
Informasjonsmøte for
Naboer, grunneiere og øvrige berørte parter

27.08.18 



Agenda:

Tid Tema Ansvarlig

1800-1820 Presentasjon av prosjektet SUS2023 Kari Gro Johanson, 
SUS2023

1820-1835 Informasjon om infrastrukturen på 
området

Halvor S. Karlsen,
SUS2023

1835-1850 Informasjon om første entreprise John Harveland, Risa AS

1850- Spørsmål /dialog



SUS2023 PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 8,4 mrd*

ca. 105.000 m² (på Ullandhaug) m2

Byggestart årsskiftet 2018/2019

Innflytting i 2023

Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt 
nødvendige støttefunksjoner flyttes

Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er planlagt)

*(2017 kroner)
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Kollektivaksen

Bygg A

Bygg B

Bygg E

Bygg C og D 

SUS 2023 
Byggetrinn 1

Sengerom og 
poliklinikker

Behandlingsbygg (Operasjon, 
intervensjon, laboratorier, 
sterilsentral)

Akuttområde, 
intensiv, nyfødt -
intensiv
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Standard sengerom 



Første Spadetak
03.09.2018 



Entrepriseinndeling – tilgjengelig på www.sus.no/SUS2023 
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Risa 
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B- bygget 

C/D bygget Mer informasjon på: 
www.sus.no/SUS2023

http://www.sus.no/SUS2023


v/Halvor S. Karlsen:

Infrastruktur 



Rekkefølgetiltak byggetrinn 1 Stavanger universitetssjukehus

Før delområdene KT10, SH og OPT kan tas i bruk, skal følgende 
være gjennomført:
1. løsning for overvannshåndtering i friområdet ved Madlaveien 
2. kollektivfelt fra Kjell Arholms gate 41 og frem til Jåttåvågen
3. egen trase for syklister langs kollektivfeltet som kobles til 

planlagt sykkelstamvei, i nord via Torg29 og i sør ved 
Madlaveien.

4. gangareal/torg langs med kollektivfeltet fra Professor Olav 
Hanssens vei og til og med Madlaveien 

5. parkeringshus som dekker byggetrinnets behov
6. ny adkomstvei med nytt kryss med Kristine Bonnevies vei i Sola 

kommune, med svingefelt dimensjonert for utbyggingen
7. undergang under Kristine Bonnevies vei ved Madlaveien i Sola 

kommune 

1.

4.

5.

7.

JÅTTÅVÅGEN

2.

3.

6.



1



«Fylkesutvalget viser til at Bypakke Nord-Jæren som skal gjelde fra 1. januar 2017 til og med året 

2031, skal gi god fremkommelighet for alle trafikkantgrupper, der hovedvekten er på 

kollektivtrafikken, gange, sykkel og næringstransport. Ved siden av Bussvei 2020 ligger det i 

Bypakken prosjektet Kollektivfelt/prioritering på strekningen Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-

Diagonalen-Gauselvågen. Tiltakene gir mulighet for å etablere en infrastruktur for 

kollektivtrafikken som er sammenlignbar i kvalitet for lokaliseringene på Ullandhaug og Våland. 

Også rutetilbudet til begge lokaliseringene vil kunne utvikles til å være av en sammenlignbar 

kvalitet med hensyn til antall ruter, frekvens og åpningstid. Det samme vil ikke gjelde for Stokka, 

som har for stor avstand til eksisterende hovedtraseer med tilhørende rutenett.»

Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken): 



Mer informasjon om adkomst til 
sykehuset finner du på 
nettsidene våre 
www.sus.no/SUS2023

http://www.sus.no/SUS2023


• Helse Stavanger kjøper tomt 

for et komplett sykehus 

• Rogaland fylkeskommune 

og kommunene får oppgjør i 

form av delvis 

byggemodning av de 

gjenværende feltene OPT2, 

OPT3, BOP4 og KT11 på 72 

da

Kjøp av tomt



Webkamera for å følge utviklingen på byggeplassen
http://sus.no/byggeplasskamera

http://sus.no/byggeplasskamera


Informasjonsmøte for prosjektets 

interessenter den  27.08.2018

• Presentasjon av prosjekt org. til Risa As – Hvem er 
vi !

• Hva skal bygges.

• Hvordan vil vi jobbe

• Nabovarsel.no ( SMS varsling ved sprenging)

• HMS / skilting



Prosjekt Org. Risa



Hva skal bygges
• I denne entreprisen skal det etableres et kryss for anleggsadkomst mot Madlaveien i sør. Det skal 

etableres midlertidige anleggsveier og VA-anlegg. I forbindelse med entreprise K7801 er følgende 
aktiviteter aktuelle:

• - Omlegging av trafikk og etablering av adkomst for anleggsveier
• - Vegetasjonsrydding, trefelling, grøfterensk, fjerning av villfyllinger
• - Arbeider i trafikkert areal
• - Anleggstrafikk/ -transport til/ fra interne massedepot /massetransport / utfylling
• - Etablere grøfter inntil 12,0 meter dype
• - Sprengningsarbeid og bergsikring
• - Drenering av tjern og større områder
• - Håndtering av overvann i anleggsperioden
• - Mottak av rør, rørdeler og kummer
• - Legging/ montering av rør og kummer i dype grøfter
• - Tilbakefylling av masser/ planering og asfaltering.









Hvordan vi vil jobbe

• Arbeidstid:
o Utgangspunktet er 07:00 til 15:00
o Noen vil gå 4 dagers uke med arbeidstid: 07:00 til 19:00.
o Det vil bli arbeidet overtid i perioder.

• Støyende aktiviteter:
o Graving fjellmasser / rensk av fjell
o Sprengning / Boring
o Knuseverk
o Det vil være generelt byggestøy i hele entreprisen.



• Aktiviteter som vil gi rystelser:
o Sprengning, planlegges 2 -4 salver til dagen i perioder

• Aktiviteter som kan gi støv:
o Sprengning
o Knusing
o Transport ( tørre dager)



Nabovarsling.no





HMS / Skilting

• Grannesveien vil bli stengt
• Deponier og riggområde vil sikres med gjerder
• Grøfter sikres med gjerder
• Innkjørsel vil bli stengt utenom arbeidstider

• Ved sprengning, varsles det på sms og ved lyd, i tillegg settes det ut 
poster ved behov.

• G/s vei langs madlaveien vil åpnes opp etter arbeider med 
påkjørselkryss er opparbeidet, det vil settes ut sjikaner før kryss på 
G/s vei.

• Det er viktig at skilting og gjerder respekteres, de er der
for enn grunn!


