokalisert langs dagens eller det planlagte hovedkollektivnettet på Nord Jæren.
Til de tre alternativene som er utredet fremkommer det av transportanalysen, som
følger som vedlegg til konseptrapporten, at Våland er det beste alternativet ut fra
målsetningen i nullvekst i biltrafikken. Våland anses også som det beste alternativet
innen for regionalplanens målsetting med å bygge opp om sterkere senterstrukturer.

1) Samlokalisering med universitet og næringsutvikling:
Samlokalisering med universitetet:
Rådmannen viser til konseptrapporeten i sin helhet. Et punkt i mandatet for
konseptfasen var:
- Samlokalisering med Universitetet i Stavanger med tilhørendefordeler og ulemper
utredes nærmere i konseptfasen.
Konseptrapporten oppsummerer at fysisk nærhet mellom sykehus og universitetet gir
bedre pasientbehandling grunnet synergier på en rekke områder.
Sentrale tema er:
 Store forskningsmiljø.
 Sambruk av utstyr/teknologisamarbeid.
 Referanser til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt
Odense og Aalborg, og flere eksempler på felles medisinsk forskningsledelse.
 Næringsutvikling, inkl arenaer for samhandling mellom sykehus og næringsliv.
 Viktigheten av å ha tomtearealer for utbygning av næringsvirksomhet i nær
relasjon til universitetssykehus.
 Innovasjon vil også kreve felles miljø og lokalisering på samme
måte som forskning.
 Viktig å etablere fleksible bygg slik at en kan få samordning
og felles bruk av arealer.
 Samling og utnyttelse av laboratorieressurser.
 Samlokalisering kan gi synergieffekter innen forskning, undervisning og
næringsutvikling, som er bevist ved andre universitet og universitetssykehus i
Norge og utlandet.
 Muligheter for finansiering som OPS – eid av en privat aktør – og utleid til SUS
og UiS, etter mønster fra Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital.
Næringsutvikling – muligheter ved nær-/samlokalisering:
Rådmannen vil påpeke at det fremkommer i rapporten at framtidens helsetjenester vil
i økende grad være basert på teknologiske fremskritt og betydningen av samarbeid
mot universiteter og teknologibedrifter.
Som ledd i planleggingen i konseptfasen har det blitt utredet i egen rapport:
«Næringsutvikling ved nytt universitetssykehus, en mulighet og et
Samfunnsansvar for Helse Stavanger HF». Her pekes på følgende muligheter innen:
 Simuleringsteknologi.
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Molekylærbiologi.
IKT/velferdsteknologi.
Minimale invasive prosedyrer: utvikling mot kikkhullskirurgi og
robotkirurgiske metoder.
Logistikk.

For øvrig gir industrien signaler om at nærlokalisering er viktig for å få nødvendig
utvikling sett fra deres ståsted. En har bl.a. sett til Campus Oslo, og erfaringene
herfra.
Innovasjon Norge har videre arrangert en såkalt tenketank for å se på mulighetene for
næringsutvikling ved nytt sykehus. Tre mulighetsområder for næringsutvikling utkrystalliserte
seg og ble utforsket i dybden:
1) Velferdsteknologi
2) Simulering, modellering og robotisering
3) Mat og ernæring
På disse områdene har regionen allerede flere fortrinn: et arena-prosjekt på
velferdsteknologi og et etablert fibernettverk i regionen, stor kompetanse på
simulering og modellering i regionen (til dels basert på oljeindustrien) og
regionen som en viktig nasjonal mat- og måltidsaktør.
Rapporten fra tenketankene konkluderer slik: Konklusjonen fra alle tenketanksamlingene er
at det ligger store, uforløste potensialer for næringsutvikling ved utformingen av et nytt
sykehus.
Til de tre alternativene som er utredet peker alle utredninger og fremlagt dokumantasjon at
nærhet mellom sykehus og universitetet, altså Ullandhaug er det beste alternativet med
tanke på utvikling av sykehuset, samt forkning og innovasjon.

Konklusjon
For de tre alternativene som er vurdert peker alle utredninger og fremlagt dokumentasjon på
at nærhet mellom sykehus og universitetet er svært avgjørende tanke på utvikling av
sykehusets tjenester, heri inkludert forskning og innovasjon.
Forslag til vedtak
Ut fra en samlet vurdering anbefaler Sola kommune alternativet Ullandhaug for plassering av
nytt sykehus for Sør- Rogaland.
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RÅDMANNEN I SOLA, 14.08.2015

Ingrid Nordbø
rådmann

Arve Nyland
Kommunalsjef samfunnsutvikling

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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