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Sakstittel 
Salg av eiendom: Trollhaugen barnehage og ubebygde 
tomter på sykehusområdet i Kristiansand.  

 

Forslag til vedtak 
1. Styret for Sørlandet sykehus HF anbefaler overfor foretaksmøtet å gi SSHF ved 

administrerende direktør fullmakt til å selge følgende eiendommer på Eg i 
Kristiansand til Kristiansand kommune:  

1.1 Andreas Kjærs vei 76, Trollhaugen barnehage, gnr. 150 bnr. 1770.  
1.2 Ubebygd nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1840. 
1.3 Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr. 150 

bnr. 1768. 
 

2. Styret forutsetter at frigjorte midler anvendes i henhold til retningslinjer fra 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

Vedlegg til saken 
• Takstmandat 
• Verdivurdering 
• Mulighetsstudie Helsebyen Eg 
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1 Bakgrunn for saken 
I henhold til fullmaktsreglementet i HSØ RHF, skal eiendomssalg over 10 mill. kroner godkjennes 
av foretaksmøtet. Samlet verdi av de eiendommene som nå foreslås solgt er av megler vurdert til 
24,0-26,5 mill. kroner. 

Når et helseforetak ønsker å avhende eiendom, har vertskommunen forkjøpsrett til verditakst. 
Kristiansand kommune ønsker å kjøpe de eiendommene som omtales i denne saken. 
Verdivurderingen fra megler er basert på et omforent takstmandat. 

1.1 Salg av Andreas Kjærs vei 76 og tilleggstomt 
SSHF og Kristiansand kommune har fremforhandlet forslag til avtale om virksomhetsoverdragelse 
av Trollhaugen barnehage fra SSHF til kommunen. Sak om virksomhetsoverdragelse fremmes som 
egen styresak. Forutsatt at styret godkjenner virksomhetsoverdragelsen, ønsker administrerende 
direktør å avhende eiendommene som barnehagen disponerer. 

1.2 Salg av ubebygde tomter (BOP 4 og BOP 5) på Egsjordene. 
Kristiansand kommune har en visjon om å utvikle en helsebydel på Eg. I samarbeid med SSHF har 
de fått laget en mulighetsstudie for Helsebyen Eg. For å kunne starte utviklingen av en slik helseby, 
ønsker Kristiansand kommune å erverve arealer i sørenden av sykehusområdet. 

 

2 Saksopplysninger  

2.1 Andreas Kjærs vei 76 med tilleggsareal, gnr. 150 bnr. 1770 og gnr. 150, bnr. 1840  
Eiendommen Andreas Kjærs vei 76 i Kristiansand kommune (gnr. 150 bnr. 1770), består av et 
hovedbygg i 3. etasjer + loft, samt en fløybygning med 2 leiligheter med egen inngang. Bygget ble 
oppført som hybelhus i 1960 og er senere ombygd for bruk som barnehage. Eiendommen er 
regulert til offentlig formål. Naboeiendommen (gnr. 150 bnr. 1840) er ubebygd og benyttes som 
uteareal for barnehagen. 

↑ N 

 
Figur 1:Sykehusområdet på Eg,   Figur 2:Trollhaugen barnehage med tilleggsareal. 
med barnehagen nede til høyre. 

Bygningsmassen bærer preg av alder og slitasje. Den kan fortsatt brukes som barnehage i noen år, 
men det vil kreve betydelige investeringer å oppgradere den til moderne standard, evt. bygge den 
om til annet formål. Kristiansand kommune ønsker å kjøpe eiendommene i forbindelse med 
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virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. SSHF har ingen planer om annet bruk av 
bygningsmassen hvis barnehagen flytter ut. De to eiendommene er til sammen verdsatt til 10 mill. 
kroner av megler. 

 

2.2 Ubebygde arealer, del av gnr.150 bnr. 1768.   
Kristiansand kommune vedtok i mai 2016 en ny reguleringsplan for sykehusområdet på Eg. Planen 
gir mulighet for en fremtid bygningsmasse på til sammen 300.000 kvm. Dette er en tredobling av 
dagens bebyggelse. Alle utbyggingsområdene, unntatt de kommunale institusjonene Lillebølgen  og 
Storebølgen, eies i dag av SSHF.  
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Figur 3:Reguleringsplan for Eg sykehusområde. Rødskraverte områder er avsatt til utbygging. Grønnskraverte områder 
er avsatt til friarealer. Ubebygde arealer som ønskes solgt, er de røde områdene nede til venstre (BOP 4 og 5) med 
omkringliggende friareal mellom Egsveien og Andreas Kjærs vei (grønt).  

SSHFs eiendom på Eg er på ca 450.000 m2 inkludert skog og dyrket mark. Bare en mindre del av 
tomten er i dag bebygd. Tomten gir unike utviklingsmuligheter for SSHF som en stor og viktig 
samfunnsinstitusjon. Med en vedtatt strategi om å videreutvikle tre sykehus i foretaket, er 
tomtearealet på Eg mye større enn det som er nødvendig for videre utvikling av sykehuset i 
Kristiansand, selv i et meget langsiktig perspektiv. 

Med utgangspunkt i utviklingsplanen for Universitetsbyen Kristiansand (2014), utarbeidet 
arkitektfirmaet Juul og Frost en visjonsplan for en helsebydel på Eg på oppdrag fra kommunen. 
Idéen er å samle statlige, kommunale og private helse- og helserelaterte tjenester samt forskning og 
undervisning innen helsefag. Hypotesen er at dette vil gi faglige og økonomiske synergieffekter for 
tjenestetilbyderne, bedre tilbud til innbyggerne og større muligheter for innovasjon og 
næringsutvikling. 

Kristiansand kommune og SSHF har sammen med Rambøll AS videreutviklet idéen til en 
mulighetsstudie for Helsebyen Eg. Mulighetsstudien viser hvordan sykehusområdet på Eg på lang 
sikt kan disponeres og utvikles til en «helseby» med ulike funksjoner. Figur 4 viser hvordan ulike 
funksjoner kan utvikles i soner innenfor det disponible arealet. Når det nye psykiatribygget står 
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klart syd på Egsjordene, frigjøres store arealer på nordsiden for fremtidig utvikling av sykehuset. 
Områder syd for dagens hovedbygg og omåder helt i syd mot boligområdet på Eg kan disponeres 
til andre formål. 

I første omgang ønsker Kristiansand kommune å erverve de to mindre utbyggingsområdene helt i 
syd, samt Andreas Kjærs vei 76 (Trollhaugen barnehage). De to tomtene (BOP 4 og BOP 5) er av 
megler vurdert å ha en salgsverdi på hhv 9,0 og 7,5 mill. kroner. 
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Figur 4:Ubebygde arealer som ønskes solgt, er de gule områdene nede til venstre samt omkringliggende friareal. 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Andreas Kjærsvei 76 med tilleggsareal har ikke strategisk betydning for SSHF og inngår ikke i 
planer for utvikling av foretakets bygg og virksomhet. Bygget er snart 60 år og trenger betydelig 
oppgradering og modernisering. Direktøren mener det vil være feil prioritering å benytte 
sparsomme investeringsmidler til dette formålet. Når barnehagevirksomheten overføres til 
Kristiansand kommune, bør eiendommene selges til kommunen som har forkjøpsrett og som 
ønsker å kjøpe dem. 

Utvikling av en helsebydel på Eg er et meget spennende konsept som SSHF bør delta aktivt i. En 
slik utvikling legger til rette for nært samarbeid mellom tilbydere av helsetjenester og mellom 
helsevesen, forskning, undervisning og næring. Dette kan gi betydelige fordeler for SSHF og for 
brukerne av våre tjenester. 

SSHF har mer enn nok tomtearealer på Eg for langsiktig utvikling av sykehuset i Kristiansand. Det 
fremstår ikke som hensiktsmessig å etablere sykehusfunksjoner helt syd på området, langt fra 
dagens somatiske virksomhet. De godkjente utbyggingsområdene BOP4 og BOP5 bør selges til 
Kristiansand kommune da de ikke har vesentlig funksjonell verdi for SSHF. Friområdet rundt disse 
byggefeltene, arealet mellom Andreas Kjærs vei og Egsveien, har SSHF vedlikeholdsansvar for, 
men området har ingen funksjonell verdi for SSHF i overskuelig fremtid. Disse arealene bør derfor 
overdras til Kristiansand kommune sammen med byggeområdene BOP 4 og BOP 5, samt Andreas 
Kjærs vei 76. 


	Forslag til vedtak
	Vedlegg til saken
	1.1.1
	1 Bakgrunn for saken
	1.1 Salg av Andreas Kjærs vei 76 og tilleggstomt
	1.2 Salg av ubebygde tomter (BOP 4 og BOP 5) på Egsjordene.

	2 Saksopplysninger
	2.1 Andreas Kjærs vei 76 med tilleggsareal, gnr. 150 bnr. 1770 og gnr. 150, bnr. 1840
	2.2 Ubebygde arealer, del av gnr.150 bnr. 1768.

	3 Administrerende direktørs vurderinger

