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Sakstittel 

Salg av eiendom: Trollhaugen barnehage og ubebygde 
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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 

1.1 Tidligere styrebehandling og bakgrunn for dette saksfremlegget. 

Sak om salg av disse eiendommene ble behandlet i styret 25.6.2018 (sak 44-2018). Mot tre stemmer 
(ansattes representanter) gjorde styret slikt 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.  

Ansattes representanter i styret hadde slik protokolltilførsel: 

Ansattrepresentantene ser ingen sammenheng mellom virksomhetsoverdragelse av Trollhaugen barnehage/salg av 
arealet til Trollhaugen barnehage med uteareal (150/ 1770/1840) og Helsebyen Eg. Salg av BOP 4 og til 
Kristiansand kommune er en strategisk avgjørelse som må utredes grundig, det er ikke utført i denne saken. Vi ser 
med bekymring på dette og stiller oss ikke bak dette salget av BOP 4 og 5. 

I samme møte vedtok styret enstemmig å gi AD fullmakt til virksomhetsoverdragelse av 
Trollhaugen barnehage til Kristiansand kommune (sak 43-2018). 

Fra tillitsvalgte har det senere vært fremholdt at beskrivelsen og illustrasjonene av 
tomter/byggeområder på Eg har vært utilstrekkelig. I dette saksfremlegget omtales de aktuelle 
tomtene mer utførlig. 

Helsebyen Eg og evt. salg av tomtene BOP4 og BOP5 har vært tema på flere dialog-
/drøftingsmøter mellom adm. direktør og tillitsvalgte i tiden etter styremøtet i juni 2018. 
Kristiansands ordfører og rådmann presenterte sin visjon for Helsebyen Eg i et eget møte med 
SSHFs tillitsvalgte og verneombud 16. januar. Saken ble så fulgt opp i et eget dialogmøte mellom 
AD og tillitsvalgte 15. februar.  

1.2 Fullmakt til salg, vertskommunens forkjøpsrett 

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. 

1.3 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, og styret har gitt sin tilslutning til dette. Fra 
kommunens side er det en forutsetning for virksomhetsoverdragelsen at også eiendommen 
overføres. 

1.4 Salg av ubebygde tomter (BOP 4 og BOP 5) på Egsjordene. 

SSHFs eiendom på Eg er i reguleringsplanen inndelt i forskjellige byggeområder. AD ønsker å 
avhende to av de minste områdene da disse vurderes å ikke ha strategisk verdi for SSHFs 
langsiktige utvikling. 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. 
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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 
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 (BOP4 og BOP5).   

SSHFs eiendom på Eg er på ca 400 dekar inkludert naturområder. Store deler av tomten er i dag 
ikke 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 større enn det som ansees nødvendig for videre utvikling av sykehuset i 
Kristiansand, selv i et meget langsiktig perspektiv. 

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: Områdeeguleringsplan for Eg sykehusområde. Byggeområdene BOP1 – BOP6 med rosa 
omramming. Arealer mellom og utenfor byggeområdene er enten trafikkareal eller friområder. (Illustrasjon: 
Rambøll AS) 

BOP1 har et areal på 159,3 dekar og kan bebygges med 253.000 kvm BTA.  

BOP2 er tomta til de nye bygget for psykisk helse. Den har et areal på 17,9 dekar og kan bebygges 
med 25.000 kvm BRA. 

BOP3 eies av Kristiansand kommune (Lillebølgen og Storebølgen). Den har et areal på 10,3 dekar 
og kan bebygges med 11.000 kvm BRA. 

BOP4 har et areal på 6,3 dekar og kan bebygges med 6.000 kvm BTA. 

BOP5 har et areal på 4,1 dekar og kan bebygges med 5.000 kvm BTA. 

BOP6 er fullt utbygd med eksisterende bygg for ABUP. 

Som det fremgår av figuren ovenfor utgjør BOP1 den vesentlige delen av SSHFs eiendom på Eg. 
Her ligger dagens sykehus, og her er det gode muligheter for en langsiktig utvikling av sykehuset. 
Når det nye psykiatribygget står klart syd på Egsjordene, frigjøres store arealer på nordsiden for 
fremtidig utvikling av sykehuset. De andre byggeområdene blir ganske små i forhold til BOP1 og 
utbyggingsmulighetene utenfor BOP1 er sterkt begrenset. BOP4 og BOP5 er av megler vurdert å 
ha en salgsverdi på hhv 9,0 og 7,5 mill. kroner. 

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 ulike 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 
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Helsebyen Eg. Mulighetsstudien viser hvordan sykehusområdet på Eg på lang sikt kan disponeres og 
utvikles til en «helseby» med ulike funksjoner.  

Kristiansand kommune har laget en konseptutrening for nye kommunale helsehus av forskjellig 
type. I utredningen anbefales å plassere et kommunalt hele hus med akutt- og døgnfunksjoner, 
inkludert legevakt, i nær tilknytning til sykehuset på Eg. Kristiansand kommune ved ordføreren har 
også invitert SSHF til et samarbeid for å utrede mulighetene for et felles akuttbygg. Både et 
kommunalt helsehus og et felles akuttbygg er aktuelt å plassere innenfor BOP1. 

Men i første omgang ønsker Kristiansand kommune å erverve de to mindre utbyggingsområdene 
BOP4 og BOP5 helt i syd, samt Andreas Kjærs vei 76 (Trollhaugen barnehage). En evt. utvidelse 
av barnehagen vil kreve tilleggsareal, og BOP5 kan være hensiktsmessig i den sammenhengen. 
Kristiansand kommune har inngått en intensjonsavtale med Barnepalliasjonsforeningen om å 
etablere et nasjonalt kompetansesenter og barnehospice på Eg. BOP4 kan være velegnet til dette 
formålet.   

 

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. 

Reguleringsplanen for Eg sykehusområde ivaretar foretakets langsiktige utviklingsbehov på en god 
måte. Planen åpner for en utbygging som langt overstiger det vi ser for oss at SSHF kan komme til 
å få behov for. I et samfunnsperspektiv bør SSHF være villig til å avgi eiendommer og tomteareal 
som vi disponerer av historiske årsaker og som vi selv ikke har behov for på lang sikt.  

SSHF deler Kristiansand kommunes visjon om å utvikle en helsebydel på Eg. Vi ser mulighet for 
betydelige synergieffekter ved å etablere forskjellige helse- og helserelaterte tjenester, utdanning, 
forskning og utvikling i nærheten av hverandre. Ved samlokalisering skapes en arena for 
innovasjon og tjenesteutvikling. Samhandlingen mellom sykehus og kommuner vil styrkes ved 
samlokalisering, praktisk samarbeid og bedre kjennskap til hverandres virksomhet. Vi mener at det 
også for innbyggerne kan ha store fordeler at en rekke helse- og omsorgstjenester en geografisk 
samlet.  

SSHF må ha, og kan i egenskap av grunneier sikre seg, beslutningsmyndighet for hvilke funksjoner 
som etableres tett på sykehusvirksomheten. Det er ikke aktuelt å plassere virksomhet som direkte 
konkurrerer med sykehuset i helsebyen, men det kan også være ønskelig å ha private helsetilbud 
her hvis de utfyller sykehusets tjenestetilbud og samarbeider med sykehuset, f.eks. legesenter. 
Samarbeid om innovasjon og næringsutvikling, f.eks. innen helseteknologi, kan også styrke 
sykehuset og er i tråd med oppdraget fra vår eiere 

Reguleringsplanen, mulighetsstudien for helsebyen Eg og det planprogrammet som nå utarbeides, 
er grunnlaget for langsiktig utvikling av sykehuset på Eg. Både langsiktig utvikling av SSHF og 
innhold i en fremtidig helsebydel må utredes videre med utgangspunkt i foretakets Utviklingsplan 
2035.  

SSHFs fremtidige interesser på Eg er først og fremst knyttet til BOP1 (hovedområdet) og BOP2 
(nytt psykiatribygg). Framskrivning av kapasitetsbehov for sykehussektoren, forventninger om 
ytterligere omstilling fra døgn til dag og bruk av ny teknologi/e-helse, tilsier at sykehuset i 
Kristiansand ikke kommer til å bli veldig mye større i overskuelig fremtid. Det er betydelig behov 
for oppgradering og fornying av dagens bygningsmasse. Innenfor BOP1 er det rikelig plass for en 
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meget langsiktig utvikling av sykehuset og samtidig ha god plass til kommunale helsetjenester, 
undervisning og forskning. De tomtene som Kristiansand kommune nå ønsker å kjøpe (BOP4 og 
5), har ingen strategisk betydning eller fremtidig interesse for SSHF. Tomtene ligger nær andre 
kommunale funksjoner, men relativt langt fra sykehusets kjerneområde. Utbyggingspotensialet på 
de to tomtene er svært begrenset 

Salg av eiendommene vil frigjøre sårt tiltrengte midler for investeringer i medisinsk teknisk utstyr 
og bygningsmessig vedlikehold. 


