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MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING - HELSE
STAVANGER HF (SUS)
Det er i fylkesutvalget den 22.9.2015 fattet følgende vedtak:
1. Fylkesutvalget er tilfreds med at det har vært god dialog og medvirkning med Helse
Stavanger HF i konseptfasen.
2. Fylkesutvalget prioriterer Ullandhaug som det beste alternativet ut fra hensyn til
samhandling mellom universitet, sykehus, forskningsmiljø og kunnskapsintensive
helserelaterte virksomheter.
3. Fylkesutvalget vil i sin vurdering også vektlegge at en lokalisering i Ullandhaugområdet vil bety at nytt sykehus kan stå ferdig ca. 2-3 år før en eventuell etablering i
et annet område. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at Ullandhaug-området gir
fleksibilitet i forhold til framtidige utbyggings- og utviklingsbehov, da en ny
lokalisering vil måtte ha et meget langsiktig perspektiv.
4. Fylkesutvalget viser til at Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til
og med året 2031, skal gi god fremkommelighet for alle trafikkantgrupper, der
hovedvekten er på kollektivtrafikken, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden
av Bussvei 2020 ligger i det Bypakken prosjektet Kollektivfelt/prioritering på
strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir
mulighet for å etablere en infrastruktur for kollektivtrafikken som er sammenlignbar i
kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. Også rutetilbudet til begge
lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar kvalitet med
hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid. Det samme vil ikke gjelde for Stokka,
som har for stor avstand til eksisterende hovedtraseer med tilhørende rutenett.
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5. Fylkesutvalget frarår at Stokka-alternativet velges, da lokaliseringen vil få uheldige
konsekvenser for landbruksnæringen.
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