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Forarbeid og bakgrunn

Felles mulighetsstudie

Illustrasjon: Rambøll

11. mai 2016 vedtok 
bystyret områderegulering 
for Eg sykehusområde



Omfang og størrelse

Totalt bruksareal på ca. 300 000 kvadratmeter 

3.000 parkeringsplasser



Mål for helsebyen Eg

Et nyskapende kompetansemiljø 
der fremtidens helsetjenester kan utvikles 
og realiseres 

Kompetanseutvikling til fordel for hele regionen 

Koordinert byutvikling i samarbeid mellom            
Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune og UiA 

Sikre et godt samvirke av ulike prosjekter 
i offentlig og privat regi som utfyller hverandre

Photo: Rambøll



• Helsehus – samlokalisering av kommunale helsetjenester (Helse- og sosialsektor) 

• Nytt akuttmottak/intensivbygg for somatikk (Sørlandet Sykehus) 

• Støtte opp om et mulig nasjonalt senter for barnepalliasjon (Foreningen for 
barnepalliasjon) 

• Fysisk tilrettelegging / bro over Otra (teknisk sektor) 

Delprosjekter 



Delprosjekt: KOMMUNALT HELSEHUS – SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER

Aktuelle tjenester i et fremtidig helsehus 

• Vaktberedskap 

• Spesialiserte døgnplasser

• Ambulerende tjenester med en base dag

• Ambulerende nattjenester

• Røntgen og laboratorietjenester

• Andre tjenester

Anbefaling: Samlokalisering av kommunalt helsehus og sykehusets akuttfunksjoner 

• Kristiansand kommune anbefaler felles utbyggingsprosjekt sammen med Sørlandet sykehus 



Ansatte tydelige på behovet

Styremøte Sørlandet sykehus HF 12. april 2018
Sak: 029-2018: Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 
Saken ble enstemmig godkjent i styret. 

Protokolltilførsel fra styremedlemmene valgt av og blant ansatte:

Behov for nytt akutt- og intensivbygg 







• Programmet legger opp til en utstrakt samarbeid og felles utvikling 
mellom ulike offentlige og private aktører

• Kristiansand Næringsselskap (KNAS) kan ta en aktiv rolle som 
prosjektutvikler, gjennomfører, og/eller eier av bygg

• Samarbeidsmodellen kan bidra til at det blir mer interessant å 
utvikle eksternt initierte prosjekter i tillegg til de offentlige, og at 
realiseringen av Helsebyen Eg styrkes

Arealutvikling og praktisk gjennomføring 



Takk for oppmerksomheten.



Kontor: +(47) 38 07 50 42

E-post: ordforer@kristiansand.kommune.no

Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand


