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Postadresse  Telefon 75 66 00 00    
Helgelandssykehuset HF  E-post postmottak@helgelandssykehuset.no  
Postboks 601  Internett https://helgelandssykehuset.no  
8607 Mo i Rana  Organisasjonsnummer 983974929

 
 
Det vises til Helse Nords styresak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase del 1 med 
tilhørende vedtak i styremøtet i Helse Nord 28.09.22. 
 
Bakgrunn: 
Helgelandssykehuset HF har i arbeidet med struktur og bygg fulgt opp oppdragene som er gitt fra 
helseministeren og fra Helse Nord RHF slik de er vedtatt. Gjennomføringen er i tråd med det felles 
rammeverk som er utviklet av landets fire regionale helseforetak for gjennomføring av tidligfaser i 
sykehusbyggprosjekter. 
 
Helseministerens strukturvedtak er under gjennomføring 
Statsråd Høies strukturvedtak overlevert Helse Nord den 27.01.2020 er gitt i ti vedtakspunkt. I 
vedlegg 1 redegjøres status i gjennomføringen per i dag knyttet til hvert enkelt vedtakspunkt. Dette 
viser at alle punkt er fulgt opp så langt det er forventet og mulig i denne fasen. Det som ikke er 
ferdigstilt er under gjennomføring. Nedenfor er redegjort for tre forhold som ansees som sentrale. 
Forøvrig vises det til vedlegg 1. 
 
Etablering av hovedsykehus i Sandnesjøen 

Helseforetakets adresse og kontorsted er flyttet til Sandnessjøen. Det er besluttet å flytte 
hovedvekten av foretakets toppledelse til Sandnessjøen – iverksettes stegvis gjennom 2022 og 
2023.  Administrerende direktør, medisinsk direktør (for tiden konstituert som AD), fagsjef, 
prosjektdirektør og tre av seks klinikksjefer har alle arbeidssted i Sandnessjøen.  
 

Prosess knyttet til framtidig tilbud i Mosjøen (vedtakspunkt 4) 
Prosessen med å utrede det framtidige somatiske tilbudet i Mosjøen startet i februar 2022 og er 
per oktober 2022 i sluttfasen på medvirkningsprosessen som innbefatter kommunene Vefsn, 
Grane og Hattfjelldal, fastlegene i de samme kommunene, brukerutvalget og ansatte i Mosjøen. 
Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok i sitt møte den 23.08.22. at administrasjonen skulle 
komme tilbake med et forslag på det framtidige tilbudet i Mosjøen så snart som mulig. Dette 
planlegges presentert for styret ultimo 2022/primo 2023. 

Helse Nord RHF
Postboks 1445
8038  BODØ 

Styreleder Helse Nord RHF
Adm. dir. Helse Nord RHF

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato:
2020/1221-56 Ole Hope 12.10.2022
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Foreslått konsept i Mo i Rana (vedtakspunkt 3) 
Vedtakspunktet sier «Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse» (vår 
utheving). Det konsept som er foreslått i konseptrapporten følger dette ved at all aktivitet i Mo i 
Rana samles i dagens somatiske sykehus og tidligere Selfors sykehjem. I tillegg foreslås det å bygge 
et mindre tilbygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse for å imøtekomme kravene til et 
moderne og effektivt sykehusbygg. 

 
Prosessen er gjennomført i henhold til Sykehusbyggs tidligfaseveileder 
I vedlegg 2 følger en skjematisk oversikt over tidligfaseveilederes ulike steg og de ulike krav som skal 
innfris på de ulike stegene i prosessen. I konseptfasen steg 1 skal det utarbeides et hovedprogram og 
et hovedalternativ som skal videre bearbeides i konseptfasen steg 2. Foretaket har i steg 1 utarbeidet 
et godt bearbeidet prosjektestimat, en usikkerhetsanalyse og en bæreevneanalyse på aggregert nivå. 
Alle analysene er gjennomført av eksterne fagmiljøer med spesialisert kompetanse på nasjonalt nivå. 
Bæreevneanalysene er gjort i tråd med modell utarbeidet av Helse Sør-Øst. Alle forutsetninger for at 
det skal kunne fattes en B3A-beslutning – valg av hovedalternativ – er innfridd. Denne oppfatningen 
deles av Sykehusbyggs ledelse og prosjektledelse, jfr. felles møte mellom Sykehusbygg HF, Helse Nord 
RHF og Helgelandssykehuset HF den 22.09.2022. Ekstern kvalitetssikrer har også bekreftet gjennom 
sin rapport at prosjektet har gjennomført utredningene til et tilstrekkelig nivå for at det skal kunne 
fattes en B3A-beslutning. 
 
Å fatte en B3A-beslutning er ikke en investeringsbeslutning. En B3A-beslutning nå vil bidra til at 
Helgelandssykehuset HF kan gjennomføre strukturvedtaket i hele sin bredde og bruke de økonomiske 
ressursene på en best mulig måte. 
 
Til sammenligning har det for andre prosjekter blitt fattet B3A-beslutning uten bæreevneanalyse som 
er innenfor den gitte rammen og helseforetakets økonomiske stilling på beslutningstidspunktet er ikke 
hensyntatt direkte i B3A-beslutningen. Eksempler på dette er Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst og 
prosjekt Åsgård i Helse Nord. Det er ingen åpenbare prinsipielle forskjeller mellom de nevnte 
prosjektene og Nye Helgelandssykehuset. 
 
Å fremskaffe et p85 estimat på det nåværende stadium i prosjektet innebærer at det må tas så mange 
usikkerhetsbetraktninger at et p85 nivå vil fremstå som urealistisk. Korrekt tidspunkt å gjennomføre 
en p85 analyse er ifølge Sykehusbygg etter gjennomført skisseprosjekt – konseptfasen steg 2. Helse 
Nord RHFs «Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord» pkt. 3.2. andre avsnitt tilkjennegir 
at p85 nivå skal fastsettes ved godkjenning av forprosjekt – altså ved investeringsbeslutning. 
 
Prisnivå januar, juli eller september 2022 utgjør ikke en reel forskjell for 
beslutningsunderlaget  
Konseptrapporten for Nye Helgelandssykehuset er fremmet med basis i prisnivå pr. januar 2022. Slike 
kalkyler gjennomføres av eksterne spesialiserte miljøer. Disse kalkulatørene bygger sine kalkyler på 
databaser som oppdateres på bestemte tidspunkt – typisk ved årsskifter.  
 
Sykehusbygg har i utviklingen av steg 1 i konseptfasen forholdt seg til en fast kroneverdi i januar 2022 
kroner. I estimering benyttes det ofte en kombinasjon av egne erfaringstall og prising av mengder fra 
databaser som Norsk Prisbok. For at tallmaterialet ikke skal havne i konflikt med hverandre settes en 
gitt dato, da Norsk Prisbok oppdateres kun to ganger i året. Videre gjør en fast kroneverdi 
prosjektutviklingen lettere, spesielt med de store svingningene i indekser som SSB «Bustadblokk i alt» 
på månedsbasis. Det opereres med et stort tallmateriale og det viktigste i steg 1 av konseptfasen er at 
alternativene har samme kroneverdi, for å kunne sammenligne dem på et likt nivå og dermed skille 
alternativene fra hverandre kostnadsmessig. 
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Å legge oppdaterte tall pr. juli eller september 2022 til grunn for en B3A-beslutning gir ikke et annet 
bilde av alternativene relativt sett enn det godt bearbeidede tallmaterialet som estimatene er bygget 
på. I usikkerhetsanalysene som er utarbeidet for prosjektet på dette stadium, er det tatt høyde for den 
ekstraordinære prisstigning og usikkerhet som preger verdensbildet nå som følge av krigføring og en 
usikker leveransesituasjon. 
 
Prosjektets bæreevneanalyse bygger på samme forutsetning som kalkyler og usikkerhetsanalyser, 
januar 2022 tall. Å sammenligne bæreevne og basiskalkyler tillagt usikkerhet til p50 nivå i faste priser 
gir et relevant sammenligningsgrunnlag. Å oppjustere disse tallene til september 2022-nivå endrer 
ikke på forholdet mellom dem. Oppjusterte tall er altså beslutningsirrelevante på dette stadium i 
prosjektet. 
 
Prosjektestimater og bæreevne må samsvare før styret vil kunne fatte en B3-beslutning. Det kan 
foretaket gjøre gjennom å forbedre den finansielle bæreevnen og/eller å redusere prosjektets omfang. 
Prosjekt Nye Helgelandssykehuset har til hensikt å tilnærme seg oppgaven ved å se på begge disse 
mulighetene. Før dette kan gjennomføres må det foreligge en B3A-beslutning. 
 
At en B3A-beslutning ikke er en investeringsbeslutning må vektlegges i dagens økonomiske 
situasjon  
Styrene i både Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF har uttrykt stor bekymring for den 
økonomiske situasjonen foretakene befinner seg i. En B3A-beslutning er ikke en 
investeringsbeslutning, men valg av hovedalternativ muliggjør steg 2 der man kan bearbeide 
hovedalternativet til å komme innenfor økonomisk bæreevne.  
 
Valg av hovedalternativ i B3A vil gi prosjektet og foretaket en retning å styre etter. Å stoppe prosjektet 
på ubestemt tid før B3A-beslutningen vil ikke medføre et bedre beslutningsgrunnlag, men vil raskt 
påføre foretaket tap av penger og prosjektet mister verdifull kompetanse. Å vente med en lånesøknad 
til man ser at økonomien i foretaket og foretaksgruppen er bedre kan gjøres etter at steg 2 er ferdig 
uten at det vil forårsake de samme ulempene. Man vil da også ha en langt bedre oversikt over hvor 
store kostander man står ovenfor på lang sikt.  

Oppsummering  
I prosessene som skal lede fram til Nye Helgelandssykehuset er «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter» fulgt, vedtak som er gjort er fulgt opp og aktivitetene er gjort i riktig 
rekkefølge. De fremste ekspertene nasjonalt på bæreevneanalyse og gjennomføring av tidligfase er 
benyttet i prosjektet. Vedlegg 1 viser at Helgelandssykehuset allerede i konseptfasens steg 1 har 
kommet langt i arbeidet med å innfri de ti vedtakspunktene i strukturvedtaket.   
 
Bygningsmessige tilpasninger for å bygge opp fagmiljø som skal flyttes fra Mosjøen til Sandnessjøen, 
og for å sikre en god og effektiv drift ved alle lokalisasjoner er nødvendig også for at foretaket skal 
kunne styrke sin bæreevne og gjøre det organisatoriske utviklingsarbeidet som kreves for å realisere 
strukturvedtaket fullt ut.  
 
En B3A-beslutning er i seg selv altså med på å redusere usikkerheten rundt prosjektet og å redusere 
de totale utgiftene. En investeringsbeslutning vil ikke komme før etter endt forprosjektfase og en 
lånesøknad kan utsettes uten at det påfører like mye kostnader.  
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Avklaring av hvordan vedtaket i Helse Nords styre bør følges opp 
 
Vedtak i Helse Nords styresak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase del 1 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye Helgelandssykehusets 
rapport om konseptfase steg 1. 

2. Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye 
Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig 
innhold til strukturvedtak. 

3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft og videre 
implementering av strukturvedtaket. 

4. Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet. 
 
Forståelse av vedtaket og oppfølgingen av det 
For å kunne videreføre arbeidet med strukturvedtaket og for å ikke påføre foretaket unødvendig 
kostnader er det behov for en avklaring.  
 
Som redegjørelsen over beskriver, og forutsatt at det skal gjennomføres et byggeprosjekt på 
Helgeland, er det nødvendig med en B3A-beslutning for at innholdet i vedtakspunkt 2 og 3 skal kunne 
gjennomføres. Helgelandssykehuset vil gjerne bidra til at en sak med invitasjon til en B3A-beslutning 
kommer til styret i Helse Nord RHF så snart som mulig. Inntil det foreligger en slik beslutning er en 
mulig fremdrift at Helgelandssykehuset arbeider videre med gjennomføringen av strukturvedtaket og 
utviklingen av prosjektet innenfor rammen som dannes av B3A-beslutningen tatt i 
Helgelandssykehusets styre og det at det ikke er tatt en B3A-beslutning enda i Helse Nord.  
 
Dersom intensjonen i vedtaket er at Helgelandssykehuset på det nåværende tidspunkt verken skal 
planlegge for eller gjennomføre et byggeprosjekt, men gjennomføre strukturvedtaket innenfor dagens 
bygningsmasse på de tre lokalisasjonene, ber vi om et foretaksmøte som klargjør dette.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Status strukturvedtaket, 10-punktliste 
2. Konseptfasen generelt 
 
 
Relevante linker på internettsiden til Helgelandssykehuset: 
https://helgelandssykehuset.no/hva-na 
 
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/styret-vedtok-nybygg-og-
ombygging-pa-dagens-tomt-i-sandnessjoen 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen   Hanne M. Frøyshov      
Styreleder   Konst. adm. dir. 
Helgelandssykehuset HF   Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur. 
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Status vedrørende iverksetting av strukturvedtaket  
Nye Helgelandssykehuset  
 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med 
konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen. 

 Prosjektet har fulgt alle oppgaver og betingelser som er satt gjennom styringsdokument 
for konseptfasen steg 0 og styringsdokument for konseptfasen steg 1. 

2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen 
med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger: a) Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: 
Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, 
plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever 
sengekapasitet. b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin 
med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, 
fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med 
Nordlandssykehuset HF). c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. Helseforetakets 
hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen. 

 Prosjektet har fulgt dette vedtakspunktet gjennom utvikling av faglig strategisk 
utviklingsplan (FSU), utvikling av hovedprogram og utviklingen av tre ulike konsepter i 
konseptfasen steg 1.  Funksjonsfordeling i tråd med vedtaket framkommer i FSU og 
styringsdokumentet. Funksjonsfordelingen viser at hovedsykehuset skal ha den bredeste 
fagporteføljen.  

 Konseptrapporten for konseptfasen steg 1 bygger utelukkende på disse forutsetningene. 
Prosjektets målhierarki og evalueringskriteriene for konseptvalget har alle sine røtter i 
disse premissene. Målhierarkiet og evalueringskriteriene er vedtatt av styrene i 
Helgelandssykehuset HF og i HN RHF. 

 Konseptrapporten tilkjennegir at prosjektet har lagt ettsykehusmodellen på to 
lokalisasjoner til grunn i sitt arbeid. 

 DMS Brønnøysund er etablert og i drift. 

 Helseforetakets adresse og kontorsted er flyttet til Sandnessjøen. 

 Det er besluttet å flytte foretakets ledelse til Sandnessjøen – iverksettes stegvis gjennom 
2022 og 2023.  AD, med. direktør, fagsjef og prosjektdirektør har alle arbeidssted 
Sandnessjøen. Det samme har tre av foretakets seks klinikksjefer.   
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 Flere av de sentrale administrative støttefunksjonene skal legges til Sandnessjøen. 
Prosess er gjennomført og fremdrift er vedtatt.  jfr. styringsdokument for konseptfasen 
steg 1 og ADs vedtak om hovedkontor og ledelse datert 29.09.22. 

3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i 
Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 

 Konseptrapporten viser at prosjektet har lagt til grunn denne premissen og har foreslått 
å integrere somatikk og psykisk helsevern i og ved eksisterende bygningsmasse for det 
somatiske sykehuset i Rana.  

4. I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale 
helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det somatiske tilbudet til 
pasienter innen psykisk helsevern. 

 Prosessen med å utrede det framtidige somatiske tilbudet i Mosjøen startet i februar 
2022. Pr. oktober 2022 er sluttfasen nådd for en omfattende medvirkningsprosess som 
innbefatter kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal, fastlegene i de samme 
kommunene, brukerutvalget og ansatte i Mosjøen. 

 Styret vedtok i sitt møte den 23.08.22. at administrasjonen skulle komme tilbake med et 
forslag på det framtidige tilbudet i Mosjøen så snart som mulig. Dette planlegges 
presentert for styret ultimo 2022/primo 2023. 

 Det arbeides intensivt med kommunene for å få en avklaring av hvilke tjenester vi kan 
samarbeide om og/eller samlokalisere. Intensjoner vedrørende samlokalisering skal 
avklares i løpet av 2022. Endelig beslutning om samlokalisering gjøres i forprosjektfasen.  

 Gjennom et utredningsarbeid i klinikk for psykisk helse og rus er det avklart at klinikkens 
behov for somatikktjenester i hovedsak knytter seg til noe indremedisin og 
laboratorietjenester. Øvrige somatiske tjenester tilbys disse pasientene gjennom 
fastlegesystemet og gjennom et spesialisthelsetjenestetilbud likt det den øvrige 
befolkningen får. 

5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske 
lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik 
tilnærming til arbeidet med kvalitet. 

 Sykehuset er etablert som ett sykehus med gjennomgående klinikkorganisering (KGO). 

 Kvalitetsarbeidet er organisert tverrgående på lik linje med klinikkene. 

 Konseptrapporten viser at ved evaluering av alternativene er dette hensyntatt. 
Alternativene er vurdert ut fra om løsningene legger til rette for standardiserte 
driftsmodeller, funksjoner, arealer og tekniske løsninger på tvers av lokaliteter. 
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6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens 
DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en 
vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal 
styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 

 Dagens DPS-struktur er opprettholdt i konseptforslagene. 

 I alle konseptforslagene legges det til rette for at somatikk og psykiatri samlokaliseres. 
Dette øker mulighetene for sambruk av arealer, sambruk av tjenester samtidig som 
tilgjengelighet for somatiske tjenester for psykiatrien kommer nærmere og 
tilgjengelighet for psykiatriske tjenester kommer nærmere somatikken.  

7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for 
prehospitale tjenester så raskt som mulig. 

 Det er utarbeidet er strategi for prehospitale tjenester. 

 Det endelige tilbudet knyttet til prehospitale tjenester avklares i konseptfasen parallelt 
med utredningene knyttet til vedtakspunkt 4 over (utredningen av det framtidige 
poliklinisk somatikk-tilbudet i Mosjøen). 

 Utredingen av tilbudet er startet og analyser av behov er gjort.  

8. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Nord universitet om 
videreutvikling av sykepleierutdanningen på Helgeland slik at kapasiteten økes, rekrutteringen 
kan styrkes og praksisplassene i spesialisthelsetjenesten brukes til å utdanne sykepleiere. 

 Kontakt om samarbeid med Nord universitet er etablert og systematisert. 

 I tillegg har Helgelandssykehuset i samarbeid med kommunene på Helgeland og VID 
vitenskapelige høgskole utviklet og etablert en sykepleierutdanning i Sandnesjøen. 2. kull 
har alt startet opp.  

 I samarbeid med UiT, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er det etablert 
et erfaringsbasert masterstudium i e-Helse på Mo. 

9. For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret adm. direktør om å ta initiativ til et 
samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet slik at medisinerstudenter får 
gjennomført 5. og 6. år av utdanningen på Helgeland, etter modell fra Bodø og Hammerfest. 

 Kontakt om samarbeid er etablert og systematisert. 

 Det er besluttet at foretakets administrasjon av og base for en framtidig legeutdanning 
på Helgeland skal legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen. 

10. Helgelandssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten til den sørsamiske befolkningen på 
Helgeland. Styret forventer at det legges til rette for et godt tilbud til den sørsamiske 
befolkningen i den nye strukturen. 
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 Sykehuset har ansatt en samisk koordinator i 50 % stilling. 

 Sykehusets samiske koordinator er medlem i prosjektets styringsgruppe. 

 I tråd med målhierarkiet for prosjektet skal byggene utformes med materialer og farger 
som bidrar til at den sør-samiske befolkningen opplever et sykehus de identifiserer seg 
med, jamfør styresak 12/2022 (HSYK) og 48/2022 (HN). Dette er forutsatt ivaretatt i 
senere faser av prosjektet.
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Konseptfasen

12.10.2022
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Utviklings-plan
Prosjekt

innram.

Konsept

fase 

For

prosjekt

Gjennom

føringsfase
Ibruktaking og drift

Utvikling av prosjekt i faser

M2, $Behov!

B1 B2 B4B3 B5 B6

Beslutningspunkter:
B1: Godkjenne oppstart tidligfasen
B2: Godkjenne prosjektinnramming
B3A: Godkjenning av hovedprogram og valg av hovedalternativ
B3: Godkjenne valg av konsept
B4: Godkjenne investering

B3A
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Tidligfasen fra A til Å
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Konseptfase

Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning 
• Hovedprogrammet: Beskrive de funksjonelle og tekniske kravene basert på faglig strategisk utviklingsplan(FSU) 
• Identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter (muligheter) for hvordan hovedprogrammet kan løses i form av 

fysiske løsninger med prosjektestimat.

B3A beslutning: Beslutte hvilket alternativt konsept som skal utredes videre i steg 2,  
basert på hovedprogram og alternativutredning (Konseptrapport)

Steg 2: Utdyping av hovedalternativ (bygningsmessig alternativ) 
• Skisseprosjekt/løsning: Videreutvikle hovedalternativ med tegninger og beskrivelse, som tilfredsstiller FSU, samfunns-

og effektmål, konkretisert i hovedprogrammet.
• Kostnad: - Tilstrekkelig utredet til at vi vet at vi kan realisere prosjektet/løsningen innenfor denne kostnaden med

krav til usikkerhetsanalyse som viser P50 og P85.
• Dokumentere økonomisk bæreevne med investeringsanalyse, finansieringsplan, gevinstoversikt og ØLP-beregning 

B3 beslutning: Beslutte konsept som grunnlag for lånesøknad og videre bearbeiding i forprosjekt.

Utviklings-plan
Prosjekt

innram.

Konsept

fase 

For

prosjekt

Gjennom

føringsfase

Ibruktaking og 
drift
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