
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS

Nye SUS – historien fra 2014 og frem til i dag



«Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»

Sammenheng mellom 

programmering og 

prosjektering fra 

Helsedirektoratets «Veileder 

for hovedfunksjonsprogram».

B2: Juni 2013 B3: 12.januar 2016 B4: 21.juni 2017 Utgangspunkt: 
Bærekraft ca. 8 mrd
(2014 kroner)
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Trinn 1 Våland –
Ca 67 000 m2

Innflytting 
2025/2026
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Trinn 1 
Stokka/Sandnes
Ca 94 000 m2

Innflytting 2026
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Trinn 1 
Ullandhaug
Ca 94 000 m2

Innflytting 2023
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Byggetrinn 1 FØR utvidelsen 



SUS2023 PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 8,4 mrd*

ca. 100.000 m² (på Ullandhaug) m2

Byggestart våren 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)



Områderegulering mars 2017



Risa 



21. juni 2017: 

En historisk dag for 

Stavanger 

universitetssjukehus



Bent Høie og Annelin Festervoll sto for det første spadetaket, godt assistert av Risa AS



«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): 



NYE SUS PÅ ULLANDHAUG
- Byggetrinn 1

Kostnadsramme: ca. 11,3 mrd

ca. 125.000 m²  (på Ullandhaug) m2

Byggestart 2019

Innflytting i 2024

Alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter samt 
nødvendige støttefunksjoner flyttes

Enerom med bad til alle (ca 640 sengerom er planlagt i 2030)

Inkl. utvidelsen 
av E-bygget



25. September 
2020 





«Nye SUS i Stavanger tilsvarer arealmessig det 
nye store Nasjonalmuseet, det nye 
Munchmuseet og nye Deichmann bibliotek i 
Bjørvika - til sammen» 
- Bent Høie, sykehustalen 2020
- «Evt. ett Deichmanske  i tillegg» …..sa Helse Stavanger

Deichmanske bibliotek, 19 600 m2
Ill: Deichmanske

Nasjonalmuseet, ved Aker Brygge 
54 600 m2
Foto: Nyebilder.no

Lambda, 
Munchmuseet
26 300 m2
Ill: Oslo kommune
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Foto: Mikal Haga 25.01.



Foto: Mikal Haga, Kruse



Foto: Mikal Haga, Kruse



«Styret vektlegger at valg av 
entreprisemodell skal sikre at
lokale tilbydere 
kan delta i konkurransen.»

Styrevedtak i Helse 
Stavanger HF (2015)



• HMS kort

• Pliktig medlemskap i StartBANK eller 

tilsvarende leverandørregister

• Krav om faglærte håndverkere (40%)

• Lærlinger (7%)

• Rapporteringsplikt til 

Sentralskattekontoret for 

utenlandsaker

• Internkontroll – SHA

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår

• Bruk av underleverandør, herunder 

innleid arbeidskraft 

Rogalandsmodellen
Basert på DIFI sine seriøsitetsregler 



• Byggherrestyrt prosjektering

• Byggherrestyrte entrepriser

• Ca. 70 entrepriser

• Utstyrsanskaffelser (MTU)

Valgt entreprisestrategi - hovedregel:



• Byggherrestyrt prosjektering

• Byggherrestyrte entrepriser

• Ca. 100 entrepriser 
• Inndeling ikke endelig besluttet ved godkjent forprosjekt

• Endrer underveis etter respons fra markedet

• Pr februar 2021=  121

• I tillegg kommer Utstyrsanskaffelser (MTU)

Valgt entreprisestrategi:



• Pre-kvalifisering -
kvalifikasjonskrav

• For å kunne forhandle

• Ikke skvise marginer

• Ikke forstått av bransjen?

• Vi er byggherren

:





• Sykehusene som bygges er for dyre

• Ønsker at prosjektene tenker nytt

• Størst mulig grad av industrialisering

• Større grad av digitalisering

Vårt svar:

• Mest mulig bygging off-site og montering on-site

• Heldigitalisert prosjekt (BIM++)

• Bruk av Pims365 som prosjektstyringsverktøy, og Safran Project som 
planleggingsverktøy

• Erfaringsoverføring fra andre bransjer

Utfordring fra HOD:



• Pre-kvalifisering

• Motta tilbud

• Forhandle med leverandør

• Inngå kontrakt

Hovedkontraktsmodell:
NS8405



Så kom korona….

-proaktiv beredskapsledelse
-risikovurderinger
-informasjon opp og ned i linjen
-tettere på entreprenørene
-digitale allmøter



Signerer Fair Play plakaten
Leder av 
Fair Play Rogaland
Fred Sherling
September 2020





Bygg21 signaturer:
• Administrerende direktør for Helse Stavanger Inger Cathrine 

Bryne har signert Bygg21, og det samme har en rekke av 
leverandørene og entreprenørene på sykehusprosjektet 
SUS2023

• Vi forvalter og drifter et gigantisk byggeprosjekt på vegne av 
skattebetalerne til en prislapp på 11,3 milliarder kroner. Vårt 
prosjekt skal fremme bærekraft, dialog og et godt 
samarbeidsklima på byggeplassen, så vi signerer med glede, 
sier Bryne sammen med prosjektdirektør Kari Gro Johanson

• Store entreprenører på SUS2023 som Kruse Smith, Faber 
Bygg, Vest Betong, Bravida og Stangeland Maskin har signert 
på Bygg21.

• Bygg21 løfter oss som bransje inn i fremtiden, der vi ser oss 
selv med mål for både bærekraft og produktivitet. Det er flott 
at så godt som alle i prosjektet for nytt universitetssykehus 
signerer, kommenterer regiondirektør for Kruse Smith, Kristin 
Stømer Frafjord

• Vi i Faber Bygg ser at det er forventninger fra både egne 
medarbeidere og våre kunder om å ha bærekraft og 
fremtidstenkning i prosjektene vi jobber med. Bygg21 er en 
naturlig konsekvens av dette, og vi er stolte av å være med, 
sier administrerende direktør i Faber Bygg, Jan Arild Wathne.

• Stangeland Maskin er den første graveentreprenøren som 
signerer Bygg21. Vi er opptatte av effektivitet og gode 
samhandlingsprosesser. Bygg21 peker på mange viktige 
satsingsområder, som vi ønsker å integrere enda sterkere i vår 
virksomhet, sier daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy 
Stangeland.

Bygg.no



«Relasjonskompetanse er kunnskap, 
ferdigheter, evner og holdninger som 
bidrar til god samhandling. 

De viktigste egenskapene er empati, 
omtanke og vilje til å støtte prosjektets 
deltakere»

Sammen skaper vi sikkerhetsnivået



Bygg21 – vi bygger best med åpenhet og tillit!

1. Kontrakten
2. Samhandling: 



Helse Stavanger 
HF/SUS2023

Byggherre
Konsulenter

«Vanlig prosjekt»

ENT

PG/Råd
givere

ENT

ENT

ENT

ENTKonsulenter



Helse Stavanger 
HF/Nye SUS

ENT

Byggherre
PG/Rådgivere

Konsulenter

ENT

ENT

ENT

ENT

«VI» - metaforen

Entreprenører

Bygg21 – vi bygger 
best med åpenhet og 
tillit

Byggherrestyrte, 
delte entrepriser



Organisasjonskart 

Ledergruppen

Prosjektdirektør

Kari Gro Johanson

Prosjektleder 
Prosjektering

Therese  Øvernes

Prosjektleder Bygg

Lars Egil Borsheim

Prosjektleder Teknikk

John Jakobsen

Prosjektleder teknologi 
og MTU

Ove Nordstokke

Prosjektleder IKT

Ole Petter Rønningen

Prosjektleder 
Infrastruktur

Halvor S. Karlsen

Prosjektleder      
Våland 2024

Arne T. Ragård

Prosjektleder MTU SUS

Hans Tore 
Frydnes

PL HMS&K

Kirsti Gerhardsen

Prosjektkoordinator

Beate Ekornes

Samfunnskontakt & 
kommunikasjon

Ingveig Tveranger

Prosjektleder 
Samhandling

Inger  Skjæveland

Kostnadsstyringsleder

Lene Ruså Solvi

Prosjektleder 
Anskaffelse

Christin Vik Eliassen

Prosjektleder Logistikk

Stian R. Henriksen

Ansatte i Helse Stavanger HF
Ansatte i Sykehusbygg HF
Innleide fra konsulentmarkedet

Fire jurister/advokater



Det er ikke alltid beine veien….

Foto: Pål Christensen, Aftenbladet



Papirløs byggeplass



Industrialisering og pre-fabrikasjon

Conceptual design
By Nordic AART/Cowi



BIM kiosker og BIM containere



Fullt utbygd 
rørpostsystem

Rørpost



Robotløsning: 

Sorterer hvilke prøver som 
skal analyseres på Ullandhaug 
og sende til de ulike 
laboratoriene

Felles prøvemottak



Sengesentralen: Vask av senger maskinelt og avreing og oppreing av senger. 

Sengelager-heiser: Lagring av rene og urene senger

Sengeverksted: Reparasjon og vedlikehold

Senger



Forbruksvarer lagres i varelagerheis. 

Varelagerheis
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Takk for oppmerksomheten

@stavangeruniversitetssjukehus

@stavanger.universitetssjukehus

@stavangeruniversitetssjukehus



• Årsfilm byggeplass https://www.youtube.com/watch?v=bUoJ0cNgNuU

• Åpning av parkeringshuset https://youtu.be/Ns_Cds9qO9E

• Timelapse fra gliden https://www.youtube.com/watch?v=XZndBdkwqss

• Grunnsteinsnedleggelse 
https://www.youtube.com/watch?v=RkX4GTr0cHk&t=16s

• Innslag på Dagsrevyen om sengelagerheisene
https://www.youtube.com/watch?v=QjzFXmaSXmU

• Teammottak Akuttmottaket

https://www.youtube.com/watch?v=auWzgdN1K68&t=10s

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=bUoJ0cNgNuU
https://youtu.be/Ns_Cds9qO9E
https://www.youtube.com/watch?v=XZndBdkwqss
https://www.youtube.com/watch?v=RkX4GTr0cHk&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=QjzFXmaSXmU
https://www.youtube.com/watch?v=auWzgdN1K68&t=10s




Auditorium


