
Informasjonsmøte for naboer  

Dato: 27.08.18 

Sted: Måltidets hus, Auditoriet 

Kl: 18.00 – 19.30 

 

Presentasjonen fra møtet publiseres på www.sus.no/SUS2023  

Spørsmål:  

Hvordan blir det med bussforbindelse på Kristine Bonnevies vei, vil den forsvinne?  

Svar:  

Det kan prosjektet ikke svare på, det er Rogaland fylkeskommune og Kolumbus som har ansvar for 

dette.  

Spørsmål:  

Det er et stort fint tre plassert ned mot Madlaveien der hvor gravearbeidet har startet, vil dette treet 

bli stående?  

Svar:   

Ja, den store platanlønnen vil bli stående.  

Spørsmål:  

Stavanger kommune har sendt ut et informasjonsskriv i forbindelse med bygging av 

kommunalteknisk infrastruktur til nytt sykehus. I kartet i brosjyren er det flere forkortelser som det 

er vanskelig å forstå.   

Svar:  

Prosjektet tar innspillet til etterretning.  

 VA = vann og avløp 

 VVA = vei, vann og avløp 

 SK = Stavanger kommune 

 GS = Gang og sykkelsti 

 SVV = Statens vegvesen 

Spørsmål:  

Vil det bli adkomst til sykehuset fra lyskrysset inn fra Professor Olav Hanssensvei via 

Kunnskapsparken, forbi Måltidets hus? 

Svar:  

Prosjektet kan ikke svare på det. Rickard Johnsensgate skal forlenges, dette blir en sammenhengende 

vei. Hvor vidt denne veien blir åpen i begge retninger i fremtiden, eller om det blir en form for 

regulering, er det ikke tatt standpunkt på nåværende tidspunkt.  

Spørsmål:  

Er det utarbeidet støysoneplan for området.  

Svar:  

Når det gjelder støysoneplan er det i forbindelse med detaljregulering av området utarbeidet 

støysonekart som følge av biltrafikk, men ikke som en konsekvens av anleggsvirksomheten.  

Spørsmål:  

Vil det blir gjort? 

Svar:  

http://www.sus.no/


Nei, det er ikke et krav om dette. I forhold til de støykrav som foreligger for anleggsvirksomheten, vil 

en ikke komme opp i det nivået.  

 

Spørsmål:  

Hvor vil innflyging til helikopter være, hva er landingsfrekvens, og hvordan er målingene på støy i 

forhold til dette? 

Svar:  

Helikopterbasen er plassert i støysonen til motorveien. Innflyging vil være på skrå langs motorveien. 

På Stavanger kommune sine nettsider finnes mer informasjon om detaljreguleringen, med alle 

vedlegg inkludert støyutredning. Det er tatt høyde for nødvendig støyskjerming.  

Følg link:   

Detaljregulering med vedlegg  

Spørsmål:  

Hvordan blir det med støy fra ambulanser, sirener? 

Svar:  

Ambulansesentralen blir værende på Våland i 1. byggetrinn. Det betyr at de ikke rykker ut fra 

sykehuset på Ullandhaug. Ambulanser bruker kun blålys etter kl. 23, og bruk av sirene skjer ved 

møtende trafikk.  

Spørsmål:  

Naboer merket godt sprenging ved bygging av Arkivenes hus, vil det bli noe målinger?  

Svar:  

Det er plassert 3 målere, et på Arkivenes hus, et på Måltidets hus og et på en bolig ved Madlaveien.  

Dersom dere opplever skade må dere ta kontakt med forsikringsselskap. RISA AS kan kontaktes for 

besiktelse på nærliggende bebyggelse i forkant. Dere er også velkomne til å ta kontakt med Risa 

dersom dere er redde eller usikre. Det er mulig å få varsling via SMS i forkant av sprengning. 

Registrering og abonnering på dette via: www.nabovarsling.no   

I etterkant av møtet har dette tema vært diskutert internt og byggherren har besluttet at det vil bli 

montert målere på nærliggende boliger. Kommer derfor tilbake med mer informasjon om dette. 

Spørsmål:  

Vil det bli etablert undergrunn ved rideskolen?  

Svar:  

Stavanger kommune har vurdert hvilke tiltak som er nødvendig som følge av det nye sykehuset, 

undergrunn ved rideskolen ble ikke vurdert som nødvendig. Sykkelstamveien vil løse noe av trafikken 

for syklistene i dette området.  

Spørsmål:  

Vil det bli sykehus på hele tomten? 

Svar:  

Oversiktskartet i presentasjonen som ble vist i møtet viser området som er forbeholdt et fullt utbygd 

sykehus. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune vil beholde fire byggefelt lengst sør i 

planområdet. 

Prosjektet vil holde eget informasjonsmøte for SUS barnehage 11. september.  

For øvrig vil byggherren legge ut informasjon og om prosjektet fortløpende: www.sus.no/SUS2023 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/690846?agendaItemId=215274
http://www.nabovarsling.no/
http://www.sus.no/SUS2023


Ved øvrige spørsmål, ta gjerne kontakt via mail: sykehusutbygging@sus.no 
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