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1 Innledning 

Faveo har på oppdrag fra Helse Stavanger HF gjennomført ROS-analyse i Prosjekt sykehusutbygging. 

Prosjektet er i avsluttende i konseptfase som inkluderer kvalitetssikring av konseptvalg (KSK), se prosess-

modell nedenfor. Ved avsluttet konseptfase skal ett konsept og en tomt videreføres til forprosjektfasen. 

 
Figur 1-1 Hovedelementer i et samlet prosjektforløp, ref. Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 

Det er lagt opp til en omfattende høringsprosess før endelig konseptvalg besluttes. 

ROS-analysen inngår som del av beslutningsgrunnlaget for konseptvalg. ROS-analysen er basert på gitte 

forutsetninger og rammebetingelser.  

Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Analysemetoden 

er tilpasset et hensiktsmessig overordnet nivå, gitt prosjektets konseptfase 

Oversikt over forkortelser som benyttes: 

Forkor-
telse Betydning 

Forkor-
telse Betydning 

HFP Hovedfunksjonsprogram SPR Skisseprosjekt 

DFP Delfunksjonsprogram FP Forprosjekt 

RFP Romfunksjonsprogram DPR Detaljprosjekt 

HPU Hovedprogram utstyr OTP Overordnet teknisk program 

BUP Brutto utstyrsprogram TP Teknisk program 

NUP Netto utstyrsprogram KSK Kvalitetssikring konseptvalg 

B1-B4 Beslutningspunkt 1-4     

Figur 1-2 Forkortelser 

 

 

  



 
 Helse Stavanger HF. Prosjekt sykehusutbygging. Alternativer. ROS-analyse september 2015         

 

 Side 2 
 

2 Prosjektbeskrivelse 

Her gis en kort beskrivelse av prosjektet Sykehusutbygging Stavanger. Det henvises for øvrig til prosjektets 

underlagsdokumentasjon (se kapittel 5.7 Referanseliste) for mer informasjon om prosjektet. 

2.1 Prosjekts mål  

Prosjektets målstruktur vises i figur nedenfor. 

 
Figur 2-1 Prosjektets målstruktur 

Prosjektets mål inngår som en del av grunnlaget for ROS-analysen. Prosjektets mål på ulike nivåer beskri-

ves derfor nedenfor. 

2.1.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet for Prosjekt sykehusutbygging er at det på sikt oppnås et helsemessig godt og samfunns-

økonomisk effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i opptaksområdet for Helse Stavanger HF.  

Prosjektet skal sikre at en bygger på bærende element for et fremtidig og kvalitetsmessig godt tilbud i 

spesialisthelsetjenesten - i tråd med lover og forskrifter, planer og strategier på nasjonal og regionalt nivå  

Prosjektet skal bidra til å oppfylle spesialisthelsetjenestens hovedformål som er å tilby befolkningen helse-

hjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, invol-

verer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjenge-

lige og rettferdig fordelt 

Prosjektet skal bidra til å understøtte at spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til utdanning av helse-

personell, opplæring av pasienter og pårørende samt forskning, ivaretas på en god og fremtidsrettet måte.  

Sykehuset er en av de største arbeidsplassene i regionen, og har en viktig funksjon i samfunnet også utover 

det å sørge for helsetjenester til befolkningen. Et nytt sykehus skal bygges i tråd med gjeldende miljøkrav, 

og bl.a. bidra til å nå mål om reduksjon av CO2-utslipp. Nullvekst i biltrafikk er et eksempel på et slikt mål, 

som også et nytt sykehus skal bidra til, ved å legge til rette for kollektivtilbud og gang-/sykkelmulighet for 

ansatte.  

Oljenæringen har over mange år vært viktig i Stavangerregionen. I en tid der det skjer en omstilling i denne 

sektoren, ligger det et potensiale til økt næringsutvikling og verdiskaping for samfunnet ved et bedre sam-

arbeid mellom næring, universitet og sykehus innen helserelatert virksomhet. En slik satsing vil også være 

i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets strategi for forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). 

2.1.2 Effektmål  

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

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

Mål for Helse Stavanger HF beskrevet i «Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013-2017» og er identiske 

med regionale mål beskrevet i regional mål- og strategiplan «Helse2020». Disse er: 

 Trygge og nære sykehustjenester 

 

Pasienters- og  
ansattes perspektiv 

Prosjekt 
perspektiv 

Samfunnsmål 
  (se hensikt) 

Effektmål 

Resultatmål Resultatmål Resultatmål 

ressurser 

K
ri

ti
s

k
e

 s
u

k
s

e
s

s
fa

k
to

re
r 

ressurser 

Prosjekteiers  
perspektiv 

ressurser 
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 Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 

 En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon 

I arbeidet med å nå målene er det utpekt 6 strategiske satsningsområder hvorav ett kan knyttes direkte til 

Prosjekt sykehusutbygging. Dette er «Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og be-

handling».  

Overordnet effektmål for Prosjekt sykehusutbygging er at «Helse Stavanger HF i perspektivet 2025-2040 

skal ha et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud for sin befolkning».   

Effektmål er beskrevet ved etableringen av Prosjekt sykehusutbygging (Styresak 132/11B Sykehusutbyg-

ging i Helse Stavanger HF – prosess og innhold for det videre arbeidet). Her står: 

«Framtidig bygningsmasse må være tilpasset de helsetjenester som skal utføres, og må derfor støtte opp 

og ivareta følgende:  

 Ha lagt til rette for at bygget inviterer til organisatorisk nytenking som støtter opp om verdiene kva-

litet, trygghet og respekt, samtidig som det gir grunnlag for økonomisk effektiv drift innenfor gitte 

rammer 

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

og funksjonalitet 

 God logistikk (pasienter og pårørende, ansatte og varer) 

 Tilstrekkelig bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (lettere å tilpasse arealene til nye 

funksjoner og ny metodikk) kombinert med god bygg- økonomi 

 Mulighet for fleksible driftsformer og fleksibel utnyttelse av lokaler og utstyr. 

 Tilrettelagt for undervisning, opplæring og forskning 

 Tilrettelagt for at gode medisinsk-faglige funksjoner kan videreutvikles 

 Tilrettelagt for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring (i samspill med pårø-

rende) 

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

 Tilrettelagte arealer for intern økt samhandling mellom fagmiljøer. 

2.1.3 Resultatmål og prioritering 

Rangering av målparametrene i «jerntrianglet» er i denne fasen i prosjektet1: 

1. Kostnad 

Gjennomføring av innenfor kostnadsrammen (P85-verdi) på 8,0 Mrd. inkl. mva, eksklusiv prisstig-

ning og finansieringskostnader. Prisdato er juni 2014.  

2. Kvalitet 

Kvaliteten i henhold til gitte spesifikasjoner. 

3. Tid. Gjennomføring i henhold til prosjektets fremdriftsplan og milepæler2.  

2.2 Konseptvalg 

ROS-analysen bidrar med deler av underlaget for endelig valg av lokaliseringsalternativ. I dette valget vil i 

tillegg totaløkonomi og en rekke kvalitative evalueringskriterier legges til grunn for beslutningen. 

                                                      
 
1 I kvalitetssikringsregimet som prosjektet er underlagt skal disse målparametrene rangeres. Det tilføyes 
for øvrig at ytelse i nasjonale og internasjonale fagmiljøer i stadig større grad benyttes som målparameter 
til erstatning for kvalitet. Årsaken til denne utviklingen er ønsket om sterkere vektlegging av livsløpsper-
spektivet. Det refereres her til prosjektets effekt- og samfunnsmål. 
2 Fremdriftsplanen for byggetrinn 2 foreligger foreløpig som en grov skisse og er i nåværende fase lite 
styrende 
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2.3 Alternativene 

ROS-analysen omfatter 3 alternativer knyttet til ulike lokasjoner/tomter samt 0-alternativet med fortsatt 

drift på Våland. Tomtealternativene er Våland og Ullandhaug i Stavanger og Stokka i Sandnes. Se kart-

skisser nedenfor. 

Konseptanalysen omfatter også 0-alternativet. Men dette alternativet er ikke omfattet av denne ROS-ana-

lysen. 

 
Figur 2-2 Lokaliseringsalternativer 
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Overordnede løsningsskisser for alternativene vises nedenfor. For detaljerte beskrivelser henvises til pro-
sjektets konseptrapport og andre underlagsdokumenter 

2.3.1 Ullandhaug  

Nedenfor vises et oversiktsbilde over utbyggingsområdet 

 
Figur 2-3 Utbyggingsområdet Ullandhaug 

2.3.2 Våland  

Nedenfor vises et oversiktsbilde over utbyggingsområdet på Våland, som er lokaliseringen for eksiste-

rende sykehus i Stavanger. 
 

 
Figur 2-4 Utbyggingsområdet Våland 

 

2.3.3 Stokka  

Stokka ligger i Sandnes kommune. Løsningsskissen vises nedenfor. 
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Figur 2-5 Utbyggingsområdet Stokka 

 
For plandetaljer bygg og utomhus henvises til konseptrapport og øvrige grunnlagsdokumenter. 
 

2.3.4 0-alternativet  

Oversiktsbilde av 0-alternativet  

 
Figur 2-6 0-alternativet Våland 
 

2.3.4.1 0-alternativet – definisjon og metodikk for utarbeidelse 

0-alternativet er utarbeidet ut fra følgende forutsetninger hentet fra Helsedirektoratets veileder for tidligfa-

seplanlegging:  

• ”0-alternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten og 

bygg over byggets resterende levetid, med minst mulig kostnader. Dette er den aktuelle og rele-

vante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. Kalles også et referansealter-

nativ eller et utsettelsesalternativ.  
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• 0-alternativet skal fremstilles sammenlignbart med de øvrige alternativene når det gjelder plan-

horisont og hvilke konsekvenser det har for investering og drift. Det vises også til veileder nr. 8 0-

alternativet, datert 28.04.2010 utgitt av Finansdepartementet.”  

Det er ikke entydig hvordan begrepet ”opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten” skal tolkes. 

Prosjektet har tatt som utgangspunkt at 0-alternativet i forhold til funksjonalitet ikke forbedrer dagens 

situasjon ut over å legge til rette for økt aktivitet.  

I forhold til å ”opprettholde akseptabel ytelse for bygg” har prosjektet lagt til grunn at det gjennomfø-

res en full teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse i henhold beregninger av teknisk 

oppgraderingsbehov slik det fremkommer i Multimap-rapport fra Multiconsult.  

 

2.3.4.2 0-alternativet – arealer  

 
Basert på tilnærmingen beskrevet i kapitlet over vil 0-alternativet ha et behov for arealutvidelse på 
10.239 m2 netto funksjonsareal. Med en forventet brutto/nettofaktor på 2,0 gir dette et nybygg på ca. 
21.000 m2. (inkl. apotekbygget) 

 
Hovedtyngden av arealutvidelsen vil være knyttet til senger og poliklinikker. 

 

2.4 Prosjektets organisering  

Prosjektstyringen ivaretas av styringsgruppa som er oppnevnt av sykehusledelsen og har følgende 

sammensetning: 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne  

Divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes 

Divisjonsdirektør Svein Skeie 

Divisjonsdirektør Emma H Manin 

Sjeflege  Kjetil Hustoft 

Divisjonsdirektør Sverre Uhlving 

Klinikkdirektør Henning Garsjø 

Kst. Divisjonsdirektør 

Personaldirektør 

Anne Ree Jensen  

Maiken H Jonassen 

Fagdirektør Stein Tore Nilsen 

Økonomidirektør Bjørn Munthe 

Informasjonssjef Gottfred Tunge 

 

Tillitsvalgt Egil Olsen 

Foretaksverneombud Linda Marie Schouw 
 
Fram til skisseprosjektet ble ferdigstilt, var i tillegg følgende grupper etablert og bidro i arbeidet:  
 
Brukergruppe Teknikk: 

Jan Åge Moen, leder 

Oskar Moen 

Lasse Husebye 

Ivar Terje Solberg 

Yngvar Skar, Helse Vest IKT 

Rolf Helge Næsheim 

Tom Ståle Lyngøy 

Birte Helland 

Arnfinn Arnesen (DVO) 
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Egil Olsen/Sigve Romslo (Fagforbundet) 

Marit S. Myrland (prosjektledelsen) 
 
Brukergruppe Klinikk medisin: 

Henning Garsjø, leder 

Reidun L. N. Johansen 

Geir Lende 

Svein Skeie 

Kjetil Hustoft/Jan Erik Nilsen 

Astrid Rygh 

Wenche Undheim (DVO) 

Aud H. Riise (NSF) 

Marit Qvam (prosjektledelsen) 
 
Brukergruppe Klinikk Støttefunksjoner: 

Hans Tore Frydnes, leder 

Gunn S Dale 

Susanne Buhr-Wildhagen 

Kjell Ragnar Thu 

Terje Bakkelund 

Jan Petter Larsen 

Vigdis Holst-Jæger (HVO) 

Janne Kristine Bethuelsen (legeforeningen) / Krisitne Hegelstad Benson 

Eli Rostrup (prosjektledelsen) 
 

Det ble etablert en prosjektorganisasjon på seks personer fra januar 2015. Prosjektdirektør rapporterer til 

AD, som er prosjekteier.  

I tillegg ble det under arbeidet med skisseprosjektet (januar-juni 2015) jobbet på tvers mellom prosjektet, 

arkitekt/ingeniørgruppe, brukergrupper (se over) og ledelsen. 

Det er etablert en ekstern referansegruppe med de viktigste interessentene (se lenger bak), disse møtes 

månedlig for informasjon om prosjektet, og for å gi innspill og råd. Referansegruppen hadde sitt siste møte 

i juni 2015, se kapittel 4.2 for deltakere i denne gruppen.  

Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. 
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2.4.1 Prosjektets organisasjonskart 

 
Figur 2-7 Prosjektets organisasjonskart 

2.5 Fremdriftsplan konseptfase, høsten 2015  

Prosjektets fremdriftsplan for konseptfasen vises nedenfor: 
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Figur 2-8 Prosjektets fremdriftsplan med beslutningsmilepæler 
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3 Gjennomføring av ROS-analysen 

3.1 Målet for analysen 

I oppdragsbeskrivelsen er gitt at det skal gjennomføres en kvalitativ ROS-analyse. I kvalitative ROS-ana-

lyser beskrives et prosjekt eller et konsepts risikoeksponering gjennom kvalitative termer3.  

Hovedmålet med ROS-analysen er å: 

 Kartlegge og beskrive forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller 

samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes eventuelle realisering gjennom utbyggings- og driftsfase 

 Beskrive tiltak for reduksjon av risikoeksponering og utnyttelse av positive muligheter 

3.2 Analysemetode 

Analysemetoden er illustrert nedenfor.  

 
Figur 3-1 Illustrasjon av analysemetode 

1. Oppstart. Klargjøring av forutsetninger og rammebetingelser for analysen 

2. Grovkartlegging Identifisering & systematisering av farer (uønskede forhold/hendelser) 

3. Risikoanalyse. Årsaker finnes, tiltak foreslås, konsekvens beskrives, sannsynlighetsnivå fastset-

tes  

                                                      
 
3 Risikohendelser defineres gjennom sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelsen. Selv om 
en benytter tall (her 1-5) for å definere sannsynlighets- og konsekvensnivå så refererer ikke disse tallver-
diene til en matematisk måleskala. Tallverdiene må derfor betraktes som kvalitative. Matematiske operas-
joner med disse verdiene er derfor ikke tillatt. 

4 Risikobilde

1 Oppstart

2 Grov-

kartlegging

3 Risikoanalyse

4 Tiltaksplan

6 Handling

ROS-verktøy D Risikobilde

 

ROS-VERKTØY E: TILTAKSPLAN. 
REF. Anbefalt tiltak Forventet forbedring Ansvarlig Frist Oppfølging/status  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

REF. Anbefalt tiltak Forventet forbedring Ansvarlig Frist Oppfølging/status  

 
 
 

     

REF. Anbefalt tiltak Forventet forbedring Ansvarlig Frist Oppfølging/status  
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4. Risikobilde. Viser en prioriteringsrekkefølge iht. hva virksomheten vurderer som sikkert/godt nok. 

Prioritet vurderes ut fra tidskritikalitet (tiltak), styrbarhet, tiltakets kostnad/nytte 

5. Tiltaksplan. Plan med angivelse av tidsfrister og hvem som er ansvarlig for gjennomføring 

6. Handling. Gjennomføring/oppfølging av prioriterte tiltak  

Vedrørende styring av usikre forhold/prioritet styringsfokus: 

Alle risikoforhold kan, direkte eller indirekte påvirkes i ønsket retning. Formålet er å forskyve forventet re-

sultat gjennom reduksjon av risikoeksponering og økning /høsting av positive muligheter/oppsider. Styring 

av risikoforhold går typisk gjennom tre faser langs tidsaksen:    

- Gult: Viktig, men iverksettelse av tiltak haster ikke foreløpig 

- Rødt: Nå må tiltak iverksettes  

- Grønt: Tiltak iverksatt, god kontroll/ tilbakelagt risiko 

Grunnlag for prioritet er tidskritikalitet og kostnad/nytte, størrelse på risikoeksponering/ oppsider og styr-

barhet (påvirkningsgrad).  

Analysemetoden er tilpasset prosjektets fase. For å effektivisere kartleggingen i ROS-analysen ble en 

trinnvis metode valgt: 

1. Velg et referansealternativ 

2. Kartlegg risikoforhold i referansealternativet 

3. Kartlegg risikoforhold i øvrige alternativer ved en relativ sammenlikning 

Gjennom dialog med nøkkelpersoner i prosjektet ble Ullandhaug-alternativet vurdert som et hensiktsmes-

sig referansealternativ. Det er i denne metoden viktig at valgt referansealternativ ikke skal, bevisst eller 

ubevisst, gis fortrinn eller ulemper. Dette for å sikre at objektiviteten i valget mellom konseptene ivaretas. 

3.3 ROS-seminar 

En vesentlig del av grunnlaget for ROS-analysen ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hoved-

formålet med ROS-seminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektet overordnede, beslut-

ningsrelevante risikoforhold ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. 

På seminaret ble relevant risiko i aktuelle konsepter definert gjennom å: 

 Identifisere og beskrive potensielle risikohendelser 

 Vurdere sannsynlighet for hendelsene og konsekvens av hendelsene 

 Vurdere tiltak for å påvirke risikoeksponering gjennom reduksjon av sannsynlighet for negativ 
hendelse og/eller reduksjon av konsekvensen av hendelsen  

3.3.1 Program for ROS-seminaret 

Program for ROS-seminaret 1. september 2015 og deltakere vises nedenfor.  
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AGENDA Dag 1  ROS-analyse 
 

08:30    Innledning 

• Introduksjon 

• Analysemetode 

• ROS-analysens omfang og fokusområder (beslutningsrelevante risikoforhold) 

09:00   Presentasjon av konseptvalgutredning 

• Omfang, fremdriftsplaner (kort) 

• Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt  

• Alternativer 

• Overordnet kartlegging (runde rundt bordet) 

o Viktigste risikoforhold 

o Positive muligheter 

10:45  Gjennomgang av alternativ Ullandhaug, utbygging i flere trinn (referansealternativet) 

• Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten (helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, 

samhandling med kommunehelsetjenesten) 

11:30   Lunch 

12:15   Alternativ Ullandhaug, forts.  

• Samfunnsforhold (forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infra-

struktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

• Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, 

FoU, logistikk) 

• Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller bygge-

plass) 

• Andre forhold (forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller 

samfunns-funksjoner gjennom realisering i utbyggings- og driftsfase) 

14:00  Gjennomgang av øvrige alternativer (Våland og Stokka) 

• Endringer sammenliknet med referansealternativet 

16:30  Tiltak/utsjekk 

17:00  Oppsummering  

            

Pauser ved behov 

 

«Hva-hvis» -analyse: Utbygging i ett trinn utgår (kommenteres overordnet)  
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Deltakerne på ROS-seminaret vises nedenfor

AGENDA Dag 2 – 0-alternativet, Usikkerhetsanalyse og ROS-analyse 

 
08:30    Innledning 

• Formål usikkerhets- og ROS-analyse 

• Kort om gjennomføring av analysene (metodikk og grunnlag) 

08:45  Presentasjon av 0-alternativet 
• Tilstand bygg og anlegg 

• Tiltak som inngår i 0-alternativet (nødvendige tiltak for å gjøre 0-alternativet realistisk) 
• Tidsspenn/fremdriftsplaner for tiltakene 

• Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt 

09:30  I: Usikkerhetsanalyse investeringskostnader 
• Spesielle utfordringer, viktigste usikkerhetsforhold (kostnader) 
• Entreprisekostnader (kto. 1-7) 
• Generelle-, spesielle- og uspesifiserte kostnader (kto. 8, 9, 0) 

11:30   Lunch 

12:15   Indre/ytre kostnadsfaktorer 
• Brukermedvirkning, myndigheter/offentlige pålegg etc. 

13:30   II: ROS-analyse (kvalitativ analyse) 
• Spesielle utfordringer, viktigste risikoforhold  
• Definisjon av risikoforhold; sannsynlighet og konsekvens, alternativt utfallsrom 

• Prioritering av risikoforhold og styrbarhet 
• Aktuelle tiltak 

15:45  Videre arbeid; utsjekk, rapportering 

16:00  Møteslutt  
            Pauser ved behov 
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3.3.2 Deltakere på ROS-seminaret 

Nedenfor vises deltakere på ROS-seminaret 1. september 2015. Deltakerne i tidligere gjennomført usikkerhetsanalyse4 (investeringskostnader) vises også. Dette for 

å ivareta grensesnittet mellom ROS- og usikkerhetsanalysene og for å hensynta deltakernes kunnskapsgrunnlag. En rekke av usikkerhetsforholdene som ble kartlagt 

gjennom usikkerhetsanalysen har også potensielle virkninger som angår prosjektets risiko- og sårbarhet. 

Fornavn Etternavn Firma Funksjon Mobil E-post US US2 ROS ROS2 

Kari Gro Johanson Helse Stavanger HF Prosjektdirektør 913 92 284 kari.gro.johanson@sus.no X X X X 

Halvor 

Seyffarth Karlsen SUS Senior rådgiver 481 51 577 halvor.seyffarth.karlsen@sus.no 
X X X X 

Alvin Wehn COWI Oppdragsansvarlig PG 959 89 128 wea@cowi.no X X X X 

Beate Ekornes SUS Administrasjonskonsulent 473 85 504 beate.ekornes@sus.no X  X  

Sverre  Uhlving SUS Fagdirektør  sverre.uhlving@sus.no   X X  

Hans Frydnes SUS Divisjonsdirektør  hans.tore.frydnes@sus.no   X  

Geir 

Sverre Braut SUS Fagressurs samfunnssikkerhet  Geir.Sverre.Braut@sus.no 
  X X 

Svein  Skeie SUS 

Divisjonsdirektør.  

Medlem Brukergruppe Klinikk medisin  svein.skeie@sus.no 
X  X  

Jan Åge Moen SUS Brukerrepr. teknikk  jan.age.moen@sus.no X  X  

Oskar Moen SUS Brukerrepr. teknikk  oskar.moen@sus.no   X  

Karen 

Marie Sollid SUS Beredskap  karin.marie.sollid@sus.no 
  X  

Ingve Sandvold SUS Seksjonsleder / Sikkerhetsansvarlig SUS     X  

Jan S. Torgersen SUS Representant Brukerutvalget     X  

Egil Olsen SUS Tillitsvalgt (HTV)  egil.olsen@sus.no X  X  

Linda 

Marie Schouw SUS HVO  linda.marie.schouw@sus.no 
  X  

Øyvinn  Gullvåg COWI Disiplinleder elektro RIE 926 85 617 og@cowi.no X X  X 

Olav Steinsmann COWI Disiplinleder VVS RIV 414 77 576 ost@cowi.no X  X  

                                                      
 
4 Usikkerhetsanalysen ble gjennomført i juni 2015. 

mailto:halvor.seyffarth.karlsen@sus.no
mailto:beate.ekornes@sus
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Fornavn Etternavn Firma Funksjon Mobil E-post US US2 ROS ROS2 

Bjørn 

Rønne Lindholdt COWI Leder for beregning av entreprisekostnader   
   X 

Bjørn  Munthe SUS Økonomidirektør 906 59 869 bjorn.munthe@sus.no X    

Lars Hamre COWI Disiplinleder RIB 907 32 203 lhha@cowi.no X    

Jostein  Solberg Bygganalyse Kalkyle 998 84 400 jostein@bygganalyse.no X    

Henning  Garsjø SUS 

Divisjonsdirektør, Klinikkdirektør Kvinne-

barn.  

Leder Brukergruppe Klinikk medisin 909 20 015 henning.garsjo@sus.no 

X  X  

Inger 

Cathrine Bryne SUS Konstitusjonert Adm. Dir 913 56 788 inger.Cathrine.bryne@sus.no 
X    

Marit S Myrland SUS Senior Rådgiver 917 84 661 msmyrl@sus.no X    

Eli Rostrup SUS Prosjektleder 974 27 892 eli.rostrup@sus.no X X X X 

Marit Qvam SUS Prosjektleder 971 42 328 quma@sus.no X X X X 

Johan-

nes Eggen  Nordic Arkitekt  906 40 998 je@nordicarch.com 
X X X X 

Tom Høiland Faveo Datastøtte/dokumentasjon 456 72 580 tom.Hoiland@faveoprosjektledelse.no X X X X 

Inge-

mund Jordanger Faveo Prosessledelse 920 43 159 

ingemund.jordanger@faveoprosjektle-

delse.no 
X X X X 



 
 Helse Stavanger HF. Prosjekt sykehusutbygging. Alternativer. ROS-analyse september 2015         

 

Side 17  
 
 
 

4 Grunnlaget for ROS-analysen 

4.1 Forutsetninger for ROS-analysen 

Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på.  

4.1.1 Forutsetninger og rammebetingelser 

 ROS-analysen er kvalitativ. Risikoforhold beskrives gjennom kvalitative termer (ikke matematiske). 

Risikoforhold rangeres basert på skjønn. Risikohendelser beskrives gjennom sannsynlighet for 

hendelsen og konsekvens av hendelsen 

 Tiltak for styring av risikoforholdene som må gjennomgås før beslutning skal inngå5 

 ROS-analysen har fokus på overordnede forhold som er relevante som underlag beslutning om 

konseptvalg: 

o Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten (helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasient-

miljø, samhandling med kommunehelsetjenesten) 

o Samfunnsforhold (forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infra-

struktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

o Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, 

FoU, logistikk) 

o Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller 

byggeplass) 

 

+ 

 

o Andre forhold (som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller sam-

funnsfunksjoner gjennom konseptenes eventuelle realisering gjennom utbyggings- og 

driftsfase) 

 Det vil bli gjennomført en rekke ROS-analyser i senere prosjektfaser (operasjonelt nivå). Operasjo-

nelle risikoforhold i byggefase skal derfor i denne ROS-analysen kun belyses hvis risikoforholdet 

er relevant for konseptvalget. 

4.1.2 Forhold som ROS-analysen ikke omfatter 

Risikoforhold som ikke omfattes av ROS-analysen: 

 Hendelser og mulige utfall med meget lav sannsynlighet (ekstremhendelser/ekstreme scenarier, 

force majeure-situasjoner) inngår ikke selv om konsekvensene kan være store 

4.2 Interessenter 

Prosjektet har foretatt en interessentanalyse. Nedenfor gis en oversikt over de viktigste interessentene. 

Interessenter merket «ref» i første kolonne har deltatt i referansegruppen, se over kap. 2.3.4.  
  

                                                      
 
5 Gjelder spesielt for tiltak som må iverksettes før konseptvalg 
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Medl. Interessent Ståsted 
Innflytelse i 
prosjektet Tiltak 

 Oppover i linje 

 
Helse Vest 
RHF 

Bistå ved finansiering og 
ramme Sterk 

Tett kontakt, medvirkning og sty-
ringsdialog 

 

Helse og om-
sorgs-departe-
mentet 

Godkjenne faglig og sam-
let/økonomisk Sterk 

Årlige meldinger samt supple-
rende informasjon 

     

 Andre offentlige instanser 

 Fylkesmannen 

Vil kunne legge føringer på lo-
kalisering, ev omdispone-
ring/omregulering 

Sterk på-
virkning  

Ref. 
Fylkeskommu-
nen 

Vil ha synspunkter og kan 
legge føringer på lokalisering, 
ev trafikale spørsmål, omdis-
ponering/omregulering av 
arealer. Stor grunneier på uni-
versitetsområde. Representert 
i Universitetsfondet 

Sterk på-
virkning 

Siden fylkeskommunen har viktig 
rolle i planprosessene (jf. Regio-
nalplan Jæren) og kollektiv-trafik-
ken vil en kunne legge viktige fø-
ringer i lokaliseringen 

Ref. 
Fylkesmannen 
v/Fylkeslegen Faglig viktig aktør Påvirker  

Ref. 
Statens Vegve-
sen, Rogaland 

Viktig premissgiver for trafikale 
løsninger Påvirker 

Utreder og prosjekterer også for 
fylkeskommunen 

Ref. 
Stavanger kom-
mune 

Kommunen er i dag vertskom-
mune. Den er den største og 
viktigste i det regionale inter-
kommunale samarbeidet 

Sterk på-
virkning 

Var opprinnelig mest opptatt av 
Våland-alternativet. Har siden ut-
talt og vist vilje for tilrettelegging.  

Ref. 
Sandnes kom-
mune 

Stor kommune med gjennom-
slagskraft. Mulig lokalisering 

Sterk på-
virkning 

Har foreslått Stokka – Soma som 
aktuell lokalisering. God dialog 
om alternative lokaliseringer mm. 

Ref. Sola kommune 
Mellomstor kommune. Mulig 
lokalisering 

Rimelig 
sterk på-
virkning 

Deler av universitetsområde er i 
Sola. Har gitt signaler om at loka-
lisering der uavhengig av kom-
mune 

 
Jær-kommu-
nene Kan være relevante Påvirker 

Klepp interessant og relevant lo-
kalisering 

 
Ryfylke-kom-
munene 

Kan ha en viss interesse i loka-
liseringsdiskusjonen fordi det 
er rimelig lett tilgjengelig i dag Påvirker  

Utenfor tyngdepunktet, vil derfor 
generere mye biltrafikk 

 
Dalane-kom-
munene 

De sørlige kommunene benyt-
ter mye Sørlandet sykehus HF Påvirker 

Neppe aktuelle for lokalisering, 
men relevante, jf. Dalane lokal-
medisinske senter 

     

 Meningsbærere/-Stakeholders 

Ref.  
Forus Nærings-
park 

Interkommunalt selskap med 
en aktiv rolle utover bare 
Forus-området.  Påvirker 

Aktiv medspiller og bidragsyter i ut-
redninger 

 
Universitetsfon-
det AS 

Etablert i 1998 for å sikre tilbu-
det på undervisning og forsk-
ning. Styret består av sentrale 
politikere i regionen 

Rimelig 
sterk på-
virker 

Innsigelsesmyndighet på regule-
ringsspørsmål innenfor universi-
tetsområdet 

Ref. 
Universitetet i 
Stavanger  

Nær samarbeidspartner om 
forskning og undervisning Påvirker  

 
Ipark og Ipark 
Eiendom 

Aktuell for utbygging på univer-
sitetsområdet Påvirker   
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Medl. Interessent Ståsted 
Innflytelse i 
prosjektet Tiltak 

 
Greater Stav-
anger 

Interkommunal organisasjon 
med et regionalt perspektiv på 
store prosjekter Påvirker 

Var avventende. Har kommet på 
banen 

Ref. 
Næringsfore-
ningen 

En regional aktør av stor be-
tydning. Ser offentlige prosjek-
ter i en større regional sam-
menheng Påvirker Avholdt møter 

 IRIS 

Har arbeidet mye med progno-
ser og scenarier. Kan være 
«kvalitetssikrer» av våre be-
regninger og vurderinger Påvirker  

Ref. 
Sykehuset i 
våre hender 

Viser stort engasjement for ut-
vikling av sykehusets virksom-
het Påvirker 

Viser stort engasjement for syke-
huset 

     

 Media    

 

Aftenbladet og 
RA, samt TV 
Vest og NRK 

Kjenner saken gjennom styres-
aker og presentasjoner i styre-
møter.   

Antall oppslag i media har økt i 
prosjektet. Disse oppslagene kjen-
netegnes ved sterk interesse for 
prosjektet 

     

 Andre    

 Naboer 

Vil bli informert gjennom regu-
leringsarbeider, samt byggesa-
ker Påvirker Eget informasjonsmøte? 

 
Pasient-organi-
sasjoner 

Brukerutvalget blir informert lø-
pende Påvirker  

Ref. Eldrerådet  Påvirker Regionalt eldreråd 

 
Ansattes orga-
nisasjoner 

Blir informert løpende, deltar 
på mange nivåer i prosjektor-
ganiseringen 

Påvirker 
gjennom 
deltakel-
sen Vises til kommunikasjonsplan 

 
Øvrige organi-
sasjoner Generell stor interesse 

Lokale 
partier 
med di-
rekte inn-
flytelse 

Stavanger AP har fått en presenta-
sjon 

Ref.  
Brannvesen og 
Politi 

Generell stor interesse, sam-
funnssikkerhet Påvirker 

Kom med i referansegruppen 
12.2014 

Ref. 
Pasientombu-
det Representerer brukere, viktig Påvirker 

Kom med i referansegruppen 
01.2015 

Interessentenes potensielle påvirkning på prosjektet og prosjektets faktiske og potensielle påvirkning på 

interessentene er en del av prosjektets risikobilde. Prosjektets risikoeksponering overfor interessentene 

skal minimaliseres ut fra en helhetlig samfunnsmessig nyttevurdering.
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5 Resultater fra ROS-analysen 

Identifisering av relevante risikoforhold ble gjennomført gjennom to trinn: 

1. Innledende kartlegging, brainstorming 
2. Strukturert analyse iht. evalueringskriteriene i konseptanalysen. Den strukturerte analysen ble 

delvis gjennomført i ROS-seminaret og delvis i etterkant. 

5.1 Innledende kartlegging 

Kartlegging av relevante risikoforhold i prosjektet startet opp med en innledende brainstorming. Hensikten 

er her: 

1. Deltakerne skal engasjeres og eierskap til analysen skal forankres 

2. Flest mulig risikoforhold skal fremkomme, uten begrensninger. Silingen kommer senere, gjennom 

den strukturerte analysen. 

Følgende risikoforhold fremkom fra innledende kartlegging: 

 Delt løsning vs. driftsøkonomi 

 Utstyr; nok/riktig 

 Øyeblikkelig hjelp-hendelser  

 Skade på bygningsarbeidere 

 Grunnforhold 

 Drift; forstyrrelser for ansatte, stressmoment 

 Løsning logistikk 

 Arbeidsmiljø; bygg 

 Fremdriftsplan, forsinkelser, større ulemper 

 Nærmiljøet på Ullandhaug 

 Delt funksjon, ulemper for pasienter og ansatte 

 Kollektivtransport, evt. dårligere løsning enn på Våland 

 Pasientfunksjoner i byggefasen 

 Ytre forhold; bortfall infrastruktur 

 Ekstremvær 

 Evakuering i gitte situasjoner 

 Ulykkeshendelser i tilknytning til logistikk (ambulansetransport, arbeidsreiser, …) 

 Luftfartshindre: Høydebegrensninger pga. innflyging Stavanger Lufthavn og landing med helikoptre 

 Støyeksponering; luftfart og øvrig trafikk 

 Pasientbehandling 

 Akutt-situasjoner; masseskader, infeksjonssykdommer, … 

 Skader i byggeperioden 

 Sikring av bygg ift. struktur 

 Kapasitet i en krisesituasjon (beredskap) 

 Atkomst, trafikal løsning 

 Miljø; utslipp 

 Delt drift; logistikk, fordeling av funksjoner 

 Byggherrerollen; sikring av byggeplass 

 Kritisk infrastruktur i bakken (ukjent), 

 Prøvedrift/idriftsettelse ift. økonomi 

 Områdesikring Ullandhaug 

 Terrorsikring 

 Skallsikring, sonesikring 

 Ekspedisjonssikring 

 Trafikkløsning 
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 Rekruttering av ansatte 

 Helikopterulykker; kollisjoner, styrt, skader 

 Brann, for eksempel i teknisk sentral 

 Trafikkulykker (transport, logistikk) 

 Terrorsituasjoner 

 Ekstremvær, flom 

 Strømforsyning, vannforsyning (svikt) 

 Ulykker på byggeplass og trafikk inn/ut av byggeplass 

 Ulykker som påvirker sykehusdrift 

 Katastrofeberedskap ift. smitte 

 Etablering av infrastruktur 

 Sårbarhet ift. akutt-transport til sykehus 

 Brann, evakuering, forflytting av pasienter til sikkert område 

 Jordskjelv (ift. design) 

 Kapasitet pasienthotell. 

 Kollektivtransport, tilretteleggelse 

 Fylkeskommunen etablerer ikke kollektivakse gjennom området (Ullandhaug) 

 Fylkeskommunen etablerer ikke tilfredsstillende busstilbud (utsjekk/avklaring før valg mellom kon-

septer) 

 Økte driftskostnader pga. forstyrrelser fra utbyggingsprosjekt 

 Delt drift (i lang periode) ulemper for helsepersonell 

 Fremdrift; evt. forsinkelse og risiko for at utstyr er foreldet 

 Kutt pga. overskridelser ref. økonomisk bærekraft 

 Trafikkvolum ift. transportløsning 

 Tomt; terrassert 

 Oppside; alle døgnsenger i nybygde arealer 

 Tydelig skille mellom akutt og elektiv virksomhet (oppside) 

 Universitetsfunksjon; forsking, lokaler, synergier (Ullandhaug) 

 Kommunesammenslåing; Psykiatri; Grensesnitt mot DPS-ene. Større avstand til akutt somatisk syk-

dom 

 OU-prosjektet i parallell med byggeprosjektet; må sikre god koordinering. Klarhet i konseptet 

 

I etterkant av den strukturerte analysen ble det foretatt utsjekk for å sikre at risikoforholdene ovenfor var 

ivaretatt. 

 

Følgende risikoforhold fremkom fra innledende kartlegging av 0-alternativet: 

 

 Delt løsning vs. driftsøkonomi 

 Øyeblikkelig hjelp-hendelser  

 Skade på bygningsarbeidere 

 Drift; forstyrrelser for ansatte, stressmoment 

 Løsning logistikk 

 Arbeidsmiljø; bygg 

 Fremdriftsplan, forsinkelser, større ulemper 

 Delt funksjon, ulemper for pasienter og ansatte 

 Pasientfunksjoner i byggefasen 

 Ytre forhold; bortfall infrastruktur 

 Ekstremvær 

 Evakuering i gitte situasjoner 
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 Ulykkeshendelser i tilknytning til logistikk (ambulansetransport, arbeidsreiser, …) 

 Støyeksponering; luftfart og øvrig trafikk 

 Pasientbehandling 

 Akutt-situasjoner; masseskader, infeksjonssykdommer, … 

 Skader i byggeperioden 

 Sikring av bygg ift. struktur 

 Kapasitet i en krisesituasjon (beredskap) 

 Atkomst, trafikal løsning 

 Miljø; utslipp 

 Delt drift; logistikk, fordeling av funksjoner 

 Byggherrerollen; sikring av byggeplass 

 Kritisk infrastruktur i bakken (ukjent), 

 Prøvedrift/idriftsettelse ift. økonomi 

 Områdesikring Våland 

 Terrorsikring 

 Skallsikring, sonesikring 

 Ekspedisjonssikring 

 Trafikkløsning 

 Rekruttering av ansatte 

 Helikopterulykker; kollisjoner, styrt, skader 

 Brann, for eksempel i teknisk sentral 

 Trafikkulykker (transport, logistikk) 

 Terrorsituasjoner 

 Ekstremvær, flom 

 Strømforsyning, vannforsyning (svikt) 

 Ulykker på byggeplass og trafikk inn/ut av byggeplass 

 Ulykker som påvirker sykehusdrift 

 Katastrofeberedskap ift. smitte 

 Etablering av infrastruktur 

 Sårbarhet ift. akutt-transport til sykehus 

 Brann, evakuering, forflytting av pasienter til sikkert område 

 Jordskjelv (ift. design) 

 Kollektivtransport, tilretteleggelse 

 Økte driftskostnader pga. forstyrrelser fra utbyggingsprosjekt 

 Fremdrift; evt. forsinkelse og risiko for at utstyr er foreldet 

 Kutt pga. overskridelser ref. økonomisk bærekraft 

 OU-prosjektet i parallell med byggeprosjektet; må sikre god koordinering. Klarhet i konseptet 

 

 

 

 

5.2 Strukturert analyse 

Den strukturerte risikoanalysen er i hovedsak basert på kriteriene som er gitt for valg mellom konseptene. 

Årsaken til at denne strukturen er valgt som grunnlag er å sikre fokus på beslutningsrelevante forhold samt 

å bidra til vertikal konsistens i oppbyggingen av konseptanalysens beslutningsgrunnlag. Men samtidig må 

en sikre at den strukturelle analysen ikke medfører at viktige risikoforhold virker for avgrensende og at 

eventuelle andre relevante risikoforhold blir oversett. På bakgrunn av dette er følgende hovedstruktur valgt 

for kartlegging og gruppering av risikoforholdene: 
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 Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten (helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, sam-

handling med kommunehelsetjenesten) 

 Samfunnsforhold (forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infrastruktur, 

miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

 Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, 

logistikk) 

 Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller byggeplass) 

 Andre forhold (forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller sam-

funns-funksjoner gjennom realisering i utbyggings- og driftsfase). Andre forhold er ikke et evalue-

ringskriterium, men inkluderes for å sikre at eventuelle relevante risikoforhold som ikke lett kan 

tilknyttes evalueringskriteriene, likevel skal bli hensyntatt. 
 

Risikohendelsens sannsynlighet og konsekvens ble delvis vurdert på møtet og delvis i etterkant i samråd 

med nøkkelpersoner i prosjektet. Tiltak for å styre risikoforholdene ble i hovedsak vurdert og beskrevet av 

nøkkelpersoner i prosjektet. Formålet her var som nevnt primært å identifisere tiltak som var relevante i 

valget mellom alternative konsepter. 

Nedenfor vises risikoforholdene som fremkom, både på oppsummert og detaljert nivå. 
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5.3 Oppsummering av risikoforhold per konsept 

I tabell nedenfor vises rangerte risikoforhold ved prosjektprosessen per konsept. 

 

Nr 

Konsept 

0-alternativet Ullandhaug Våland Stokka 

1 Større bygningsteknisk endrings-
behov enn forventet; redusert re-
servekapasitet 

Manglende gjennomføring av nye 
bussruter (FK) 

Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byg-
gefase 1 

Regulering, regionplan etc.; ikke 
aksept av løsning 

2 Brann/evakuering, større brann Manglende opparbeidelse av infra-
struktur for kollektivtransport (FK) 

Brann/evakuering i byggefase 1, større 
brann 

Flytrafikk, høydebegrensninger 
Avinor 

3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i 
ombyggingsprosjektet 

Manglende kapasitet i støttefunksjo-
ner for pasientbehandling (lab. spe-
sialrom, etc.) 

Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav 
om endring av løsning 

Helikoptertransport 

4 Forstyrrelser i sykehusdrift som 
følge av byggeriet (i ombyggings-
fasen) 

Følgekostnader pga. dublering av ut-
styr 

Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i 
driftsfase 

Manglende kapasitet i støttefunk-
sjoner for pasientbehandling (lab, 
spesialrom, …) 

5 Krisehåndtering; masseskader, 
katastrofer 

Synergier ved nærhet til universi-
tet/forskningsmiljø 

Endret behov, ny teknologi, økt kunn-
skap; Behov for endring/tilpasning 

Følgekostnader pga. dublering av 
utstyr 

6 Konsekvenser for pasientforløp 
osv. ved evt. økonomiske be-
grensninger 

Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i 
driftsfase 

Ulemper for naboer, ansatte, pasien-
ter, pårørende, psykiatri (støy, støv, 
rystelser, …) 

Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i 
driftsfase 

7 Sykehus ikke leverer god nok ka-
pasitet/kvalitet (ift. bestilling) spe-
sielt i ombyggingsfasen 

Endret behov, ny teknologi, økt kunn-
skap; Behov for endring/tilpasning 

Omlegging av infrastruktur (teknisk 
sentral); Funksjonssvikt 

Endret behov, ny teknologi, økt 
kunnskap; Behov for endring/tilpas-
ning 

8 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur Brann/evakuering i driftsfase Ulland-
haug 

Forstyrrelser i sykehusdrift som følge 
av byggeriet (Byggetrinn 1) 

Helikoptertransport; ulykkeshen-
delse 

9 Universell utforming/arbeidsmiljø; 
Krav om endring av løsning Helikoptertransport; ulykkeshendelse 

Brann/evakuering i byggefase 1, liten 
brann 

Brann/evakuering i driftsfase 
Stokka 

10 Endret behov, ny teknologi, økt 
kunnskap; Behov for endring/til-
pasning 

Oppsplitting av pasientforløp, opp-
møte på feil plass, plunder ved å 
møte flere steder 
 

Svikt i logistikkforsyning/tverrgående 
tekniske systemer pga. svakheter i 
grensesnittet mellom ny og gammel 
infrastruktur 

Oppsplitting av pasientforløp, opp-
møte på feil plass, plunder ved å 
møte flere steder 

Figur 5-1 ROS-analyse alle alternativer. Overordnet nivå (topp 10) 
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Videre vises resultatene fra ROS-analysen på detaljert nivå. Risikoforholdene er klassifisert iht.: 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten (K) 

 Helhetlig pasientforløp 

 Pasientsikkerhet 

 Pasientmiljø 

 Samhandling med kommunehelsetjenesten 

Samfunnsforhold (S) 

 Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering  

 Atkomst  

 Teknisk infrastruktur  

 Miljøaspekter  

 Samfunnssikkerhet og beredskap  

 Myndighetskrav 

Byggenes kvalitet (B) 

 Fleksibilitet og elastisitet 

 Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, logistikk 

Gjennomføring (G) 

 Grensesnitt mot sykehus i drift 

 Sikkerhet på byggeplass 

Andre forhold (A) 

Kode for hovedkategori vises i parentes (nummereres fortløpende). Vedrørende fortolkning av kodesys-

tem for sannsynlighet og konsekvens gjelder følgende: 

Sannsynlighet 

• Svært liten (1): 1-5 % 

• Liten (2): 5-10 % 

• Moderat (3): 10-20 % 

• Stor (4): 20-50 % 

• Svært stor (5): 50-100 % 

Konsekvens 

• Ubetydelig (1): Mindre forstyrrelser, irritasjonsmomenter 

• Lav (2): Lav skade med behov for kortvarig behandling. Moderate skader på materiell, miljø, sam-

funnsfunksjoner.  Lave kostnadskonsekvenser (1-5 MNOK) 

• Moderat (3): Skader, behov for langvarig behandling. Skader på materiell, miljø, og/eller sam-

funnsfunksjoner. Moderate kostnadskonsekvenser over levetid (5-50 MNOK) 

• Alvorlig (4): Dødsulykker eller alvorlig skade på personer. Store skader på materiell, miljø og/eller 

samfunnsfunksjoner. Store kostnadskonsekvenser (50-200 MNOK) 

• Svært alvorlig/kritisk (5): Flere dødsulykker. Meget omfattende skader på infrastruktur, materiell, 

miljø og/eller samfunnsfunksjoner. Meget store kostnadskonsekvenser (200+ MNOK) 

Prioritering av tiltak klassifiseres ift. kritikalitet. 

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

Det foretas videre prioritering innenfor rød gruppe. 

Nedenfor vises komplett oversikt over identifiserte risikoforhold per konsept.
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5.4 Risikoforhold i Ullandhaug-alternativet 

Følgende risiko tilknyttes Ullandhaug-alternativet: 
I tabellen under er det sortert opp risikoforhold som har spesiell relevans i forhold til selve prosjektprosessen. De angitte risikoforholds sortering angjelder ikke hvor-
vidt risikoforholdet påvirker selve konseptvalget. Dette er det gjort en egen sortering på i etterfølgende figurer. Prioriteringen i denne tabell er de risiki som haster 
mest i forhold tild prosjektgjennomføringen ved ROS-gjennomgangen. De som er markert røde må adresseres før endelig konseptvalg gjøres.  
  

  Risikoforhold Ullandhaug 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

S2 Manglende gjennomføring av nye bussruter (FK) 

2 4 
Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en 
uttalelse og bekreftelse på dette i sin høringsut-
talelse 

1 

S1 Manglende opparbeidelse av infrastruktur for kollektivtransport (FK) 
1 3 

Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en 
uttalelse og bekreftelse på dette i sin høringsut-
talelse 

2 

K1 
Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling (lab. spe-
sialrom, …) 

3 4 

Tiltak: gjennomgang av HFP og BT1 grundig for 
å sikre at alle nødvendige funksjoner er inklu-
dert, for å sikre at det blir sikker og effektiv drift 
og ikke blir vesentlig økning av driftskostnadene 
ved drift på to steder 

3 

K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr 
3 3 

Tiltak: vil bli nøye gjennomgått i forbindelse med 
oppdatering av HPU, samt inkludert i driftsbud-
sjettet 

4 

S5 Synergier ved nærhet til universitet/forskningsmiljø 5 -3  Positiv mulighet  

B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 2 4    

B6 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 2    

K12 Brann/evakuering i driftsfase Ullandhaug 1 3    

K17 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 3    

K2 
Oppsplitting av pasientforløp, oppmøte på feil plass, plunder ved å møte 
flere steder 

    
  

 

K4 
Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske begrens-
ninger (utstyr-, driftsinvesteringer mens utbygging foregår) 

    
  

 

K7 For lav sengekapasitet pga. endret behov i forhold til forutsetningene     Ikke signifikant, tilstrekkelig kap. i alle konsepter  

S8 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (driftskostna-
der)  

  2 
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  Risikoforhold Ullandhaug 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

G6 
Psykiatri; mer krevende samarbeid mellom psykiatri og somatisk syke-
hus 

    
Psykiatri samlokaliseres etter 2040 

 

  K: Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten         

  
Helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, samhandling med 
kommunehelse-tjenesten 

    
  

  

K5 
Sykehus ikke leverer god nok kvalitet (ift. bestilling) spesielt i bygge-
fasen (Våland).  

  3 
  

  

K6 
Overfylte avdeling pga. ikke tilstrekkelig overføring til kommunehelsetje-
nesten 

    
  

  

K8 Brann/evakuering i byggefase 1, liten brann 3 3     

K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann 3 4     

K10 Brann/evakuering i byggefase 1, meget omfattende brann 1 5     

K11 Brann/evakuering i driftsfase Våland 1 4     

K13 Brann/evakuering i driftsfase Stokka 1 3     

K14 Forstyrrelser i sykehusdrift som følge av byggeriet (Byggetrinn 1) 5 1-2     

K15 Krisehåndtering; masseskader, katastrofer i byggefase 1 1 4     

K16 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 4     

K18 
Kapasitet pasienthotell; Øking i innleggelser pga. for liten kapasitet 
(økte kostnader) 

    
Utsjekk av kontrakt 

  

  S: Samfunnsforhold         

  
Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infra-
struktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighets-
krav 

    
  

  

S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 
4 5 Tiltak: Forsøkes avklart i høringsperioden med 

statlige og fylkeskommunale myndigheter 
  

S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 4 3     

S6 
Rekruttering/arbeidsmiljø; Redusert attraktivitet i sykehuset som ar-
beidsplass 

    
Ingen forskjell mellom alternativene 

  

S7 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (driftskostna-
der)  

  3 
Mange forhold, utfallsrom 

  

  B: Byggenes kvalitet, fleksibilitet, elastisitet         
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  Risikoforhold Ullandhaug 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

  Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, logistikk         

B1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1 4 4     

B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 3 4     

B4 
Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske systemer pga. svakheter i 
grensesnittet mellom ny og gammel infrastruktur 

3 3 
  

  

B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 3 Strengt definerte byggegrenser   

B7  Endringer i planlegging-/byggefasen     Ingen forskjell mellom alternativene   

  G: Gjennomføring         

  
Grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller 
byggeplass 

    
  

  

G1 
Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri (støy, støv, 
rystelser, …) 4 3     

G2 Flytrafikk, høydebegrensninger Avinor     

Tiltak: konseptet vil bli bearbeidet, og høyden re-
dusert slik at konseptet kommer innunder aksep-
tabel grense   

G3 Helikoptertransport     ROS analyse vil bli utført av Avinor   

G4 Omlegging av infrastruktur (teknisk sentral); Funksjonssvikt 3 4     

G5 OU-prosjekt; manglende koordinering med byggeprosjekt         

  A: Andre forhold         

  
Andre forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, 
materiell eller samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes realisering 
gjennom utbyggings- og driftsfase 

    
  

  

A1 Ekstremvær; vannstand/oversvømmelser i driftsfasen         

Tabell 5-1 Risikoforhold Ullandhaug (komplett) 

De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
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Prioritet Risikoforhold      

1 S2 Manglende gjennomføring av nye bussruter 
(FK) 

     

2 S1 Manglende opparbeidelse av infrastruktur for kollektivtransport 
(FK) 

   

3 K1 Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling (lab. 
spesialrom, …) 

   

4 K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr      

5 S5 Synergier ved nærhet til universitet/forskningsmiljø    

6 B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase    

7 
 

B6 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for 
endring/tilpasning 

    

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-2 Alternativ Ullandhaug. Høyest prioriterte risikoforhold 
 

5.4.1 Risikoforhold sorter etter påvirkning på koseptvalg.  

Denne figuren viser risikoforhold sortert etter grad av risiko, konsekvens og styrbarhet som er antatt for de forskjellige. Som  mestveiende faktor er valgt styrbarhet, 
idet man postulerer at lav styrbarhet gir utslag i relativt større usikkerhet for faktoren. Prioriteringer er gjort skjønnsmessig av prosjektet  
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 Risikoforhold      

1 S2 Manglende gjennomføring av nye bussruter (FK) 

2 S1 Manglende opparbeidelse av infrastruktur for kollektivtransport (FK) 

3 K1 Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling (lab. spesialrom, … ) 

4 K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr 

5 K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann 

6 S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 

7 
G1 Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri 
(støy, støv, rystelser, …) 

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-3 Alternativ Ullandhaug. Høyest prioriterte risikoforhold – perspektiv konseptvalg  
 
 

5.5 Risikoforhold i Våland-alternativet 

Følgende risiko tilknyttes Våland-alternativet: 
I tabellen under er det sortert opp risikoforhold som har spesiell relevans i forhold til selve prosjektprosessen. De angjeldende risikoforholds sortering angjelder ikke 
hvorvidt risikoforholdet påvirker selve konseptvalget. Dette er det gjort en egen sortering på i etterfølgende tabell. Prioriteringen i denne tabell er de risiki som haster 
mest i forhold tild prosjektgjennomføringen ved ROS-gjennomgangen. De som eventuelt er markert røde må adresseres før endelig konseptvalg gjøres.  
 

  Risikoforhold Våland 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

B1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1 4 4   

K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann 3 4    
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  Risikoforhold Våland 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 4 3    

B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 3 4    

B5 
Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/til-
pasning 

4 3 
Strengt definerte byggegrenser 

 

G1 
Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri 
(støy, støv, rystelser, …) 4 3   

 

G4 Omlegging av infrastruktur (teknisk sentral); Funksjonssvikt 3 4    

K14 Forstyrrelser i sykehusdrift som følge av byggeriet (Byggetrinn 1) 5 1-2    

K8 Brann/evakuering i byggefase 1, liten brann 3 3    

B4 
Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske systemer pga. 
svakheter i grensesnittet mellom ny og gammel infrastruktur 

3 3 
  

 

K10 Brann/evakuering i byggefase 1, meget omfattende brann 1 5   

K11 Brann/evakuering i driftsfase Våland 1 4    

K15 Krisehåndtering; masseskader, katastrofer i byggefase 1 1 4    

K16 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 4    

K4 
Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske be-
grensninger (utstyr-, driftsinvesteringer mens utbygging foregår) 

    
  

 

K5 
Sykehus ikke leverer god nok kvalitet (ift. bestilling) spesielt i byg-
gefasen (Våland).  

  3 
  

 

K6 
Overfylte avdeling pga. ikke tilstrekkelig overføring til kommune-
helsetjenesten 

    
  

 

K18 
Kapasitet pasienthotell; Øking i innleggelser pga. for liten kapasi-
tet (økte kostnader) 

    
Utsjekk av kontrakt 

 

S1 
Manglende opparbeidelse av infrastruktur for kollektivtransport 
(FK) 

1 2 Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en utta-
lelse og bekreftelse på dette i sin høringsuttalelse 

  

S2 Manglende gjennomføring av nye bussruter (FK) 
1 2 Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en utta-

lelse og bekreftelse på dette i sin høringsuttalelse 
  

S5 Synergier ved nærhet til universitet/forskningsmiljø 5 -3     

B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 2 4     

B6 
Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/til-
pasning 

4 2 
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  Risikoforhold Våland 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

K12 Brann/evakuering i driftsfase Ullandhaug 1 3     

K17 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 3     

K2 
Oppsplitting av pasientforløp, oppmøte på feil plass, plunder ved 
å møte flere steder 

    
  

  

K7 
For lav sengekapasitet pga. endret behov i forhold til forutset-
ningene 

    
Ikke signifikant, tilstrekkelig kap. i alle konsepter 

  

S8 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (drifts-
kostnader)  

  2 
  

  

G6 
Psykiatri; mer krevende samarbeid mellom psykiatri og somatisk 
sykehus 

    
Psykiatri samlokaliseres etter 2040 

  

  K: Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten         

  
Helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, samhand-
ling med kommunehelse-tjenesten 

    
  

  

K13 Brann/evakuering i driftsfase Stokka 1 3     

  S: Samfunnsforhold         

  
Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, tek-
nisk infrastruktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, 
myndighetskrav 

    
  

  

S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 
4 5 Tiltak: Forsøkes avklart i høringsperioden med statlige 

og fylkeskommunale myndigheter 
  

S6 
Rekruttering/arbeidsmiljø; Redusert attraktivitet i sykehuset som 
arbeidsplass 

    
Ingen forskjell mellom alternativene 

  

S7 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (drifts-
kostnader)  

  3 
Mange forhold, utfallsrom 

  

  B: Byggenes kvalitet, fleksibilitet, elastisitet        

  Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, logistikk         

B7  Endringer i planlegging-/byggefasen     Ingen forskjell mellom alternativene   

  G: Gjennomføring         

  
Grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt 
og/eller byggeplass 

    
  

  

G2 Flytrafikk, høydebegrensninger Avinor     
Tiltak: konseptet vil bli bearbeidet, og høyden redusert 
slik at konseptet kommer innunder akseptabel grense   
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  Risikoforhold Våland 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

G3 Helikoptertransport     ROS analyse vil bli utført av Avinor   

G5 OU-prosjekt; manglende koordinering med byggeprosjekt         

  A: Andre forhold         

  
Andre forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 
miljø, materiell eller samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes 
realisering gjennom utbyggings- og driftsfase 

    
 

  

A1 Ekstremvær; vannstand/oversvømmelser i driftsfasen         

Tabell 5-2 Risikoforhold Våland (komplett) 

 
De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 

 

Prioritet Risikoforhold      

1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1    

2 K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann K9   

3 S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning S4   

4 B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase      

5 B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/til-
pasning 

B5   

6 G1 Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri 
(støy, støv, rystelser, …) 

G1   

7 G4 Omlegging av infrastruktur (teknisk sentral); Funksjonssvikt    

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-4 Alternativ Våland. Høyest prioriterte risikoforhold 
 
Som det fremgår så er det ikke kritisk å iverksette tiltak nå, i dette alternativet. Men viktige tiltak må iverksettes senere. 
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5.5.1 Risikoforhold sorter etter påvirkning av koseptvalg.  

Denne figuren viser risikoforhold sortert etter grad av risiko, konsekvens og styrbarhet som er antatt for de forskjellige. Som  mestveiende faktor er valgt styrbarhet, 
idet man postulerer at lav styrbarhet gir utslag i relativt større usikkerhet for faktoren. Prioriteringer er gjort skjønnsmessig av prosjektet 
 

 

 
 

 Risikoforhold      

1 lvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1 

2 K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann 

3 S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 

4 B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 

5 S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 

6 B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 

7 
K14 Forstyrrelser  i sykehusdrift som følge av byggeriet (Byggetrinn 
1) 

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-5 Alternativ Våland. Høyest prioriterte risikoforhold – perspektiv konseptvalg  
 

5.6 Risikoforhold i Stokka-alternativet 

Følgende risiko tilknyttes Stokka-alternativet: 
I tabellen under er det sortert opp risikoforhold som har spesiell relevans i forhold til selve prosjektprosessen. De angjeldende risikoforholds sortering angjelder ikke 
hvorvidt risikoforholdet påvirker selve konseptvalget. Dette er det gjort en egen sortering på i etterfølgende tabell. Prioriteringen i denne tabell er de risiki som haster 
mest i forhold tild prosjektgjennomføringen ved ROS-gjennomgangen. De som eventuelt er markert røde må adresseres før endelig konseptvalg gjøres.  
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  Risikoforhold Stokka 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 
4 5 Tiltak: Forsøkes avklart i høringsperioden med 

statlige og fylkeskommunale myndigheter 
1 

G2 Flytrafikk, høydebegrensninger Avinor 4 5 

Tiltak: Konseptet vil bli bearbeidet, og høyden 
redusert slik at konseptet kommer innunder ak-
septabel grense 

2 

G3 Helikoptertransport 3 5 ROS analyse vil bli utført av Avinor 3 

K1 
Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling (lab. spe-
sialrom, …) 

3 4 

Tiltak: Gjennomgang av HFP og BT1 grundig for 
å sikre at alle nødvendige funksjoner er inklu-
dert, for å sikre at det blir sikker og effektiv drift 
og ikke blir vesentlig økning av driftskostnadene 
ved drift på to steder 

4 

K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr 
3 3 

Tiltak: Vil bli nøye gjennomgått i forbindelse med 
oppdatering av HPU, samt inkludert i driftsbud-
sjettet 

5 

B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 2 4    

B6 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 2    

K17 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 3    

K13 Brann/evakuering i driftsfase Stokka 1 3    

K2 
Oppsplitting av pasientforløp, oppmøte på feil plass, plunder ved å 
møte flere steder 

    
  

 

K4 
Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske begrens-
ninger (utstyr-, driftsinvesteringer mens utbygging foregår) 

    
  

 

G6 
Psykiatri; mer krevende samarbeid mellom psykiatri og somatisk syke-
hus 

    
Psykiatri samlokaliseres etter 2040 

 

S7 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (driftskost-
nader)  

  3 
Mange forhold, utfallsrom 

 

S1 Manglende opparbeidelse av infrastruktur for kollektivtransport (FK) 
1 2 

Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en 
uttalelse og bekreftelse på dette i sin høringsut-
talelse 

  

S2 Manglende gjennomføring av nye bussruter (FK) 
1 2 

Tiltak: Be om at Fylkeskommunen inkluderer en 
uttalelse og bekreftelse på dette i sin høringsut-
talelse 

  

S5 Synergier ved nærhet til universitet/forskningsmiljø 5 -3     
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  Risikoforhold Stokka 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

K12 Brann/evakuering i driftsfase Ullandhaug 1 3     

K7 For lav sengekapasitet pga. endret behov i forhold til forutsetningene     Ikke signifikant, tilstrekkelig kap. i alle konsepter   

S8 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (driftskost-
nader)  

  2 
  

  

  K: Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten         

  
Helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, samhandling 
med kommunehelse-tjenesten 

    
  

  

K5 
Sykehus ikke leverer god nok kvalitet (ift. bestilling) spesielt i bygge-
fasen (Våland).  

  3 
  

  

K6 
Overfylte avdeling pga. ikke tilstrekkelig overføring til kommunehelse-
tjenesten 

    
  

  

K8 Brann/evakuering i byggefase 1, liten brann 3 3     

K9 Brann/evakuering i byggefase 1, større brann 3 4     

K10 Brann/evakuering i byggefase 1, meget omfattende brann 1 5     

K11 Brann/evakuering i driftsfase Våland 1 4     

K14 Forstyrrelser i sykehusdrift som følge av byggeriet (Byggetrinn 1) 5 1-2     

K15 Krisehåndtering; masseskader, katastrofer i byggefase 1 1 4     

K16 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 4     

K18 
Kapasitet pasienthotell; Øking i innleggelser pga. for liten kapasitet 
(økte kostnader) 

    
Utsjekk av kontrakt 

  

  S: Samfunnsforhold         

  
Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk 
infrastruktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndig-
hetskrav 

    
  

  

S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 4 3     

S6 
Rekruttering/arbeidsmiljø; Redusert attraktivitet i sykehuset som ar-
beidsplass 

    
Ingen forskjell mellom alternativene 

  

  B: Byggenes kvalitet, fleksibilitet, elastisitet         

  Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, logistikk         

B1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1 4 4     

B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 3 4     
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  Risikoforhold Stokka 
Sanns. 

(1-5) 
Konsekv. 

(1-5) Tiltak/kommentar 
Prio-
ritet 

B4 
Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske systemer pga. svakheter 
i grensesnittet mellom ny og gammel infrastruktur 

3 3 
  

  

B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 3 Strengt definerte byggegrenser   

B7  Endringer i planlegging-/byggefasen     Ingen forskjell mellom alternativene   

  G: Gjennomføring         

  
Grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller 
byggeplass 

    
  

  

G1 
Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri (støy, 
støv, rystelser, …) 4 3     

G4 Omlegging av infrastruktur (teknisk sentral); Funksjonssvikt 3 4     

G5 OU-prosjekt; manglende koordinering med byggeprosjekt         

  A: Andre forhold         

  
Andre forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, 
materiell eller samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes realisering 
gjennom utbyggings- og driftsfase 

    
  

  

A1 Ekstremvær; vannstand/oversvømmelser i driftsfasen         

Tabell 5-3 Risikoforhold Stokka (komplett) 

 
De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
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Prioritet Risikoforhold      

1 S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning    

2 G2 Flytrafikk, høydebegrensninger Avinor G3   

3 G3 Helikoptertransport K1   

4 
K1 Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling (lab. 

spesialrom, …) 
   

5 K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr S3   

6 B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase B3   

7 
B6 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/til-

pasning 
   

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-6 Alternativ Stokka. Høyest prioriterte risikoforhold  
 
 

5.6.1 Risikoforhold sorter etter påvirkning av koseptvalg.  

Denne figuren viser risikoforhold sortert etter grad av risiko, konsekvens og styrbarhet som er antatt for de forskjellige. Som  mestveiende faktor er valgt styrbarhet, 
idet man postulerer at lav styrbarhet gir utslag i relativt større usikkerhet for faktoren. Prioriteringer er gjort skjønnsmessig av prosjektet 
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Prioritet Risikoforhold      

1 S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning    

2 G2 Flytrafikk, høydebegrensninger Avinor G3   

3 G3 Helikoptertransport K1   

4 

K1 Manglende kapasitet i støttefunksjoner for pasientbehandling 
(lab. spesialrom, … ) 

   

5 K3 Følgekostnader pga. dublering av utstyr S3   

6 S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning B3   

7 

B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/til-
pasning 

   

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-7 Alternativ Stokka. Høyest prioriterte risikoforhold – perspektiv konseptvalg 
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5.7 Risikoforhold i 0-alternativet  

Følgende risiko tilknyttes 0-alternativet: 
I tabellen under er det sortert opp risikoforhold som har spesiell relevans i forhold til selve prosjektprosessen. De angjeldende risikoforholds sortering angjelder ikke 
hvorvidt risikoforholdet påvirker selve konseptvalget. Dette er det gjort en egen sortering på i etterfølgende tabell. Prioriteringen i denne tabell er de risiki som haster 
mest i forhold tild prosjektgjennomføringen ved ROS-gjennomgangen. De som eventuelt er markert røde må adresseres før endelig konseptvalg gjøres.  
 

  Risikoforhold 0-alternativet 
Sanns. 

(1-5) 

Kon-
sekv. 
(1-5) 

Styr-
bar-
het Tiltak/kommentar 

Priori-
tet 

G7 
Større bygningsteknisk endringsbehov enn forventet; redusert reserve-
kapasitet 

5 4 1 
  

  

K9 Brann/evakuering, større brann 3 4 4     

B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i ombyggingsprosjektet 3 4 3     

K14 Forstyrrelser i sykehusdrift som følge av byggeriet (i ombyggingsfasen) 5 1-2 4     

K15 Krisehåndtering; masseskader, katastrofer 1 4 4     

K4 
Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske begrensninger 
(utstyr-, driftsinvesteringer mens utbygging foregår) 

4 2 2 
  

  

K5 
Sykehus ikke leverer god nok kapasitet/kvalitet (ift. bestilling) spesielt i 
ombyggingsfasen 

4 3 4 
Pga. permanent arealmangel, dårligere 

arealer, dårligere pasientflyt og logistikk, 
mindre sambruk 

  

B1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur 4 4 2    

S4 Universell utforming/arbeidsmiljø; Krav om endring av løsning 4 3 1-2     

B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 3 2 Strengt definerte byggegrenser   

G1 
Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, psykiatri (støy, støv, 
rystelser, …) 4 3 

5 
  

  

G4 Omlegging av infrastruktur (teknisk sentral); Funksjonssvikt 3 4 4     

K8 Brann/evakuering, liten brann 3 3 4     

B4 
Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske systemer pga. svakheter i 
grensesnittet mellom ny og gammel infrastruktur 

3 3 3 
  

  

K10 Brann/evakuering, meget omfattende brann 1 5 4    

K11 Brann/evakuering i driftsfase Våland 1 4 4     

K16 Helikoptertransport; ulykkeshendelse 1 4 3     
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  Risikoforhold 0-alternativet 
Sanns. 

(1-5) 

Kon-
sekv. 
(1-5) 

Styr-
bar-
het Tiltak/kommentar 

Priori-
tet 

K6 
Overfylte avdeling pga. ikke tilstrekkelig overføring til kommunehelsetje-
nesten 

    4 
  

  

B3 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 2 4       

B6 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 4 2       

K12 Brann/evakuering i driftsfase Ullandhaug 1 3       

K7 For lav sengekapasitet pga. endret behov i forhold til forutsetningene 
      

Ikke signifikant, tilstrekkelig kap. i alle kon-
septer 

  

S8 
Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, miljø, tidsbruk (driftskostna-
der)  

  2   
  

  

  K: Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten           

  
Helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, samhandling med 
kommunehelse-tjenesten 

      
  

  

K13 Brann/evakuering i driftsfase Stokka 1 3       

  S: Samfunnsforhold           

  Forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infrastruk-
tur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav 

      
  

  

S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 
4 5   Tiltak: Forsøkes avklart i høringsperioden 

med statlige og fylkeskommunale myndigheter 
  

S6 
Rekruttering/arbeidsmiljø; Redusert attraktivitet i sykehuset som arbeids-
plass 

      
Ingen forskjell mellom alternativene 

  

  B: Byggenes kvalitet, fleksibilitet, elastisitet          

  Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, logistikk           

B7  Endringer i planlegging-/byggefasen       Ingen forskjell mellom alternativene   

  G: Gjennomføring           

  
Grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller 
byggeplass 

      
  

  

G3 Helikoptertransport       ROS analyse vil bli utført av Avinor   

G5 OU-prosjekt; manglende koordinering med byggeprosjekt           

  A: Andre forhold           
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  Risikoforhold 0-alternativet 
Sanns. 

(1-5) 

Kon-
sekv. 
(1-5) 

Styr-
bar-
het Tiltak/kommentar 

Priori-
tet 

  
Andre forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materi-
ell eller samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes realisering gjennom ut-
byggings- og driftsfase 

      


  

A1 Ekstremvær; vannstand/oversvømmelser i driftsfasen           

 Tabell 5-4 Risikoforhold 0-alternativet (komplett) 

 
De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
 

 

Prioritet Risikoforhold      

1 
 

G7 Større bygningsteknisk endringsbehov enn forventet; redusert 
reservekapasitet 

   

2 K9 Brann/evakuering, større brann    

3 B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i ombyggingsprosjektet    

4 K14 Forstyrrelser i sykehusdrift som følge av byggeriet (i ombyg-
gingsfasen) 

   

5 K15 Krisehåndtering; masseskader, katastrofer    

6 K4 Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske be-
grensninger (utstyr-, driftsinvesteringer mens utbygging foregår) 

   

7 K5 Sykehus ikke leverer god nok kapasitet/kvalitet (ift. bestilling) 
spesielt i ombyggingsfasen 

   

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-8 Alternativ 0-alternativet. Høyest prioriterte risikoforhold 
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5.7.1 Risikoforhold sorter etter påvirkning av koseptvalg.  

Denne figuren viser risikoforhold sortert etter grad av risiko, konsekvens og styrbarhet som er antatt for de forskjellige. Som  mestveiende faktor er valgt styrbarhet, 
idet man postulerer at lav styrbarhet gir utslag i relativt større usikkerhet for faktoren. Prioriteringer er gjort skjønnsmessig av prosjektet 
 

 
 

Prioritet Risikoforhold      

1 G7 Større bygningsteknisk endringsbehov enn forventet; redusert reservekapasitet 

2 K9 Brann/evakuering i , større brann 

3 B1 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur 

4 B5 Endret behov, ny teknologi, økt kunnskap; Behov for endring/tilpasning 

5 S3 Regulering, regionplan etc.; ikke aksept av løsning 

6 B2 Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i ombyggingsprosjektet 

7 
K4 Konsekvenser for pasientforløp osv. ved evt. økonomiske begrensninger (utstyr-, driftsin-
vesteringer mens utbygging foregår) 

 -Høyeste prioritet nå. Tiltak må iverksettes 

 -Høy prioritet. Tiltak iverksettes senere 

 - Risikoforholdet avklaret. Ingen tiltak 

 
Størrelse på ballong angir kritikalitet ift. styrbarhet. Liten ballong, god styrbarhet. 
Stor ballong, liten styrbarhet (høy kritikalitet) 

Figur 5-9 Nullalternativet. Høyest prioriterte risikoforhold – perspektiv konseptvalg 
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Vedlegg I Prosjektets miljømål 

Miljømål  

Prosjektet fokus på miljø kommer til uttrykk gjennom følgende målformuleringer:  

 Mål 1: Klimagassregnskap: Å arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg. Det 

skal gjennomføres klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag i prosessen for valgte 

bygningsløsninger i forhold til materialvalg, logistikk transportbehov etc. Klimagassresulta-

tene skal legges til grunn ved valg av materialer og løsninger 

 Mål 2: Energibruk: Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg. Redusere energifor-

bruket vesentlig i eksisterende bygningsmasse. Ved nybygg:  

o Alle nye sykehusbygg som planlegges og bygges skal tilfredsstille passivhusnivå.  

o Alle nye sykehusbygg skal oppnå energikarakter A  

o Alle nye sykehusbygg skal oppnå oppvarmingsmerke grønt  

Ved rehabilitering: 

o Rehabiliteringer som defineres som hovedombygging skal oppnå passivhusnivå fra 

2015 

o Ved andre typer av ombygninger skal en oppnå energikarakteren B 

 Mål 3 Materialbruk: Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest mulig 

klimagassutslipp og med minst mulig innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.  

o Det stilles krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjon/ environmental pro-

duct declaration) til de 5 – 10 materialene som det brukes mest av i prosjektet 

o Det er forbud mot bruk av alle materialer som inneholder stoffer fra produktforskriften, 

REACH, prioritetslisten6 og kandidatlisten7 etc. 

o Forbud mot all tropisk trevirke8  

o Klimavurdering og materialveiledning i alle faser  

o Bruk av klimagassregnskap og livsløpsvurderinger fra forprosjekt og i videre faser for 

å sikre beslutningsgrunnlaget for material- og produktvalg 

 Mål 4: Rive- og byggeavfall: Øke graden av gjenbruk / gjenvinning for rive- og byggeavfall. 

For rene riveprosjekter:  

o 95 vektprosent avfall for gjenbruk/gjenvinning  

For nybygg:  

o Det skal etableres system som oppnår 80 % vektprosent sortert 15 for gjenbruk/gjen-

vinning 

 Mål 5 Transport og logistikk  

o Det skal legges opp til en logistikk som innebærer at minst mulig persontransport fore-

går med personbil  

o Det skal legges opp til en logistikk som medfører god infrastruktur i forhold til levering 

av varer og lignende. 

 Mål 6: Innemiljø  

o Det skal ikke benyttes produkter som bidrar til sykdomsfremkallende eller sjenerende 

inneklima.  

                                                      
 
6 http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten 
7 http://www.klif.no/no/naringsliv/Substitusjon-av-kjemikalier/Om-kandidatlisten 

8 http://www.regnskog.no/bevisst-forbruker/forbrukersp%C3%B8rsm%C3%A5l/regnskogfondets-liste-over-tropiske-treslag 
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o Overflateprodukter som benyttes innendørs skal ha lavere utslipp enn klassen lavt for-

urensende iht. NS-EN 15251:2007. 

o Det skal prosjekteres løsninger som ivaretar  

 Termisk miljø  

 Atmosfærisk miljø  

 Akustisk miljø  

 Aktinisk miljø  

 Mekanisk miljø  

 Psykososialt miljø  

 Estetisk miljø 

 Mål 7: Utslipp og forurensing: Tekniske installasjoner skal sørge for at krav til utslipp og 

forurensning blir oppfylt, herunder:  

o Utslipp til jord, vann og luft 

o Støy fra virksomheten og tekniske installasjoner  

o Avfallshåndtering  

o Spesielle gassutslipp, eksos, HFK-gasser, medisinske gasser.  

Momenter, miljø 
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Vedlegg II Alternativ Ullandhaug 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Risikoforhold 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Helhetlig pasientforløp 

Risikohendelse 1: Delt modell. Man har ikke de rette funksjonene (ikke de 

rette støttefunksjonene på de rette stedene). Dublering av utstyr 

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 3 

 
Risikovurdering Pasientsikkerhet 
 

Risikohendelse 1: Manglende kapasitet ved støttefunksjoner for pasientbe-

handling ved delt modell (lab, spesialrom) (U+S) 

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon  

 

Risikohendelse 2 Oppsplitting av pasientforløp, Pasienten møter på feil 

plass, plunder ved å møte på flere steder. Lengre ventetid. (U+S) 

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 3: Følgekostnader ved dublering av utstyr (U+S) 

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 3 

 

Risikohendelse 4: Manglende evne til å ivareta driftsinvesteringer på grunn 

av at alt er lagt inn i prosjektkost nytt sykehus. Kan medføre manglende in-

vesteringer i nødvendig medisinsk utstyr. Alternativt at løpende nødvendige 

driftsinvesteringer kan ikke alltid prioriteres på grunn av at 1,9 mrd. av inves-

teringene må tas over driften til Sykehuset.  Konsekvenser for pasientforløp 

osv. ved økonomiske begrensinger (utstyrs- og driftsinvesteringer) mens ut-

bygging foregår (U+S+V) 

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 Styrbarhet: 2 – lite styrbar  

 

Risikohendelse 5: Overfylte avdelinger på grunn av ikke tilstrekkelig overfø-

ring til kommunehelsetjenesten.  

Samhandlingsreformen fungerer ikke i samsvar med forventninger. SUS 

bygger færre senger relativt, mulig at kommunen ikke er villige til å ta imot, 

overfylte avdelinger.  

 Sannsynlighet: Relativ lignende for alle alternativer – skiller ikke alterna-
tivene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analysen.  

 Konsekvens: - 

 Konklusjon: - 
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Risikohendelse 6: For lav sengekapasitet på grunn av endret behov i forhold 

til forutsetningene for eksempel at man ikke klarer overføring fra døgnbe-

handling til dagbehandling. Liggetid reduseres ikke etc. (U)   

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 Konklusjon: Stokka og Ullandhaug – man har flere senger så disse er 

annerledes her. Er nok stor nok kapasitet uansett – dette tas bort. Har 

mye senger i Våland også så det er nok kapasitet uansett. Relativ lig-

nende for alle alternativer – skiller ikke alternativene fra hverandre og 

tas derfor ikke med i denne analysen.  

 

Risikohendelse 7: Ved akutt evakuering ved hendelse / brann i driftsfase. På 

Ullandhaug er det annen bygningsmasse å plassere folk i enn de andre al-

ternativer. : 

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 3 

 Konklusjon: Nye bygg med nytt brannkonsept. Redusert risiko for at 

brann oppstår.  Risiko for brann fremdeles stor på Våland. Er det for-

skjell mellom nybyggsalternativene? Nei ikke veldig stor mellom ny-

byggsalternativene 

 

Risikohendelse 8: Krisehåndtering, masseskader katastrofer i byggefase  

 Sannsynlighet:  

 Konsekvens:  

 Konklusjon: lik som Stokka. Normal anleggsrisiko.  

 

Risikohendelse:9: Krisehåndtering, masseskader - katastrofer i driftsfase   

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon: omtrent lik for alternativene. Våland avviker i byggefase.   

 

Risikohendelse 10: Helikoptertransport, ulykkeshendelser  

Helikopterlandingsplass-kapasitet ved hendelser. Oppstår i 2018. Kostnads-

konsekvens. Alternativ landingsplass. Fordel Ullandhaug ift. Våland. Behov 

for alternativ landingsplass når ny helikoptertype kommer.  

 Sannsynlighet: liten 0-1 % 

 Konsekvens: større på Våland (4) enn Stokka og Ullandhaug (3) 

 Konklusjon: Det er i en katastrofesituasjon at en antar problemet er mest 

fremtredende. Framover skal det legges til et helikopter til.  

 

Risikohendelse 11: Infrastruktur og tilkomst. Hvordan påvirker det tilstrøm-

mingen? Relativt marginal påvirkning.  

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 
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Samfunnsforhold 

Risikoforhold 

Samfunnsforhold 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Regulering 

Risikohendelse 1: Manglende opprettelse av infrastruktur for kollektivt-

ransport fra fylkeskommunen.  

 Sannsynlighet: liten. Stavanger har indikert at de ønsker dette. Er 

forutsatt finansiering gjennom bypakke Nord-Jæren. Men stor poli-

tisk usikkerhet om bypakke så det er ikke sikkert. Anslag: 1   

 Konsekvens: Manglende kollektivruter og forhold vil medføre sam-

funnsmessige negative konsekvenser. Legger et premiss for syke-

hus på Ullandhaug. Anslag 2 

 

Risikohendelse 2: Manglende gjennomføring av nye ruter (tilstrekkelig 

frekvens og nye ruter)  

 Sannsynlighet: Liten / ingen. Anslag 1  

 Konsekvens: anslag 2  

 

Risikohendelse 3: Synergier ved nærhet til andre samfunnsinstitusjo-

ner (universitet og forskningsinstitusjoner).  

 Sannsynlighet: Det må være mulig å ta ut noen synergier. Høy på 

Ullandhaug. Samlokalisering, Rekruttering av studenter, OPS, Høy 

sannsynlighet for at det blir noen synergier. 5  

 Konsekvens: Ukjent oppside, men antar at man har en del mulig-

heter for besparelser her. ca. 3. Positiv konsekvens  

 

Risikohendelse 4 Rekruttering 

I utgangspunktet er det flere betraktninger omkring dette men vanske-

lig å se helt klare fordeler eller ulemper i tidsrammen man her ser. Mo-

ment at det er nærhet til studentmiljø på Ullandhaug. Nærhet til leiebo-

liger i Våland og billigere tomter / lettere å skaffe familieboliger i nær-

heten av Stokka.  

Hvor bor ansatte? Veldig mange nær Våland. Utfordring v/ transport. 

Mer usentralt ift Stavanger? Hvor attraktivt er det å jobbe på Sykehu-

set? Blir det redusert attraktivitet? 

 Sannsynlighet: - (samme for alle alternativer)  

 Konsekvens: - (samme for alle alternativer) 

 Konklusjon: Relativ lignende for alle alternativer – skiller ikke alter-
nativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analysen.  

 

Risikohendelse 5: Internt transportbehov.  

Risiko for økning i driftskostnader med interntransport, tidsbruk Skiller 

seg fra akutt pasienttransport som man ikke kan tas høyde for. Konse-

kvenser på driftskostnader. Konsekvensen for driftskostnader medfø-

rer en 3’ er? Opp mot 5 på sannsynlighet. 

 

Sammenligningsgrunnlag er ofte helt andre avstander enn de 17 min 

det tar å gå mellom Våland og Ullandhaug. Stokka er lengre bort. Kan 
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være en ulempe for legevakt i Stavanger som får lengre transportav-

stander.   

 Sannsynlighet: 5  

 Konsekvens: 2 på Ullandhaug (3 på Stokka) 

 

Betraktninger:  

Poliklinisk kunne vært plassert på Sandnes og fremdeles sannsynligvis 

redusert totaltransport, så her kan det også være oppsider ved delt 

løsning. Dette medfører at bildet er mye mer komplekst enn det som 

nødvendigvis vises her. For pasientene kan delt løsning være en bety-

delig oppside. For sykehuset medfører det at akutt og somatikk døgn 

blir atskilt fra dagvirksomheten og at prosessene dermed ikke forstyr-

rer hverandre, som det har vært eksempler på i dag.  

 

Ett aspekt som må tas med er at det er lettere å beregne kostnader for 

ulempen ved drift på 2 steder enn ulempen med å være på en bygge-

plass i mange år.  

  

Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Risikoforhold 

Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Beskrivelse: Grunnlag: 

 Mindre tomt på Våland så det er ikke like alternativer.  

 Dersom sykehusets ansvarsområde økes er det mulig at det 

trengs mer areal. Må da evt. kjøpe areal e.l. 

 I planleggingsfasen er vi nødt til å ha en mer kompakt løsning med 

flere horisontale og vertikale kommunikasjonsveier på Våland. 

Medfører vesentlig forskjell i driftsfasen. Både Stokka og Ulland-

haug har større fleksibilitet i modellen og man kan flytte og endre 

når man går dypere i materien.  

 Ift. sikkerhet og sikring medfører den tettere løsningen på Våland 

en ulempe i forhold til de andre alternativene ved at den medfører 

større tetthet og dermed skaper større kompleksitet i forhold til in-

teraksjoner.  

 De to andre alternativene er like i planlegging og drift. Mulig at Ul-

landhaug er det beste alternativet designmessig. Det kompakte 

Stokka-alternativet er nest best. I forhold til lå kunne utnytte ledige 

arealer ved å krympe og da ha alternativ virksomhet i tomme loka-

ler etc. og kunne få inn andre så anslås Stokka som det dårligste 

alternativet. Det finnes en del treder som antyder at det finnes sce-

narier som gir redusert arealbehov i framtiden. Eks St. Olav. Der-

som man hadde bygget som opprinnelig programmert så hadde 

de i dag hatt for mange sengeområder (ca.  200 for mange 

senger). 
 
Risikovurdering Teknisk infrastruktur 

 

Risikohendelse 1: Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase (gjelder 

spesielt IKT) 
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 Sannsynlighet: 2.   

 Konsekvens: 4  

 Konklusjon: 1. Vi er dublert på alle kritiske leveranser ift. infrastruk-

tur og sentrale datasystemer. Dette gjelder også gamle bygg. Det 

skjer driftsendringer så her må sannsynligheten noe opp. Vil muli-

gens være lik for alle 3 alternativer. Ikke forskjell på de tre områ-

dene på hvor utsatt de er for dette? Allikevel er det forskjeller. Det 

som gjenstår på Våland holder ikke samme tekniske stand som 

det nye. Dette medfører at vi ved Våland-alternativet har større an-

del personer som ligger eller behandles i områder med gammel 

infrastruktur. Det å få de to systemene på Våland til å snakke godt 

med hverandre blir også mer komplekst. Medfører økt både sann-

synlighet og konsekvens. Logistikk, heiser etc. Våland 3-4. Kon-

klusjon, 3 Ullandhaug/Stokka 2-4, konklusjon 2. 
 
Risikovurdering Arealer/funksjonalitet diagnostikk 

Risikohendelse 2: Endret behov/økt kunnskap om prosjektet (i planleg-

gingen) / ny teknologi gir behov for tilpasning / endring. Vil gjelde alle 

prosjekter på en eller annen måte.  

 Sannsynlighet: Åpenbar på Våland. Det er ikke mulig å for-

lenge/øke/flytte arealer. Høy sannsynlighet for at vi får problemstil-

linger rundt dette på Våland. 4. Er dette høyt? Synes høyt. Ek-

sempler gitt (St. Olav på stor fleksibilitet med separate bygg.) Vel-

dig strengt definerte byggegrenser.   

 Konsekvens: Høy konsekvens-kost for Våland, 3. For de andre litt 

lavere 2.  

 Konklusjon Våland: 4-3 Ullandhaug/Stokka 4-2 

 

  
 

Gjennomføring 

Risikoforhold 

Gjennomføring (overordnede forhold knyttet til)  

Beskrivelse:  
Risikovurdering: Psykiatri får lengre avstand til akutt somatisk behand-
ling 

Risikohendelse 1: Samarbeid mellom psykiatri og somatikk blir mer kre-

vende. Samarbeid i dag går begge veier. Noen faktorer som øker samar-

beid. Psykiatri planlegges samlokalisert i BT2.  

Lengre avstand til akutt somatisk behandling ved flytting til Ullandhaug og 

Stokka.  Risiko for psykiatripasienter 

I Vestfold mener de at de har tapt penger og fokus på å bli samlokalisert 

med somatikk. Men Vestfold planlegger jo nå for økt nærhet. Det jobbes 

med broløsning mellom disse i Vestfold nå. (Nordic) Og det er et nært sam-

arbeid i dag.  For prosjektet er poliklinikk og dagbehandling fremdeles igjen 

så dagvirksomhet somatikk og psykiatri har fortsatt en god nærhet. Noe 

dårligere for de som blir akutt somatisk syke. Man ser i dag en økning av 
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psykiatriske innleggelser på somatikk, så dette vil være en daglig utford-

ring. Må sannsynligvis ha på plass stedlig personell for å ivareta dette. 

Dette er et typisk OU-prosjekt som vurderes ved senere analyser.  

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 
 
Risikovurdering: OU-prosjekter  

Risikohendelse 1: Organisasjonsutviklingsprosjekter. Risiko for at disse 

ikke er tidlig nok i gang og ikke får i gang neste fase OU-prosessen kritisk 

suksessfaktor.  

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

  

Andre 

Risikoforhold 
Andre Forhold  

Beskrivelse:  
Risikovurdering Ekstremvær 
Risikohendelse 1: Ekstremvær – oversvømmelse, spes. Ullandhaug.   

 Sannsynlighet: Til stede. Forutsettes løst ved senere ROS analy-

ser. 

 Konsekvens: - 
 
Risikovurdering Flytting fra pasienthotell 

Risikohendelse 1: Flytting fra Våland – forholdet til pasienthotellet: 

 Utsjekk mot kontraktsansvar ift. pasienthotellet. Tas en runde på 

dette i prosjektet. Typisk norsk pasienthotell er hotell, ikke sykeho-

tell. Kan være at man har færre pasienter der fordi man ikke har 

sykepleier i resepsjonen. – tapes ved delt løsning 

 

Risikohendelse 2: Øking av innleggelser på grunn av stor avstand til 

pasienthotell. Ikke hotell på Ullandhaug og Stokka. Risikoment? Ja på 

Stokka og Ullandhaug 

 Sannsynlighet: Bruker tilreisende pasienter folk pasienthotellet. 

Avklares etter punktet over   

 Konsekvens: - 
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Vedlegg III Alternativ Våland 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

 

Risikoforhold 
Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Beskrivelse: Risikovurdering Pasientsikkerhet 

  

Risikohendelse 1: Konsekvenser pasientforløp 

 Manglende evne til å ivareta driftsinvesteringer på grunn av at alt er 

lagt inn i prosjektkost nytt sykehus. Kan medføre manglende investe-

ringer i nødvendig medisinsk utstyr. Alternativt at løpende nødvendige 

driftsinvesteringer kan ikke alltid prioriteres på grunn av at 1,9 mrd. av 

investeringene må tas over driften til Sykehuset.  Konsekvenser for pa-

sientforløp osv. ved økonomiske begrensinger (utstyrs- og driftsinves-

teringer) mens utbygging foregår (U+S+V). Usikkerhet som er relativt 

lik for alternativene og derfor ikke differensierer.  

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 2: Sykehuset leverer ikke godt nok på kvalitet ift bestil-

ling «sørge for- ansvaret» spesielt i byggefasen (V) 

 Sannsynlighet: nær 0 (Kun Våland)  

 Konsekvens: 3  
 

Risikohendelse 3: Overfylt avdelinger på grunn av ikke tilstrekkelig 

overføring til kommunehelsetjenesten.  

Samhandlingsreformen fungerer ikke i samsvar med forventninger. 

SUS bygger færre senger relativt, mulig at kommunen ikke er villige til 

å ta imot, overfylte avdelinger.  

 Sannsynlighet: Relativ lignende for alle alternativer – skiller ikke 

alternativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analy-

sen.  

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 4-7 Brann/evakuering brann byggefase liten brann 

På Ullandhaug er det annen bygningsmasse å plassere folk i enn 

andre alternativer.  Driftsfase: Veldig bra med andre bygg som tilfreds-

stiller brannkrav på Ullandhaug og Stokka - ikke på Våland 

Brann i byggefase på sykehus. Man kan ikke alltid bruke andre bygg 

her.  

 Sannsynlighet: fare for uønsket hendelse ved bygging nær loka-

sjon i drift. Øker sannsynlighet og konsekvens for Våland. Gitt 

brann oppstår i delvis brukte lokaler. Andre steder blir ikke påvir-

ket. Når alt er på Våland vil konsekvensen være større enn for de 

andre to. anslag 3. I byggefasen foregår det varmt arbeid etc. på 

byggeplass og faren for branntilløp er høyere i byggefase. Man 

delte opp i seks scenarier.  

1. Brann / evakuering byggefase1, liten brann Våland S3 K4  
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2. Brann / evakuering byggefase1, større brann Våland S3 K4  

3. Brann / evakuering byggefase1, meget stor brann S1 K5   

4. Brann / evakuering driftsfase Våland S1 K4 

 

Vurderinger:  

 Brann / evakuering byggefase Våland, Konsekvens 4-5. Ved et 

branntilløp i forbindelse med byggearbeid er tenkt konsekvens 

større (5). Reduksjon til 4 gir mer korrekt bilde. Reduseres til 4, 

konsekvensene er vurdert litt store. Bruk 4 heller enn 5.  

 Konklusjon: Ny teknisk sentral nær der man skal ha funksjoner i 

drift. Ved brann på Våland er konsekvens større på grunn av 

dette. Mange forskjellige mulige brannscenarier her.   

 

Risikohendelse 8: Redusert produksjon i helsetjenester / Forstyrrelser i 

sykehusdrift på grunn av nærhet/forstyrrelser til/fra byggeriet. (V) 

 Sannsynlighet: 5 

 Konsekvens: 1-2 

 

Risikohendelse 9: Krisehåndtering: Masseskader, katastrofer i bygge-

fase 1 

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon: Stavanger er en av de lokasjonene i Norge som er 

best rustet til å håndtere akutte katastrofer. (Stor ambulansehall 

etc. etc.) Vil evnene til å håndtere masseskader endres i byggetid? 

Det har vært håndtert i byggetid tidligere. Aktuell akuttplassering 

er også langt fra de byggearbeidene som skal foregå og vil nok 

være mindre utsatt enn ved f.eks. MOBA. Potensiell konsekvens 

vil være større på Våland.  

 

Risikohendelse 10: Krisehåndtering: masseskader, katastrofer i drifts-

fase   

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 Konklusjon: Stavanger/Våland er en av de lokasjonene i Norge 

som er best rustet til å håndtere akutte katastrofer. (Stor ambulan-

sehall etc. etc.) Begge delte alternativene har 2 akuttmottak i mel-

lomfasen. Liknende risiko for alle alternativene – skiller ikke alter-

nativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analysen.  

 

Risikohendelse 11: Helikoptertransport. Ulykkeshendelse   

 Sannsynlighet: liten 0-1  

 Konsekvens: større på Våland (4) enn Stokka og Ullandhaug (3) 

 Konklusjon: i katastrofesituasjon ofte problemet kommer. Fram-

over skal det legges til et helikopter til. Problemstilling rundt heli-

kopterbase, skal  

 

Risikohendelse12 Kapasitet pasienthotell 

Øking i kostnader på grunn av for liten kapasitet (økte kostnader Ut-

sjekk gjøres mot kontrakt for å avstemme mulighetsrommet.   
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 Sannsynlighet: -  

 Konsekvens: -  

 Konklusjon: Utsjekk i ettertid: «Kontrakt varer til 2025»  

 

  

Samfunnsforhold 

Risikoforhold 

Samfunnsforhold 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Myndighetskrav 

Risikohendelse 1: Universell utforming ved ombygging og nybygg på 

Våland. Spesielt for Vålands-alternativet.   

 Sannsynlighet: relativt stor sannsynlighet for at det kommer 4 

 Konsekvens: Dersom det inntreffer kommer det til å koste. 3  

 

  
 
 

Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Risikoforhold 
Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Teknisk infrastruktur 

Risikohendelse 1: Svikt i kritisk infrastruktur i byggefase 1.(ikke for-

skjell drift)   

 Sannsynlighet: 4  

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon: Vi har sikret 2 uavhengige vannkilder pluss Mosvan-

net ved krise. Har også redundans for strøm. For IKT er lednings-

nettet lagt opp med redundans. Vannbåren varme fra Gandsfjor-

den. Vedr. IKT så kommer det flere kabler fra flere sentraler. Ikke 

full ringledning, men en type ring. Kan risikere brudd. Ikke radio-

linje. Alle redundante systemer bygges opp fullverdig før riving på 

Våland. Risikobildet er knyttet til operasjoner man må foreta seg 

på Våland før omkopling. Risikoen her er relativt høy. Skala på 

konsekvens er relativt vanskelig. Men potensialet kan være stort. 

Ved for eksempel manglende kjøling stoppes røntgen. Ref. innflyt-

ting på Ahus. Vi estimerer ca. 4 her.  

 

Risikohendelse 2: Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase (gjelder 

spesielt IKT) 

 Sannsynlighet: 3.   

 Konsekvens: 4  

 Konklusjon: 1. Vi er dublert på alle kritiske leveranser ift. Infra-

struktur og sentrale datasystemer. Dette gjelder også gamle bygg. 

Det skjer driftsendringer så her må sannsynligheten noe opp. Vil 
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muligens være lik for alle 3 alternativer. Ikke forskjell på de tre om-

rådene på hvor utsatt de er for dette? Allikevel er det forskjeller. 

Det som gjenstår på Våland holder ikke samme tekniske stand 

som det nye. Dette medfører at vi ved Våland-alternativet har 

større andel personer som ligger eller behandles i områder med 

gammel infrastruktur. Det å få de to systemene på Våland til å 

snakke godt med hverandre blir også mer komplekst. Medfører økt 

både sannsynlighet og konsekvens. Logistikk, heiser etc. Våland 

3-4. Konklusjon, 3 Ullandhaug/Stokka 2-4, konklusjon 2. 
 
Risikovurdering Arealer/funksjonalitet diagnostikk 
 

Risikohendelse 1: Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske syste-

mer på grunn av svakheter i grensesnitt mellom ny og gammel infra-

struktur. Får ikke likt system i alle bygg.  

 Sannsynlighet: til stede (2-3) endte på 3   

 Konsekvens: Betydelige kostnadskonsekvenser over levetiden. 

Ca. 3.   

 Konklusjon: 3-3. Eksempler på andre sykehus som har hatt bety-

delige driftskostnader med tilhørende besparelser ved oppgrade-

ringer. 

 

Risikohendelse 2: Endret behov/økt kunnskap om prosjektet (i planleg-

gingen) / ny teknologi gir behov for tilpasning / endring. Vil gjelde alle 

prosjekter på en eller annen måte.  

 Sannsynlighet: Åpenbar på Våland. Det er ikke mulig å for-

lenge/øke/flytte arealer. Høy sannsynlighet for at vi får problemstil-

linger rundt dette på Våland. 4. Er dette høyt? Synes høyt. Ek-

sempler gitt (St. Olav på stor fleksibilitet med separate bygg.) Vel-

dig strengt definerte byggegrenser på Våland.  

 Konsekvens: Høy konsekvens-kost for Våland, 3. For de andre litt 

lavere 2.  

 Konklusjon Våland: 4-3 Ullandhaug/Stokka 4-2 
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Gjennomføring 

Risikoforhold 
Gjennomføring 

Beskrivelse: Grunnlag: 

 Naboforhold etc. 

 Teknisk sentral skal flyttes på Våland 

 Våland –riggplass. Støy støv, tilkomst etc.  

 3.partsulemper. spes. på Våland.  

 Pårørende som skal inn på sykehuset vil også merke arbeider.  

 Ulemper for ansatte  

 Ulemper for psykiatri. 

 
Risikovurdering Naboforhold (Våland)  
 

Risikohendelse 1: Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårørende, 

psykiatri (Støy, støv, rystelser) 8 mrd. Byggeprosjekt som skal bygges 

over en lang periode. Det er nesten ikke mulig å se for seg omfanget 

av dette så nær naboer. Hotellet- medførte store konsekvenser. Folk 

er vant med at slike prosesser foregår andre steder og at få er forbe-

redt på dette.   

 Sannsynlighet: svært høy 4  

 Konsekvens: 3  

 Konklusjon: 4-3  

 

Risikohendelse 2: Helikoptertransport (Støy, støv, rystelser)  

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: Vurderes og endres ved overgang til nytt helikopter 

 
Risikovurdering flytting av teknisk sentral og omlegging av infra-
struktur.   

Risikohendelse 1: Problemer ved flyttingen.  

Problemstillinger er omkoplingen etter at ny teknisk sentral er ferdig-

stilt. Man etablerer først en ny sentral som tar over for den andre. Det 

kritiske er sammenkoplingen og å få knytta det til, spesielt IKT-biten 

som også må flyttes og dubleres. Oppfattes som en av de mest utford-

rende hendelsene som skjer i løpet av det prosjektet, så det er klokt å 

ta høyde for at dette er komplisert. Mulig funksjonssvikt.   

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 4 

 

  

Andre 

Risikoforhold 
Andre 

Beskrivelse: Risikovurdering Ekstremvær 
Risikohendelse 1: Ekstremvær – oversvømmelse, spes. Ullandhaug.   
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 Sannsynlighet: Til stede. Forutsettes løst ved senere ROS analy-

ser. 

 Konsekvens:  - 
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Vedlegg IV Alternativ Stokka 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Risikoforhold 
Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Beskrivelse: Risikovurdering Pasientsikkerhet 

Risikohendelse 1: Manglende kapasitet ved støttefunksjoner for pasi-

entbehandling ved delt modell  

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 4 

 

Risikohendelse 2: Plunder med at man må møte flere steder 

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 3: Følgekostnader ved dublering av utstyr  

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 3 

 

Risikohendelse 4: Konsekvenser pasientforløp  

Manglende evne til å ivareta driftsinvesteringer på grunn av at alt er 

lagt inn i prosjektkost nytt sykehus. Kan medføre manglende investe-

ringer i nødvendig medisinsk utstyr. Alternativt at løpende nødvendige 

driftsinvesteringer kan ikke alltid prioriteres på grunn av at 1,9 mrd. av 

investeringene må tas over driften til Sykehuset.  Konsekvenser for pa-

sientforløp osv. ved økonomiske begrensinger (utstyrs- og driftsinves-

teringer) mens utbygging foregår (U+S+V) Usikkerhet som er relativt 

lik for alternativene og derfor ikke differensierer 

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 5: Overfylt avdelinger på grunn av ikke tilstrekkelig 

overføring til kommunehelsetjenesten.  

Samhandlingsreformen fungerer ikke i samsvar med forventninger. 

SUS bygger færre senger relativt, mulig at kommunen ikke er villige til 

å ta imot, overfylte avdelinger.  

 Sannsynlighet: Relativ lignende for alle alternativer – skiller ikke 
alternativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analy-
sen.  

 Konsekvens: - 

 

Risikohendelse 6 Ved akutt evakuering, hendelse/ brann i driftsfase: 

Veldig bra med andre bygg som tilfredsstiller brannkrav på Ullandhaug 

og Sokka - ikke Våland 

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 3 

 

Risikohendelse7: Helikoptertransport – ulykkeshendelse  

 Sannsynlighet: liten 0-1  

 Konsekvens: større på Våland (4) enn Stokka og Ullandhaug (3) 
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 Konklusjon: i katastrofesituasjon ofte problemet kommer. Fram-

over skal det legges til et helikopter til.  

  

Samfunnsforhold 

Risikoforhold 
Samfunnsforhold 

Beskrivelse: Risikovurdering Regulering 

Risikohendelse 1: Manglende opprettelse av infrastruktur for kollektivtrans-

port fra fylkeskommunen.  

 Sannsynlighet: liten til ingen. Bussveien går forbi kvadrat, og infrastruk-

tur for bussforbindelse til Stokka er inkludert i investeringen. Men 

Shuttle bus må evt. legges inn av Kolumbus eller fylket. Drift av shuttle-

bus er ikke medtatt.  

 Konsekvens: N/A  

 

Risikohendelse 2: Manglende gjennomføring av nye ruter (tilstrekkelig fre-

kvens og nye ruter)  

 Sannsynlighet: liten  

 Konsekvens: N/A  

 

Risikohendelse3: Forsinkelser og usikkerhet omkring omregulering av 

tomt. Situasjon: Tomten ligger innenfor langsiktig-grensen for landbruk. 

Mulig konsekvens er at man får ikke regulert på Stokka.  

 Stor sannsynlighet: (kan bli opp mot 50%), relativt sikkert at dette kom-

mer til å bli en utfordring. Anslag 4.  

 Konsekvens: Godkjent regulering avhenger av ny kommuneplan dette 

forhold ikke er nevnt. Det kreves en omregulering. Neste er ferdig be-

handlet om 4 år. Kan risikere å få avslag om 4 år. Vi skriver det inn i 

konseptrapporten så får fylket / kommunen gi kommentarer. Stor kon-

sekvens. Setter prosjektet tilbake langt.  Anslag 5.  

 Konklusjon: En av de største usikkerhetene vi har for Stokka-alternati-

vet. Dette medfører at dersom det ligger sikkerhet for regulering så går 

prosessen etter plan, eller så kan vi risikere forsinkelser. Erfaringer fra 

andre steder er at forutsetninger for rekkefølgebestemmelser kommer 

inn, andre aktører som Avinor, fylket og vegvesenet har innsigelser etc. 

Det gitt positive politiske signaler fra Sandnes. Prosjektet må avvente 

tilbakemelding fra Fylkesmannen. Kan ikke påvirkes av prosjektet 

 

Risikohendelse 4: Internt transportbehov.  

Risiko for økning i driftskostnader med interntransport, tidsbruk. Skiller seg 

fra akutt pasienttransport som man ikke kan tas høyde for.  

Sannsynlighet: Mange forhold, ulike sannsynligheter 

Konsekvenser på driftskostnader. Konsekvensen for driftskostnader med-

fører en 3er  

 

Sammenligningsgrunnlag er ofte helt andre avstander enn de 17 min det 

tar å gå mellom Våland og Ullandhaug. Stokka er lengre bort. Kan være en 

ulempe for legevakt i Stavanger som får lengre transportavstander.   
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 Sannsynlighet: 5  

 Konsekvens: 3 på Stokka og 2 på Ullandhaug  

 

Betraktninger:  

Poliklinisk kunne vært plassert på Sandnes og fremdeles sannsynligvis re-

dusert totaltransport, så her kan det også være oppsider ved delt løsning. 

Dette medfører at bildet er mye mer komplekst enn det som nødvendigvis 

vises her. For pasientene kan delt løsning være en betydelig oppside. For 

sykehuset medfører det at akutt somatikk døgn og dag blir atskilt og at pro-

sessene dermed ikke forstyrrer hverandre, som det har vært eksempler på 

i dag.  

 

 Ett aspekt som må tas med er at det er lettere å beregne kostnader for 

ulempen ved drift på 2 steder enn ulempen med å være på en bygge-

plass i mange år. 

 

  

Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Risikoforhold 
Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Beskrivelse: Risikovurdering Teknisk infrastruktur 

Risikohendelse 1: Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase (gjelder 

spesielt IKT) 

 Sannsynlighet: 2.   

 Konsekvens: 4  

 Konklusjon: 1. Vi er dublert på alle kritiske leveranser ift. infrastruk-

tur og sentrale datasystemer. Dette gjelder også gamle bygg. Det 

skjer driftsendringer så her må sannsynligheten noe opp. Vil muli-

gens være lik for alle 3 alternativer. Ikke forskjell på de tre områ-

dene på hvor utsatt de er for dette? Allikevel er det forskjeller. Det 

som gjenstår på Våland holder ikke samme tekniske stand som 

det nye. Dette medfører at vi ved Våland-alternativet har større an-

del personer som ligger eller behandles i områder med gammel 

infrastruktur. Det å få de to systemene på Våland til å snakke godt 

med hverandre blir også mer komplekst. Medfører økt både sann-

synlighet og konsekvens. Logistikk, heiser etc. Våland 3-4. Kon-

klusjon, 3 Ullandhaug/Stokka 2-4, konklusjon 2. 
  
 
Risikovurdering Arealer/funksjonalitet diagnostikk 

Risikohendelse 2: Endret behov/økt kunnskap om prosjektet (i planleg-

gingen) / ny teknologi gir behov for tilpasning / endring. Vil gjelde alle 

prosjekter på en eller annen måte.  

 Sannsynlighet: Åpenbar på Våland. Det er ikke mulig å for-

lenge/øke/flytte arealer. Høy sannsynlighet for at vi får problemstil-

linger rundt dette på Våland. 4. Er dette høyt? Synes høyt. Ek-

sempler gitt (St. Olav på stor fleksibilitet med separate bygg.) Vel-

dig strengt definerte byggegrenser.   

 Konsekvens: 2.  
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Risikohendelse3: Høydebegrensinger/Flytrafikk 

Avinor har i sin høringsuttalelse sagt at bygget på Stokka ligger i innfly-

gingsbanen til Stavanger lufthavn, Sola. Her er det definert høydebegrens-

ninger, og dagens bygg er ca. 12 meter høyere enn gjeldende maksimale 

høyde. Konseptet vil derfor bli bearbeidet frem mot endelig konseptvalg-

rapport. Videre er landing med helikopter innenfor nevne innflygingsbane 

et risikoelement, som vil bli nærmere vurdert ved at Avinor foretar en ROS-

analyse av dette forholdet  

 Sannsynlighet: Oppdateres etter tilbakemelding Avinor.  4  

 Konsekvens: Avklares etter tilbakemelding fra Avinor. Foreløpig 

anslag 5 

  

Gjennomføring 

Risikoforhold 
Gjennomføring 

Beskrivelse: Risikovurdering: Psykiatri får lengre avstand til akutt somatisk be-
handling 

Risikohendelse 1: • Samarbeid mellom psykiatri og somatikk blir mer 

krevende. Samarbeid i dag går begge veier. Noen faktorer som øker 

samarbeid. Psykiatri planlegges samlokalisert i 2040.  

Lengre avstand til akutt somatisk behandling ved flytting til Ullandhaug 

og Stokka.  Risiko for psykiatripasienter 

I Vestfold mener de at de har tapt penger og fokus på å bli samlokali-

sert med somatikk. Men Vestfold planlegger jo for økt nærhet. Det job-

bes med broløsning mellom disse i Vestfold nå. (Nordic) Og det er et 

nært samarbeid i dag.  For prosjektet er poliklinikk og dagbehandling 

fremdeles igjen så somatikk og psykiatri har fortsatt en god nærhet. 

Noe dårligere for de som blir akutt somatisk syke. Man ser i dag en øk-

ning av psykiatriske innleggelser på somatikk, så dette vil være en 

daglig utfordring. Må sannsynligvis ha på plass stedlig personell for å 

ivareta dette. Fremtidig OU-prosjekt.  

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 
 
 
Risikovurdering: OU-prosjekter  

Risikohendelse 1: Organisasjonsutviklingsprosjekter. Risiko at disse 

ikke er tidlig nok i gang og ikke får i gang neste fase OU-prosessen kri-

tisk suksessfaktor 

 Sannsynlighet: - 

 Konsekvens: - 

 

  
 

Andre 

Risikoforhold 
Andre 
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Beskrivelse: Risikovurdering Ekstremvær 
Risikohendelse 1: Ekstremvær – oversvømmelse, spes. Ullandhaug.   

 Sannsynlighet: Til stede. Forutsettes løst ved senere ROS analy-

ser. 

 Konsekvens: - 
 
Risikovurdering Flytting fra pasienthotell 

Risikohendelse Flytting fra Våland – forholdet til pasienthotellet: 

 Utsjekk mot kontraktsansvar ift. Pasienthotellet. Tas en runde på 

dette i prosjektet. Typisk norsk pasienthotell er hotell, ikke sykeho-

tell. Kan være at man har færre pasienter der fordi man ikke har 

sykepleier i resepsjonen. – tapes ved delt løsning 

 Risiko: øking av innleggelser på grunn av stor avstand til pasienthotell. 

Ikke hotell på Ullandhaug og Stokka. Risikoment? Ja på Stokka og Ul-

landhaug 

 Sannsynlighet: Bruker tilreisende pasienter folk pasienthotellet. 

Avklares etter punktet over (senere)  

 Konsekvens: - 
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Vedlegg V Grunnlagsdata 0-alternativet 

Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Risikoforhold 
Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

Beskrivelse: Risikovurdering Pasientsikkerhet 

  

K4 Risikohendelse 1: Konsekvenser pasientforløp 

 Manglende evne til å ivareta driftsinvesteringer på grunn av at alt er 

lagt inn i prosjektkost nytt sykehus. Kan medføre manglende investe-

ringer i nødvendig medisinsk utstyr. Alternativt at løpende nødvendige 

driftsinvesteringer kan ikke alltid prioriteres på grunn av at 1,9 mrd. av 

investeringene må tas over driften til Sykehuset.  Konsekvenser for pa-

sientforløp osv. ved økonomiske begrensinger (utstyrs- og driftsinveste-

ringer) mens utbygging foregår (U+S+V). Usikkerhet som er relativt lik 

for alternativene og derfor ikke differensierer.  

 Sannsynlighet: 4 

 Konsekvens: 2 

 Styrbarhet – 2 lite styrbar  

 

K5 Risikohendelse 2: Mangel på kapasitet. Betydelig arealmangel og 

lite fleksible arealer i forhold til å få effektiv drift. Dårlig logistikk og pasi-

entflyt Støttefunksjoner er ikke medtatt i utgangspunktet. Sykehuset le-

verer ikke godt nok på kvalitet og kapasitet ift bestilling «sørge for- an-

svaret» spesielt i utbyggingsfasen (V) Se notatblokk.  

 Sannsynlighet: 4  

 Konsekvens: 3  

 Styrbarhet kan påvirkers. Koster men er styrbar 4 
 

K7 Risikohendelse 3: Overfylte avdelinger på grunn av ikke tilstrekkelig 

overføring til kommunehelsetjenesten.  

Samhandlingsreformen fungerer ikke i samsvar med forventninger. 

SUS bygger færre senger relativt, mulig at kommunen ikke er villige til 

å ta imot, overfylte avdelinger.  

 Sannsynlighet: Relativ lignende for alle alternativer – skiller ikke al-

ternativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analysen.  

 Konsekvens:  

 Styrbarhet styrbar 4  

 

K8-K9 Risikohendelse 4-7 Brann/evakuering brann byggefase liten 

brann 

1. Brann / evakuering byggefase, liten brann 0-alternativet, S3 K3 

St4  

2. Brann / evakuering byggefase, større brann 0-alternativet, S3 

K4 St4 

3. Brann / evakuering byggefase, meget stor brann 0-alternativet, 

S1 K5, St4 
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4. Brann / evakuering driftsfase 0-alternativet, S1 K4 (ved ombyg-

ging) St 4  

 

K14 Risikohendelse 8: Redusert produksjon i helsetjenester / Forstyr-

relser i sykehusdrift på grunn av nærhet/forstyrrelser til/fra byggeriet. 

(V) Gjelder spesielt i ombyggingsfasen 

 Sannsynlighet: 5 

 Konsekvens: 1-2 

 Styrbarhet Stor denne kan vi styre 4  

 

K15 Risikohendelse 9: Krisehåndtering: Masseskader, katastrofer i 

byggefase 1 

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon: Stavanger er en av de lokasjonene i Norge som er 

best rustet til å håndtere akutte katastrofer. (Stor ambulansehall 

etc. etc.) Vil evnene til å håndtere masseskader endres i byggetid? 

Det har vært håndtert i byggetid tidligere. Aktuell akuttplassering er 

også langt fra de byggearbeidene som skal foregå og vil nok være 

mindre utsatt enn ved f.eks. MOBA. Potensiell konsekvens vil være 

større på Våland.  

 Styrbarhet: 4    

 

 

K16 Risikohendelse 10: Krisehåndtering: masseskader, katastrofer i 

driftsfase   

 Sannsynlighet: 1 

 Konsekvens: 4 

 Konklusjon: Stavanger/Våland er en av de lokasjonene i Norge 

som er best rustet til å håndtere akutte katastrofer. (Stor ambulan-

sehall etc. etc.) Begge delte alternativene har 2 akuttmottak i mel-

lomfasen. Liknende risiko for alle alternativene – skiller ikke alter-

nativene fra hverandre og tas derfor ikke med i denne analysen.  

 Styrbarhet 4 

 I prinsippet høyt styrt allerede  

 

K17 Risikohendelse 11: Helikoptertransport. Ulykkeshendelse   

 Sannsynlighet: liten 0-1  

 Konsekvens: større på Våland (4) enn Stokka og Ullandhaug (3) 

 Konklusjon: i katastrofesituasjon ofte problemet kommer. Framover 

skal det legges til et helikopter til. Problemstilling rundt helikopter-

base, skal  

 Styrbarhet 3  

 

  
 



 
 Helse Stavanger HF. Prosjekt sykehusutbygging. Alternativer. ROS-analyse september 2015         

 

Side 66  
 
 
 

Samfunnsforhold 

Risikoforhold 

Samfunnsforhold 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Myndighetskrav 

S3 Risikohendelse 1: Regulering, regionplan etc.; Ikke aksept av løs-

ning  

 Sannsynlighet: relativt stor sannsynlighet for at det kommer 4 

 Konsekvens: Dersom det inntreffer kommer det til å koste. 5  

 Styrbarhet ukjent 

 Tiltak: Forsøkes avklart i høringsperioden med statlige og fylkes-

kommunale myndigheter 

 

S4 Risikohendelse 2: Universell utforming ved ombygging og nybygg 

på Våland. Spesielt for Vålands-alternativet.   

 Sannsynlighet: relativt stor sannsynlighet for at det kommer 4 

 Konsekvens: Dersom det inntreffer kommer det til å koste. 3  

 Styrbarhet ganske lav 1-2  

 

S8 Risikohendelse 3: Transportbehov (internt); Risiko for ulykker, 

miljø, tidsbruk (driftskostnader)  

 Sannsynlighet ukjent  

 Konsekvens antatt middels til høy, 2  

 Styrbarhet ukjent  

 Kommentar: Mange forhold; utfallsrom. 

 

  

Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Risikoforhold 
Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Beskrivelse:  
Risikovurdering Teknisk infrastruktur B1  

B1 Risikohendelse 1: Svikt i kritisk infrastruktur i ombyggingsfase 

1.(ikke forskjell drift)   

 Sannsynlighet: 4  

 Konsekvens: 4 

 Styrbarhet 2  

 Konklusjon: Vi har sikret 2 uavhengige vannkilder pluss Mosvan-

net ved krise. Har også redundans for strøm. For IKT er lednings-

nettet lagt opp med redundans. Vannbåren varme fra Gandsfjor-

den. Vedr. IKT så kommer det flere kabler fra flere sentraler. Ikke 

full ringledning, men en type ring. Kan risikere brudd. Ikke radio-

linje. Alle redundante systemer bygges opp fullverdig før riving på 

Våland. Risikobildet er knyttet til operasjoner man må foreta seg 

på Våland før omkopling. Risikoen her er relativt høy. Skala på 

konsekvens er relativt vanskelig. Men potensialet kan være stort. 

Ved for eksempel manglende kjøling stoppes røntgen. Ref. innflyt-

ting på Ahus. Vi estimerer ca. 4 her.  
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B3 Risikohendelse 2: Alvorlig svikt i kritisk infrastruktur i driftsfase 

(gjelder spesielt IKT) 

 Sannsynlighet: 2.   

 Konsekvens: 4 

 Styrbarhet middels, 3  

 Konklusjon: som Våland . 
 
Risikovurdering Arealer/funksjonalitet diagnostikk 
 

B4 Risikohendelse 1: Svikt i logistikkforsyning/tverrgående tekniske 

systemer på grunn av svakheter i grensesnitt mellom ny og gammel 

infrastruktur. Får ikke likt system i alle bygg.  

 Sannsynlighet: til stede (2-3) endte på 3   

 Konsekvens: Betydelige kostnadskonsekvenser over levetiden. 

Ca. 3.   

 Styrbarhet 3 

 Konklusjon: 3-3. Eksempler på andre sykehus som har hatt bety-

delige driftskostnader med tilhørende besparelser ved oppgrade-

ringer. 

 

B6 Risikohendelse 2: Endret behov/økt kunnskap om prosjektet (i 

planleggingen) / ny teknologi gir behov for tilpasning / endring. Vil 

gjelde alle prosjekter på en eller annen måte.  

 Sannsynlighet: Åpenbar på Våland. Det er ikke mulig å for-

lenge/øke/flytte arealer. Høy sannsynlighet for at vi får problemstil-

linger rundt dette på Våland. 4. Er dette høyt? Synes høyt. Ek-

sempler gitt (St. Olav på stor fleksibilitet med separate bygg.) Vel-

dig strengt definerte byggegrenser på Våland.  

 Konsekvens: Høy konsekvens-kost for Våland, 3. For de andre litt 

lavere 2.  

 Styrbarhet relativt lav, 2 

 Konklusjon Våland/0: 4-3 Ullandhaug/Stokka 4-2  

 

  

Gjennomføring 

Risikoforhold 
Gjennomføring 

Beskrivelse: Grunnlag: 

 Naboforhold etc. 

 Teknisk sentral skal flyttes på Våland 

 Våland –riggplass. Støy støv, tilkomst etc.  

 3.partsulemper. spes. på Våland.  

 Pårørende som skal inn på sykehuset vil også merke arbeider.  

 Ulemper for ansatte  

 Ulemper for psykiatri. 

 Risikovurdering Naboforhold (0-alternativet, Våland)  
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G1 Risikohendelse 1: Ulemper for naboer, ansatte, pasienter, pårø-

rende, psykiatri (Støy, støv, rystelser) 8 mrd. byggeprosjekt som skal 

bygges over en lang periode. Det er nesten ikke mulig å se for seg 

omfanget av dette så nær naboer. Hotellet- medførte store konsekven-

ser. Folk er vant med at slike prosesser foregår andre steder og få er 

forberedt på dette.   

 Sannsynlighet: svært høy 4  

 Konsekvens: 3  

 Styrbarhet relativt høy 5  

 Konklusjon: 4-3  

 

Risikohendelse 2: Helikoptertransport (Støy, støv, rystelser)  

 Sannsynlighet: 1 
Konsekvens: Vurderes og endres ved overgang til nytt helikopter 
 

 Risikovurdering flytting av teknisk sentral og omlegging av infra-
struktur.   

G4 Risikohendelse 3: Problemer ved flyttingen.  

Problemstillinger er omkoplingen etter at ny teknisk sentral er ferdig-

stilt. Man etablerer først en ny sentral som tar over for den andre. Det 

kritiske er sammenkoplingen og å få knytta det til, spesielt IKT-biten 

som også må flyttes og dubleres. Oppfattes som en av de mest utford-

rende hendelsene som skjer i løpet av det prosjektet, så det er klokt å 

ta høyde for at dette er komplisert. Mulig funksjonssvikt.   

 Sannsynlighet: 3 

 Konsekvens: 4  

 Styrbarhet relativt høy 4  

 
Risikovurdering, ombygging   

G7 Risikohendelse 4: Større bygningsteknisk endringsbehov enn for-

ventet; redusert reservekapasitet  

Større krav om endring enn forventet ved at når en starter å kikke på 

endringer i bygg så kan man bli nødt til å stenge ned uten å ha nød-

vendig reservekapasitet- Gir økte ventelister, dårligere service, må 

frakte pasienter til andre plasser etc.  

 Sannsynlighet: 5 

 Konsekvens: 4 

 Styrbarhet. Lite styrbart, 1  

Konklusjon: Høy risiko 

  

Andre 

Risikoforhold 
Andre 

Beskrivelse: Risikovurdering Ekstremvær 
Risikohendelse 1: Ekstremvær – oversvømmelse, spes. Ullandhaug.   

 Sannsynlighet: Til stede. Forutsettes løst ved senere ROS analy-

ser. 

 
 


