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Konseptvalgrapport er sendt til ekstern kvalitetssikring (KSK),
og beslutning om konseptvalg vil bli tatt av styrene i hhv.
Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF før årsskiftet. Endelig
beslutning i HOD (B3) ventes tidlig på nyåret 2016.
Helse Stavanger HF har i konseptfasen utredet fire konsepter
på tre ulike tomtealternativer.
Økonomisk bærekraft er beregnet til ca. 8 mrd. kroner for
første byggetrinn i perioden 2018-2026. Målet er å inkludere
all somatisk akutt og elektiv døgnvirksomhet i første
byggetrinn. Deretter planlegges en suksessiv utbygging slik at
en innen 2030 har et mest mulig komplett somatisk sykehus
samlet på ett sted.
Skisseprosjektet er gjennomført i samarbeid med arkitekt– og
ingeniørgruppen Nordic COWI med bred brukerinvolvering.
Da ferdige skisser forelå, ble en foreløpig konseptrapport
sendt på høring til sentrale eksterne aktører (bl.a. kommuner
og fylkeskommune).
Totalt arealbehov er i hovedfunksjonsprogram (HFP) beregnet
til ca. 205.500 m2 i 2025. I byggetrinn 1 vil en innenfor
rammen på 8 mrd. kunne bygge ca. 94.000 m2 på ny tomt, og
ca. 67.000 m2 på eksisterende tomt.
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Skisseprosjekt Stokka-alternativet

ULLANDHAUG

zz Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo

til Universitetet i Stavanger og I-park (innovasjons–
og næringspark). Konseptet er planlagt som en
campusstruktur.
zz I byggetrinn 1 kan det bygges ca. 94.000 m2 nytt sykehus
innen økonomisk bærekraft.
zz Ferdigstillelse byggetrinn 1 er planlagt til 2023.
zz Det planlegges med forbedret kollektivdekning (buss).
zz Utfordringer knyttet til alternativet er todelt drift av
virksomheten i noen år etter at byggetrinn 1 er ferdig.
Flere funksjoner knyttet til dagaktivitet/poliklinikk, RTG og
laboratorievirksomhet vil fortsatt måtte foregå på dagens
sykehus på Våland. All akutt og somatisk døgnvirksomhet
forutsettes flyttet til nytt sykehus.

VÅLAND

zz Bygging skjer på eksisterende sykehustomt, og må

derfor foregå i flere byggetrinn. Betydelige kostnader til
klargjøring av tomt, med riving av bygg og etablering av
erstatningsbygg.
zz I byggetrinn 1 kan det bygges ca. 67.000 m2 nytt sykehus
innen økonomisk bærekraft
zz Ferdigstillelse byggetrinn 1 er planlagt til 2025/26.
zz God kollektivdekning (buss og tog).
zz Utfordringer med dette alternativet er knyttet til å drifte
sykehus på en byggeplass over mange år, og å bygge tett
på sykehus i drift.
zz På Våland-tomten er det også utredet et null-alternativ.

STOKKA

zz Tomten ligger i Sandnes kommune, like ved E39 og

kjøpesenteret Kvadrat. Konseptet er planlagt som en
relativt kompakt løsning.
zz I byggetrinn 1 kan det bygges ca. 94.000 m2 nytt sykehus
innen økonomisk bærekraft.
zz Ferdigstillelse byggetrinn 1 er planlagt til 2026.
zz Kollektivdekning må forbedres.
zz Utfordringer i dette alternativet er at tomten ligger i et
område regulert til jordbruk, og i innflygingssonen til
Sola lufthavn. Mye taler for at dette er det minst aktuelle
alternativet.

