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DET VIL FORTSATT
VÆRE SYKEHUSDRIFT
PÅ VÅLAND
Dagbehandling, dagkirurgi og poliklinisk virksomhet
innen somatikken blir værende på Våland til senere
byggetrinn. Det samme gjelder psykiatriavdelingene
og BUPA Våland. Rehabilitering på Lassa er også
planlagt at flyttes i senere byggetrinn.
Lokalene på Våland vil bli oppgrader i 2024
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PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING, juni 2016

ULLANDHAUG

VI SKAL BYGGE
NYTT SYKEHUS PÅ
ULLANDHAUG

Hvor?
zz Tomten ligger i Stavanger kommune og er nær nabo til

Universitetet i Stavanger.
zz Første byggetrinn skal stå klar til bruk i 2023.
zz I første byggetrinn flyttes alle somatiske senger,
akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.
zz Vi skal bygge cirka 100 000 kvadratmeter (det nye
sykehuset i Østfold er til sammenligning 85 000
kvadratmeter).

Hvordan?

HELSE STAVANGER | ULLANDHAUG

zz Byggene blir plassert rundt et torg med kollektivakse

gjennom.
zz Byggene forbindes med kulvert i underetasjen - og
glassbroer i andre og tredje etasje.
zz Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.
zz Tomten har egen adkomst for varetransport og ambulanse.
zz Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for
god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne
endre på funksjoner i framtiden.
zz Arbeids- og dokumentasjonsplasser legges både i
tilknytning til behandlingsområdene og desentralisert.

Praktisk?
NORDIC / AART ARCHITECTS / SLA / AAS JAKOBSEN /
zz Det vil bli garderober for medarbeidere i – og i

nærheten til alle bygg.

zz Parkering for besøkende og pårørende planlegges

under sengebyggene i tillegg til korttidsparkering ved
inngangen.
zz Parkering for ansatte vil ha samme restriksjoner som i
dag.
zz Det vil bli gode kollektivløsninger med hyppige
bussavganger.
zz God sykkelforbindelse via ny sykkelstamvei.

