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1 Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med veileder for tidligfase i sykehusplanlegging. 
På bakgrunn av prosjektets forhistorie er idéfase og konseptfase slått sammen. 
 
Rapporten tar utgangspunkt i det foretrukne utbyggingsalternativ 2b slik det ble definert i 
den opprinnelige rapporten fra november 2012 og inkluderer de retningslinjer og priorite-
ringer som senere er tilkommet. Den opprinnelige rapporten beskriver de øvrige alterna-
tivene og ligger som vedlegg til denne rapporten. 
 
PET står for positronemisjonstomografi og er en teknologi som baserer seg på at radioak-
tive isotoper som injiseres i en organisme, kan avbildes ved hjelp av bildedannende ut-
styr. PET-teknologiens hovedaktiviteter er framstilling av isotoper og tilvirkning av radio-
aktive legemidler, injisering i organisme og avbildning som grunnlag for diagnose og vide-
re behandling eller forskning. De tekniske hovedelementene er syklotron for framstilling 
av isotoper, laboratorier for tilvirkning og kontroll av legemidlet og utstyr for avbildning. I 
tillegg kommer pasient- og personalfunksjoner samt tekniske arealer og trafikkarealer. 
 
Kunnskapssenteret har i sine anbefalinger omkring PET-teknologien slått fast at PET/CT 
bør gis som tilbud på alle universitetssykehus i diagnostikk, behandling og oppfølgning av 
kreftsykdom. Behovet anslås å være raskt stigende på grunn av bruk av PET i forhold til 
planlegging av behandling, samt nye indikasjoner ved sykdommer i sentralnervesystemet 
og hjerte-karsystemet. 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det i Tromsø brukt PET-teknologi siden mai 
2010. Dette foregår i dag ved at det benyttes radioaktivt materiale fra eksterne leverandø-
rer og ved at sykehuset nylig har fått en PET-skanner for avbildning. Dette foregår dels i 
provisoriske lokaler. 
 
Arbeid for å skaffe permanente lokaler til PET-funksjoner startet ved planlegging av A-
fløya, men det ble etter en utredning i 2011 foreslått å bygge et frittstående PET-senter 
som også ville kunne sikre produksjon av radioaktivt merkede molekyler (tracere) til bruk i 
PET-skanning samt ved forskning innen fagfeltet. 
 
I februar 2012 ble prosjektet UNN PET-senter etablert og programmering og prosjektering 
ble igangsatt. Utgangspunktet var utredningen fra våren 2011 om PET-senter. I tillegg ba 
prosjektets styringsgruppe om at det ble utredet om en del tilleggsfunksjoner kunne inn-
passes i prosjektet. 
 
I løpet av august-oktober 2012 ble det utarbeidet et skisseprosjekt basert på hovedfunk-
sjonsprogrammet og mulighetsstudien. I perioden desember 2012 – mars 2013 er det 
utarbeidet et bearbeidet skisseprosjekt basert på idé- og konseptfaserapport fra novem-
ber 2012, delfunksjonsprogrammet, innspill fra fagmiljøet ved UNN og UiT samt revidert 
overordnet teknisk program. Dette skisseprosjektet ligger til grunn for denne «idé- og 
konseptfaserapporten 2013». 
 
Det utredede alternativet inneholder følgende funksjoner: 
 

 PET avbildning 

 PET tilvirkning 

 Nukleærmedisin 

 Preklinisk forskning 

 Produksjonslokaler for sykehusapoteket 

 Kontorer for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 
 
PET-delen av bygget vil kunne romme to PET-skannere, der dagens eksisterende skan-
ner vil ta en plass. Skanner to ligger ikke inne i investeringsplanen. Byggets utforming vil 
også kunne innpasse en skanner nummer 3 med mindre justeringer. I tillegg til skannere 
vil inngår tilvirkningslokaler for tracere og FDG, inkludert syklotron og laboratorium. 
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Det er videre lagt vekt på at det må tilrettelegges for god fremtidig utnyttelse av den aktu-
elle tomta, som ligger i et meget sentralt område ved sykehusets hovedinngang. Selv om 
det kan gå mange år før UNN får bæreevne til større investeringer, så viser erfaringer fra 
mange sykehus at en må tenke langsiktig og i et helhetsperspektiv ved utnyttelse av ei-
endoms- og utbyggingskapasitet. 
 
Rapporten anbefaler at det bearbeidede alternativ 2b legges til grunn for videre planleg-
ging. Dette er begrunnet i økonomiske vurderinger og hva som er mulig å få til med de 
økonomiske rammene som foreligger. I neste fase anbefales prosjektet utviklet med nøk-
tern arealbruk og mest mulig kostnadseffektiv tilrettelegging for framtidige utvidelser. 
 
Utbyggingen anslås i rapporten til å koste 317 MNOK, hvorav 20 MNOK finansieres med 
midler fra eksterne deltagere i prosjektet (apoteket og UiT). Foreliggende kostnadsanslag 
har som hovedformål å sammenligne ulike alternativ og kan ikke legges til grunn for å 
fastlegge kostnadsramme for noe alternativ. Det må først skje på grunnlag av forprosjekt i 
neste fase. 
 
Drift av PET-senteret vil medføre økte kostnader i forbindelse med økt bemanning (20 
stillinger) og rene driftskostnader på huset. Dette er totalt beregnet til 25 MNOK pr år ved 
drift av 1 PET/CT-skanner og ytterligere økning med om lag 10 MNOK ved økning til 2 
skannere. 
 
Det anbefales at prosjektet videreføres til forprosjektfase med den innretning som beskri-
ves i denne rapporten og at prosjektorganiseringen fra idé- og konseptfasen beholdes 
med mindre justeringer. Det anbefales gjennomført konkurranse om tjenester til videre 
prosjektarbeid. 
 
Skisseprosjektet som ligger ved denne rapporten har i en viss grad gått inn i forprosjekt-
fasen for å finne de ønskede løsninger i et komplisert planbilde. Forprosjektfasen anslås 
derfor til å ta 9 måneder, forutsatt at ikke endring av reguleringsplan påvirker framdriften. 

2 Bakgrunn og rammer 

2.1 Om positronemisjonstomografi (PET) 

PET er en medisinsk bildediagnostisk metode som benyttes innenfor nevrologi, psykiatri 
og kardiologi, men mest innenfor kreftområdet for å detektere svulster, planlegging av 
strålefelter og kontroller. Hensikten er å produsere bilder av metabolske prosesser som 
foregår i kroppen. PET benyttes til å visualisere metabolske prosesser som er assosiert 
med sykdom, slik som kreft, hjertekarsykdommer og nevrologiske tilstander. 
 
En PET-undersøkelse er en helkroppsundersøkelse som viser metabolske, biokjemiske 
eller funksjonelle endringer i kroppen. PET-skannere fanger opp annihilasjonsstråling 
(gammastråling) som sendes ut fra ekstremt små mengder med radioaktive substanser. 
Disse substansene injiseres før undersøkelsen. Andre bildediagnostiske metoder som 
magnetisk resonans imaging (MRI) eller computer tomografi (CT) og ultralyd gir primært 
informasjon om strukturelle eller anatomiske endringer. 

2.2 Tidligere utredninger og beslutninger 

I styresak 45/2009 ved UNN gir administrerende direktør følgende vurdering: 
 

Kreftdiagnostikk, kreftbehandling og kreftforskning er sentrale funksjoner i UNNs 
regionale oppdrag som universitetssykehus. Det er allerede investert betydelig i re-
kruttering og utdanning av personell med kompetanse på PET-diagnostikk. En si-
tuasjon der UNN eventuelt blir det eneste universitetssykehuset i landet som ikke 
tilbyr undersøkelsen, medfører risiko for tap av kompetent personell og økende pa-
sientlekkasje ut av regionen. Dette kan på sikt svekke kjernen i universitetssyke-
husfunksjonen. Direktøren mener derfor at etablering av PET-CT bør være det 
høyest prioriterte tiltaket i utviklingen av UNNs høyspesialiserte funksjoner. 
 

Arealer og utstyr for PET-tilbud ved UNN inngår i idé- og konseptfaser for ny A-fløy og er 
således prinsipielt godkjent for utbygging i styrene for UNN og Helse Nord. Idé- og kon-
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septfaser for ny A-fløy beskriver ikke et komplett PET-senter med skanner, syklotron og 
legemiddelproduksjonsenhet, men kun et PET-skannertilbud. Det viste seg at det ikke var 
praktisk mulig å få til syklotron i A-fløya. Det er derfor to forhold som gjør at det utarbei-
des en ny idé- og konseptfase for PET-senteret: 
 

 Komplett PET-senter løses i et frittstående nybygg og ikke som en del av A-fløy. 
 

 Noen tilleggsfunksjoner skal vurderes innpasset. 
 
Idé- og konseptfaserapporten fra november 2012 inkluderte de aktuelle tilleggsfunksjo-
ner. I denne rapporten er det kun det bearbeidede alternativ 2b fra opprinnelig rapport 
som blir vurdert. Denne innsnevringen av konseptet var nødvendig for å kunne arbeide 
videre med det beste utgangspunktet for et bærekraftig PET-senter med forskningsmulig-
het, slik at konseptrapporten kan fremmes for styrebehandling. 
 
Dette innebærer at prosjektarbeidet tar utgangspunkt i utredninger og beslutninger som 
foreligger, herunder: 
 

 Styringsdokument godkjent i styringsgruppa 10.02.2012 

 Utredningen Fremtidig PET-senter i Tromsø fra våren 2011 

 Delfunksjonsprogram A-fløy, UNN Tromsø datert 01.11.2011 

 Styresak 73-2010 i Helse Nord vedr. godkjenning av konseptrapport for A-fløy 

 Konseptrapport UNN A-fløy datert 14.05.2010 

 Utredningen Strategi for forskningsinfrastruktur medisinsk avbildning datert 2011 

 Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Estimering av behovet 
for PET/CT i 2020. November 2009 

 Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester (Positronemisjonstomo-
grafi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft) våren 2012 

 Prosjekt UNN PET-senter idé- og konseptfaserapport 01.11.2012 

2.3 Strategisk forankring 

Etablering av PET-tilbud i Nord-Norge har vært forankret gjennom flere styresaker i UNN 
og Helse Nord. Styret i UNN har gjennom styresak 45/2009 beskrevet behov for PET og 
vedtok å kjøpe dette som mobile tjenester fra privat aktør. Bygging av eget permanent 
tilbud ble besluttet i Helse Nord gjennom styresak 73-2010, konseptrapport A-fløya, som 
inneholdt etablering av fast PET-CT skanner. I styresak 69-2011 i Helse Nord blir eget 
PET-bygg ved UNN-HF Breivika vedtatt utredet med en finansieringsramme på totalt 220 
mill. kroner hvorav 50 mill. er gave fra privat. I etterkant er gavemidlene brukt til innkjøp 
av PET-CT skanner og MR. 
 
PET er en forholdsvis ny bildeplattform i Norge, men den har vært benyttet innen kreft-
diagnostikk i utlandet i flere år. Blant annet Danmark har vært ledende innen etablering 
av PET i diagnostikken og har etablert over 30 PET-sentra. Hovedårsaken til at det i Nor-
ge har vært en avventende holdning til etablering av tilbudet, har vært kostnader. Forde-
lene med tilbudet er likevel blitt faglig forankret slik at PET er blitt en del av mange nasjo-
nale handlingsprogrammer for kreftbehandling og nå er etablert i overordnet strategisk 
kreftplan for 2013-2020: 
 

Bildediagnostikk  
Et godt utbygd bildediagnostisk tilbud er en forutsetning for en presis og effektiv 
kreftbehandling. Ultralyd (UL), computertomografi (CT), magnetisk resonansavbild-
ning (MR), nukleærmedisin (SPECT) og positron emisjonstomografi (PET) er i dag 
de viktigste bildedannende modalitetene. Ultralyd og CT brukes også som hjelp til 
å ta celleprøver og vevsprøver. Alle bilder blir i dag fremstilt elektronisk, og man er 
derfor avhengig av gode IKT-systemer for å arkivere og overføre bilder til gransk-
ning og operasjon. Bilder blir også integrert i stråleplanlegging. 

2.4 Bygningsmassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø 

UNN Breivika har siden innflytting vært utfordret på arealer, spesielt med hensyn til regio-
nale funksjoner slik som operasjon, intensivkapasitet, laboratorier og røntgen. Det har 
pågått en kontinuerlig omarbeiding av arealer der støttearealer, kontorer og undervis-
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ningsrom har blitt endret til behandlingsfunksjoner. Det pågår detaljplanlegging av utbyg-
ging av A-fløya i sykehuset. En del av denne utbyggingen har avhengighet til etablering 
av PET-senter. I B3.6 er det planlagt utvidelse av intervensjonskapasiteten på røntgen-
avdelingen. For å frigjøre arealer til dette formålet må CT-laboratorier flyttes til dagens 
eksisterende nukleærmedisinske avdeling for å opprettholde kapasiteten. Flytting av nuk-
leærmedisin inngår bl.a. derfor i de foreliggende planer for PET-senteret og vil føre til 
samlokalisering av all nukleærmedisinsk virksomhet. Det vil fortsatt være for lite areal i 
B3.6 til generell radiologisk virksomhet. 

3 Metode og organisering av arbeidet 

3.1 Metode 

Planprosessen har vært lagt opp i samsvar med veilederen for tidligfaseplanlegging med 
utarbeidelse av hovedfunksjonsprogram som grunnlag for skisseprosjekt og delfunksjons-
program. I tillegg er det utarbeidet hovedprogram utstyr og overordnet teknisk program. 
 
PET-senter innebærer krevende funksjoner med komplisert logistikk og teknikk, og det 
har derfor vært nødvendig å gå lengre i detaljering av funksjonsprogram og løsninger i 
konseptfasen enn det en ellers ville gjort. 
 
Det er innhentet kunnskap, råd og erfaringer fra fagpersonell i de kliniske og prekliniske 
virksomheter som er planlagt. Medvirkning fra ansatte innenfor klinikk, forskning og utvik-
ling ved UNN, UiT og Sykehusapotek Nord er ivaretatt gjennom en arbeidsgruppe. 
 
Det er også innhentet erfaringer fra Senter for nukleærmedisin/PET ved Haukeland Uni-
versitetssykehus (PET-Bergen) og fra Norsk Medisinsk syklotronsenter AS i Oslo (PET-
Oslo). Gruppen har hatt tilgang til plantegninger og arealstandard for avbildnings- og til-
virkningsdel ved PET-Bergen. Programmert areal for spesialrom er sammenlignet med 
PET-Bergen og PET-Oslo og vurdert mot erfaringer fra de respektive sentrene. Det er for 
øvrig benyttet erfaringsbaserte arealstandarder fra nyere sykehusprosjekter som Nytt 
Østfoldsykehus, UNN Ny A-fløy og St. Olavs Hospital. 
 
For beregning av fremtidig aktivitet, kapasitets- og arealbehov er det anvendt transparen-
te og etterprøvbare metoder og modeller. Veileder for Klassifikasjonssystem for helse-
bygg (versjon 3.0) fra Helsedirektoratet er benyttet til klassifisering av funksjoner og rom. 

3.2 Organisering 

Prosjektledelse og leverandører mv. er i dette prosjektet organisert på følgende måte: 
 

Utbyggingsjef UNN

Tor-Arne Hanssen

Prosjektleder

Hospitalitet as

Gunnar Stumo

Koordinator 

medvirkning

Assisterende 

prosjektleder

Ole Nupen

Teknisk rådgiver

Berit Brosvik

Arbeidsgruppe

Arkitekt

Studio4/PKA/KHR

Programrådgiver

SINTEF Helse

Rune Reinaas

Rådgivende 

ingeniører

COWI

 
Prosjektet har en styringsgruppe som frem til 31.12.2012 har vært felles med A-fløy og 
pasienthotell. Ny styringsgruppe eksklusivt for PET senter ble etablert 01.01.2013 og har 
bestått av følgende medlemmer: 
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 Marit Lind, konstituert administrerende direktør 

 Einar Bugge, konstituert viseadministrerende direktør 

 Gina M. Johansen, drifts- og eiendomssjef, Drifts- og eiendomssenteret  

 Jorunn Lægland, økonomisjef 

 Gry Andersen, klinikksjef, Diagnostisk klinikk  

 Arthur Revhaug, klinikksjef, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 

 Kristian Bartnes, klinikksjef, Hjerte- og lungeklinikken 

 Cathrin Carlyle, leder av brukerutvalget UNN  

 Tor-Arne Haug, Helse Nord RHF  

 Arnfinn Sundsfjord, Helsefakultetet, Universitetet i Tromsø  

 Tove Elisabeth Svee, konserntillitsvalgt, Helse Nord RHF  
 
Arbeidsgruppen har bestått av: 
Navn Klinikk 

Rune Sundset (leder) DK- nukleærmedisin 

Siri Kristine Knudsen UiT 

Arne Eriksson DK- strålevern 

Torbjørn Fredenfeldt DK- nukleærmedisin 

Kurt Bøckman Gschib TV 

Odd Harald Odland  

Per Magnar Halvorsen  

 
I avsluttende runder har også Sykehusapoteket Nord vært representert i arbeidsgruppen. 
 
Følgende har fungert som brukerkoordinatorer: Guri Albriktsen (klinikk) og Per-Magnar 
Halvorsen (teknikk). 
 
Følgende eksterne ressurser er blitt benyttet: 
 
Navn Funksjon Selskap 

Gunnar Stumo Prosjektleder Hospitalitet as 

Ole Nupen Assisterende prosjektleder Hospitalitet as 

Berit Brosvik Teknisk rådgiver for prosjektleder Norconsult as 

Odd-Harald Odland Rådgivende fysiker. Haukeland/UNN Haukeland universitetssykehus 

Rune Reinaas Programrådgiver SINTEF Helse 

Christian Platz Prosjekteringsgruppeleder KHR arkitekter as 

Harald Aas Arkitekt Studio4 Arkitekter as 

Einar Hernes Arkitekt Studio4 Arkitekter as 

Anders Lager Arkitekt Studio4 Arkitekter as 

Jo Andersson Kielland Arkitekt Studio4 Arkitekter as 

Gisle Askheim Rådgivende ingeniør elektro COWI as 

Heidi Ranum Rådgivende ingeniør ventilasjon COWI as 

Viggo Esbensen Rådgivende ingeniør bygg COWI as 

4 Virksomhet og funksjoner 

4.1 PET-senterets virksomhetsområde og funksjoner 

Kjernefunksjonene til UNN PET-senter utgjøres av PET avbildning og nukleærmedisin 
samt PET tilvirkning som innbefatter isotopproduksjon og legemiddeltilvirkning. Sistnevn-
te inkluderer også farmasøytisk kjemisk forskning. I tillegg finner man her funksjonene 
preklinisk forskning og fellesfunksjoner. Utover dette er det utredet behov for flere til-
leggsfunksjoner. Disse er beskrevet i idé- og konseptfaserapport datert 01.11.2012. 
 
Følgende premisser er lagt til grunn for arbeidet med revidert idé- og konseptfaserapport 
for det foretrukne alternativ 2b, jf. sak 65/2012 i styringsgruppa: 
 

 Det ønskes et prosjekt som ivaretar Helse Nord sitt behov for PET-senter utover år 
2020, men som i denne omgang er tilpasset dagens økonomiske bæreevne. 

 Arealer i senteret må effektiviseres maksimalt. 

 Realistisk løsning inneholder plass til 2 PET-skannere og 4 hotceller. Netto utstyrs-
pro-gram skal ikke inneholde PET-skannere (ta i bruk eksisterende PET-CT og 
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legge til rette for å installere nr. 2 senere). Altså legge opp til 2 skannere. UNN har 
en PET CT i dag. 

 Skanner nummer to kan være en PET/CT eller PET/MR. Det bør planlegges slik at 
det er mulighet for det ene eller andre, men det skal ikke planlegges med innkjøp 
av skanner nummer 2. 

 Finansierte ekstrafunksjoner kan være med i prosjektet, det vil si sykehusapotek 
innenfor en ramme på 10 MNOK og preklinisk PET (uten utstyr) for 10 MNOK.  

 Serverrom for Helse Nord IKT skal ikke være med. 

 Røntgen poliklinikk skal ikke være med. 

 Biobank skal ikke være med. 

 Forskning medisinsk avbildning skal ikke være med. 

 Kompetansesenter for diagnostisk fysikk skal inngå med redusert areal. 

 Billigst mulig tiknytning til eksisterende bygg via kulvert. 
 
Styringsgruppa har i møte 08.03.2013 bedt om at det illustreres en løsning for ytterligere 
en tredje PET-skanner. Det vises til kapittel 6.5 i denne rapporten. I det samme styrings-
gruppemøte ble arealutfordringer på Røntgenavdelingen på UNN tatt opp, og styrings-
gruppen beklaget at det ikke var økonomisk rom for utvidet areal til avdelingen i utbyg-
gingen av PET-senteret. En løsning med snarlig utvidelse av PET-senteret må vurderes. 
 
Endringer i kapasitet i forhold til hovedfunksjonsprogrammet, er vist i tabellen under: 

 
En oversikt over PET-senterets funksjoner og tilleggsfunksjoner er vist i figuren under. 
Det gråtonede området viser de funksjoner som ble utredet i idé- og konseptfaserappor-
ten fra november 2012, og som nå er tatt ut. 
 

PET – avbildning og nukleærmedisin

Prosjekt UNN PET-senter

”PET komplett”

PET – tilvirkning

(isotopproduksjon og legemiddeltilvirkning inkludert FoU)

Preklinisk

Fellesfunksjoner

Prosjekt UNN PET-senter

”PET komplett Pluss”

Kjerne-

funksjoner

Sykehusapotekets 

produksjonslokaler
Røntgen poliklinikk

Forskning og 

medisinsk 

avbildning

Biobank

Tilleggs-

funksjoner

Kompetansesenter 

for diagnostisk 

fysikk

Helse Nord IKT 

dataservere

 

Funksjon Kapasitetsendring fra HFP 

SPECT – avbildning Uendret 

PET avbildning Redusert med en PET skanner 

PET isotopproduksjon Uendret 

PET legemiddeltilvirkning Uendret 

Farmasøytisk-kjemisk forskning Uendret 

Preklinisk Uendret 

Fellesfunksjoner Uendret 

Sykehusapotek Uendret 

Røntgen poliklinikk Utgår 

Forskning medisinsk avbildning Utgår 

KDF Uendret 

Biobank Utgår 

Helse Nord IKT Datasenter Utgår 



Prosjekt UNN PET-senter Idé- og konseptfaserapport 2013 

Hospitalitet as 26.04.2013 Side 7 av 24 

4.2 Kjernefunksjoner 

4.2.1 PET avbildning 

Positronemisjonstomografi (PET) er en avbildningsteknikk som visualiserer molekylære 
prosesser i kroppen ved bruk av radioaktivt merkede molekyler som for eksempel radio-
aktivt fluor (

18
F) som er koblet til druesukker (Fluorodeoxsyglucose, ofte forkortet som 

FDG eller [
18

F] FDG). Kreftceller har høy omsetning av druesukker og vil derfor ha ekstra 
stort opptak av FDG. Stråling fra kreftcellene som har tatt opp FDG detekteres av en 
PET-skanner som konstruerer et bilde av opptaket. 
 
FDG brukes i all hovedsak i dag for å finne kreftsvulster eller spredning av kreft, eller vur-
dere om det er metabolsk aktivitet igjen i kreftsvulsten etter behandling. Det er antatt at 
PET vil komme til å bli mye brukt også ved planlegging av stråleterapi. PET brukes også 
innen andre medisinske spesialiteter som for eksempel nevrologi og kardiologi. 
 
Dagens PET-skannere er koplet til en CT-modul slik at man får en god anatomisk avbild-
ning i tillegg til de metabolske og fysiologiske prosesser man avbilder ved hjelp av PET-
teknologien. PET/CT-teknologi er i dag godt dokumentert og Kunnskapssenteret anbefa-
ler at modaliteten innføres i alle universitetssykehus med ansvar for kreftdiagnostikk og 
behandling. 
 
I 2008 ble PET/MR lansert på markedet. PET/MR gir en mer presis diagnostikk innenfor 
nevrodegenerative sykdommer, hjertepatologi, hode/hals-kreft, brystkreft, levermetasta-
ser, colorektal- og prostatakreft. MR-teknologien har også økende utbredelse ved under-
søkelse av barn for å redusere de samlet strålebelastning og mulige langtidseffekter. 
 
PET/MR er i dag fortsatt på utprøvingsstadium og er ikke anbefalt som nødvendig modali-
tet av Kunnskapssenteret. 
 
Felles for de aller fleste PET-isotoper er at halveringstiden, den tiden det tar for en stør-
relse å falle til halvparten av den opprinnelige verdien, er svært kort. 

18
F er en av isotope-

ne med lengst halveringstid (109 minutter). Maksimal transporttid fra produksjonssted av 
isotop til skannersted for 

18
F bør være under 2 timer, ikke bare som følge av kort halve-

ringstid, men også som følge av legemiddelets begrensede holdbarhetstid som er 10 ti-
mer etter produksjonstidspunkt. Enkelte kreftformer, for eksempel prostatakreft, tar i liten 
grad opp FDG. 

11
C er en mye brukt isotop for denne kreftformen. Med en halveringstid på 

20 minutter for 
11

C, er det nødvendig med en syklotron på undersøkelsesstedet for å bru-
ke denne isotopen. 
 
Følgende trender er på vei inn i PET-teknologien: 
 

 PET/MR er i ferd med å få større innpass i diagnostikken 

 PET/CT brukes ved planlegging av stråleterapi 

 Stadig flere tracere implementeres i diagnostikken 

4.2.2 PET tilvirkning 

Produksjonen av radioaktive isotoper (radionuklider) foregår i en syklotron. Syklotron er 
en sirkulær partikkelakselerator som blir brukt til å akselerere ladede partikler for å fram-
stille protonrike isotoper. Radioaktive fluorisotoper lages ved å skyte en stråle høyenerge-
tiske protoner inn i anriket vann. Protonstrålen dannes ved å tilføre protoner energi (fra 
hydrogengass) inne i syklotronen. Protonene får nok energi til at stabile oksygen-18 ato-
mer omformes til radioaktive fluor-18 atomer i kontrollerte reaksjoner i syklotronen. 
 
I prosessen hvor det tilføres protoner til atomkjernene vil det sendes ut nøytroner. Det vil 
dermed produseres et meget høyt nøytronfelt rundt syklotronen ved produksjon av PET-
isotoper. Dette gir strenge føringer for skjerming av syklotronen. Det fins to hovedkonsep-
ter for skjerming av stråling fra syklotroner: selvskjermende syklotroner hvor mye av 
skjermingen foregår i selve syklotronen og ikke-selvskjermende syklotroner som må byg-
ges inn i en skjermende bunkers. 
 
Strålevern er en viktig del både ved planlegging og arbeid ved et PET-senter og en nuk-
leærmedisinsk avdeling. Med strålevern menes planlegging og tilrettelegging av stråle-
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bruk for å gi et optimalt strålevern for pasienter, pårørende og personale i henhold til det 
internasjonalt anerkjente ALARA-prinsippet for arbeid med stråling. 

4.2.3 Nukleærmedisin 

Nukleærmedisin er en egen spesialitet innen medisin og omfatter diagnostikk og behand-
ling ved bruk av åpne radioaktive kilder. For diagnostiske formål er hensikten å fremstille 
og avbilde metabolske og fysiologiske prosesser i et bestemt organ eller organsystem. 
Sykdomsmessige endringer på molekylært nivå kan visualiseres lenge før de kan bli ana-
tomisk synlig. Fagmiljøet i Norge er lite, og på UNN er det nå 3 overlegehjemler innen 
fagområdet. 
 
Nukleærmedisinske undersøkelser utføres ved bruk av radiofarmaka. Et såkalt tracermo-
lekyl merkes med en radioaktiv isotop som injiseres i pasienten. I konvensjonell nukleær-
medisinsk diagnostikk brukes i hovedsak isotoper som er såkalt gammaemittere. Tracer-
molekylenes bevegelser avbildes av et gammakamera med detektorer som registrerer 
gammastråling fra pasienten. Gammakameraet er koblet til avansert datautstyr hvor de 
samlede data bearbeides og presenteres i form av bilder og kurver. 

4.2.4 Preklinisk forskning 

Ved preklinisk forskning innen biomedisin er SPECT/CT, PET/CT og PET/MR viktig verk-
tøy for å oppnå ny kunnskap om sykdomsprosesser og kunnskap om nye terapiformer. 
Preklinisk PET-forskning studerer sykdomsutvikling over tid i dyremodeller og er knyttet 
opp mot avdeling for komparativ medisin (AKM) på UiT som ivaretar universitetets behov 
for bruk av dyr i forskning. 
 
Ved preklinisk forskning tilrettelegges for preklinisk PET/SPECT/CT og preklinisk 
PET/MR. Et laboratorium med en hot-celle skal etableres ved preklinisk forskning. I hot-
cellen tilvirkes den radioaktive isotopen og hot-cellen beskytter de som skal behandle de 
radioaktive isotopene. Produktlinjer skal kobles direkte fra syklotron til hot-cellen for leve-
ranse av PET-nuklider. 
 
Det vil i tillegg være behov for spesielt analyseutstyr og generelt laboratorieutstyr ved 
preklinisk forskning. 

4.2.5 Fellesfunksjoner 

Fellesfunksjoner utgjøres av garderobe, ekspedisjon, ventesoner, WC, spiserom, møte-
rom med mer. 

4.3 Tilleggsfunksjoner 

Følgende tilleggsfunksjoner er av styringsgruppen ønsket innarbeidet i PET-senteret for 
revidert idé- og konseptfaserapport for det opprinnelige alternativ 2b: 
 

 Produksjonslokaler for sykehusapoteket 

 Kontorer for kompetansesenter for diagnostisk fysikk 

4.3.1 Sykehusapotekets produksjonslokaler 

Sykehusapotek Nord HF driver sykehusapotek i Tromsø, Harstad og Bodø, med avde-
linger i Narvik, Lofoten og Vesterålen. Apotekene er samlokalisert med sykehus i regio-
nen. Det er svært strenge krav til lokaler, personell og kvalitetssystem for apotek som 
tilvirker legemiddel. Sykehusapotek Nord vedlikeholder og videreutvikler produksjonsloka-
ler og produksjonskompetanse som tilfredsstiller myndighetens krav til slik produksjon. 
Dette kan også anses å ha beredskapsmessig betydning idet produksjon kan iverksettes 
ved forsyningssvikt for viktige legemidler. Sykehusapoteket Tromsø driver i dag 3 labora-
torier for legemiddelproduksjon (cytostatika, steril og galenisk). Produksjonen har ingen 
direkte sammenheng med PET og nukleærmedisin. 
 
Helse Nord har innvilget Sykehusapotek Nord HF en økt investeringsramme på 20 MNOK 
for å følge opp tilsynspålegg knyttet til produksjonslokaler i Tromsø og Bodø. Midlene 
forventes å fordele seg likt på lokalitetene slik at inntil 10 MNOK kan investeres i nye pro-
duksjonslokaler knyttet til PET-senteret. (Styresak Helse Nord 117-2012, Investeringsplan 
2013-2020, revidert.) 
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4.3.2 Kompetansesenter for diagnostisk fysikk 

Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF) er organisert som en regional funksjon, 
lokalisasjon UNN HF. Enheten ble etablert i 2009. Senteret er opprettet som en følge av 
forskrift om strålevern og bruk av stråling. Senteret ivaretar oppgaver for alle helseforeta-
kene i regionen og er forankret gjennom styrevedtak i Helse Nord RHF og avtaler mellom 
helseforetakene i regionen. Alle modaliteter (CT, mammografi, MR, nukleærmedisin, 
PET, konvensjonell røntgen osv) er inkludert i tjenesten. Arbeidsoppgavene er omfatten-
de og det er ni fysikere tilknyttet senteret.  Det er tre forhold som tilsier at kontorarealer i 
PET-senteret for fysikerne er riktig prioritering; sterkt behov for adekvate arbeidsstasjoner 
for fysikerne, arbeidsfellesskap når fysikerne blir samlet, faglig synergi med fysikermiljø 
tilknyttet PET-driften. 

5 Dimensjonering 

5.1 Demografisk framskriving og befolkningsområde 

Tilbudet om PET som hjelpemiddel for diagnostikk og behandling vil ha et opptaksområde 
tilsvarende helseregion nord, det vil si fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
 
I følge Statistisk sentralbyrå vil alle fylker få økende folketall de første årene, både ifølge 
lav-, mellom- og høyalternativet i siste framskrivning (2012). Økningen er større enn i tid-
ligere framskrivninger, først og fremst fordi det er forutsatt høyere innvandring. De typiske 
vekstområdene finner vi rundt de største byene. Flest og størst er disse områdene i den 
sørlige delen av landet, men også i Nord-Norge er det flere regionale sentra med betyde-
lig befolkningsvekst, for eksempel Tromsø, Bodø, Alta og Hammerfest. 
 
I perioden 2006-2010 var gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på rundt 0,1 til 0,5 % for 
Nordland, Troms og Finnmark. I perioden 2011-2015 vil den årlige veksten øke med 0,4 
til 0,7 % for de samme fylkene, forutsatt såkalt middels nasjonal vekst. Framskrivningen 
viser at Finnmark vil få en relativt sterk vekst. 
 
Framskrivningen viser videre at det vil være 510 000 personer bosatt i de tre nordligste 
fylkene i 2030. Dette utgjør en befolkningsvekst på 8,9 % fra 2011. 16,6 % av befolk-
ningen vil være personer på 70 år eller eldre. I 2020 vil befolkningen i helseregion nord 
være ca. 480 000 personer. 

5.2 Forskning og utvikling 

Tilgang til PET-teknologi er nødvendig infrastruktur for å kunne drive med avansert medi-
sinsk forskning samt for å delta i multinasjonal utprøving av målrettede legemidler mot 
kreft. Basert på dagens kunnskapsgrunnlag er det behov for mer forskning på PET. 
 
En oppbygging av et PET-senter med egnede forskningslokaler og tilgang til egenprodu-
serte, kortlivede isotoper vil medføre positiv synergi i forskningsmiljøet og gjøre at anven-
delsespotensialet til blant annet preklinisk PET/CT kan optimaliseres. 
 
Tromsø har spesielt gode forutsetninger i sitt forskningsmiljø til raskt å bli ledende innen 
utviklingen av nye isotoper for egne kliniske studier. Den første norske doktorgraden in-
nen PET-isotoper ble utført ved Institutt for farmasi ved UiT i 2009. I 2012 utgikk ytterlige-
re en doktorgrad innen tilsvarende tema fra samme institutt. Etablering av et PET-senter, 
inkludert preklinisk PET og farmasøytisk/kjemisk FoU-laboratorium, med umiddelbar 
nærhet til syklotron og smådyr vil gi mulighet for diagnostikk av nye pasientgrupper i 
fremtiden. 

5.3 PET-senter 

5.3.1 Nytteverdien av PET 

PET-CT er etablert som en viktig modalitet i kreftdiagnostikk, behandling og oppfølgning 
og anbefales av Kunnskapssenteret innført ved universitetssykehus i Norge. Dette un-
derbygges av en rekke internasjonale studier. (Hillner B. et al. J Clin Oncol 2008) (van 
Tinteren et al. Lancet 2002) (Højgaard. Tidsskr NorLaegeforen 2004).  
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5.3.2 PET utvikling  

PET er kjent som den raskest utviklende gren innen medisinsk teknologi de siste tiårene, 
og den er under stadig utvikling. Allerede nå er PET/MR inkludert som del av kliniske ruti-
ner i enkelte sykehus i alle våre naboland. Klinisk PET/MR vil åpne nye dører for å forstå 
den patologiske utviklingen og progresjonen av sykdommer som Alzheimers, Parkinson, 
epilepsi, depresjon og schizofreni. PET/MR vil også være egnet til onkologiske problem-
stillinger hvor PET/CT ikke er tilfredsstillende (for eksempel avbildning som krever godt 
fremstilt bløtvev som ved tumor i prostata og hjerne). Det er derfor viktig at man etablerer 
et PET-senter med mulighet for etablering av PET/MR. 
 
Kunnskapssenteret publiserte en rapport i april 2012 som anslår at for 2020 vil PET/CT 
også bli benyttet til planlegging av all strålebehandling. I fremtiden vil det komme nye in-
dikasjoner for å gjøre PET-undersøkelser, ikke bare innenfor onkologi og stråleterapi, 
men også innen kardiologi, farmakologi, psykiatri, psykologi og nevrologi. Skal PET-
senteret i Tromsø være rustet for fremtidig pasientvolum beregnet av Nasjonalt Kunn-
skapssenter (senest rapport våren 2012) mot 2020, må det tas høyde for to PET/CT 
skannere for å ivareta kapasitetsbehovet. Per i dag brukes kun 18F-FDG, 18F-NaF og 
FACBC som PET-isotop i Norge, men nye isotoper er nå under oppstart både i Bergen og 
Oslo (15O, DOTATOC, PIB, FDOPA). Bruken av 18F-FDG PET er begrenset for svulster 
som per i dag har dårlig opptak av FDG, f.eks. prostatakreft. Det er et stort potensial i å 
bruke andre eksisterende isotoper og å utvikle nye. 

5.4 Behovsutvikling, framtidig aktivitet og kapasitetsbehov 

Følgende hovedfaktorer vil være dimensjonerende for et fremtidig kapasitetsbehov og vil 
si noe om behovet for PET-undersøkelser i 2020: 
 

 Befolkningsutvikling  

 Epidemiologisk utvikling 

 Terapeutisk utvikling 

 Teknologisk utvikling 

 Forskning 
 
I følge Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten vil også følgende punkter 
påvirke det fremtidige kapasitetsbehovet: 
 

 Funksjonsfordeling (mellom sentra) 

 Sentra uten/med syklotron 

 Rasjonell bruk av PET 

 Refusjonsordning FDG 

 Andre radiofarmaka 

 Registering/registreringsfritak/klinisk utprøving 

 Refusjon/omsetning 

 Samarbeid nukleærmedisin – radiologi 

 Behov for kompetanse (medisin, fysikk, radiokjemi, tekniske fag) 

 Arbeidsmiljø, sikkerhet 
 
For helseregion nord har Kunnskapssenteret estimert et behov for mellom 1 345 og 2 545 
undersøkelser per år i 2020. Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) legger til grunn det høy-
este estimatet (scenario 5) som forutsetter fagmiljøenes vurdering av framtidige indika-
sjoner for PET/CT i tillegg til at undersøkelsen benyttes til planlegging av all strålebe-
handling slik det framkommer i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenes-
ter. PET-teknologien er under stadig utvikling og det forventes å komme nye indikasjoner 
som medfører større pasientvolum. 
 
En PET/CT har kapasitet til ca. 1 500 undersøkelser per år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene (scenario 4 og 5) vil det i følge arbeidsgruppa være riktig å planlegge for en 
kapasitet tilsvarende 2 PET/CT skannere. En PET/CT skanner nummer to vil øke effekti-
viteten betraktelig og være isotopbesparende. Personalet kan også brukes mer effektivt 
ved to skannere. Driften av et PET-senter er også mer robust med to skannere i fall den 
ene skanneren er ute av drift. 
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PET/MR vil gi nye indikasjoner for bruk og komme som tilfang til PET/CT. Hovedfunk-
sjonsprogrammet (HFP) viser at det vil være nødvendig å legge til rette for PET/MR i 
UNN PET-senter. HFP legger videre til grunn at fremtidig bruk av PET som verktøy i pre-
kliniske studier tilsier et behov for både preklinisk PET/CT og PET/MR. 
 
UNN PET-senter skal i utgangspunktet ikke planlegges for forsendelse av PET-radio-
farmaka til andre sykehus. Syklotronen skal minimum kunne produsere 18-Fluor [18F], 11-
Carbon [

11
C], 13-Nitrogen [

13
N], og 15-Oksygen [

15
O]. Det er arbeidsgrupper bestående 

av personell fra St. Olavs hospital, Helse Bergen og UNN som jobber med en samar-
beidsmodell rundt FDG produksjon. 

5.5 Teknologisk og medisinsk utvikling 

HFP ser i dag ingen forhold som skulle tilsi at nåværende bruk av PET innen 2020 skal 
kunne avløses av ny eller annen teknologi som f.eks. vil være mindre ressurskrevende. 
Likevel skjer det en kontinuerlig teknologisk utvikling som kan endre framtidsbildet. Sann-
synligvis vil neste generasjon PET/CT skannere få økt ytelse og forbedret oppløsning. 
Dette vil kunne redusere noe tid for pasienter til avbildning og samtidig gi økt bildekvalitet. 
 
Kombinasjon med PET og MR vil gi bilder med bedre bløtvevskontrast. Kombinasjonen 
av to av dagens mest avanserte diagnoseinstrumenter, PET og MR, i tillegg til utvikling av 
nye tracere viser at den teknologiske utviklingen av hybrid bildediagnostikk er i en raskt 
utviklende fase. 
 
Matematisk modellering av menneskekroppen utvikles i kjølvannet av økt tilgang på data-
kraft, forbedret detektorteknologi og nye metoder for rekonstruksjon. Det er ventet at det-
te feltet vil bidra til å øke effektiviteten og senke kostnadene til behandling blant annet 
fordi vi kan bruke modellene til diagnostikk. 

5.6 Arealbehov 

Hovedfunksjonsprogram er behandlet i idé- og konseptfaserapporten fra november 2012. 
Det er i tillegg utarbeidet et nytt delfunksjonsprogram tilpasset prioritert arealbehov (se 
vedlegg). 

5.7 Utstyrsbehov 

Det er utarbeidet et nytt hovedprogram utstyr. I nytt HPU er utstyrsbehovet utredet på 
grovt og overordnet nivå. Det vises til vedlegg der det er nærmere redegjort for dette. 

6 Alternative løsninger 

6.1 Virksomhets- og arealalternativer 

6.1.1 Tidligere utredede alternativer 

I idé- og konseptfaserapport fra november 2012 er følgende alternativer utredet: 
 

 Nullalternativet 

 Alternativ 1: PET-skanner i A-fløy 

 Alternativ 2: PET-senter i eget nybygg 
o Alternativ 2a: PET komplett unntatt preklinisk forskning og FoU 
o Alternativ 2b: PET komplett 
o Alternativ 2c: PET komplett pluss 

 Alternativ 3: PET-senter minimum 
 
I denne rapporten er kun det bearbeidede alternativ 2b fra mars 2013 videre utredet. For 
de øvrige alternativer vises til rapporten fra november 2012. 

6.1.2 Alternativ 2b: PET komplett 

Alternativ 2b utgjorde i november 2012 1915 m
2
 netto programmert areal og består av 

følgende funksjoner: 
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 PET avbildning 

 PET tilvirkning 

 Nukleærmedisin 

 FoU-arealer (som del av PET tilvirkning med fokus på tilretteleggelse for nye trace-
re utover FDG) 

 Preklinisk forskning (dedikerte arealer til nylig innkjøpt dyre-SPECT/PET/CT-
skanner som er spleiselag mellom UNN, UiT og Helse Nord) 

 
Etter bearbeiding framstår det samme alternativet nå som 1640 m

2
 netto programmert 

areal og består av samme funksjoner som tidligere. I tillegg er følgende funksjoner lagt til: 
 

 Sykehusapotekets produksjonslokaler 

 Kompetansesenter for diagnostisk fysikk 
 
Bearbeidet alternativ 2b er med andre ord 275 m

2
 mindre programmert areal selv med 

utvidet funksjon. I tabellen under er forskjellene mellom alternativ 2b utredet i november 
2012 og bearbeidet løsning i mars 2013 vist: 
 

Funksjon Alternativ 2b 
november 
2012 
Areal [m

2
] 

Bearbeidet 
løsning mars 
2013 
Areal [m

2
] 

PET avbildning og nukleærmedisin 870 700 

PET tilvirkning (isotopproduksjon og legemiddeltilvirkning 
inkl. FoU) 

634 401 

Preklinisk forskning 175 139 

Fellesfunksjoner 236 131 

Sykehusapotekets produksjonslokaler - 192 

Røntgen poliklinikk - - 

Forskning og medisinsk avbildning - - 

Biobank - - 

Helse Nord IKT datasenter - - 

Kompetansesenter for diagnostisk fysikk - 77 

Sum netto funksjonsareal 1915 1640 

 
Reduksjon av arealene over forklares med følgende: 
 

 Redusert kapasitet med en PET-skanner (kan utvides senere) 

 Generell reduksjon av romarealer 

 Rom ivaretar flere funksjoner 

 Redusert lagerareal 

 Redusert venteareal 

 Reduserte kontorarbeidsplasser for KDF 

6.2 Overordnede tekniske krav 

Overordnede tekniske krav til bygget er definert i Overordnet teknisk program. Det er ut-
arbeidet nytt OTP i forbindelse med denne rapporten (se vedlegg). 

6.3 Mulighetsstudie 

Mulighetsstudie ble utarbeidet i idé- og konseptfaserapport november 2012. 

6.4 Skisseprosjekt 

Det vises til egen dokumentasjon for prosjekteringsgruppens forslag til skisseprosjekt (se 
vedlegg). I skisseprosjekt mars 2013 er det tegnet ut et PET-senter som ivaretar innhol-
det i det bearbeidede alternativ 2b. 
 
Ny situasjon ved UNN Tromsø vises i illustrasjonen under: 
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Situasjonsplan er illustrert under: 
 

 
 
Plassering av de forskjellige funksjonene sammenfattes slik: 
 

 Nukleærmedisin og PET-avbildning (plan 6) 

 PET-tilvirkning inkludert FoU  (plan 5) 

 Preklinisk     (plan 5) 

 Fellesfunksjoner    (plan 5 og 6) 

 Sykehusapotek    (plan 5) 

 KDF      (plan 6) 
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Dette er funksjonsområder som inngår i prosjektet. I tillegg er det behov for ombygging i 
andre deler av sykehuset som en konsekvens av midlertidige eller langsiktige rokader. 
Plan 5 er under bakkenivå, plan 6 er på bakkenivå og i flukt med inngang på eksisterende 
plan 6 på sykehuset. 
 

 

6.5 Utvidelsesmuligheter 

I skisseprosjekt fra mars 2013 er det vist plan for to PET-skannere. Se illustrasjon under. 
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Konseptet ivaretar imidlertid innpassing av en tredje PET-skanner. Dette er vist under. 
 

 
 
For å oppnå en god utnyttelse av den sentrale tomta ved sykehuset er det arbeidet med å 
tilrettelegge for påbygging av PET-senteret. Dette kan foregå i lameller som legges på 
toppen av bygget, skjematisk vist nedenfor og i illustrasjonen på neste side. 
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6.6 Driftsøkonomisk analyse 

Driftsøkonomiske analyser er foretatt i HFP. Tabellen under viser anslag på personalbe-
hov for den kapasitet som er beregnet i 2020. Bemanning og personalkostnad er vist for: 
 
A dagens bemanning 
B 1 PET/CT 
C 2 PET/CT 
D 2 PET/CT og PET/MR 
 

  Dagens bemanning Fremtidig bemanning 

Personell kategori  Nukleærmedisin og en 
PET scanner 

Skisseprosjekt mars 
2013 

Med 2 PET scannere 

 Brutto 
lønn pr 
årsverk 

Årsverk Kostnad Årsverk Kostnad Årsverk Kostnad 

Leder 1400 000 1 1 400 000 1 1 400 000 1 1 400 000 

Legespesialist 1400 000 3 4 200 000 5 7 000 000 7 9 800 000 

LIS 1050 000 1 1 050 000 3 3 150 000 3  3 150 000 

Radiograf/bioing 600 000 6,5 3 900 000 10 6 000 000 14  8 400 000 

Sekretær 450 000   2 900 000 2 900 000 

Fysiker 700 000 1,5 1 050 000 2,5 1 750 000 2,5 1 750 000 

Apotektekniker 500 000   1 500 000 1 500 000 

Farmasøyt 700 000   2 1 400 000 2 1 400 000 

Kjemiker 700 000   3 2 100 000 3 2 100 000 

Ingienør 650 000   2 1 300 000 2 1 300 000 

Forskningstekniker 450 000   1 450 000 1 450 000 

SUM   11 600 000  25 950 000  31 150 000 

 
Tabellen under er fra HFP og viser estimerte varekostnader, service og vedlikehold samt 
andre indirekte kostnader ved drift av henholdsvis 1 og 2 PET/CT skannere med 7 pasi-
enter daglig i 44 av årets uker (totalt 1 540 pasientundersøkelser per skanner). Årlige 
driftsutgifter er estimert til ca. 10 og 15 mill. kroner for drift av henholdsvis 1 og 2 PET/CT. 
 

Driftsspesifikasjoner 1 PET/CT 2 PET/CT

Varekostander 4 195 000          6 597 500      

Service og vedl ikehold 3 200 000          5 225 000      

Andre indirekte kostnader (10%) 2 456 700          3 313 050      

Sum dri ftskostnader 9 851 700          15 135 550     
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Dagens driftskostnader ved PET er begrenset til vedlikehold og utstyr knyttet til dagens 
antall undersøkelser på ca 300 pr år. Serviceavtale inntrer om ca 1 år og kan ligge på om 
lag 1,5 mill kroner. Varekostnader og indirekte kostnader er beregnet til i underkant av 1 
mill kroner pr år. 

6.7 Prosjektkostnad 

6.7.1 Definisjoner og begreper 

I arbeidet med kostnader benyttes det i prosjektet definisjoner og begreper som er basert 
på standard kontoplan i byggeprosjekter med tilhørende definisjoner. Dette skal sikre en-
tydig kommunikasjon mellom partene i byggeprosjektet. 
 
Norsk standard for kontoplan i byggeprosjekter er bygd opp med en hierarkisk struktur. I 
et skisseprosjekt benyttes stort sett bare det øverste nivået, som består av følgende: 
 

1 Felles kostnader for flere entrepriser, særlig rigging og drift av byggeplass

2 Bygningsmessige arbeider

3 VVS

4 Elektroteknikk strømforsyning

5 Elektroteknikk IKT, kommunikasjon mv "svakstrøm"

6 Andre installasjoner, bl.a. heiser

Sum 1-6 Huskostnad

7 Utomhusarbeider

Sum 1-7 Entreprisekostnad, altså de kostnader som entreprenørenes byggearbeid medfører

8 Generelle kostnader:

- prosjekt- og byggeledelse

- programmering

- prosjektering

- andre byggherreutgifter, gebyrer, forsikring

9 Spesielle kostnader

- tomt

- brukerutstyr

- merverdiavgift

Sum 1-9 Prosjektkostnad

 
De viktigste begrepene i denne rapporten er entreprisekostnad som altså er de kostnader 
som entreprenørenes arbeid medfører (eksklusiv merverdiavgift). Videre er prosjektkost-
nad det samme som prosjektets samlede kostnad som må finansieres og som skal være 
prosjektets kostnadsramme. 
 
Begrepene reserve og margin er aktuelle i forbindelse med fastleggelse av kostnads-
ramme og behandles ikke nærmere i denne rapporten. 

6.7.2 Metode for kostnadsanslag 

Idé- og konseptfasen har tatt for seg mange alternativer med svært ulikt innhold og med 
en del uavklarte løsningsspørsmål. Det har derfor ikke vært hensiktsmessig innenfor til-
gjengelig tid å prioritere arbeid med grundige kostnadskalkyler, og i denne rapporten er 
det derfor lagt vekt på å lage kostnadsanslag for å kunne sammenligne de ulike alternati-
vene og for å kunne angi mest mulig realistiske kostnadsstørrelser for ulike løsninger. 
 
En annen grunn til å gjøre det på denne måten, er at det foreligger lite dokumentasjon i 
Norge på prosjektkostnader ifm. PET-funksjoner. De erfaringsdata som finnes, er dog 
innhentet og hensyntatt i kostnadsanslagene. 
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Prosjektet er betydelig bearbeidet siden rapporten fra november 2012. Foreliggende 
kostnadsanslag er nå i større grad basert på kalkulasjon av konkrete løsninger og meng-
der, men fortsatt med en betydelig usikkerhet som knytter seg til et skisseprosjekt. 

6.7.3 Entreprisekostnader i kostnadsanslag 

Som vist i avsnittet foran er entreprisekostnad et nøkkeltall for å finne fram til den samle-
de prosjektkostnad. Entreprisekostnaden er særlig bestemt av hvilke funksjoner det byg-
ges for, og det er stor forskjell i entreprisekostnad i et kontorbygg versus et sykehusbygg 
med kompliserte funksjoner. 
 
Det er utarbeidet en kalkyle av entreprisekostnad for skisseprosjektets løsninger. 

6.7.4 Utomhuskostnader i kostnadsanslag 

Prosjektet har foreløpig en svært uavklart situasjon når det gjelder de kostnader som 
inngår i utomhusarealene. Det gjelder grøntanlegg, atkomstforhold, veger, plasser, parke-
ring osv. I kostnadsanslagene er det foreløpig kun tatt med selve terrengbearbeidingen 
rundt huset, og dette inngår i entreprisekostnad. 
 
Dersom det i forprosjekt viser seg behov for større utomhusanlegg, så må det kostnads-
beregnes særskilt. 

6.7.5 Brukerutstyr i kostnadsanslag 

Normalt inngår brukerutstyr i hoveddel 9 i kontoplanen, og i et skisseprosjekt kan en ofte 
beregne brukerutstyr som en andel av den samlede prosjektkostnaden, f.eks. i størrel-
sesorden 10 – 20 %. I et PET-senter utgjør brukerutstyret en så stor og viktig andel av 
prosjektet at vi i denne rapporten behandler brukerutstyr for seg som en egen post i pro-
sjektkostnaden. 
 
Kostnadsanslagene for brukerutstyr er dels basert på tidligere utredninger om PET-senter 
og på erfaringer som prosjektleder har ervervet. Dette er nærmere dokumentert i hoved-
program utstyr, se vedlegg. 

6.7.6 Oppsummering kostnadsanslag 

Basert på redegjørelsen foran oppsummeres kostnadsanslagene slik: 
 

Anslag entreprisekostnad per mars 2013   

- huskostnad 
 

134 386 503 
- rigg og drift samt utomhusanlegg 7 713 518 
- kulvert til A-fløy 

 
4 313 387 

- kulvert til UiT 
 

3 113 175 

Sum entreprisekostnad   149 526 583 

 

Kostnadsanslag brukerutstyr HPU 30.01.2013 Prioritet 1 
Anskaffes  

senere 

- PET isotopproduksjon 
 

16 320 000 2 700 000 
- PET tilvirkning 

 
10 950 000 6 000 000 

- PET CT 
 

4 785 000 20 000 000 
- Flyttekostnad CT og gammakamera 775 000 

 
- Grunnutrustning 2.800 kr/kvm nettoareal 4 944 800 

 
Merverdiavgift 

 
9 443 700 7 175 000 

Forventet prosjektkostnad utstyr   47 218 500 35 875 000 

Forventet prosjektkostnad totalt   47 218 500 
 

 

  
Alternativ 2b 

november 2012 
Skisseprosjekt 

2013 

Areal netto 2 433 1 766 

Areal brutto 5 594 3 701 

Entreprisekostnad kr/kvm brutto 34 000 40 530 

Entreprisekostnad 190 000 000 150 000 000 

Påslagsfaktor 1,90 1,80 
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Forventet prosjektkostnad hus 361 000 000 270 000 000 

Brukerutstyr 98 000 000 47 000 000 

Prosjektkostnad 459 000 000 317 000 000 

6.7.7 Spesifikasjon av kostnader 

Kostnadsanslaget spesifiseres som følger iht. standard kontoplan for byggeprosjekter: 
 

1 Felleskostnader, rigg og drift 14 618 950

2 Bygningsmessige arbeider 65 398 696

3 VVS 28 224 910

4 Elkraft 11 684 330

5 Tele og data 10 979 617

6 Andre installasjoner 3 480 000

7 Utomhusanlegg og kulverter 15 140 080

Sum entreprisekostnad 150 000 000

8 Generelle kostnader 42 000 000

9 Merverdiavgift 48 000 000

9 Brukerutstyr inkl. mva 47 000 000

Reserve ufordelt 30 000 000

Prosjektkostnad p50 317 000 000
 

 

6.8 Usikkerhetsanalyse kostnader 

Usikkerhetsanalyse ble gjennomført i idé- og konseptfaserapporten fra november 2012. 
Da ble nødvendig avsetning til margin for usikkerhet vurdert til ca. 17 %. Etter den bear-
beiding av prosjektet som etter den tid har funnet sted og fordi prosjektet er mindre kom-
plisert, så anslås det at margin for usikkerhet kan reduseres til 10-12 %. Dette forutsettes 
nærmere avklart når det gjøres en ny usikkerhetsanalyse i forprosjektfasen. 

6.9 Økonomisk bæreevne 

Total byggekostnad svarer til prosjektkostnad totalt inklusive brukerutstyr. Beløpene er 
ikke justert for de endelige kostnadsanslag i avsnitt 6.6, men beløpene svarer til alternati-
vene 2c og 3d. 
 
Drift og personellkostnad er eksklusive kostnader og personell i dagens nukleærmedi-
sinsk seksjon. 
 
”PET komplett” i tabellen nedenfor svarer til prosjektkostnad for PET komplett Pluss, altså 
alternativ 2c i skisseprosjektet. Drift og personellkostnader er kun for PET inkludert drift 
av 2 CT-skannere, 1 MR-skanner og preklinisk forskning. Drift av røntgenpoliklinikk, bio-
bank, datasenter, medisinsk avbildning er ikke inkludert. 
 

 PET 
Total byggekostnad 317 mill 

Drift (eks nukleær) 10 mill 

Stillinger  14,5 mill 

Ombygging nukleær medisin 0,5 

 

 
 
 

PET alternativ2B 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Driftskostnader 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Lønnskostnader 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Avskrivninger 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Renter lån 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9

Renter egen likviditet 1,3 2,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Sum kostnader 1,3 2,6 3,9 52,2 52,2 52,1 52,0 51,9 51,8 51,6 51,5 51,4
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Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
 

 Byggeperiode 3 år, investering likt fordelt mellom de 3 årene 2014, 2015, 2016 

 Avskrivningstid 26,4 år 

 50 % lånefinansiering 

 3 % rente 

7 Vurdering og anbefaling 

Arealalternativvurderinger er gjort i idé- og konseptfaserapport fra november 2012 og er 
oppsummert i tabellen nedenfor. 
 

Vekt Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score Poeng Score

Virksomhet og funksjonalitet 3 1 3 2 6 3 9 1 3 2 6

Framtidsperspektiv 2 2 4 2 4 3 6 1 2 1 2

Helhetsperspektiv 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Gjennomførbarhet 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Prosjektøkonomi og 

økonomisk bæreevne
2 2 4 2 4 1 2 3 6 3 6

Sum score

Alternativ

2a 2b 2c 3b 3d

16 19 21 15 18

 
Et bearbeidet alternativ 2b anbefales på bakgrunn av følgende: 
 

 Alternativet anses som maksimal investeringsmulighet som er realistisk i overskue-
lig framtid 

 Alternativet dekker sykehusets behov for kjernefunksjonen PET-senter og ivaretar 
UNNS/UiTs behov for forskningsaktiviteter i den forbindelse 

 Alternativet tilrettelegger til en viss grad for videreutbygging på tomt 

 Alternativet forstyrrer ikke for de planer som er lagt for ny A-fløy 

8 Plan for forprosjektfasen 

8.1 Mandat for forprosjektfasen 

Hensikten med og mål for forprosjektfasen er å videreutvikle prosjektet frem til et komplett 
grunnlag for å godkjenne forprosjekt og gi retningslinjer for detaljprosjekt- og byggefase. 
Godkjenning av forprosjektet gir rammene for prosjektet mht. innhold og kvalitet, tid, 
kostnad og finansiering mv. Forprosjektet vil også angi den overordnede organisering og 
styring av den videre prosessen. 
 
Endelig skal deler av forprosjektdokumentasjonen være grunnlag for myndighetsbehand-
ling, særlig etter Plan- og bygningsloven samt Arbeidsmiljøloven. 
 
Rammene og retningen for forprosjektfasen er gitt i denne idé- og konseptfaserapporten. 
 
Mandat for forprosjektfasen kan altså oppsummeres slik: 
 

 Utarbeide forprosjekt som grunnlag for vedtak om og rammer for den videre plan-
legging og gjennomføring i prosjektet. 

 

 I forprosjektfasen skal prosjektet bearbeides etter følgende retningslinjer: 
 

o Til grunn for bearbeidingen legges et bearbeidet alternativ 2b som omtalt i den-
ne rapporten. 
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Det innebærer at det planlegges PET-senter for kliniske og prekliniske funksjo-
ner, samt produksjonsarealer for sykehusapotek og kontorer for Kompetanse-
senter for diagnostisk fysikk. 

 
o De bygningsmessige løsninger skal legge til rette for videre utbygging på den 

aktuelle tomta for å dekke fremtidig utvikling av PET-funksjoner og eventuelt 
andre arealbehov ved sykehuset etter hvert som behov og bæreevne gjør det 
nødvendig og mulig. 
 

o Det skal legges til rette for 2 PET-skannere, hvor en PET/CT-skanner er eksis-
terende utstyr. Installasjon av en PET-skanner utsettes til senere. 

 
o I videre bearbeiding av prosjektet skal det programmeres og prosjekteres et 

mest mulig effektivt og nøkternt areal, både funksjonsareal og teknisk areal, og 
det skal legges til rette et minimum av bygnings- og installasjonsteknisk kapasi-
tet for framtidige behov. Dette minimum skal svare til det som er nødvendig for 
å unngå meget kostnadskrevende løsninger ved senere utvidelse. 

 
o I videre bearbeiding av prosjektet utredes og avklares også hvordan forbindel-

ser mellom PET-senter, sykehuset for øvrig samt universitetet løses med alter-
native broforbindelser eller kulvert (i kostnadskalkyle er kulvert inkludert). 

8.2 Gjennomføringsstrategi 

Prosjektet står overfor alternative strategivalg mht. videre gjennomføring. Ytterlighetene i 
disse valgene kan oppsummeres slik: 
 

 Overlate den videre prosjektutvikling til eksterne aktører i større grad enn til nå, 
f.eks. til en totalentreprise som baseres på en nærmere kravspesifikasjon fra pro-
sjekteiers side gjennom (bearbeidet) skisseprosjekt, delfunksjons- og romfunk-
sjonsprogram samt teknisk program (videreutviklet fra OTP). 

 

 Fortsette som nå med en sterk involvering og styring fra prosjekteiers og brukers 
side, med hjelp av eksterne rådgivere der det er nødvendig av hensyn til kapasitet 
og kompetanse. 

 
Å planlegge og bygge et PET-senter er en krevende oppgave, både fordi funksjonen i 
seg selv er krevende og fordi det ikke finnes omfattende erfaring med dette i Norge. Når 
utbyggingen i tillegg skal være inkludert i en eksisterende virksomhet og bygningsmasse, 
så blir utfordringen ennå større. 
 
På denne bakgrunn vurderes det som mest hensiktsmessig at prosjekteier og bruker 
også i forprosjektfasen er sterkt involvert og engasjert i styring av prosjektet og tar fullt 
ansvar for den videre utvikling og planlegging og følger opp dette på alle nivåer. Det an-
ses videre som mest hensiktsmessig at dette skjer gjennom bruk av egne krefter, særlig 
på brukersiden, at prosjekteier har egne ressurser til den overordnede styring og at det 
engasjeres eksterne hjelpere til den daglige ledelse og til programmering, prosjektering 
og utstyrsplanlegging. Dette legges til grunn som prosjektets strategi. 
 
Strategi for detaljprosjekt- og byggefasen utredes i forprosjektfasen, og en vil da stå fritt til 
å velge en annen modell for det videre forløp enn det som anbefales for forprosjektfasen. 

8.3 Prosjektorganisering 

Ut fra strategien beskrevet i avsnittet foran, videreføres organisasjonsstrukturen fra idé- 
og konseptfasen i all hovedsak over i forprosjektfasen.  
 
For øvrig beholdes organisasjonen som før med følgende hovedaktører: 
 

 Utbyggingssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer til adm. dir. gjennom styrings-
gruppen. 
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 Daglig prosjektledelse ivaretas av dedikert prosjektleder, som rapporterer til utbyg-
gingssjefen. 

 

 Brukerkoordinatorer bistår utbyggingssjef og prosjektleder med å tilrettelegge for 
arbeidsgruppenes virksomhet. 

8.4 Plan for kontrahering av leverandører 

I idé- og konseptfasen har prosjektet eksterne leverandører på følgende områder, delvis 
basert på rammeavtaler, dels basert på det som opprinnelig inngikk i ny A-fløy: 
 

 Prosjektledelse, inklusive spesialkompetanse på teknikk i PET-senter. 

 Funksjonsprogrammering. 

 Prosjektering alle fag. 

 Ekstern brukerstøtte på teknikk i PET-senter. 
 
Basert på den anbefalte prosjektstrategi, vil behovet for eksterne leverandører i forpro-
sjektfasen omfatte følgende: 
 

 Prosjektledelse, inklusive spesialkompetanse på teknikk i PET-senter. 
 
Det er vurdert hvorvidt UNN kan bemanne denne funksjonen med egne ressurser, 
men en er kommet til at det ikke vil være kapasitet til det for forprosjektfasens del. 
 
Tjenesten må derfor anskaffes eksternt, og det må enten gjøres ved avrop på fore-
liggende rammeavtaler eller ved ny konkurranse om prosjektledelse. Valg av fram-
gangsmåte må bl.a. sees i forhold til hvilken strategi en velger for detaljprosjekt- og 
byggefasen. Dersom en har til hensikt å gjøre endringer i bemanning av prosjektle-
delse, så bør det gjøres nå og ikke etter forprosjekt, da en i så fall vil få et betydelig 
kontinuitetsbrudd i en omfattende informasjonshåndtering. 
 
Utbyggingssjefen vil på bakgrunn av dette iverksette konkurranse om prosjektle-
dertjenester. 
 

 Funksjonsprogrammering, herunder oppdatering av delfunksjonsprogram med 
romprogram samt utarbeidelse av romfunksjonsprogram. 
 
Utbyggingssjefen vil på bakgrunn av dette iverksette konkurranse om programme-
ringstjenester. 
 

 Prosjektering alle fag: prosjekteringsledelse, arkitekt, rådgivende ingeniører bygg, 
vvs og elektro samt spesialrådgivere innen flere fag som brann mv. 
 
Det er vurdert hvorvidt det er aktuelt å anskaffe disse tjenestene gjennom ny kon-
kurranse, eller om det er mulig å fortsette engasjementet fra konseptfasen, som var 
basert på at PET-funksjonen opprinnelig var lokalisert i ny A-fløy. For å få et ryddig 
forhold til Lov om offentlige anskaffelser, anses det som ikke hensiktsmessig å for-
lenge tidligere engasjementer. 
 
Utbyggingssjefen vil på bakgrunn av dette iverksette konkurranse om prosjekte-
ringstjenester. 

 

 Utstyrsplanlegging har i idé- og konseptfasen omfattet hovedprogram utstyr og er 
ivaretatt av prosjektleders tekniske rådgiver. I forprosjektfasen må den konkrete ut-
styrsplanlegging igangsettes for den valgte utbyggingsløsning, og det må skaffes 
kompetanse og kapasitet til den oppgaven. Sykehuset vil selv bidra aktivt i arbei-
det, spesielt med kompetanse, men det anses som nødvendig med ekstern bistand 
for å oppnå nødvendig kapasitet. 
 
Utbyggingssjefen vil på bakgrunn av dette iverksette konkurranse om tjenester til 
utstyrsplanlegging. 
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8.5 Aktiviteter i forprosjektfasen 

I skisseprosjektet fra november 2012 var det utviklet en utbyggingsløsning for en «full» 
utbygging som viser PET-senter med diverse tilleggsfunksjoner – «PET komplet Pluss» - 
og det er vist hvordan en slik utbygging kan skje i ulike trinn. I idé- og konseptfaserappor-
ten ble det imidlertid anbefalt en minimal utbyggingsløsning som ivaretar de grunnleg-
gende arealbehovene for kliniske og prekliniske PET-funksjoner. På denne bakgrunn er 
skisseprosjektet justert slik at denne rapporten nå viser et konsept for den anbefalte ut-
byggingsløsning. Det antas derfor forprosjekt kan igangsettes uten ytterligere bearbeiding 
av konseptet. 
 
Aktivitetene i forprosjektfasen blir da følgende: 
 

 Prosjektetablering og utarbeidelse av styringsdokument. 
 

 Anskaffelse av eksterne tjenester gjennom konkurranse: 
 

o prosjektledelse. 
o funksjonsprogrammering. 
o prosjektering. 
o utstyrsplanlegging. 

 
 Det avklares i denne forbindelse om eksisterende eller nye rammeavtaler i Helse 

Nord kan benyttes. 
 

 Oppdatering av: 
 

o delfunksjonsprogram med romprogram. 
 

 Forhåndskonferanse med plan- og bygningsmyndigheten. 
 

 Eventuell utarbeidelse av endringer i reguleringsplan. 
 

 Utarbeidelse av prosjekteringsgruppens forprosjekt. 
 

 Utarbeidelse av romfunksjonsprogram og forprosjekt utstyr. 
 

 Utarbeidelse av samlet forprosjektrapport. 
 

 Utarbeidelse av søknad om rammetillatelse. 
 
Tidsplan for dette er først og fremst styrt av anskaffelse av tjenester, som vil ta minimum 
3 – 4 måneder fra en starter arbeidet med konkurransegrunnlag. Deretter vil selve forpro-
sjektet ta ca. 6 – 8 mnd. 

8.6 Tidsplan for forprosjektfasen 

Aktivitetene omtalt i avsnittet foran, kan sammenfattes som vist på neste side. 
 
Den største usikkerheten i dette tidsbildet er resultatet av forhåndskonferanse etter Plan- 
og bygningsloven og de krav som kan bli stilt til endring av reguleringsplanen. 
 
Med forbehold om reguleringsplan, så vil forprosjektprosessen ta 12 måneder. 
 
Tiden kan kortes ned med 2 -3 måneder dersom en benytter de eksterne leverandører 
som allerede er inne til å justere programgrunnlag og skisseprosjekt. 
 



Prosjekt UNN PET-senter Idé- og konseptfaserapport 2013 

Hospitalitet as 26.04.2013 Side 24 av 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosjektetablering

Styringsdokument

Kontrahering av tjenester

Justering av programgrunnlag

Evt. justering av skisseprosjekt

Forhåndskonferanse PBL

Evt. endring av reguleringsplan

Utarbeidelse av forprosjekt

Forprosjektrapport

Romfunksjonsprogram

Forprosjekt utstyr

Søknad om rammetillatelse

Måned

 

8.7 Ressursbruk og kostnader i neste fase 

Nødvendige interne og eksterne ressurser til arbeidet i forprosjektfasen er redegjort for i 
avsnittene 8.3 og 8.4. 
 
Budsjett for forprosjektfasen utarbeides når premissene for det videre arbeid er nærmere 
avklart og når kontrahering av eksterne leverandører har funnet sted. Budsjettet doku-
menteres og avklares i forbindelse med styringsdokument for fasen. 

9 Vedlegg 

1. Idé- og konseptfaserapport november 2012 
2. Skisseprosjekt 
3. Delfunksjonsprogram 
4. Overordnet teknisk program 
5. Hovedprogram utstyr 


