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Notat 
 

Til:       
Høringsinstansene 

 
Fra: 
Kari Gro Johanson 
 
Kopimottakere:  
 
 
Dato:   30.06.2015 
Arkivref: 2015/3060 - 70563/2015 

          

 

Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF, Prosjekt 
sykehusutbygging 
 
Helse Stavanger HF sender herved konseptrapporten for Prosjekt sykehusutbygging på 
høring. 

Mandatet for konseptfasen har vært å utrede følgende alternativ for planleggingen 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 

Høringsdokumentet (konseptrapporten) med vedlegg kan lastes ned fra 
sus.no/sykehusutbygging.   

Høringsfristen er satt til 30. september 2015.  

Høringskommentarene sendes på mail til: sykehusutbygging@sus.no  

og som post til: 

Helse Stavanger HF, Prosjekt Sykehusutbygging, postboks 8100, 4068 Stavanger. Merk 
konvolutten: «Konseptrapport». 

Det presiseres at administrerende direktør og styret i Helse Stavanger HF ikke har 
konkludert med hensyn til hvilken tomt og hvilket konsept som anbefales å gå videre til 
forprosjektfasen. Dette avventes til etter at høringsprosessen er avsluttet. Av den grunn 
vil det være kapitler i vedlagte konseptrapport som ikke blir ferdigstilt før etter at 
høringsprosessen er avsluttet.  
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Helse Stavanger HF oppfordrer alle berørte aktører til å gi innspill og synspunkter. 
Høringskommentarene vil være viktige i det videre arbeidet høsten 2015 med å 
ferdigstille konseptrapporten og ta stilling til hvilken tomt og hvilket konsept som vil bli 
anbefalt å gå videre til neste fase. 

Høringskonferanse: 

Det vil bli arrangert en høringskonferanse i auditoriet på Stavanger 
Universitetssjukehus den 18. august fra 15:00 -17:00. Påmelding til høringskonferansen 
sendes via mail til: sykehusutbygging@sus.no, med angivelse av navn på deltager(e).  

Det legges opp til en gjennomgang av de ulike alternativene, informasjon om 
høringsprosessen, og det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål. En representant fra 
Nordic COWI (arkitekt- og ingeniørgruppen) og hele prosjektteamet vil være tilstede på 
høringskonferansen. 

Høringsprosessen: 

Det bes spesielt om tilbakemelding på: 

1) Vurderingskriteriene (kapittel 10) 

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. 

Videre prosess:  

Høringskommentarene vil bli oppsummert og inkludert i et separat kapittel i 
konseptrapporten. Samtlige høringskommentarer inkludert sammendrag vil bli samlet i 
en separat rapport og vedlagt den endelige konseptvalgrapporten. 

 

Med vennlig hilsen 

Inger Cathrine Bryne, 
Administrerende direktør       Kari Gro Johanson, 
          Prosjektdirektør 
           
 
 
 
Ved behov for ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Kari Gro Johanson, tlf. 913 22 984 
Eli Rostrup, tlf. 974 27 892 
Beate Ekornes, tlf. 473 85 504  
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