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1 Oppsummering og konklusjon
Gjennom følgeevalueringen av konseptfasens steg 1 har kommentarene fra ekstern kvalitetssikrer
(EKS) om forbedringsområder blitt tatt til følge og utbedret. Ved avleggelse av delrapport for
konseptfasens steg 1, som er basert på konseptrapport med vedlegg mottatt 1. november 2022,
mener EKS at alternativene er utredet til et tilstrekkelig nivå for å kunne velge ett hovedalternativ
som skal utredes nærmere i konseptfasens steg 2. EKS gjør oppmerksom på at ingen av
alternativene slik de foreligger per i dag, har en forventet prosjektkostnad som ligger innenfor den
økonomiske planleggingsrammen. I steg 2 bør hovedalternativet bearbeides og/eller andre tiltak
iverksettes slik at helseforetaket har økonomisk bæreevne for investeringen.
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2 Innledning og bakgrunn

2.1 Oppdraget
Kvalitetssikringen er gjennomført som en følgeevaluering. Det vil si at ekstern kvalitetssikrer (EKS)
har fulgt prosessen med utarbeidelse av konseptrapport og kommet med innspill og vurderinger
underveis. Prosess, innhold og dokumenter er evaluert. Hensikten med en følgeevaluering er at
prosjektet skal ha muligheten til å avdekke og følge opp eventuelle avvik underveis i prosessen.
Kvalitetssikringen er basert på løpende dokumentgjennomgang av foreløpige arbeidsdokumenter
med tilbakemeldinger til prosjektet på disse. I tillegg har EKS deltatt som observatør i noen
medvirkningsmøter for å kvalitetssikre medvirkningsprosessen.

EKS har kvalitetssikret konseptrapport med vedlegg1 i henhold til tidligfaseveilederens krav til
ekstern kvalitetssikring i sykehusbyggprosjekter. Disse kravene danner grunnlaget for
kvalitetssikringen og denne rapporten er bygget opp rundt disse. Både prosjektets
virksomhetsalternativer, bygningskonsepter og tomt er gjenstand for kvalitetssikringen.
Underliggende avhengigheter til andre prosjekter, blant annet organisasjonsutviklingsprosjektet på
Sørlandet Sykehus HF (heretter SSHF) er ikke kvalitetssikret av EKS. I utarbeidelsen av rapporten
har EKS benyttet seg av erfaring med tilsvarende oppdrag og ledende praksis for kvalitetssikring.

2.2 Beskrivelse av konseptrapporten
Konseptfasen er gjennomført etter gjeldende «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»2

utgitt av Sykehusbygg HF. Konseptfasen skal dokumentere og gi grunnlag for å beslutte hvilket
alternativ som best oppfyller definerte mål, forutsetninger og rammer i prosjektmandatet for SSAK –
Sørlandet sykehus Akuttbygg Kristiansand.

Konseptfasen består av to steg. Steg 1 omhandler utarbeidelse av hovedprogram, og basert på
dette starter arbeidet med å utvikle og utrede alternative løsninger og konsepter. Etter en
alternativvurdering i steg 1 godkjennes hovedprogram og hovedalternativ i beslutning B3A, som
danner grunnlag for videre utdyping i form av detaljerte skisser med tilhørende kalkyler i
konseptfasens steg 2. Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK) danner grunnlag
for å beslutte hvilket konsept som skal bearbeides videre i en forprosjektfase etter beslutning B3.

3 Følgeevalueringen
Kvalitetssikringen er gjennomført som en følgeevaluering, og EKS har evaluert prosessen og
prosjektets leveranser i perioden mars til oktober 2022, som utgjør steg 1 i prosjektets konseptfase.
EKS har løpende fått oversendt arbeidsversjoner av relevante dokumenter for fortløpende
evaluering. Etter behov har EKS og prosjektledelsen gjennomført statusmøter der EKS har
rapportert foreløpige funn og observasjoner. Påpekte funn og observasjoner er utbedret av
prosjektet underveis. Avvik som er avdekket og lukket i løpet av prosessen er ikke tatt inn i denne
delrapporten for KSK, da de anses som ferdigbehandlet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS vurderer prosjektets ledelse som ryddig og profesjonell. Dialogen har vært åpen og EKS sine
bemerkninger har blitt tatt til følge av prosjekteringsgruppen. EKS mener konseptrapporten er

1 Konseptrapporten har flere vedlegg. For enkelthets skyld vil EKS heretter referere til konseptrapporten
med vedlegg som konseptrapporten.
2 IBID
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tilstrekkelig bearbeidet for at prosjektet kan gå videre til steg 2 i konseptfasen for videre utdyping av
konseptrapport og hovedalternativ.

4 Behov og mål

4.1 Grunnlaget for investeringen
EKS skal vurdere om det er samsvar mellom det virksomhetsstrategiske grunnlaget for
investeringen slik denne er formulert i utviklingsplanen og den fremlagte konseptrapporten.

Observasjoner EKS

Det prosjektutløsende behovet er oppsummert i konseptrapporten kapittel 1.2.4. Det er en
utdypende beskrivelse i Helse Sør-Øst RHFs (heretter HSØ RHF) «styresak 045-2021 Sørlandet
sykehus HF – oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand», samt i tidligere
prosjektfaser. Alternativene som er utredet i konseptfasen steg 1 underbygger det prosjektutløsende
behovet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener det prosjektutløsende behovet er tilfredsstillende beskrevet og at det er samsvar mellom
det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen og den fremlagte konseptrapporten.

4.2 Lokalisering og sammenhengen med det regionale helseforetakets tilbud
EKS skal vurdere om prosjektets lokalisering i det regionale helseforetakets totale tilbud er vurdert.

Observasjoner EKS

Bygningsmessige tomtealternativer beskrives i konseptrapportens kapittel 1.6. Det er ikke vurdert
lokasjoner utover området tilhørende SSHF, ettersom akuttbygget tilhører dagens sykehus.

Funksjon er beskrevet i hovedprogrammet del 1. I konseptrapporten kapittel 1.9.1 er det presentert
en sammenfatning av funksjonene som er omfattet av prosjektet.

Konklusjon og anbefalinger

Lokalisering og funksjon er tilfredsstillende dekket i utredningene i konseptrapporten.

4.3 Målhierarki
EKS skal vurdere om målhierarkiet er konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å
være operasjonelt.

Observasjoner EKS

Det er utarbeidet et målhierarki med samfunnsmål, effektmål og resultatmål som er utfyllende
beskrevet i styringsdokumentet. I konseptrapporten kapittel 1.3 er det definert syv effektmål, og i
evalueringsrapporten av alternativer steg 1 beskrives evalueringskriterier ut ifra prosjektets syv
effektmål.
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Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektets målhierarki er konsistent, tydelig og tilstrekkelig utredet til å være
operasjonelt for prosjektet.

4.4 Fremtidig behov for helsetjenester
EKS skal vurdere om beregningen av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov er tilfredsstillende utført,
og om det prosjekterte alternativet er dimensjonert i henhold til dette.

Observasjoner EKS

Fremskrevet dimensjoneringsgrunnlag er beskrevet i konseptrapporten kapittel 1.8. Grunnlaget
bygger på «Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for Sørlandet Sykehus HF 2019-2040», som er
basert på data fra året 2019 fra Norsk pasientregister (NPR), pasientdata fra driftsåret 2019 og en
framskrivingshorisont mot 2040. Da det per dags dato ikke eksisterer en etablert
framskrivingsmodell for de komplekse funksjonene prosjektet planlegger for, er det utført
supplerende beregninger basert på SSHF sine egne tall. Tall fra 2021 og 2022 (frem til august) har
blitt supplert. Tallene er avstemt med beregninger utført av analyseavdelingen i HSØ RHF. Fremtidig
behov er basert på behovet for undersøkelses- og/eller behandlingsrom.

Konklusjon og anbefalinger

Basert på innholdet i konseptrapporten mener EKS at metode brukt til å utrede fremtidig aktivitet og
kapasitetsbehov er hensiktsmessig. EKS mener framskriving til år 2040 er tilfredsstillende. Metode
og datagrunnlag er godt utredet.

EKS har ikke kvalitetssikret selve beregningene eller grunnlaget framskrivingen er gjort på.

4.5 Omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet
EKS skal vurdere om muligheter for eventuelle omstillinger og effektivisering av tjenestetilbudet er
vurdert.

Observasjoner EKS

Foretakets utviklingsplan 2040 peker på at de somatiske akutt- og intensivfunksjonene i Kristiansand
har uhensiktsmessige lokaler. Byggene er ut fra dagens kvalitetskrav dårlig tilrettelagt for god
pasientbehandling, og utformingen gjør det i mange tilfeller ressurskrevende å drifte på en
hensiktsmessig måte. Effektivisering er ett av de prosjektutløsende behovene, som inkluderer
pasientrettet og effektiv organisering av tjenesten og de tilgjengelige ressursene. Hovedprogrammet
legger til grunn et framtidig driftskonsept der pasienter ikke skal lengre inn i sykehuset enn
nødvendig. Nytt akuttmottak planlegges for økt grad av diagnostikk og avklaring i akuttmottak for å
henvise pasienter til rett adresse og behandlingsnivå, og redusere innleggelse. Akuttmottaket skal
også tilby observasjon av pasienter i observasjonsenhet. Vedlegg 3 til hovedprogrammet beskriver
omstillingsfaktorer i framskrivingen, herunder overføring av døgnopphold til observasjonsenhet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS vurderer at mulighetene for omstilling og effektivisering av tjenestetilbudet er utredet til et
hensiktsmessig nivå i konseptfasen steg 1.
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4.6 Fremtidige behandlingsformer og prioriteringer
EKS skal vurdere om det er utredet hvordan fremtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut
for de ulike tjenestene.

Observasjoner EKS

Teknologiske utviklingstrender er godt beskrevet i hovedprogrammet. Forventede utviklingstrender
og fremtidige funksjoner er godt utredet og beskrevet i framskrivningsrapport og hovedprogram.
Prosjektet har en strategisk medvirkningsgruppe som samarbeider med prosjektorganisasjonen om
å beskrive fremtidige virksomhetsalternativ for de enkelte funksjonsområder i steg 1.

Det er ikke vurdert i detalj hvordan fremtidige behandlingsformer og prioriteringer vil slå ut for de
ulike tjenestene. I steg 1 fremkommer det ikke en vurdering av fremtidig organisering mellom
legevakt og akuttmottak, og denne organiseringen med hensyn til teknologi.

Konklusjon og anbefalinger
EKS mener fremtidige behandlingsformer og prioriteringer er omtalt på et hensiktsmessig nivå i
konseptfasens steg 1.

EKS anbefaler at prosjektet i steg 2 ser nærmere på muligheter for å utnytte ny teknologi og
muligheter som kan forbedre arbeidsprosesser og pasientflyt. Det bør også sees nærmere på dette
med hensyn til samhandling med primærhelsetjenesten.

5 Samhandling og kommunikasjon

5.1 Samarbeid med primærhelsetjenesten og vertskommune
EKS skal vurdere om prosjektet har tatt hensyn til hvordan samhandlingen med
primærhelsetjenesten og vertskommunen vil påvirke forutsetningene for prosjektet.

Observasjoner EKS

Samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommunen drøftes i hovedprogrammet og i
konseptrapporten kapittel 1.7. Pågående organisasjonsutviklingsarbeid i SSHF vil drøfte mulige
endrede samhandlingsarenaer og -former med primærhelsetjenesten, og spille inn eventuelle
arealmessige tilpasninger for denne samhandlingen i konseptfasens steg 2.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener samarbeid med primærhelsetjenesten og vertskommune er omtalt på et godt og
hensiktsmessig nivå i steg 1. Dette vil vurderes videre i konseptfasens steg 2.

5.2 Forankring i helseforetaket og det regionale helseforetakets
driftsorganisasjon

EKS skal vurdere om de beslutninger som er tatt i konseptfasen er forankret i helseforetaket og i det
regionale helseforetakets driftsorganisasjon.

Observasjoner EKS

Beslutninger løftes løpende opp i helseforetakets ledergruppe, og prosjektet har etablert prosesser
for dialog med foretakets ledelse, og det regionale helseforetaket i forkant av sentrale beslutninger.
EKS vil vurdere dette endelig i konseptfasens steg 2.
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Konklusjon og anbefalinger

EKS vil vurdere dette endelig i konseptfasens steg 2.

5.3 Medvirkning fra brukere og ansatte
EKS skal vurdere om medvirkningsprosesser fra brukere og ansatte er gjennomført på en
tilfredsstillende måte.

Observasjoner EKS

Medvirkning fra ansatte og brukere er beskrevet i konseptrapportens kapittel 1.2.3. EKS har i tillegg
observert medvirkningen gjennom deltakelse i flere møter med den strategiske
medvirkningsgruppen som er sammensatt av alle enheter/funksjoner som er berørt av prosjektet.
Rollene i strategisk medvirkningsgruppe er avdelingssjefer, seksjon- og enhetsledere,
hovedverneombud, tillitsvalgte, brukerrepresentanter og rådgivere.

Konklusjon og anbefalinger

Prosjektet har lagt opp til god medvirkningsstruktur og involvering av brukere og ansatte gjennom
medvirkningsmøter.

6 Økonomi og gevinster

6.1 Bæreevne
EKS skal vurdere om alternativene er vurdert opp mot helseforetakets og det regionale
helseforetakets økonomiske og finansielle bæreevne.

Observasjoner EKS

Prosjektkostnad: I «Basisestimat SSAK konseptfase steg 1» presenteres basisestimatet for
prosjektet. Prisingen av kostnadene baserer seg på erfaringstall fra 7 referanseprosjekter og
modifiserte priser fra Norsk Prisbok av Sykehusbygg.

Det er utarbeidet kostnadsestimater for prosjektet både før og etter utvidelsen av steg 1 (april og
august 2022). I første estimat ble det utarbeidet kostnadsestimater for 7 alternativer, der alle
alternativene lå over den økonomiske planleggingsrammen. Etter utvidelsen av steg 1 er det utført et
nytt kostnadsestimat av alternativene 2B, 3A og 3B. Kostnadene er lavere enn ved forrige estimat,
men alle alternativene ligger fortsatt over den økonomiske planleggingsrammen.

I steg 1 er det naturlig at det er en vesentlig usikkerhet i kostnadsestimatene. Prosjektet er
eksponert for markedsrisiko både som følge av kontrahering av entreprenører da det er flere store
prosjekter som overlapper, og ved at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til råvarepriser og tilgang
på materialer i dagens marked. Omfang av ombygging, utstyr og teknisk forsyning/infrastruktur er
også vesentlige usikkerhetselementer. Kostnadsfordeling mellom SSHF og kommunen ved en
eventuell inkludering av et kommunalt helsehus (alternativ 3B+), er ikke avklart.

Det er lagt til 15% tillegg på basisestimatet etter dialog med bygningsøkonomisk rådgiver i
Sykehusbygg. Dette erstattes av usikkerhetsanalyse i steg 2.

Bæreevne: Vedtaket fra Styret for HSØ RHF anga en økonomisk planleggingsramme for prosjektet
på 1000 MNOK. Den indeksregulerte verdien av rammen per 2022 er 1075 MNOK. Ved avleggelse
av delrapport for steg 1 i konseptfasen har prosjektet gjennomført en forenklet økonomisk
bæreevneanalyse. Bæreevnen er beskrevet i konseptrapporten kapittel 2.6.4.
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I den forenklede økonomiske bæreevneanalysen er det skissert en rekke mulige økonomiske
gevinster. Analysene viser til at ingen av alternativene har en forventet prosjektkostnad som ligger
innenfor den økonomiske planleggingsrammen.

Alternativ 2B er nærmest den økonomiske planleggingsrammen, men oppfyller færre kriterier som
understøtter effektmålene i prosjektet. Alternativ 3B har størst driftsmessig gevinst og er det
alternativet som er mest økonomisk lønnsomt, i tillegg til at det oppfyller flest krav og effektmål.

Konklusjon og anbefalinger

På nåværende tidspunkt er det ikke avklart om SSHF har økonomisk og finansiell bæreevne for
investeringen, og det er vesentlig usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene. EKS anbefaler at
prosjektet jobber aktivt med å redusere denne usikkerheten i steg 2 og at det utarbeides en
fullstendig analyse av SSHF og HSØ RHF sin økonomiske og finansielle bæreevne.

Dersom Alternativ 3B+ velges, bør prosjektet avklare finansieringen av kommunens andel av
investeringen. Hvis det velges en modell der kommunen leier arealer av SSHF, bør kostnadene
knyttet til disse arealene inkluderes i analysen av SSHF og HSØ RHF sin økonomiske og finansielle
bæreevne.

6.2 Vurdering av gevinster
EKS skal vurdere om alternativene er vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert.

Observasjoner EKS

I konseptrapporten kapittel 2 beskrives det hvordan virksomhetsalternativene og de
bygningsmessige alternativene vurderes opp mot gevinstene som prosjektet ønsker å realisere.

I kapittel 2.6.3 presenteres gode forklaringer og gevinstpotensialet til de ulike alternativene. Det
fremkommer ut fra det som blir presentert at alternativ 3B gir størst gevinst, både økonomisk og
kvalitativt. Dette alternativet legger også til rette for framtidsrettet bruk av arealene med hensyn til
generalitet og fleksibilitet.

Det er et potensiale for kvalitativ gevinstrealisering knyttet til samarbeidet med vertskommunen og
samlokalisering med helsehus.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener alternativene er tilstrekkelig vurdert opp mot prosjektets ønskede gevinster i
konseptfasens steg 1. Det er gjort tilfredsstillende vurderinger av de ulike alternativene og hvilke
gevinster som kan realiseres gjennom disse.

I konseptfasens steg 2 bør det utarbeides en mer detaljert gevinstrealiseringsplan som skal være en
operativ handlingsplan til bruk i oppfølgingen av prosjektet og ønskede gevinster (effektmål).

7 Alternativanalyse

7.1 Bredden i alternativene
EKS skal vurdere om alternativene som er vurdert sikrer en tilstrekkelig bredde sett opp mot
mulighetsrommet, slik at helseforetakets «sørge for»-ansvar er ivaretatt.
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Observasjoner EKS

Planen om nytt akuttbygg er godt forankret i utviklingsplan og i vedtak i styrene for SSHF og HSØ
RHF. Alternativutredningen omfatter flere bygning- og virksomhetsalternativer, samt muligheter for
samarbeid med vertskommunen. Alternativene har blitt grundig revurdert og videreutviklet.

I prosjektinnrammingen ble tre virksomhetsalternativer foreslått (alternativ 1, 2 og 3), i steg 1 i
konseptfasen tegnet arkitektene alternativene 1, 2, 3, X og Y. I utvidet steg 1 ble alternativ 2 og 3
bearbeidet til fem ulike alternativer: 2A, 2B, 3A, 3B og 3C. I tillegg har alternativ 3B+ blitt utviklet
som en mulighet for å inkludere en kommunal etasje. I konseptrapporten kapittel 2 blir prosess og
alternativene presentert. Prosjektet har utført flere mulighetsstudier, én før videreutvikling av
alternativer og én etter. Alternativene 2B, 3A, 3B og 3B+ legges frem til B3A-beslutning.

Konklusjon og anbefalinger

Etter prosjektets utvidelse og revurdering av alternativer anses dette som tilfredsstillende.

Gitt prosjektets forutsetninger, mener EKS at både virksomhetsalternativene og de bygningsmessige
alternativene representerer en tilstrekkelig bredde i mulighetsrommet som oppfyller kravene til
prosjektet. Bekrivelsene av alternativene kunne vært mer konseptuelt nytenkende, herunder bruk av
teknologi i alternativene. EKS anbefaler å arbeide videre med dette i konseptfase steg 2.

7.2 Prioritering av alternativene
EKS skal vurdere om alternativene er riktig prioritert i henhold til målhierarkiet og tilhørende
prioriterte krav.

Observasjoner EKS

Prosjektets evalueringskriterier er beskrevet i konseptrapportens vedlegg 4 og styringsdokumentet.
Kriteriene er basert på de syv effektmålene for SSHF, som er operasjonalisert i form av krav og
hvilke kvaliteter bygget må inneha. Kriteriene er like for alle alternativene, og alternativene er vurdert
og rangert basert på en karakterskala. Evalueringskriteriene for alternativene forholder seg til
kriterier i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Kriteriene er videre basert
på de syv effektmålene.

Evaluering av virksomhetsalternativene og spesielt analyse av økonomisk bæreevne viser at ingen
av alternativene slik de foreligger per i dag, er innenfor den økonomiske planleggingsrammen.

På bakgrunn av de utredningene som er gjort av kvalitative gevinster og bærekraft av de ulike
alternativene, har prosjektet vurdert alternativ 3B til å være det beste alternativet samlet sett, og det
som best oppfyller effekt- og samfunnsmålene for prosjektet.

Konklusjon og anbefalinger

Prioriteringen av virksomhets- og bygningsalternativene er grundig drøftet. EKS støtter prosjektets
vurdering at alternativ 3B best oppfyller effekt- og samfunnsmålene for prosjektet. EKS anbefaler at
det i konseptfasens steg 2 sees på tiltak som kan styrke den økonomiske bæreevnen til anbefalt
hovedalternativ, som ikke går på bekostning av behov og effektmål.

7.3 Kvalitet
EKS skal vurdere om prosjektet sikrer befolkningens krav til kvalitet i tjenestene.
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Observasjoner EKS

De prosjektutløsende faktorene beskriver et behov for å øke kvaliteten. Dette er også beskrevet
gjennom konseptrapportens kapittel 1 og i hovedprogrammet. I kapittel 2 i konseptrapporten
beskrives vurderingen av kvalitet i alternativene, og kvalitative gevinster i prosjektet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektet slik det er planlagt så langt sikrer befolkningens krav til kvalitet i tjenestene.

7.4 Pasientsikkerhet
EKS skal vurdere om planlagte bygg og infrastruktur er planlagt for å redusere risikoen for uønskede
hendelser innen pasientsikkerhet.

Observasjoner EKS

Manglende mulighet til å ivareta kvalitet, sikkerhet og forsvarlig drift løftes frem som en av de
prosjektutløsende faktorene. Pasientsikkerhet er inkludert i prosjektets effektmål og
evalueringskriterier. I konseptrapportens kapittel 2.6.3 løftes pasientsikkerhet frem som en viktig
gevinst i prosjektet. Det belyses at alle alternativene vil gi gevinster som økt kvalitet og
pasientsikkerhet. Prinsipper for smittevern er beskrevet i hovedprogrammet.

Konklusjon og anbefalinger

EKS mener prosjektets beskrivelse av pasientsikkerhet og hvordan planlagte bygg og infrastruktur
vil redusere risikoen for uønskede hendelser innen pasientsikkerhet er tilfredsstillende. Dette bør
konkretiseres for hovedalternativet i forbindelse med skisseprosjektet i konseptfasens steg 2.

7.5 Miljø
EKS skal vurdere om prosjektet forholder seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre
miljø på en tilfredsstillende måte.

Observasjoner EKS

Indre og ytre miljø drøftes i dokumentet «Miljøprogram SSAK» som har blitt utviklet parallelt med
hovedprogrammet og som gjør rede for ambisjoner og hovedmål innen klima, miljø og bærekraft for
prosjektet. Føringene for miljøprogrammet baseres på «Standard for klima og miljø i
sykehusprosjekter», «Eiendomssektorens Vegkart mot 2050» og «SSHF Ytre miljø- Miljømål SSHF
2022-2024». Kommunale krav er også inkludert. Det er besluttet at prosjektet ikke skal Breeam-Nor
sertifiseres, begrunnelse ligger i miljøprogrammets kapittel 5.

Miljøprogrammet angir hovedmålene for miljøstyring i prosjektet samt prosjektets miljøambisjoner.
Det nevnes også at delmål/hovedgrep og kravlisten gjennomgås på nytt i konseptfasens steg 2.

Konklusjon og anbefalinger

Miljøprogrammet er tilfredsstillende for konseptfasens steg 1. EKS anbefaler at miljøprogrammet
oppdateres og ferdigstilles som planlagt i steg 2.
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