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PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING - HØRING AV KONSEPTRAPPORT 

FRA HELSE STAVANGER HF  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Stavanger kommune ser det som svært positivt at Helse Stavanger HF har fulgt 

oppfordringen fra formannskapets vedtak 21.08.14, om å legge til rette for en bred høring av 

konseptrapporten. 

2. Stavanger kommune mener at Helse Stavanger HF i utredningsarbeidet har vist at begge 

alternativ i Stavanger fremstår som gjennomførbare og vil gi regionen et moderne sykehus. 

Kommunen vil bidra aktivt med tilrettelegging for realisering av det alternativ Helse Vest 

HF velger. 

3. Stavanger kommune anbefaler Helse Stavanger HF å inkludere Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som beslutningskriterium. 

4. Stavanger kommune anbefaler følgende for det videre arbeid med alternativene: 

a. At valgt konsept utvikles med å optimalisere løsninger for samhandling mellom 

sykehus, forskning og næringsliv. 

b. At valgt konsept utvikles for optimal samhandling med kommunehelsetjenestene i 

regionen. 

c. Håndtering av midlertidighet på Våland ved flytting til Ullandhaug 

5. Stavanger kommune anbefaler utfra en helhetsvurdering primært Våland for lokalisering av 

nytt sykehus. Det må i det videre arbeidet sikres løsninger for samhandling og samarbeid 

mellom sykehuset og forskning og utdanning og næringsliv. 

 

 

 

 

Sammendrag 
Helse Stavanger HF har sendt konseptrapport for lokaliseringsvalg av Stavanger Universitetssykehus 

på høring. Kommunens rolle er å gi et høringsinnspill til en beslutning som skal tas av Helse Vest, og 

senere støtte aktivt opp omkring den beslutning som tas. 

 

I saken presenteres de tre konseptene Våland, Ullandhaug og Stokka, som er utredet av Helse 

Stavanger HF. Videre presenteres de kriterier Helse Stavanger HF vil legge til grunn for sin 

beslutning om valg av lokalitet. Rådmannens vurdering er deretter strukturert slik at den følger de 

beslutningskriteriene som er angitt av Helse Stavanger HF. Til slutt gis en foreløpig vurdering av 

skisseprosjektenes utforming og anbefalinger til bearbeiding av disse. 
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Våland og Ullandhaug er to ulike konsepter for sykehusutbygging, og har ulike kvaliteter og 

utfordringer. 

  

- Våland-alternativet er et konsept tett integrert i bystrukturen, med meget god tilgjengelighet 

for alle typer brukere og nærhet til et betydelig antall eksisterende og potensielle nye boliger 

og arbeidsplasser. Dette er et alternativ som vil styrke det vedtatte byutviklingsgrepet i 

Stavanger og regionen. 

- Ullandhaug-alternativet er et campus-konsept, som gjennom samlokalisering med 

universitetet, forsknings- og innovasjonsmiljøer har gode forutsetninger for å lykkes med å 

styrke regionens innovasjonsevne, klyngeutvikling og framtidsrettede arbeidsplasser.  

 

Det er også utredet et alternativ med nytt sykehus på Stokka i Sandnes. Som følge av lokalisering i 

kjerneområde for landbruk, vurderer rådmannen det slik at dette er et alternativ som bare er aktuelt 

dersom de to øvrige alternativ ikke er realiserbare. Rådmannen vurderer at både Våland og 

Ullandhaug-alternativene er gjennomførbare. Stokka-alternativet er derfor ikke nærmere vurdert i 

denne saken.  

 

De to planavklarte alternativene Våland og Ullandhaug vil begge kunne gi gevinster for byutvikling, 

næringsutvikling og kompetanseutvikling. Rådmannen har vurdert om det på denne bakgrunn er rett 

å gi en entydig anbefaling. Det er mange hensyn å ta i betraktning når en så viktig strategisk 

beslutning skal forberedes. For begge alternativene må de sterke sidene sikres og de mer utfordrende 

sidene løses. 

  

Rådmannen velger etter en samlet vurdering å anbefale at Vålands-alternativet og hensynet til 

byutviklingen prioriteres. Dette med bakgrunn i de overordnede føringer for byutvikling og 

arbeidsplasslokalisering som er nedfelt i statlige, regionale og kommunale styringsdokumenter. 

 

Det må i denne sammenheng presiseres at slik anbefaling hviler på en forutsetning om at det i det 

videre arbeidet konkret og tydelig belyses hvilke grep som vil bidra til å sikre gode og 

framtidsrettede løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehus og forskning og utdanning 

og næringsliv. 
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PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING - HØRING AV KONSEPTRAPPORT 

FRA HELSE STAVANGER HF  
 

Bakgrunn for saken 
Helse Stavanger HF (HSHF) har i flere år arbeidet med utviklings- og arealplaner. Prognoser for 

befolkningsutviklingen, vurdering av det framtidige pasientbehandlingsbehovet og egnetheten til 

sykehusets eksisterende bygningsmasse er utløsende for behovet for nytt sykehus.  

 

HSHF har et inntaksområde på 18 kommuner, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. HSHF legger 

til grunn at befolkningen i inntaksområdet vil vokse fra 360 000 i 2015 til 409 000 i 2025 og 466 000 

i 2040. Behovet for helsetjenester fra helseforetaket forventes å øke som følge av 

befolkningsutviklingen, alderssammensetning og sykdomsutviklingen. 

 

I 2011 etablerte HSHF prosjekt sykehusutbygging. Etter en prosess med utarbeidelse av 

utviklingsplan og idefaserapport ble arbeidet vedtatt ført over i konseptfasen i 2013. Styret i HSHF la 

følgende forutsetninger til grunn for arbeidet: 

- Tomteforhold for Våland/Ullandhaug/Universitetsområdet og Sandnes/Stokka utredes 

nærmere med fordeler og ulemper og hvor ett tomtealternativ anbefales. 

- Samlokalisering med UIS med tilhørende fordeler og ulemper utredes nærmere i 

konseptfasen. 

- Økonomiske forhold utredes i detalj. 

 

I desember 2014 utarbeidet HSHF en vurdering av ulike tomtealternativ. Følgende ble vurdert:  

Øksnavad – Klepp kommune 

Kvål – Sandnes kommune 

Stokka – Sandnes kommune 

Forus Øst – Stavanger 

Forus travbane – Stavanger 

Paradis – Stavanger 

Våland – Stavanger 

Ullandhaug/Grannes – Stavanger. 

 

I vurderingen ble det anbefalt å gå videre med Våland – Stavanger, Ullandhaug-Stavanger og Stokka-

Sandnes som aktuelle lokaliseringsvalg for nytt sykehus. 

 

Formannskapet behandlet 21.08.2014, i sak 170/14, hvordan Stavanger ønsker å bidra til prosessen: 

1.  Stavanger kommune  vil  gjerne  bidra  aktivt  i  prosessen  om  lokaliseringsvalg  av  

Stavanger Universitetssykehus.  Kommunen oppfordrer Helse Stavanger HF til  å  sende 

konseptfaserapport for sykehuslokalisering på høring før endelig beslutning og oversendelse 

til kvalitetssikring.  

2.  Rapporten vurderer Våland som det gunstigste alternativet ut fra transporthensyn. 

Stavanger kommune tar hovedkonklusjonen i «Trafikkanalyse alternativ lokalisering SUS», 

Asplan Viak 2014 til orientering.   

3.  Stavanger kommune vil utarbeide en konsekvensvurdering på et overordnet nivå for de to 

alternative lokalitetene i Stavanger – Våland og Ullandhaug. Helse Stavanger inviteres til å 

bidra inn i arbeidet med denne utredningen. Konsekvensvurderingen vil styrke og supplere 

det faglige grunnlaget for kommunens videre innspill til sykehuslokaliseringen.  

4.  Stavanger kommune ber Helse Stavanger HF snarest avklare med statens representant i  

Rogaland, Fylkesmannen, om en alternativ plassering av nytt universitetssykehus i Paradis 

er  

et offisielt standpunkt og om dette bør tilleggsutredes.  

5.  Endelig vedtak om anbefaling fra Stavanger kommune skal behandles og besluttes i 

Bystyret. 
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I brev av 30.06.2015 sendte Helse Stavanger HF konseptrapporten på høring. I høringsbrevet bes det 

spesielt om tilbakemelding på: 

 

 1)  Vurderingskriteriene (kapittel 10 i konseptrapporten)  

2)  Er det vurderingskriterier som burde vært inkludert i tillegg?  

3)  Hver høringsinstans oppfordres til å gi tilbakemelding mht. hvordan en vurderer samtlige 

tre konsept/tomter målt mot vurderingskriteriene» 

 

Dokumentene som nå er sendt på høring fra helseforetaket inkluderer: 

- Skisseprosjekt for de tre alternative lokaliseringene 

- Kostnadsberegning 

- Notat om mulighetsbilde ved nærlokalisering med UIS 

- Notat om teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling 

- Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus 

 

Fullstendig oversikt over høringsdokumentene finnes på: 

www.sus.no/sykehusutbygging 

 

Kommunens fagavdelinger har vært informert om arbeidet med skisseprosjektene gjennom deltagelse 

i deltakelse i referansegruppe for prosjektet, og deltakelse i arbeidsgruppe for transportanalyse. 

 

 

Videre prosess 

I etterkant av høringen av konseptrapporten legger Helse Stavanger HF opp til en prosess som leder 

til endelig beslutning i styret i Helse Vest RHF i desember/evt januar, vist i figur under. 

 

 
 

 

 

http://www.sus.no/sykehusutbygging
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Fakta 
 

 

Sykehusets konseptrapport 

 

Finansieringsevne er en hovedforutsetning for arbeidet med nytt universitetssykehus. HSHF har en 

investeringsevne på ca 8 mrd kroner frem til 2025. Kostnadene for utbygging av et komplett nytt 

sykehus på ca 201 000 m2 BRA er beregnet til: 

 

    Areal BT1+BT2 Kostnad MRD kr 

Våland  201 000 m2  16,7  

Ullandhaug  201 000 m2  16,4  

Stokka  201 000 m2  16,9  

 

Kostnadsrammen for et komplett nytt sykehus overstiger investeringsevnen fram til 2025 og 

nødvendiggjør derfor trinnvis utbygging. HSHF har lagt som føring at all akutt- og døgnaktivitet skal 

legges til første byggetrinn. Dagbehandling og poliklinisk behandling blir da værende på 

eksisterende sykehus frem til fullføring av byggetrinn 2 (BT2). I konseptrapporten er det 

kostnadsberegnet en utbyggingsløsning i to trinn. HFS har ikke økonomisk bærekraft til å realisere 

BT2 for noen av alternativene frem til 2025, men mulighet for å realisere deler av BT2 frem til 2035. 

Foretakets investeringsevne frem til 2025 gir en investeringsramme på ca 8 mrd kroner for 

byggetrinn 1 (BT1) .  

 

Innenfor investeringsrammen på 8 mrd kr muliggjøres følgende utbygging i BT1 på de ulike 

lokalitetene: 

    Areal BT1   Kostnad MRD kr 

Våland   67 000 m2 BRA    7,9   

Ullandhaug  94 000 m2 BRA   7,8   

Stokka   94 000 m2 BRA   8.3  

 

Som det fremgår vil en i BT1 kunne bygge 67 000 m2 på Våland mot 94 000 m2 på Ullandhaug og 

Stokka. Ved en bygging på Våland vil nødvendige investeringer i klargjøring av tomt, bygging av 

erstatningsbygg for bygg som rives, og etablering av ny varmesentral medføre merkostnader. Det er 

derfor ikke økonomisk bærekraft til å bygge stort nok i BT1 til at all døgnaktivitet kan flytte inn i 

nybygget. For alternativ Våland innebærer dette at en del av sengene må bli værende i eksisterende 

lokaler frem til realisering av BT2. 

 

Det er utført overordnede kalkyler for merkostnader som kan påregnes ved en utbygging på Våland 

pga. ulemper for driften i byggeperioden. Merkostnaden er ikke inkludert i kalkylene for bærekraften 

til alternativ Våland. Dersom Våland velges, vil en i forprosjektet gå grundigere inn i dette, og 

utarbeide en detaljert plan i seinere faser. 

 

Ved en trinnvis utbygging på Ullandhaug eller Stokka, vil foretaket få aktivitet på to steder. I de 

økonomiske beregninger har en tatt hensyn til at en også i dag drifter sykehuset på flere steder 

(satellitter). Det er derfor forutsatt at det kun vil bli en mindre kostnadsvekst etter byggetrinn 1, da 

det planlegges å avslutte samtlige eksterne leieforhold og flytte disse inn i lokalene til 

dagvirksomheten på Våland. Samtidig er det forutsatt at det nye bygget vil være mer 

kostnadseffektivt å drifte både mht. logistikk, renhold, teknikk, energi og ikke minst pasientlogistikk. 

Beregninger av hva dette betyr for kostnadene vil detaljeres nærmere i forprosjektet. 

 

I det følgende gis et kortfattet sammendrag av konseptrapportens omtale av de de tre alternative 

lokaliseringene. 
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Våland:  

 
 

Sykehuset ligger i et bynært boligstrøk tett på Stavanger sentrum (ca. 2km), med god forbindelse til 

veinett og kollektivtransport i form av buss og tog (Paradis stasjon). Prosjektet på Våland ligger som 

en kompakt og funksjonell sykehusstruktur tett forbundet med eksisterende sykehus. 

På Våland er det begrenset med tomteareal som kan benyttes til utbygging av første trinn. Det er for 

dette alternativet lagt vekt på å utvikle et kompakt sykehuskonsept med god forbindelse inn til 

eksisterende sykehus, men samtidig med gode dagslysforhold. 

 

BT1 (2025) er estimert til ca. 67.000 m 2 nytt sykehusbygg. Det forutsettes at all akuttvirksomhet og 

deler av døgnbehandlingen innenfor somatikken vil være samlet i nybygget. All 

poliklinikkvirksomhet og 30% av døgnsengene blir værende i dagens lokaler. I tillegg bygges 

ca.7.000 m 2 erstatningsbygg psykiatri og ca. 10.000 m2 kontor m.m. til erstatning for bygg som 

rives. Området for nytt akuttsykehus trinn 1 ligger innenfor tomten til Stavanger 

Universitetssjukehus, øst for eksisterende sykehusbebyggelse. Alternativet gir mulighet for 

idriftsettelse og innflytting i nybygg ved årsskiftet 2025/206. 

 

Ved gjennomføringen av BT2 vil alt beregnet arealbehov fremskrevet til 2040 bli dekket på Våland i 

en kombinasjon av nybygg og eksisterende bygg. BT2 er beregnet til et bruttoareal på ca. 132.000 m 

2. Gjennomføringen av 2. byggetrinn må på grunn av tomtens begrensede størrelse gjennomføres i 

flere faser. Gjennomføringen av fase 0 og oppdelingen av BT2 i flere faser vil medføre en lengre 

gjennomføringstid sammenlignet med utbygging på Stokka og Ullandhaug. Det må påregnes tiltak 

for å redusere driftsulempene for sykehuset som vil kunne bli relativt store i forbindelse med 

gjennomføringen av byggetrinn 2, fase 2 og 3. Det må videre påregnes at enkelte avdelinger må 

flyttes til provisoriske arealer i forbindelse med gjennomføringen av ombyggingsarbeidene. 
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Ullandhaug: 

 

 
 

Tomten ligger på Ullandhaug i det sørlige området som inngår i områdeplanen til Universitetet i 

Stavanger. Tomten har en attraktiv tilknytning til UiS og Ipark, et område som i dag er 

sammenbundet via en gjennomgående kollektivakse reservert for gående, syklende og 

kollektivtrafikk. I prosjektforslaget for Ullandhaug ligger sykehuset som en robust, åpen og grønn 

bygningsstruktur med et stort utvidelsespotensiale. Bygningsstrukturen utgjør en forlengelse av 

Universitets- og Ipark-området ut i kulturlandskapet. Tomten på Ullandhaug kjennetegnes med at 

sykehuset plasseres i forlengelsen av universitetsområdet og Ipark. Området er basert på en Campus- 

struktur hvor den gjennomgående kollektivaksen binder sykehuset, næringsparken og universitetet 

sammen. Denne utbyggingsstrukturen vil, spesielt for de senere faser, også tillate at universitets- og 

nærings- og forskningsareal kan utgjøre kvartaler eller fløyer integrert med sykehuset. 

 

BT1 (2025) er estimert til ca. 94.000 m 2 nytt sykehusbygg (inkluderer all somatikk akutt og elektiv 

døgnvirksomhet. Ved gjennomføringen av BT2 vil alt beregnet arealbehov fremskrevet til 2040 bli 

samlet på Ullandhaug. BT2 er beregnet til et bruttoareal på ca. 107.000 m 2. BT2 på Ullandhaug kan 

gjennomføres samlet eller i flere faser. Hvis økonomien tillot det, er det mulig å bygge ut hele 

sykehuset i ett byggetrinn. Alternativet gir mulighet for idriftsettelse og innflytting i nybygg ved 

årsskiftet 2023. 

 

I arbeidet med områdereguleringen på Ullandhaug, er de ulike virksomhetenes fremtidige arealbehov 

godt kartlagt. Når vi legger til grunn den tettheten som skal legges til grunn for Stavangers 

byutviklingsområder, vil det være plass for sykehus innenfor universitetsområdet. Dette forutsetter at 

alle deler av universitetsområdet bygges ut strukturert og planmessig, med høye tettheter og urbane 

kvaliteter. 
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Stokka, Sandnes kommune 

 
 

Tomten grenser i øst mot E39. Videre grenser tomten til jordbruksområder i sør, vest og nord. 

Tomten på Stokka ligger innenfor langsiktig grense for landbruk og er omringet av et langstrakt 

bølgende kulturlandskap. Det foreslåtte sykehuset på Stokka ligger som et særegent, kompakt 

bygningsmessig landemerke i det åpne landskapet i tettstedets randsone. Prosjektet plasseres i 

områdets nordlige del og orienteres slik at lys, utsikt- og adkomstforhold optimaliseres. Sykehuset er 

utformet som fire fløyer rundt et sterkt sentrum, ankomstrommet og omdreiningspunktet i huset. 

Landskapsplanen bygger videre på og forsterker opplevelsen av dette omdreiningspunktet, idet den 

legger opp til en gradering, fra en omkransende skogsbeplantning mot omgivelsene, inn til mer 

kultiverte parkområder tettere på bygningen og belagte arealer for utendørs opphold i direkte 

forbindelse med det indre ankomstrommet. 

 

BT1 (2025) er estimert til ca. 94.000 m2 nytt sykehusbygg (inkluderer all somatikk akutt og elektiv 

døgnvirksomhet). Ved gjennomføringen av BT2 vil alt beregnet arealbehov fremskrevet til 2040 bli 

samlet på Stokka. BT2 er beregnet til et bruttoareal på ca. 107.000 m 2. BT2 på Stokka kan med 

fordel gjennomføres i flere faser for å unngå at sykehuset omkranses av samtidig byggevirksomhet 

på alle fire sider gitt at en bygger ut trinnvis. Hvis økonomien tillot det, er det fullt mulig å bygge ut 

hele sykehuset i ett byggetrinn. Alternativet gir mulighet for idriftsettelse og innflytting i nybygg i 

2026. 

 

I brev av 07.07.15 opplyser Helse Stavanger HF at dette konseptet er under omarbeidelse med 

hensikt å redusere høyden på bygget i tråd med krav fra Avinor. Arbeidet fullføres i oktober. 

Høringspartene oppfordres til å inkludere Stokka som et fullverdig alternativ for nytt 

universitetssykehus. 

 

 

Helse Stavanger HFs kriterier for valg av lokalisering/utbyggingsløsning 

 

Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging 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. 

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

befolkningen helsehjelp av god kvalitet.  

•  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. 
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De overordnede samfunnsmålene er brutt ned i effektmål. Ut fra disse er det avledet et sett med 

kriterier som skal ligge til grunn for styrets beslutning om valg av lokalisering. Alle alternativer skal 

vurderes og rangeres i forhold til oppsatte kriterier, og kriteriene skal gis en vekting.  Vektingen av 

kriterier er ikke vist i høringsrapporten og vil avklares etter høringen. Følgende kriterier legges til 

grunn for Helse Stavanger HFs vurdering og rangering:  

 

•  Kriterium A: Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom   

-  Prosjektkostnad  

-  Langsiktig økonomi – driftsøkonomi og gevinster   

•  Kriterium B: Kapasitet og kvalitet på helsetjenesten («sørge for ansvaret»)  

-  Helhetlig pasientforløp  

-  Pasientsikkerhet  

-  Pasientmiljø, arbeidsmiljø  

-  Samhandling med kommunehelsetjenesten  

•  Kriterium C: Samfunnsforhold   

-  Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering  

-  Næringsutvikling  

-  Adkomst, trafikk og kollektivtransport   

-  Teknisk infrastruktur  

-  Miljøaspekter (ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp)  

-  Samfunnssikkerhet og beredskap  

•  Kriterium D: FOU og rekruttering  

-  Universitetsfunksjon; forskning, utvikling og innovasjon 

-  Utdanning, opplæring og undervisning 

-  Rekruttering 

•  Kriterium E: Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

-  Framtidsrettede områder for diagnostikk, behandling og FOU 

-  God logistikk (pasienter og pårørende, ansatte og vareforsyning) 

-  Funksjonalitet / driftseffektivitet   

-  Mulighet for utvidelse / reduksjon /omdisponering av areal   

•  Kriterium F: Gjennomføringsmulighet og tidsaspekt  

-  Ferdigstillelse  

-  Sykehusdrift i en byggefase på eksisterende tomt   

-  Utfordringer ved bygging på eksisterende sykehustomt   

-  Forhold til naboer og nærmiljø i byggefase 

 

 

Kommunens rapport om byutviklingskonsekvenser 

 

På bakgrunn av formannskapsvedtak 21.08.14, utarbeidet Stavanger kommune en 

konsekvensvurdering for byutviklingen på et overordnet nivå for de to alternative 

sykeshuslokalitetene i Stavanger, Våland og Ullandhaug. Rapporten ligger ved saken (vedlegg 2). 

 

Utredningens oppgave var å belyse særlig byutviklingskonsekvenser av disse to lokaliseringene. 

Også potensialet for samhandling mellom sykehus og kommunens tjenester ble omtalt. Rapporten ble 

lagt fram til orientering i kommunalstyrene for levekår og byutvikling i juni 2015. Parallelt har 

Sandnes kommune utarbeidet en egen vurdering av Stokka-alternativet. 

 

Oppsummert viser rapporten om byutviklingskonsekvenser at Våland har høyest måloppnåelse for 

nasjonale, regionale og kommunale mål for samordnet areal- og transportplanlegging.  Når det 

gjelder temaet næringsutvikling var det i konsekvensvurderingen gjort foreløpige vurderinger 

begrenset til om det er tilgjengelig areal i sykehusets nære randsone. Organisatoriske og 

institusjonelle betingelser for utløsning av samhandlingspotensialet sykehus/næringsliv/forskning ble 

ikke vurdert. Dette gjøres i denne sak. 
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Tabell 1 under oppsummerer konsekvensvurderingen. 

 

 
 

 

 

Kommunalstyret for byutvikling og Kommunalstyret for levekår ble fremlagt rapporten til 

orientering, og gjorde i forbindelse med orienteringssaken slike vedtak: 

 

Kommunalstyret for byutvikling, sak 185/15, 18.06.15: 

  

Konsekvensvurdering for byutviklingen av lokalisering av nytt Stavanger 

Universitetssykehus tas til orientering. Kommunens anbefaling til lokalisering gjøres i 

høringssvaret til Helse Stavanger HFs konseptrapport om utbygging av nytt sykehus med 

følgende tillegg:  
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Stavanger kommune forventer at Helseforetaket utarbeider en balansert vurdering av 

muligheter for fremtidig forskning og næringsutvikling, sammenlignet likt for begge 

alternativer.  

 

Stavanger kommune vil påpeke at det er et paradoks dersom regionens største 

lokaliseringsdebatt, med størst innvirkning på samordnet areal og transportpolitikk og 

byutvikling, blir fattet uten avgjørende innvirkning fra folkevalgt beslutningsorganer lokalt.» 

 

Kommunalstyret for levekår, sak 59/15, 16.06.15: 

 

1.  Levekårsstyret tar orienteringen av konsekvenser til orientering.  

2.  Levekårsstyret ønsker imidlertid SUS lokalisert til Ullandhaug i nær tilknytning til UiS 

med de muligheter dette gir for medisinsk forskning, et nytt medisinsk fakultet, og 

næringsutvikling.  

 

 

 

Vurdering 

 
Bygging av nytt Universitetssykehus vil være svært viktig for å sikre regionen tilgang til et framtidig, 

kvalitetsmessig godt helsetilbud, kjennetegnet av  

- virkningsfulle, trygge og sikre tjenester for brukerne 

- involvering av brukerne 

- god ressursutnyttelse  

- tilgjengelighet og rettferdig fordeling av helsetjenestene.  

Videre vil prosjektet være viktig for å skape gode vekstvilkår for kunnskapsintensiv 

næringsvirksomhet, samt bidra til å styrke regionens strategiske mål om å være blant Europas 

fremste kompetanseregioner.  

 

Stavanger Universitetssykehus (SUS) er sammen Universitetet i Stavanger (UiS) og offentlig 

administrasjon de tyngste offentlige regionale institusjonene. Investeringene som foretas i et nytt 

sykehus, gir store ringvirkninger regionalt og lokalt. Lokalisering av har SUS har betydning for hele 

inntaksområdet på 18 kommuner. Flere hensyn skal vektlegges i styrets vurdering og endelige 

beslutning. 

 

Rådmannen vil gjøre sine vurderinger opp mot de kriterier HSHF legger til grunn for sin beslutning i 

saken. Overordnete føringer for byutvikling og næringsutvikling vil bli særlig vektlagt. Mer 

detaljerte vurderinger av skisseprosjektenes utforming og innpassing i landskap, nabolagsforhold 

gjøres i eget kapittel. 

 

Rådmannen har på overordnet nivå ikke merknader til utvalget beslutningskriterier som skal legges 

til grunn for beslutningen. Til detaljeringen/beskrivelsen av kriteriet samfunnsforhold vil imidlertid 

rådmannen kommentere at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er svært 

relevante for lokaliseringsspørsmålet. Dette bør følgelig inngå som en eksplisitt del av 

beslutningskriteriene. Lokaliseringsvalgets betydning for folkehelse som overordnet samfunnshensyn 

savnes også blant vurderingskriteriene. 

 

HSHF har etter rådmannens vurdering utarbeidet gjennomførbare alternativ på to tomter som er 

avklart i overordnet plan. Som følge av konflikt med kjerneområde landbruk og overordnet 

byutviklingsstrategi i Regionalplan for Jæren, vurderes Stokka-alternativet av rådmannen å være et 

aktuelt alternativ kun dersom Ullandhaug eller Våland ikke viser seg realiserbare. 
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Kriterium A: Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 

Av sykehusets konseptrapport fremgår det at HSHF har økonomisk bærekraft til å realisere ett første 

byggetrinn med en kostnadsramme på rundt 8 milliarder kroner innen 2025. Som følge av høyere 

startkostnader ved klargjøring av Vålandstomten, første byggetrinn i dette alternativet ha 67 000 m2 

nytt sykehus mot 94 000 m2 nytt sykehus i de to andre alternativene. Ved utbygging av helt nytt 

sykehus er det beregnet omkring samme kostnadsramme, rundt 16 mrd, for alle de tre alternativene. 

HSHF viser i konseptrapporten videre til at det per i dag ikke er klarlagt hvordan byggetrinn 2 skal 

finansieres. 

 

Rådmannen vurderer med utgangspunkt i at totalkostnaden er relativt lik for nytt sykehus, byggetrinn 

1 og 2 samlet, at det ikke er grunn til å peke på vesentlige forskjeller i kostnader ved de ulike 

alternativene. Det er imidlertid en forskjell i antall realiserte m2 nytt sykehus ved alternativene i 

BT1. BT1 på Våland vil gi 67 000 m2 nybygg, mens det for de to øvrige vil gi 94 000 m2 nybygg. 

Det er beskrevet i konseptrapporten hvordan det for Vålandsalternativet da løses med fortsatt bruk av 

eksisterende lokaler frem til realisering av BT2. 

 

Som ved all byomforming og fortetting er det påregnelig med ekstrakostnader for klargjøring av 

tomter. Gitt sykehusets vurdering av hvordan dette løses ved sambruk mellom nytt og gammelt, 

vurderer rådmannen at det ikke er grunnlag for å peke på at kostnadsforskjellene ved BT1 mellom 

alternativene, er noe som vesentlig skiller disse. Ved realisering av BT2, som for alle alternativ har 

omtrent lik beregnet kostnad, vil det for alle alternativene realiseres et komplett nytt sykehus. 

 

Det bør påpekes at det ikke er gjort samfunnsøkonomiske beregninger av økonomiske 

ringvirkningseffekter av alternativene. Dette kunne vært med på å belyse ytterligere sykehusets 

betydning for fremtidig byutvikling, utvikling av næringslivet og forskning og utvikling. 

 

Kommentarer til kostnadsberegningene  

I HSHFs beregning av kostnader er det lagt inn kostnader som omfatter interne atkomstveier, noe 

eksternt veinett, tilkobling g/s-veier og til sykkelstamveien i Ullandhaugalternativet. Ellers vises det 

til tiltak som er planlagt gjennomført i Bypakke Nord-Jæren. Disse er lagt inn i kalkylen med ekstern 

finansiering, og benevnes for evt fratrekk fra kalkylen. Beløpene som er lagt inn for tiltak med 

ekstern finansiering virker små. Notatet «Trafikkvurderinger» gir en opplisting av tiltak i bypakken 

som er relevante for de ulike lokalitetene. Dette omfatter store infrastrukturprosjekter for alle 

alternativene. Det fremgår ikke hvilke deler av disse som er kostnadsberegnet og lagt inn under 

ekstern finansiering og eventuelt kan trekkes fra kalkylen.  

 

Høringsdokumentene viser til at prosjektene fra Bypakke Nord-Jæren legges inn som del av 

utbyggingstrinn 1, fram til 2025. Dette er ikke en framdrift som er forutsatt i Bypakke Nord-Jæren. 

Bypakken har en varighet ut 2031. En premiss om gjennomføring av prosjektene før 2025, vil ha 

betydning for rekkefølge i gjennomføring av prosjektene forutsatt gjennomført i Bypakke Nord-

Jæren. Etter rådmannens vurdering vil det være naturlig å vurdere prioriteringsrekkefølge i Bypakken 

og i lys av lokaliseringsvalg for sykehuset. Etter rådmannens vurdering må det imidlertid ligge som 

en premiss for Bypakken at realisering av helhetlig, sammenhengende Busway har prioritet for 

gjennomføring. 

 

I konseptvurderingen er det forutsatt at all ansattparkering på Ullandhaug tilknyttet første byggetrinn 

løses som bakkeparkering. Det er ikke konkret beskrevet i konseptrapporten, men det er forutsatt at 

bakkeparkeringen omdisponeres til bygningsareal for byggetrinn 2. Rådmannen mener at en 

utbygging av nytt sykehus er et prosjekt av stor størrelse, som naturlig skal følge rammer for 

utbygging i kommunen. Dette omfatter at en skal unngå store, utflytende parkeringsareal, jfr 

kommuneplanens retningslinje 1.12.2, til fordel for arealeffektive fellesanlegg. Rådmannen mener 
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dette må legges til grunn for Ullandhaugalternativet. Hvorvidt denne kostnaden tas av sykehuset eller 

av en ekstern (parkerings)aktør er ikke kjent. Dersom dette påvirker antall m2 nytt sykehusbygg på 

Ullandhaug vil det være naturlig å synliggjøre dette som en del av klargjøringskostnaden for 

Ulllandhaugstomten – på samme måte som det er synliggjort klargjøringskostnader for Våland. 

 

 

Kriterium B: Kapasitet og kvalitet på helsetjenesten 

Forutsetninger for helhetlige og koordinerte pasientforløp er samhandling, tverrfaglig samarbeid og 

brukerinvolvering. Samhandling i denne sammenheng innebærer å jobbe sammen om felles definerte 

mål for pasientoppfølging, på system-, tjeneste- og individnivå. Gode overganger mellom sykehuset 

og kommunene er spesielt viktig for å ivareta pasientsikkerheten. Eksempler på individrettede 

samhandlingsaktiviteter er daglige møter på sykehuset mellom koordinatorer og helse- og 

sosialkontorene i regionen for informasjonsutveksling og individuell vurdering av pasienter som skal 

skrives ut til hjemmet. Eksempler på samhandlingsaktiviteter på tjeneste nivå er felles møteaktivitet, 

undervisning og veiledning. Samlokalisering av rehabiliteringssenter er eksempel fra systemnivå. 

I tråd med samhandlingsreformens intensjoner skal flere oppgaver som ligger i grenseland mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten løses lokalt. Med Samhandlingsreformen 

St.Meld.47 (2008-2009) startet en forskyvning av oppgaver og ansvar fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten.  I St.Meld 14 (2014- 2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større 

kommuner sies det at regjeringen vil arbeide videre med en vurdering av framtidig organisering og 

ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette innebærer at 

behovet for god samhandling vil øke frem i tid.  

For å ivareta god samhandling er det inngått felles samarbeidsavtaler mellom alle kommunene i Sør 

Rogaland og Helse Stavanger HF. Samarbeidsavtalene omfatter blant annet behandlingsforløp, 

forskning og kunnskapsoverføring. 

I konseptrapporten er samhandlingen med kommuner beskrevet som «fokusområde for generell 

betraktninger», uten at dette er konkretisert. Samlokalisering med Universitetet i Stavanger og 

næringslivet er utredet i egen rapport. Stavanger kommune savner konkretisering av behov knyttet til 

samhandling omkring pasientbehandling og kobling til kommunale forskningsaktiviteter. De fleste 

samhandlingsaktiviteter kan gjennomføres uavhengig av om sykehuset ligger på Våland eller 

Ullandhaug, men samarbeid med kommunen krever arenaer og møteplasser. Rådmannen etterlyser at 

samhandlingsarenaer er planlagt inn i det nye sykehuset. 

Spesielle problemstillinger er knyttet til store vertskommuner for sykehusene. Storbyer har større 

forbruk av helsetjenester og mer behov for samhandling enn andre kommuner. Storbyene har også 

mulighet for å bygge opp og skaffe spesialkompetanse og tjenester som de øvrige kommunene i 

sykehusenes nedslagsfelt kan dra nytte av. 

Samlokalisering av et eventuelt interkommunalt rehabiliteringssenter med sykehuset øker muligheten 

for samhandling på individnivå. Tomten på Ullandhaug vil i større grad legge gi muligheter til 

fremtidig samlokalisering av kommunale aktiviteter, enn tomten på Våland  

Det er en nasjonal utfordring for kommunene at hovedvekten av forskningsaktivitetene innen 

helsetjenesten ikke inkluderer eller vektlegger kommunens behov for forskning. Dette understøttes 

av HelseOmsorg 2021. Stavanger kommune oppfordrer HSHF til å se på hvordan både 

kunnskapsoverføring, kunnskapsutvikling og forskning som inkluderer kommunene kan fremmes 

som en effekt av sykehusutbyggingen. 

  

 

Kriterium C: Samfunnsforhold 

Rådmannens vurdering av hvordan alternativene forholder seg til kriteriet Samfunnsforhold er 

strukturert rundt temaene, byutvikling og næringsutvikling/FoU-aktiviteter. I HSHF sin oppstilling 

av kriterier er næringsutvikling og FoU satt opp separat, mens de her er vurdert samlet. By- og 

næringsutvikling henger nært sammen, men er vurdert separert her.  
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a) Byutviklingsperspektivet 

Sykehusets konseptrapport inneholder i liten grad vurderinger som belyser byutviklingsperspektivet. 

Rådmannens vurderinger tar derfor primært utgangspunkt i kommunens egen rapport om 

byutviklingskonsekvenser (vedlegg 2).  

 

Vålands- og Ullandhaugalternativene inngår i godkjente byggeområder i kommuneplanen. Her skiller 

alternativene seg fra Stokka-alternativet, som vil kreve frigivelse av utbyggingsareal i regionalplan 

og kommuneplan. Det er tilstrekkelig areal til å realisere hele det nye sykehuset både på Våland og 

Ullandhaug. Det reduserte utbyggingsvolumet i første byggetrinn på Våland skyldes høyere 

startkostnader, ikke plassmangel. Rådmannen vurderer at både universitet og sykehus i et overskuelig 

tidsperspektiv vil få dekket sine arealbehov på Ullandhaug innenfor avsatte områder til dette 

formålet. Dette forutsatt at det fortsatt stilles betingelser om nær tilknytning til de to 

primærvirksomhetene for virksomheter som ønsker å etablere seg i området. 

 

Begge alternativer er innenfor prioriterte soner i kommunens byutviklingsstrategi. 

Ullandhaugområdet ble tatt inn som et «prioritert område» ved sist rullering av kommuneplanen, for 

å integrere universitetet i kommunens byutviklingsstrategi. Dette betyr at det skal stilles høye krav til 

effektiv arealutnyttelse og redusert parkeringsdekning i området. 

 

Våland ligger i hovedaksen for fremtidig byutvikling på Nord Jæren, bybåndet. Hovedaksen er 

regionalt forankret og prioritert i Regionalplan Jæren og i kommuneplan for Stavanger. Investeringen 

i dobbeltspor på Jærbanen markerer en tydelig statlig oppfølging av denne strategien. Videre følges 

denne opp i Bypakke Nord Jæren med etablering av bussvei med full fremkommelighet, høy 

frekvens og kapasitet. Sykehuset som en av de viktigste by- og samfunnsfunksjonene lokalisert i 

bybåndet, vil styrke realiseringen av et svært viktig regionalt plangrep. En konsentrert byutvikling i 

tråd med føringer i regionale og kommunale planer, vil forsterke Vålandalternativets sentrale 

plassering målt i omlandets befolkningstetthet. Ved å beholde SUS på Våland kan institusjonen i 

fremtiden også tiltrekke seg nye virksomheter i omlandet, som vil styrke drivkreftene for 

fortetting/omforming. På samme måte som for Ullandhaug, kan det og for Våland, med 

nyboligpotensialet i sykehusets nære omland, forutsettes en forsterkning av tilpasningen 

bosted/arbeidsplass for sykehusansatte.  

 

Ullandhaug ligger i en del av bystrukturene med relativt lav befolkningstetthet. Området ligger 

likevel geografisk sentralt på Nord Jæren. Det er i Bypakke Nord Jæren lagt inn opprusting av 

busstraseene som forbinder universitetsområdet til bybåndet. Ved lokalisering på Ullandhaug vil det 

måtte forutsettes en viss tilpasning i bosted/arbeidsplass over tid. Overordnet langsiktig 

byutviklingsstrategi med kjerneområde landbruk og regional grønnstruktur tett opp til, setter 

imidlertid klare grenser for det fremtidige byutviklingspotensialet i nærhet av lokaliseringen. 

Forutsigbarheten som skal ligge i langsiktig grense mot landbruk ble sist bekreftet ved bystyrets 

vedtak i forbindelse behandling av Kommuneplan 2014-2029: 

2. Stavanger bystyre vil understreke at løsningen sikrer endelig avklaring av langsiktig 

grense mot landbruk, slik denne vises i juridisk plankart, datert 22. mai 2015, for Stavanger 

kommune som helhet, og dette gjelder også for videre oppfølging av byutviklingsstrategien, 

jmf. brev fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 15. juni 2015. 

 

Rådmannen finner det i denne sammenheng relevant å vise til Prisen for attraktiv by som deles ut av 

Kommunal og moderniseringsdepartementet. Et utdrag fra juryens begrunnelse for å tildele prisen til 

St. Olavs Hospital i 2015 er: 

Store transportgenererende institusjoner som sykehus bør legges langs eksisterende 

kollektivtraseer. Det er det viktigste grepet det offentlige kan ta for å få flere til å reise 
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kollektivt. Lokaliseringen av St. Olavs Hospital til bykjernen i Trondheim har resultert i et 

sykehus integrert i den gamle «byveven» og har bidratt til at Trondheim kommune er blant 

landets beste når det gjelder sykkel- og kollektivbruk. 

Prosjektet er et forbilde. Det viser til fulle at et sykehus har en mulighet til å spille en større 

rolle gjennom å bygge by, og ikke kun institusjon. Svært mange statlige institusjoner har – 

også gjennom sine bygninger og uteområder – muligheter for å påta seg større 

samfunnsansvar. Ikke minst kan dette skje gjennom at de brukes aktivt for å oppnå bedre by- 

og tettstedsutvikling. 

 

Dersom Ullandhaug velges som lokalisering, vil det over tid frigjøres betydelige areal til med 

muligheter for byutviklingsformål på Våland. Vurdering av fremtidig bruk av arealene må være 

gjenstand for egen prosess, først med avklaringer på kommuneplannivå og siden på lavere plannivå. 

Det er imidlertid et spørsmål hvilke føringer etappevis eventuell flytting av sykehuset gir for 

utvikling av arealene. For kommunen vil det være viktig å raskt kunne igangsette en planprosess som 

leger til rette for utvikling av arealene til annen bruk. Med områdets svært sentrale beliggenhet i 

bystrukturen vil det være viktig at dette relativt raskt gis avklaringer som tilrettelegger for ny 

arealbruk. Rådmannen vil her vise til at det vil ta lag tid å utvikle området, noe som vil gi byområdet 

utfordringer i forhold måloppnåelse om økt andel- kollektiv og sykkelreisende. Videre vil en 

eventuell flytting og påvirke denne delen av bybåndets attraktivitet for bolig og næringsetableringer. 

Den veksttakten regionen har, og kan vente i årene fremover vil og påvirke tempoet i 

byomformingen. 

 

Vålandalternativet vil etter rådmannens vurdering bidra til en effektiv utnyttelse av etablert og 

planlagt offentlig infrastruktur. Alternativet ligger nært E39 og vil effektivt kunne nyttiggjøre denne 

som hovedadkomst for bil til sykehuset. Alternativet ligger videre i gangavstand til jernbanestopp, 

Bussvei-trase og hovedkollektivtrase mot Ullandhaug. Bypakke Nord Jæren forutsetter forbedret 

adkomst fra sykehuset til jernbanen og bussvei-traseen. Alternativet har god kobling til 

hovedsykkelnettet. Alternativet ligger med noe lengre avstand til sykkelstamveien mellom Stavanger 

og Sandnes enn Ullandhaugalternativet. 

 

SUS på Våland har i dag en g/s-andel på 37 %. 75% av dagens ansatte bor innenfor en sykkelavstand 

på 20 minutter (63% 15 minutt) fra sykehuset. Kommunens byutviklingsstrategi tilrettelegger for at 

denne andelen kan økes. Utbygging av boliger i særlig Paradis, Hillevåg og sentrum vil legge til rette 

for økt andel bosatte i gangavstand til sykehuset. For reiser utenom arbeidsreiser til sykehuset, særlig 

besøksreiser, vil nærhet til sykehuset på samme måte ha betydning for gang- og sykkelpotensialet.  

Våland ligger i den av byområdet som har best kollektivtilgjengelighet for innbyggerne i byområdet. 

Med Bypakke Nord Jæren vil kollektivtilbudet som betjener Våland ytterligere forsterkes. Våland 

har og relativt god kollektivtilgjengelighet for innbyggere sør for Sandnes, med Jærbanen. 

 

Ullandhaugalternativet vil ikke i like stor grad som Våland bidra til effektiv utnyttelse av etablert og 

planlagt offentlig infrastruktur. Alternativet ligger nært E39 og vil kunne nyttiggjøre denne som 

hovedadkomst for bil til sykehuset. Alternativet vil knyttes til hovedkollektivtrase fra Stavanger 

sentrum via Madla til Ullandhaug. Viderføring til Forus vil trolig skje via tilkobling til kollektivfelt 

på E39.  Det er ikke klart hvordan tilkobling fra kollektivtrase E39 til Universitets/sykehusområdet 

blir, men det legges her til grunn at det legges til rette for en tilkobling. Lokaliseringen betjenes ikke 

av jernbanen eller planlagt bussvei. Alternativet har god kobling til den planlagte sykkelstamveien 

mellom Stavanger og Sandnes. Alternativet har kobling til en hovedsykkelrute. 

 

Ullandhaug har i dag en gang/sykkelandel på 20%. Tallet påvirkes av høy andel studentreiser. For de 

korteste gangturene er det mer enn dobbelt så mange bosatt innenfor gangavstand på Våland 

sammenlignet med Ullandhaug. Med dagens bosettingsmønster for ansatte er 67% bosatt innenfor en 

sykkelavstand på 20 minutt (44% 15 minutt). Kommunens byutviklingsstrategi legger til rette for at 

denne andelen kan økes i hovedsak for de lengre sykkelreisene, dvs 15-20 minutt. I noen grad for 

sykkelreiser på 10-15 minutt gjennom byomforming og utbygging på Jåttå, i Jåttåvågen, Hillevåg og 
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deler av Madla-Revheim.  Byutviklingsstrategien og langsiktig vedtatt arealbruk vil i liten grad 

tilrettelegge for økning av bosatte innenfor de korte avstandene, gangavstand.  

Ullandhaug ligger i en del av byområdet med middels kollektivtilgjengelighet. Med Bypakke Nord 

Jæren vil kollektivtilbudet som betjener lokaliseringen forsterkes, men vil fortsatt ikke oppnå samme 

tilgjengelighet som Våland. Vurdert i sammenheng med biltilgjengeligheten, kommer og Våland 

bedre ut enn Ullandhaug. Konkurranseforholdet for kollektivtransport sammenlignet med bil (i 

reisetid) er også mindre gunstig på Ullandhaug enn Våland. 

 

Utbygging av kollektivinfrastruktur for Ullandhaug-alternativet, forutsettes å komme på plass med 

egne kollektivfelt i Diagonalen og egen busstrasé gjennom sykehustomta og universitetsområdet. 

Dette er en trasé utenom bussvei og hovedaksene for byutvikling. Dette vil reise spørsmål om 

prioritering av utbygging av denne kollektivtraseen, fremfor utbygging og utvikling av kollektiv 

transportinfrastruktur i hovedaksen for byutvikling. 

 

Med bakgrunn i kostnadsberegninger for skisseprosjektene og utførte trafikkvurderinger, vil 

rådmannen legge til grunn at det i kommende reguleringsprosess vil bli innarbeidet rekkefølgekrav i 

tråd med disse. Dette omfatter nødvendig intern infrastruktur for buss, bil, varetransport, 

ambulansetransport, samt interne og eksterne koblinger for gående og syklende. I tillegg mener 

rådmannen at det vil være nødvendig med en samtidig utbygging av kollektivtilgjengelighet for 

begge tomtealternativene. Rådmannen legger da til grunn rammene som er gitt i Bypakke Nord-

Jæren, og at kollektivløsninger til tomtealternativene må finne sin løsning innenfor rammene av 

bypakken. For Våland betyr dette en utbedring av kollektivframkommelighet i fv. 44 og i 

Hillevågstunnellen. For Ullandhaug egne kollektivfelt i Diagonalen og egen busstrasé gjennom 

sykehustomta til dagens trasé i universitetsområdet. 

 

Samlet sett vurderer rådmannen Våland som det mest gunstige alternativet i utfra hensynet til 

bærekraftig byutvikling og samordnet areal og transportplanlegging. 

 

 

b) Næringsutvikling og forskning 

Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21, peker på 

behovet for modeller for økonomisk og administrativt samarbeid innenfor helseforskning, utdanning 

og innovasjon. Strategidokumentet formulerer en plan for en kunnskapsbasert helse- og 

omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Helse- og 

omsorgsfeltet er et næringspolitisk satsingsområde som bl.a. forutsetter økt samhandling mellom 

privat og offentlig sektor. Norge har en uutnyttet ressurs innenfor helse- og omsorgsforskning som 

grunnlag for innovasjon og næringsutvikling i helserelaterte næringer. Næringslivet er derfor en 

viktig samarbeidspartner og medutvikler av nye løsninger og utvikling av ny relevant teknologi. I 

Stavanger-regionen er det dessuten gode forutsetninger for teknologioverføringer mellom 

medisin/helse og olje/gassnæringen, noe som gir Stavanger Universitetssykehus et godt utgangspunkt 

for innovasjon, ny teknologibruk og nært samarbeid med næringslivet. 

 
Forskning 

Forskningsmiljøet i Stavanger-regionen har tre store aktører – Universitetet i Stavanger (UiS), 

International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS). De tre 

forskningsmiljøene har stor betydning for utviklingen av regionens næringsmuligheter, forskning og 

innovasjonsevne i skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning, offentlig sektor og innbyggere.  

 

Som samfunns- og forskningsaktør spiller SUS en sentral rolle i dette. Av de ca. 7500 medarbeiderne 

har SUS 100 årsverk direkte knyttet til forskning. Om lag 140 av medarbeiderne har doktorgrad, et 

tall som er raskt voksende. Sykehuset er med andre ord en betydelig FoU-base og 

kompetansearbeidsplass med omfattende innovasjonsaktiviteter, og med sterk vekst i FoU. UiS har 

også en klar utviklingsretning mot et nyskapende og innovativt universitet, og er en av ti medlemmer 
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i The European Consortium of Innovative Universities (ECIU). ECIU er kjennetegnet av relativt 

unge universiteter med tette bånd til næringsliv og som bidrar til regional utvikling og innovasjon.   

 

Videre har begge institusjonene en utstrakt kontaktflate mot regionens innovasjonsmiljø og 

næringsliv, og spiller viktige roller i kommunesektorens store utfordringer knyttet til helse i årene 

som kommer, blant annet som følge av den demografiske utviklingen med flere eldre enn andelen 

yrkesaktive innbyggere. Fremtidens utfordringer må møtes med nye grep, det er derfor nødvendig å 

utvikle ny kunnskap og å nyttiggjøre seg etablert forskningsbasert kunnskap. Forskning innen de 

kommunale tjenestene og i sær innen helse- og omsorg er et nasjonalt satsingsområde. Alle 

kommunene i Helse Stavanger HF sitt nedslagsfelt har inngått et sett avtaler med sykehuset som 

følge av samhandlingsreformen. Delavtale 7, Samarbeidsavtale om forskning mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten har til hensikt å bidra til forskning mellom kommunenes helse – og 

omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Det er etablert et fagråd for etterlevelse av avtalen hvor 

partene er representert i tillegg til at IRIS, UIS og Rogaland fylkeskommune har observatørroller.  

Stavanger kommune inngår som en samarbeidspartner i forskningen både som arena for empiriske 

data, men i økende grad også som en forskningspartner. Kommunens plikt til å medvirke og legge til 

rette for forskning er lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven. Både i ulike plan sammenhenger og 

i konkrete innsatser er Stavanger kommunes FoU- og innovasjonsarbeid styrket, i tett samarbeid med 

UIS, SUS og IRIS. Stavanger kommune er også i ferd med å styrke sin forskerkompetanse med 

etableringen av doktorgradsstillinger i kommunen, for tiden knyttet til Helsehuset Stavanger, og med 

avtale med UiS om blant annet veiledning og sikring av forskningsfaglig kvalitet. Tre Phd 

stipendiater har for tiden såkalte brostillinger, det vil si stillinger som både er knyttet til 

forskningsmiljø og praksisfeltet i kommunen. Med andre ord, Stavanger kommune utvikler og 

posisjonerer seg for å være en mer attraktiv samarbeidspartner både som forskningspartner og 

forskningsobjekt. 

 

Næringsutvikling 

Stavanger-regionen har en rekke næringsaktører som har betydning for utviklingen av helsetjenester i 

regionen, flere av disse er knyttet opp til den nasjonale bedriftsklyngen for velferdsteknologi The 

Norwegian Smart Care Cluster. Det er videre overføringsmuligheter mellom olje- og gassnæringen 

til andre virksomhetsområder, hvor prosjektet Pumps and pipes er ett eksempel og bruk av teknologi 

for video offshore kan brukes til helsetjenester i institusjoner og private hjem. Med utgangspunkt i 

teknologikompetansen regionen besitter som energihovedstad befinner regionens forsknings- og 

helseaktører i umiddelbar nærhet til høyteknologisk kompetanse i verdensklasse.  

Et av målene i Stavanger-regionens strategisk næringsplan 2013 - 2025 er at regionen skal være blant 

Europas fremste kompetanseregioner.  Som ledd i strategien for å utvikle utdannings- og 

forskningsinstitusjoner av høy kvalitet pekes det i strategien på styrket samarbeid mellom UiS og 

SUS med etablering av et helsefakultet som et viktig grep. Næringsplanen fremhever også at det må 

legges til rette for nyskaping ved å skape gode vekstvilkår for kunnskapsintensiv næringsvirksomhet, 

noe som er særs viktig i den omstillingssituasjonen Stavanger-regionen nå befinner seg i. 

 

Samvirke sykehus - forskning og næringsutvikling 

Ved lokalisering av nytt sykehus må det legges til rette for økt verdiskaping, slik det er prioritert i 

Strategisk næringsplan. Det bør legges vekt på hvor det er størst potensial for felles 

kompetansebygging, forskning, innovasjon, utnyttelse av utstyr og spesialiserte fasiliteter. Dette har 

betydning for økt næringsutvikling og høyere verdiskaping, samt overføring av teknologi fra 

eksisterende næringer til helsefeltet.  

 
En forutsetning for å utnytte potensialet er at satsingsområdene må være tydelig formulert og at det 

etableres nært samarbeid og samhandlingsarenaer mellom sykehus, universitets- og 

forskningsmiljøer og næringsaktører. Det må skapes en infrastruktur og en kompetanseplattform som 

muliggjør næringsutvikling og innovasjon, med bl.a. laboratorier der nye tjenester og produkter kan 

prøves ut på pasientgrupper. 
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Det er en rekke mulighetsområder i skjæringspunktet mellom sykehus, forskning og næringsliv. 

Følgende områder kan løftes fram som eksempler:  

 

 Velferdsteknologi er et område hvor regionen har betydelige fortrinn i og med 

kompetanseoverføringen fra olje- og gass sektoren og den store teknologikompetansen 

regionen besitter. Stavanger-regionen har den nasjonale klyngen for velferdsteknologi, som 

ledes av Ipark. Mer enn 50 bedrifter nasjonalt er tilknyttet arbeidet, hvor i tillegg rundt 20 

offentlige og FoU-aktører deltar. De næringsmessige aspektene er knyttet til 

tjenesteleveranse på eksisterende infrastruktur, utvikling av standardisert sensorteknologi og 

brukervennlige smartløsninger, fjerndiagnose og hjemmebehandling, etablering av et 

nasjonalt testsenter gjennom en storskala Living Lab. Felles forskningsinfrastruktur er 

etablert mellom UiS og SUS når det gjelder CORE og SAFER, og inkluderer felles TTO 

(Prekubator) og felles bibliotek.  

 

 Simulering, modellering og robotisering, hvor regionen har stor kompetanse i 

utgangspunktet, også dette basert på overføring fra olje- og gassindustrien. Her er 

mulighetene bl.a. knyttet til simulering av arbeidsprosedyrer, datafangst via sensorer, 

utforsking av livsstilretninger og sannsynliggjøring av fremtidige behandlingsbehov, 

utprøving av ny teknologi, utforskning av optimal og grønn logistikk, kompetansetrening og 

optimalisert drift ved bruk av roboter. Et eksempel på eksisterende samarbeid er SAFER, et 

simulerings- og forskningssenter innen akuttmedisin etablert i 2006, som et samarbeid 

mellom SUS, UiS og Lærdal Medical og som har hatt stor betydning for fagutviklingen 

innen akuttmedisin og pasientsikkerhet. 

 

 Mat og ernæring hvor regionen allerede er en viktig mat- og måltidsaktør. Mat er definert 

som en av regionens klyngesatsinger i Strategisk næringsplan, og det er betydelig potensial 

knyttet til det å innarbeide mat og ernæring som del av behandlingen med brukertilpassede 

menyer, etablere uttestingsarenaer for nye matkonsepter, og utvikle nasjonalt 

kompetansesenter for mat og helse. Gjennom de ulike organisasjoner og bedriftsaktører 

lokalisert i Måltidets hus i iPark, er matklyngen forankret i samme område som The 

Norwegian Smart Care Cluster og oppstår det innovasjon og synergier. 

 

 Risikostyring og samfunnssikkerhet er et annet fagfelt for samarbeid, hvor UiS har et 

sterkt og tverrfaglig fagmiljø for utdanning og forskning samlet i Senter for risikostyring og 

samfunnssikkerhet (SEROS). Nødetatene (politi, brann og redning, helse) etablerte nylig 

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). SUS har en omfattende forsknings- og 

undervisningsvirksomhet knyttet til helsemessig beredskap. Dette er et område for 

videreutvikling i et nært tverrfaglig samarbeid. 

 
Forskningsaktiviteten Ved SUS og samarbeidet med UiS er viktige ledd i arbeidet med å utvikle et 

helsefakultet. Det er etablert et nært samarbeid mellom UiS og SUS om utviklingen av et 

helsefakultet, samt nettverk for medisinske vitenskaper, og for forskning, utvikling og utdanning 

innenfor helse og medisin. Målet er å styrke helseforskning, utvikle PhD-spesialiseringen i helse og 

medisin, og utvikle utdanningstilbud innen helsefag, bl.a. kiropraktikk. Nettverket er et samarbeid 

mellom UiS, SUS, Norsk Luftambulanse, lærings- og forskningssenteret SAFER og Norsk 

kiropraktorforening (ref Melding om Universitetsbyen Stavanger).  

 

Referanser og rammeverk for samlokaliseringene av sykehus og universiteter 
Det er en internasjonal trend og et nasjonalt utviklingstrekk at universitet og sykehus samlokaliseres.  
Et eksempel er Trondheim. Her har NTNU og St. Olavs Hospital et strategisk samarbeid om 

etablering av en felles campus der alle helse- og sosialfagutdanningene ved NTNU og Høgskolen i 

Sør-Trøndelag samles i et nytt helsefakultet. Målet er å skape forutsetninger for enda bedre 

helsefaglig utdanning og forskning, større kunnskap om organisasjon og samfunn og en utdanning 

som støtter opp om pasientenes behov. 



 

 

20 

 
Ved utbygging av Oslo universitetssykehus ble det lagt spesielt vekt på samspillet mellom sykehus 

og næringsliv. Det ble bl.a. lagt vekt på å sette av arealer i randsonen, for at bedrifter skulle kunne 

utvikle seg i tilknytning til virksomheten ved sykehuset og universitetet. 

 
IRIS har sett på sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Disse byene har vektlagt fysisk 

tilrettelegging for samarbeid mellom sykehus og universitet gjennom bruk av felles laboratorier og 

undervisningsrom. Det opplyses at en etablerer samarbeid om stillinger, for eksempel blir leder av 

klinisk institutt forskningsleder ved sykehuset. Videre skal koblingen mellom medisin og ingeniørfag 

gi resultater i form av patenter og etableringer. 

 
Denne utviklingen har to aspekter som antas å henge sammen: 

 geografisk samlokalisering for å lette samhandling og kommunikasjon 
 organisatorisk integrering i ulike varianter 

 
Ved lokaliseringen av SUS er det gitt størst oppmerksomhet til det geografiske aspektet og på de 

gevinstene dette vil innebære for samhandlingen med aktører utenfor sykehuset. Det er imidlertid 

fullt mulig at institusjoner og organisasjoner kan samhandle godt på tvers av geografisk avstand. En 

vellykket samlokalisering vil avhenge av hvordan den skjer, funksjonelt og arkitektonisk, og hvordan 

den følges opp organisatorisk.  

 

For å oppnå en næringsmessig gevinst ved samlokalisering kreves det en organisasjonsmodell som er 

godt forankret og som har en tydelig felles visjon, og som er basert på vilje til å satse i et langsiktig 

perspektiv. Dette punktet, sammen med arkitektur og funksjonalitet, understrekes i rapporten Oxford 

Research har utarbeidet for Universitetsfondet. Det må også etableres en logistikk og en struktur som 

legger til rette for dette, der bl.a. ny teknologi raskt kan tas i bruk. Et mulig virkemiddel kan være å 

etablere en egen avdeling med ansvar for kommersialisering av ideer og produkter som utvikles ved 

universitetssykehuset. 

 

Det er etter rådmannens vurdering en mangel, og metodisk svakhet, ved sykehusets 

utredningsmaterial at de ikke vurderer de ulike alternativene med utgangspunkt i samme premisser. 

Det foregår allerede i dag et betydelig samarbeid mellom sykehuset, universitetet, institusjoner for 

øvrig på Ullandhaug og øvrige steder i regionen. En vurdering av hvilke tiltak som kunne styrket 

dette samarbeidet, forutsatt lokalisering på Våland eller Stokka, er utelatt fra konseptrapporten. 

 
Ullandhaug sett i et næringsutviklings- og forskningsperspektiv 

Fagmiljøene på Ullandhaug er sentrale i regionens forsknings- og innovasjonsmiljø. Foruten UiS og 

IRIS med flere felles forskningssentra, er IRIS Forskningsinvest, Prekubator TTO, Ipark og 

Innovasjon Norge lokalisert i innovasjonsparken like ved UiS. Videre har større næringsaktørers 

FoU-avdelinger innen mat- og måltidsnæringer tilholdssted på Måltidets hus. Samlokaliseringen av 

disse aktivitetene, og det nære naboskapet med UiS, er et resultat av en bevisst politikk som går 

tilbake til selve etableringen av Universitetsområdet. Randsoneaktivitetene sees som viktige for 

synergien mellom universitets- og forskningsmiljøene, innovasjonsaktivitetene og samhandling med 

næringsaktørene.  

 

Det er konsensus blant aktørene innen universitets- og forskningsmiljøene, og blant næringsaktører, 

om at samlokalisering på Ullandhaug vil føre til synergier og kompetansebygging for UiS og SUS og 

at det vil være det beste grunnlaget for innovasjon og næringsutvikling, f.eks. knyttet til de 

mulighetsområdene som er beskrevet ovenfor. Hovedbegrunnelsen er at det vil være enkelt å 

samlokalisere utdanning og forskning mellom SUS og UiS og at innovasjonsparkens aktører blir en 

del av miljøet.  

 

En fersk rapport fra Innovasjon Norge, utarbeidet i samråd med næringsaktører, universitets- og 

forskningssektoren og offentlige aktører, konkluderer med at nytt sykehus bør knyttes tett opp til 

UiS, forskningsmiljøer og næringsaktører. Rapporten viser til samlokalisering som en forutsetning 
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for å skape miljø for nært samarbeid og synergier. Rapporten fremhever viktigheten av møteplasser 

fysisk og virtuelt, samt behovet for å bygge ned barrierer. Det fremholdes at innovasjon og 

næringsutvikling vil kunne oppstå i grenselandet mellom medisinsk personell med kompetanse på 

pasienter og sykdomsforløp, og ulike næringsaktører/teknologer som kan utvikle og realisere nye 

konsepter til bærekraftige innovasjoner og forbedrede helsetjenester. 

 
UiS har utredet potensialet for et helsefakultet i Stavanger. Med en stor sykepleierutdanning, en 

mulig kiropraktorutdanning og kompetanse ved SUS til å kunne tilby den kliniske delen av 

utdanningen i medisin, ligger mye til rette for at Stavanger kan få en sterkere posisjon innen 

helsefaglig utdanning og forskning. Ved etablering av et helsevitenskaplig fakultet er den 

geografiske samlokaliseringen sentral for å lette samhandling og kommunikasjon. Ved plassering av 

SUS på Ullandhaug vil det være en rekke randsoneaktivitet i umiddelbar nærhet. Ipark, IRIS, 

Måltidets hus, Prekubator TTO, gründermiljøer, studentinkubator og andre innovasjonsaktører utgjør 

en viktig faktor for forskning som kan resultere i nye produkter og selskaper, i nært samarbeid med 

UiS og SUS. Med den samlede fagkompetansen og fysiske infrastrukturen i form av lokaler og utstyr 

vil samlokalisering av SUS, UiS og innovasjonsparken kunne utnyttes på en god måte. 

 

UiS har en rekke utdannings- og forskningsmråder i grenseflaten til SUS sine arbeidsfelt, 

helsefagene er i denne kategorien, men også teknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet er 

tangerende områder. De sistnevnte er fagområder som ved plassering på Ullandhaug, og forutsatt en 

vellykket organisatorisk integrering, vil kunne gi grobunn for økt grad av samhandling, utvikling og 

forskning. En samlokalisering av SUS og helsefakultet vil kommunikasjons- og samhandlingsmessig 

styrkes av nærhet til øvrige tangerende forskningsområder. 

 
Våland i et næringsutviklings- og forskningsperspektiv 

I notatene som følger konseptrapporten er det gitt størst oppmerksomhet til det geografiske aspektet 

og på de gevinstene dette vil innebære for samhandlingen. Det er imidlertid fullt mulig at 

institusjoner og organisasjoner kan samhandle godt på tvers av geografisk avstand. En vellykket 

samlokalisering vil avhenge av hvordan den skjer, funksjonelt og arkitektonisk, og hvordan den 

følges opp organisatorisk.  

 
Dersom SUS blir værende på Våland vil samspillet mellom SUS, UiS, forsknings- og 

innovasjonsmiljøene og næringsaktørene utvikles på en annen måte, og ta utgangspunkt i de 

løsningene som har fungert så langt. En må anta at disse kan utvikles og forsterkes slik at det kan 

etableres prosjekter og samarbeidsarenaer som kan føre til nye produkter og ny næringsvirksomhet.  
Avstanden mellom Våland og Ullandhaug er relativt kort. Det vil allikevel være mer krevende å 

oppnå felles bruk av forskningsfasiliteter, laboratorier og auditorier, felles møteplasser og 

testområder.  
 

Med utgangspunkt i aspekter knyttet til næringsutvikling, forskning og innovasjon vurderer 

rådmannen Ullandhaug som det foretrukne alternativet for et nytt sykehus. 

 

 

Gjennomføringsmulighet og tidsaspekt 

 

Våland 

Utbyggingen av byggetrinn 1 forutsetter rivning av flere bygg i den østlige delen av tomten. Det 

legges til grunn at Teknikken-tomten skal erverves for fremtidige sykehusformål. Det må derfor 

antas det er brukbare riggmessige forhold innenfor sykehusområdet, og at naboer ikke vil bli berørt 

av byggearbeider, utover det som må påregnes ved denne typen utbygginger. 

 

Ved siste utbyggingstrinn på Våland forutsettes det at eksisterende sykehusbebyggelse erstattes av 

nybygg. På dette tidspunktet vil sentrale og østlige deler av sykehustomten allerede være utbygget og 

ikke gi rom for riggplass i byggeperioden. Dette vil gi mer utfordrende byggeforhold, med trangere 

riggmuligheter og mer eksponering av byggeaktiviteter inn mot eksisterende boligområder. Det er 
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likevel ikke grunnlag for å si at ulempene blir vesentlig større her, enn det som må påregnes ved en 

hver større omforming i de sentrale byområdene. Vurdert ut fra nabolagsperspektivet vil 

Vålandstomten uansett stå foran en betydelig byomforming ved eventuell flytting av sykehuset. 
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Ullandhaug 
Det er ingen særlige omstendigheter på Ullandhaug som tilsier at det vil medføre spesielle ulemper 

for omgivelsene ved utbygging på Ullandhaug.  

 

 

Vurdering av skisseprosjektene; tilpasning til landskap og bystruktur  

 

Våland 

Skissen for et nytt sykehus på Våland viser hvordan området mellom eksisterende sykehus og 

«teknikken»-tomten kan utbygges i et byggetrinn 1. Forslaget består av en base på tre etasjer, som 

rommer en stor andel av det totale byggeprogrammet. Basen ligger lavt i terrenget og utnytter den 

bratte skråningen opp mot Armauer Hansens vei. Sengepostene er plassert over basen, som to 

avlange bygningskropper i nord-/sørretning. Disse er trukket noe tilbake fra Armauer Hansens vei. 

Total byggehøyde på forslaget til sykehus er 10 etasjer + parkeringsetasje. 

 

Nybygget vil gi en moderat eksponering mot veien i nord og mot boligbebyggelsen i 

Vålandsskråningen. Plassering og retning av sengepostene sikrer en god visuell kontakt gjennom 

sykehusområdet, mellom Våland og de sørlige bydeler. Solmessig antas det at nybygget ikke vil 

medføre vesentlige uheldige skyggelegginger av områdene nord for sykehuset. Muligheten for ny 

hovedinngang mot sør, som etableres ved fremtidige utbyggingstrinn, vil gi en bedre plassert og mer 

attraktiv inngangssituasjon for sykehuset. Ny gangstruktur i sykehuset vil gjøre bygget mer 

oversiktlig og enklere å orientere seg i. 

 

Noen momenter ved konseptskissen bør videreutvikles ved en eventuell realisering av sykehuset på 

Våland. Spesielt gjelder dette etablering av en offentlig tverrforbindelse som reduserer 

barrierevirkningen av bygningsmassen.  

 

Sykehustomten er på alle kanter omgitt av småskala boligbebyggelse. På nordsiden er det fire 

boliggater som «stanser» mot langsiden av sykehustomten. Et overordnet mål i kommunens 

planlegging er å etablere gode gang- og sykkelforbindelser mellom de ulike bydelene. 

Et nytt sykehusbygg på Våland vil bli fysisk sammenbygget med den eksisterende 

sykehusbebyggelsen. Som en konsekvens vil dette gi en sammenhengende bebyggelse på om lag 450 

meters lengde i retning øst/vest. I skissen er det angitt en krysningsmulighet nord/sør, gjennom 

nybygget. Denne forutsetter bruk av trapper / heis inne i bygget, og begrenses blant annet av byggets 

åpningstider. Gjennomgangen i sykehuset vil være positiv, men vil ikke fullt ut tilfredsstille behovet 

for en allmenn åpen forbindelse gjennom området. Den vil ikke være døgnåpen og vil ikke være 

egnet for syklende. Det må arbeides videre med å utvikle en bedre, mer fullverdig tverrforbindelse. 

Planene for byggetrinn to viser en videre utvidelse av bebyggelsen i østlig retning. Dette vil medføre 

en ytterligere forlengelse av den sammenhengende bebyggelsen i retning øst/vest. 

 

 

Ullandhaug 

Skisseforslaget fra Helse Stavanger tar utgangspunkt i en bebyggelse bestående av flere enkeltbygg, 

som er organisert som en relativt kompakt gruppe langs den planlagte kollektivtrasèen. Byggene er 

fysisk sammenknyttet via flere gangbroer. Bebyggelsen danner en kvartalsmessig urban struktur i 

området, med innslag av flere torg og plassdannelser. Strukturen i bebyggelsen er relativt fleksibel 

og åpen, og gir mange muligheter for tilpasning til ulike programmer og skalamessig tilpasning til 

naboområder. Selve strukturen i konseptet kan gi visse assosiasjoner til St.Olavs hospitalet i 

Trondheim. 

 

Skissen viser flere byggetrinn for området, hvor trinn 1 fremstår mest gjennomarbeidet. Trinn 2 

fremstår noe mer idèmessig og må kunne forstås som en struktur med ulike fremtidige muligheter. 

Gjennom utarbeidelsen av skisseforslaget har det vært en løpende nær dialog mellom 

sykehusgruppen og planavdelingene i Stavanger kommune. Skisseforslaget bygger, et godt stykke på 

vei, opp under de intensjoner som det legges opp til i områdereguleringen for universitetsområdet. 
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Det er likevel noen momenter ved forslaget som bør videreutvikles ved en eventuell realisering av 

sykehuset på Ullandhaug: 

- Byggetrinn 1 legger til grunn delvis bruk av overflateparkering, som ved senere byggetrinn 

tenkes integrert i fremtidige nybygg. Dette er ikke i tråd med prinsippene i overordnede 

regionale og kommunale planer for tilrettelegging for mer bærekraftige transportløsninger. 

Det vil virke urimelig om fremtredende offentlige virksomheter unngår føringer som 

kommunen pålegger andre utbyggere i regionen. Ved valg av lokalisering på Ullandhaug må 

det påregnes at bilparkering skal etableres i arealeffektive parkeringshus.  

- Skisse for fremtidige byggetrinn viser en struktur som tar i bruk størstedelen av den sørlige 

delen av universitetsområdet. Ut i fra skissematerialet er det noe uklart hvor stor del av 

tomten som tenkes brukt for fremtidige sykehusformål. Både på bakgrunn av sykehusets 

oppgitte fremtidige arealbehov og universitetets og randsonevirksomhetenes behov for 

fremtidig arealreserver, bør det tas høyde for en større tetthet i området enn det sykehuset 

alene vil gi grunnlag for. Det bør legges til rette for at ulike randsonevirksomheter har 

tilstrekkelige og fleksible utvidelsesmuligheter i området. 

- I områdereguleringen som er under utarbeidelse for universitetsområdet, legges det opp til et 

grøntbelte i øst/vest-retning, rett sør for området som er vist som byggetrinn 1 for et nytt 

sykehus. Forbindelsen forener flere hensyn, blant annet en viktig gangforbindelse som ved 

en eventuell fremtidig broforbindelse over E39 vil kunne knytte området sammen mot 

Sørmarka. I tillegg er det registrert flere viktige naturkvaliteter i området, som kan ivaretas i 

denne grøntforbindelsen. Byggetrinn 2 i skissen fra Helse Stavanger bygger i prinsippet ned 

denne forbindelsen. Ved en lokalisering av sykehus på Ullandhaug må fremtidige 

utbygginger ta hensyn til disse kvalitetene. 

 

 

 

Konklusjon 

 
Helse Stavanger HF har sendt konseptrapport for lokaliseringsvalg av Stavanger Universitetssykehus 

på høring. Kommunens rolle er å gi et høringsinnspill til en beslutning som skal tas av Helse Vest, og 

senere støtte aktivt opp omkring den beslutning som tas. 

 

Våland og Ullandhaug er to ulike konsepter for sykehusutbygging, og har ulike kvaliteter og 

utfordringer. 

  

- Våland-alternativet er et konsept tett integrert i bystrukturen, med meget god tilgjengelighet 

for alle typer brukere og nærhet til et betydelig antall eksisterende og potensielle nye boliger 

og arbeidsplasser. Dette er et alternativ som vil styrke det vedtatte byutviklingsgrepet i 

Stavanger og regionen. 

- Ullandhaug-alternativet er et campus-konsept, som gjennom samlokalisering med 

universitetet, forskning og innovasjonsmiljøer har gode forutsetninger for å lykkes med å 

styrke regionens innovasjonsevne, klyngeutvikling og framtidsrettede arbeidsplasser.  

 

Det er også utredet et alternativ med nytt sykehus på Stokka i Sandnes. Som følge av lokalisering i 

kjerneområde landbruk, vurderer rådmannen at dette er et alternativ som bare er aktuelt dersom de to 

øvrige alternativ ikke er realiserbare. Rådmannen vurderer at både Våland og Ullandhaug-

alternativene er gjennomførbare, og vil gi gevinster. For begge alternativene må de sterke sidene 

sikres og de mer utfordrende sidene løses.  

 

Rådmannen har vurdert om det på denne bakgrunn er rett å gi en entydig anbefaling. Det er mange 

hensyn å ta i betraktning når en så viktig strategisk beslutning skal forberedes.  

  

Rådmannen velger å anbefale at Vålands-alternativet og hensynet til byutviklingen prioriteres. Dette 

med bakgrunn i de overordnede føringer for byutvikling og arbeidsplasslokalisering som er nedfelt i 
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statlige, regionale og kommunale styringsdokumenter. Slik anbefaling hviler på en forutsetning om at 

det i det videre arbeidet tas grep som vil bidra til å sikre gode og framtidsrettede løsninger for 

samhandling og samarbeid mellom sykehus og forskning og utdanning og næringsliv. 
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