
 

 

STYRESAK      
 

Styresak: 81/2022 

Møtedato: 24.10.2022 

Arkivsak: 2020/10153-13 

Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen 

 
 

Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og 
rusbehandling, UNN Tromsø 
 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner konseptrapporten for 

steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø. 

 

2. Styret vedtar å gå videre med et konsept basert på foretakets bæreevne på 2,3 mrd. 

kroner i 2 byggetrinn. Konseptrapportens byggetrinn 3 anbefales realisert når 

foretakets økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging. 

 
3. Styret vedtar at prosjekts økonomiske styringsramme er 1840 mill. kroner (P50) og 

totale ramme er 2300 mill. kroner (P85). 

 
4. Prosjektets arealramme er 18900 m2 nybygg og 3950 m2 renovering. 

 
5. Prosjektets overordnede framdriftsplan er beregnet til 5 år og 6 måneder fra oppstart 

forprosjekt. 

 
6. Styret vedtar å sende konseptrapporten til styret i Helse Nord RHF for videre 

behandling 

--- slutt på innstillingen --- 

 

Bakgrunn 

Prosjektet Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø, har i konseptfasen steg 1 
utredet følgende virksomhetsalternativer og tomtealternativer for evaluering:  
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1 Samling av all virksomhet på Åsgård  

2 Samling av all virksomhet i Breivika  

3 Delt løsning (ulike virksomhetsmodeller)  

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) besluttet i sak 24-2022 Nybygg for 
psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø. Beslutning om plassering å gå videre med 
Åsgård-alternativet som hovedalternativ i skisseprosjektet. Styret i Helse Nord RHF (Helse 
Nord) støttet denne beslutningen i sak 47-2022.  
 
Det valgte hovedalternativet Å3 Åsgård er videreutviklet i konseptfasens steg 2 i perioden 
mai-september 2022 gjennom ferdigstillelse av hovedprogram, utvikling av skisseprosjektet 
med skisser, beskrivelser og kalkyle, usikkerhetsanalyse, videre utvikling av planprogram og 
plan for videre arbeid. 
 

Formål 

Denne saken legger fram konseptrapport for steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling 
og hvordan konseptet er optimalisert til foretakets bæreevne. Saken inviterer styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til å godkjenne konseptrapporten. 
 
 

Saksutredning 

Prosess 
Etter endelig vedtak av lokalisering i fase 1 av konseptfasen, startet arbeid med å tilpasse 
omfang av prosjektet til foretakets bæreevne. Parallelt har det pågått arkitektarbeider og 
utredninger for å fullføre skisseprosjekt og nødvendige utredninger for å få en fullstendig 
konseptrapport. Det har vært vektlagt gode medvirkningsprosesser for å finne arealkutt og 
forbedringer av arealer, fulgt av solide økonomiske beregninger og arbeider med 
gevinstrealisering. Arbeidet har vært fulgt opp av kvalitetssikringsprosess (KSK) som 
foreligger som egen rapport. I medio september ble det utført usikkerhetsanalyse for å 
bestemme riktig nivå for styringsramme for prosjektet og usikkerhetsavsetning til P85 nivå. 
Gitt den ustabile økonomiske situasjonen som preger den globale økonomien i dag, er 
usikkerhetsavsetningen stor. Det medførte behov for ekstra kutt i prosjektet helt i 
innspurten av konseptfasen. Denne prosessen har ikke vært gjenstand for den gode 
medvirkningen prosjektet har vært gjennomført i, men tiltakene har vært drøftet i etterkant 
i klinikk, med brukermedvirkere, tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
På bakgrunn av arbeidet framstår konseptrapporten dels som en beskrivelse av et konsept 
som løser hele hovedprogrammet til en kostnad som er beregnet til 3,3 mrd. kr (P85), men 
som tydelig viser hvilke grep som er anbefalt for å tilpasse prosjektet til foretakets bæreevne 
på 2,3 mrd. kroner. 
 
Bæreevne  
Økonomi og analysesenteret ved UNN har gjort bæreevneanalyser og utarbeidet ulike 
scenarioer for å se på hvordan reduksjon av investeringskostnader og forskyvning av 
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byggestart for dette og andre større byggeprosjekter i UNN vil påvirke UNN sin bæreevne og 
likviditet.  
 
Konklusjonen av dette arbeidet er en bæreevne knyttet til prosjektet på 2,3 mrd. kroner. 
Dette er 400 mill. kroner over beløp avsatt i økonomisk langtidsplan (ØLP) i Helse Nord RHF 
styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 
2023-2030.  
Forutsetningene for bæreevnen er at foretaket ikke pådrar seg ytterligere 
budsjettunderskudd enn prognosene for 2022 og er i økonomisk balanse ved søknad om 
byggelån. 
 

Kapasiteter  
Den nasjonale framskrivingsmodellen er endret etter at prosjektet leverte 
konseptfaserapport til første behandling våren 2021. Prosjektet har derfor gjort en 
sammenligning av framskriving mellom tidligere og ny framskrivingsmodell for å sikre at det 
er lagt til grunn god nok kapasitet i skisseprosjektet, konseptfasens steg 2. I 
sammenlikningen framkom ingen vesentlige forskjeller på framskrevet behov. 
 
Prosjektet har lagt til grunn opprinnelig framskriving og har beholdt 158 senger i 
skisseprosjektet hvorav 20 døgnplasser etableres i 2 sikkerhetsposter for regionale- og lokale 
sikkerhetsplasser. Sikkerhetspostene er designet med tanke på å kunne være fleksible i 
forhold til fordeling mellom regionale- og lokale plasser. 
 

 
 
 

Skisseprosjektet 
Skisseprosjektet viser et anlegg basert på programmert areal på 30.856 m² hvorav 26.100 m² 
er nybygg og det resterende er eksisterende bygg i vernet og fredet bygningsmasse.  
Prosjektet er basert på sengeposter i nybygg, hovedsakelig i ett plan, med direkte utgang til 
friarealer med varierte kvaliteter. Eldre fredede bygg ivaretas og benyttes til funksjonsbygg 
sammen med noen vernede bygg. Dette opprettholder ideen bak vern og fredning av den 
gamle bygningsmassen samtidig som pasientbehandlingen ivaretas i hensiktsmessige og 
effektive nybygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn som må gjennomføres i serier, der 
gjennomføring av ett byggetrinn ikke skaper avhengigheter for neste trinn. I trinn 1 
realiseres ny sikkerhetspost, akuttmottak og døgnenheter for akutt og alderspsykiatri. Totalt 
58 sengeplasser. I trinn 2 gjennomføres bygging av 6 døgnenheter og poliklinikkarealer. 

Type kapasitet

Sikkerhets-

psykiatri 

UNN

Alders-

psykiatri 

UNN

Akutt-

psykiatri 

UNN

Sum 

Psykiatrisk 

avdeling 

Tromsø

SPHR 

Tromsø 

(PHV)*

Sum PHV
Russeksjon 

Tromsø

SPHR 

Tromsø 

(TSB)**

Sum TSB

Sum PHV og 

TSB UNN 

Tromsø 

Kapasitet 2019 - beregnet

Senger 21 12 51 84 25 109 42 42 151

Poliklinikkrom/dagplasser 1 2 1 4 16 20 8 2 10 30
Poliklinikkrom/dagplasser justert for 

ambulante pkl kons 1 1 2 15 17 7 1 8 25

Kapasitet 2035

Senger 20 19 54 93 25 118 40 40 158

Poliklinikkrom/dagplasser 1 4 1 6 20 26 10 2 12 38
Poliklinikkrom/dagplasser justert for 

ambulante pkl kons 1 2 3 19 22 9 1 10 32

Kapasitet 2040

Senger 20 19 53 92 24 116 39 39 155

Poliklinikkrom/dagplasser 1 4 1 6 20 26 10 2 12 38

Poliklinikkrom/dagplasser justert for 

ambulante pkl kons 1 2 3 19 22 9 1 10 32

Sak 81/2022

3 



Totalt 70 sengeplasser. I siste byggetrinn fullføres de siste 2 døgnenhetene som inntil 
realisering av nybygg driftes i eksisterende bygg 7 som ble renovert i 2017.  Oppdeling og 
gjennomføring i 3 byggetrinn gir prosjektet en mulighet til å skille på robusthet i de ulike 
faser, der postene med behov for høyest robusthet kan bygges først og de «lettere» postene 
utover i de neste fasene.  
 
Det anbefalte konseptet består av kun byggetrinn 1 og 2 med 18900m2 nybygg, 3950m2 
renovering og der bygg 7, 14 og modulbygg med kontorfunksjoner benyttes fram til 
foretaket har bærekraft til å realisere byggetrinn 3. I bygg 7 vil det være 2 heldøgns 
sengeposter, behandlerkontorer og ambulant akutt-team. I bygg 14 vil MBT team, SMI skole 
og medikamentfritt behandlingstilbud være plassert. 
 

Kostnadsramme og tilpasning til bærekraft 
I løpet av det siste året har det vært en ekstraordinær situasjon med svært høy prisstigning.  
Kostnadsestimatet fra steg 1 for alternativ Å3 Åsgård var 2,86 mrd. kroner basert på prisnivå 
september 2020. Indeksert etter SSB byggekostnadsindeks for boligblokk tilsvarer estimatet 
3,3 mrd. kroner per august 2022. Foretakets bæreevne for prosjektet har vært vurdert til 2,3 
mrd. kroner i 2022-kroner. Etter B3A beslutning i UNN (sak 24-2022) og Helse Nord (sak 47-
2022) samt avklaring av bærekraft har prosjektet jobbet med skalering av prosjektet i tråd 
med dette.  
               
Prosjektet har analysert funksjonell egnethet for flere eksisterende bygg og konkludert med 
at to av de analyserte byggene er har en kvalitet som gjør dem egnet til døgnvirksomhet 
(bygg 7 og 14). Basiskalkylen er videreutviklet i skisseprosjektet og splittet i 3 byggetrinn 
med fordeling på nybygg, eksisterende bygg og utomhus. Basiskalkyle for full utbygging av 
konseptet er 2.450 mill. kroner per 23.september 2022:   
 

 Nybygg  Ombygging  Utendørs  SUM  

Byggetrinn 1  874 mill. kr 166 mill. kr  103 mill. kr 1 143 mill. kr  

Byggetrinn 2 886 mill.kr  58 mill. kr 42 mill. kr 986 mill. kr  

Byggetrinn 3 272 mill. kr 24 mill. kr 24 mill.kr  321 mill. kr 

Samlet     2 032 mill. kr        249 mill. kr            169 mill. kr             2 450 mill. kr  

 

 

Ekstern usikkerhetsanalyse er gjennomført på tre byggetrinn medio september. Analysen 
viser at forventet P85 for full utbygging havner på 3,3 mrd. kroner. Dette er langt over 
foretakets bæreevne på 2,3 mrd. kroner.  
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Det viktigste grepet for å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet i prosjektutviklingen for å møte 
usikkerhet og økonomiske krav har vært å utvikle prosjektet i tre byggetrinn istedenfor 2. Et 
tredje byggetrinn kan behandles på flere måter:  

• Fullføres i sammenheng med øvrige utbygging 

• Utsette byggestart av trinn 3 til UNN sin bæreevne kan tåle full utbygging av 

byggetrinn 1-3 

• Sette opp et råbygg i byggetrinn 3 

• Kutte byggetrinn 3 fra prosjektet og bevare noe klinisk virksomhet i eksisterende 

bygg.  

Økonomisk er det avklart at det ikke er mulig for UNN å gjennomføre i henhold til kulepunkt 
1. Av flere hensyn anbefales det å gjennomføre i tråd med kulepunkt 2 der fullføring av trinn 
3 utsettes. Det vil gi fleksibilitet i forhold til å vurdere innhold og behov på et senere 
tidspunkt, samtidig som mulige gevinster av å ha pasientbehandling i nye, effektive bygg kan 
realiseres. 

 

I tillegg til å utsette trinn 3 er det nødvendig å redusere kostnadsrammen for byggetrinn 1 og 
2 betydelig ned for å havne innenfor foretakets bæreevne. 
 
Mulig nedskalering av prosjektet er vurdert i samarbeid med klinikken i to runder i perioden 
mai-august. De identifiserte tiltakene har ikke kompensert godt nok for prisstigningen og 
den ekstraordinære usikkerheten i markedet, og har derfor ikke hatt god nok effekt på 
kalkylen.  I etterkant av usikkerhetsanalysen har prosjektet identifisert flere mulige 
optimaliseringer av konseptets byggetrinn 1 og 2. Disse tiltakene har til sammen god nok 
effekt til å treffe bæreevne på 2,3 mrd. kroner. Det er fokusert på å ta ned andel nybygg og 
utnytte eksisterende bygg, også til klinisk virksomhet. De identifiserte tiltakene gir en god 
utnyttelse av eksisterende bygg, også bygg 14 (Færingen) som er lokalisert ca. 300 meter fra 
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resten av anlegget. Bygg 14 har også et potensial for salg anslått til om lag 30 mill. kroner, 
men effekten av å utnytte bygget er betydelig større enn en antatt salgsverdi og betyr en 
innsparing på 140 mill. kroner. De identifiserte tiltakene som er lagt inn for å redusere 
kostnader vil ikke påvirke muligheten til å realisere byggetrinn 3 på et senere tidspunkt.  
 
Basert på tallene fra basiskalkyle, usikkerhetsanalysen med etterfølgende optimalisering av 
konseptet og bæreevneanalyse anbefaler prosjektet styringsramme og kostnadsramme 
(eksklusive finanskostnader) for byggetrinn 1 og 2 slik: 
 

• Styringsramme tilsvarende P50-
estimat:  

1 840 mill. kroner 

• Kostnadsramme tilsvarende P85-
estimat: 

2 300 mill. kroner 

 

Prisdato for styringsrammen og kostnadsrammen er august 2022. 
Bæreevne er vist på prosjektnivå både med og uten kapitalkompensasjon. 
Forutsetninger for kalkylen er i tråd med Helse Nords gjeldende styringssignaler med 
lånefinansiering av 70 % av P85 ramme, løpetid for lånet på 25 år og rentesats 3 %. 
Endringer av rentesats vil gi avvik i forhold til beregningene. 
 

  
Figur 1 Bæreevne på prosjektnivå        Figur 2: Bæreevne på prosjektnivå, inkl. kapitalkompensasjon.    

Den akkumulerte bæreevnen på prosjektnivå etter 25 år er på -1,27 mrd. kroner dersom det 
ikke legges inn kapitalkompensasjon. Dersom det legges inn kapitalkompensasjon på 46 mill. 
kroner pr år, er den akkumulerte bæreevnen etter 25 år på -124 mill. kroner.  
Avskrivningskostnad vil med gjennomsnittlig avskrivning over 26,6 år være 67,7 mill. kroner 
per år. 
Den akkumulerte nåverdien av prosjektet vil være negativ og innebære en total netto 
kostnad på 260 mill. kroner. 
 
Nåverdi I perioden 2026-2055 

Gevinster             929 065 436  

Renter            (624 138 060) 

Avskrivning         (1 760 200 000) 

Kapitalkompensasjon           1 196 000 000  

Nåverdi (akkumulert)            (259 272 624) 
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Gevinstrealisering 
Prosjektet har utarbeidet et gevinstregister og kalkyler for gevinstrealisering for prosjektet. 
Registeret legges til grunn for videre bearbeiding i kommende faser og vil bli mer detaljert i 
løpet av forprosjektfasen. 
De økonomiske gevinstene for psykisk helse- og rusklinikken tar utgangspunkt i dagens 
budsjett (minimumsbemanning) på sengepostene. 

 
Tabell 1 Gevinstoversikt etter kategori 

De økonomiske gevinstene er korrigert med kompenserende tiltak. De kompenserende 
tiltakene er tiltak for å sikre tilgang til somatiske tjenester for pasienter ved Åsgård. 
Tiltakene er beskrevet i tilleggsutredning Steg 1 levert til B3A beslutning våren 2022. 
Hovedtrekkene er beskrevet som følger: 

• Etablere ambulerende tjenester inn somatiske tjenester 

• Utvide tilgjengeligheten til laboratorietjenester 

 

Klima og miljø 
Prosjektet har tatt høyde for å bli Norges første klima- og miljøsertifiserte sykehusbygg, og 
har gjennomført preanalyse av prosjektet som viser hvordan prosjektet kan oppnå 
sertifiseringsnivå Very Good i BREEAM NOR sertifisering. Programmet vil sikre en riktig 
miljøprofil for prosjektet der klima, miljø, sirkulær økonomi og CO2 avtrykk i bygge- og 
driftsfase vil få oppmerksomhet. Prosjektet har forventning til at kostnadene til 
sertifiseringen vil gi driftsmessige gevinster for UNN eksempelvis gjennom kostnadseffektive 
energisystemer.   
 

Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) 
KSK er gjennomført som følgeevaluering av konsulentfirmaet EY, ett av de 
forhåndsgodkjente firmaene som kan gjennomføre KSK. Deres rapport bekrefter at 
prosjektet har fulgt kravene til konseptfasen, og at forbedringsforslagene fra ekstern 
kvalitetssikrer har blitt tatt til følge. Konklusjonen til EY er at et skalert Åsgård-alternativ med 
2 byggetrinn er realistisk innenfor foretakets bæreevne og løser det vesentligste av klinisk 
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Nåverdi akkumulert

Oppsummering gevinster  Nye bygg PHR, Åsgård 

Personell pasientbehandling 9 000 000                                                       

Effekt medisinsk kontorpersonell 4 200 000                                                       

Effekt støttetjenester 15 900 000                                                    

Effekt transportkostnader -                                                                   

Effekt redusert driftskostnad som følge av areal 11 919 000                                                    

Som gevinstpotensiale pr alternativ 41 019 000                                                    

Kompenserende tiltak drift -3 000 000 

Sak 81/2022

7 



virksomhet i nybygg. Rapporten anbefaler at prosjektet er modent til å gjennomføre B3 
beslutning, godkjenning av konseptfaserapport. 
 
Videre fremdrift 
Etter godkjenning av konseptrapport gjenstår forprosjekt, detaljprosjektering og byggefase. 
Prosjektet er delt i 2 faser og vil derfor ha noe lengre gjennomføringstid enn om det ble 
gjennomført i én fase. Total tid fra oppstart forprosjekt til ferdigstilling av fase 2 er estimert 
til 5 og et halvt år.  
 

Hovedfremdriftsplan: 

 
 

Sykehusbygg anbefaler å opprettholde noe aktivitet i 2023, primært for å redusere risiko i 
prosjektet før oppstart av videre prosjektering.  Det prioriterte arbeidet har en 
kostnadsramme på 1,4 mill. kroner eks mva. 
 
Følgende aktiviteter er høyt prioritert å utføre i perioden fram mot oppstart forprosjekt:  

• Delprosjekt regulering  

• Grunnundersøkelser  

• BREEAM-sertifisering  

 

Gjennomførings- og kontraktstrategi 
Det vurderes at prosjektet egner seg godt for totalentreprise med tidlig kontrahering av 
totalentreprenør for samspill. Det bør planlegges for kontrahering seks måneder før oppstart 
forprosjekt. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering vil innebære bistand fra 
Sykehusbygg prosjektleder, advokat og rådgiver for anskaffelser.  
 
Alternativkostnader og konsekvenser av utsettelse 
UNN har tidligere vurdert kostnadene for vedlikehold og nødvendig oppgradering av 
eksisterende anlegg på Åsgård til å ligge på om lag 3-400 mill. kroner, og har alt nå hatt 
behov for å investere i midlertidig bygg for sin polikliniske virksomhet ved Åsgård. Det er en 
betydelig økonomisk- og driftsmessig risiko ved å utsette realiseringen av nybygg prosjektet, 
der den ekstraordinære vedlikeholdskostnaden per år ligger på omlag 10 % av nødvendig 
oppgraderingsbehov. Usikkerhet omkring når prosjektet kan gjennomføres vil sannsynligvis 
øke kravene til utbedringer av eksisterende bygningsmasse. 
 
Under normale forutsetninger vil årlig prisstigning på prosjektet ligge på omkring 70 mill. 
kroner og utsatt realisering forskyver gevinstrealiseringen i driften. 
 
 

2024

AKTIVITET Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Forprosjekt (ferdig)

Detaljprosjektering 

Riving trinn 1 Bygg 6

Grunn/betong

Råbygg/klimaskall 

Innredning 

Test og prøvedrift 

Overlevering 

Riving trinn 2 Bygg 3Bygg 4, 5, 8

HOVEDFREMDRIFTSPLAN
BYGGETRINN 1 BYGGETRINN 2 

2025 2026 2027 2028 2029 2030

BYGGETRINN 3

2031

Sak 81/2022

8 



Medvirkning 

Konseptfasen har vært gjenstand for bred og god medvirkning. Deler av prosessen med å 
vurdere tiltak for tilpasning av arealer har vært gjennomført i sommerhalvåret og har 
dermed vært noe utfordrende for å få til full deltakelse på alle møter. Som beskrevet har 
siste fase av kutt i prosjektet ikke vært gjenstand for medvirkning, men klinikkens 
arbeidsgruppe er orientert om tiltakene i eget møte 03.10.2022, og klinikkledelsen 
behandlet tiltakene og tilsluttet seg disse i klinikkledermøte 10.10.2022. Endelig rapport er 
behandlet i prosjektets styringsgruppe 12.10.2022. Styringsgruppen har bred deltakelse 
inkludert tillitsvalgte og brukerrepresentant. 
Styresaken er drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste i ordinære drøftingsmøter i uke 
41/42, samt i møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg i uke 41. 
 

 

Vurdering 

Konseptrapporten oppsummerer konseptfasen for Nybygg psykisk helse og rus i Tromsø, der 
Åsgård-alternativet er utredet med tre byggetrinn i skisseprosjektet. Prosessen har vist at 
konseptet har vært for omfattende for foretakets bæreevne, og har dessuten vært utsatt for 
en betydelig og ekstraordinær prisøkning i planleggingsperioden. Byggetrinn 3 vil derfor ikke 
være mulig å realisere innenfor rammen, men må utsettes på ubestemt tid. Det er likevel av 
stor betydning for UNN å realisere siste byggetrinn når det er mulig å prioritere innenfor 
foretakets investeringsportefølje og bærekraft.  
 
Prosjektet har kartlagt et potensial for å redusere kostnader for byggetrinn 1 og 2 
tilsvarende ca 613 mill. kroner og leverer et konsept med en total kostnadsramme på 2300 
mill. kroner (P85-nivå). De foreslåtte tiltakene påvirker ikke mulig salg av anleggets sørlige 
del og muligheten for å realisere byggetrinn 3 når bæreevnen tilsier at det er mulig. Et 
skalert Åsgård-alternativ med utbygging i 2 byggetrinn er et realistisk alternativ innenfor 
bæreevnen der klinikken får etablert de fleste døgnenheter og poliklinisk virksomhet i 
nybygg.  
 
Prosjektet vurderer at ved å realisere byggetrinn 1 og 2 klarer UNN å oppfylle målbildet og 
de fleste av de prioriterte kravene i hovedprogrammet. Ved fullført byggetrinn 1 og 2 får 
klinikken etablert følgende i nybygg:  

• 128 sengerom fordelt på 11,5 døgnenheter  

• Senterfunksjon med aktivitetssenter og poliklinikker 

Resterende 30 sengeplasser vil bli plassert i eksisterende bygg, der bygg 7 og 14 er vurdert 
som egnet for døgndrift.  

Administrerende direktør vurderer resultatet som godt tilpasset virksomheten og foretakets 
økonomi og vil være et stort løft for fagområdene som har presserende behov for nye 
lokaler. 
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Tromsø, 19.10.2022 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
1. PHR Konseptrapport versjon 1.0 
1.1       Hovedprogram  

Vedlegg 1.1. a Framskrevet aktivitet og kapasitetsberegninger 

Vedlegg 1.1. b Delprogram teknikk inkl. robusthetsmatrise PHR 

Vedlegg 1.1. c Delprogram Utstyr 

Vedlegg 1.1. d Delprogram Overordnet IKT-konsept 

Vedlegg 1.1. e Funksjonsbeskrivelser til hovedprogram 

Vedlegg 1.1. f Miljøprogram MOP 

2. Mulighetsstudie  

3. Skisseprosjekt versjon 1.0 

4. Kvalitetssikring konseptfase (KSK)  

5. Rapport Usikkerhetsanalyse  
 
Utrykte vedlegg (tilgjengelig på forespørsel) 
6. Mandat og styringsdokument for konseptfasen  

7. Tilleggsutredning Steg 1 (B3A beslutning våren 2022)  

8. Rapport «Aktivitets – og kapasitetsframskriving innen PHV-V og TSB 2019-2035 og 2040 
ved UNN Tromsø»  

9. Rapport «Funksjonell egnethet UNN HF, Åsgård Sykehus»  

10. Kalkylenotat  

11. Gevinstnotat  

12. Konseptnotat Landskap  

13. Premissnotat bygningsfysikk  

14. Premissnotat VA  

15. Dokumentasjon økologi  

16. Notat BREEAM-sertifisering  

17. Premissnotat energi  

18. Premissnotat passivhus  

19. Prinsippnotat elektrotekniske anlegg  

20. Brannteknisk konseptnotat  

21. Notat for Byggteknikk  

22. Notat Lydforhold  
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23. Premissnotat VVS  
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