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Forord
Justisdepartementet besluttet høsten 2015 at forprosjektet for Politiets nasjonale
beredskapssenter skulle gjennomføres som et «single-purpose» prosjekt med en leverandør
kontrahert særskilt for dette. Ambisjonen for prosjektet var å legge til rette for at
beredskapssenteret skulle bli et viktig erfaringsgrunnlag når det gjelder levering av resultatmålene
og ikke minst en ny tilnærming til prosjekteierstyring. Denne ambisjonen kom som en
konsekvens av den omfattende kostnads- og omfangsglidning i prosjekter fra beslutning om
igangsetting av prosjektering (KS1) til beslutning om gjennomføring (KS2) av større norske
statlige byggeprosjekter. Dette problemet har også hatt et økende fokus i så vel nasjonal som
internasjonal forskning, som påpeker at hovedgrunnen til at prosjekter rent generelt ikke lykkes i
å nå fastsatte mål er en mangel på oppfølging og styring fra prosjekteier sin side. En fokusert og
bevisst prosjekteierstyring oppfattes nå som prosjektets viktigste suksessfaktor.
Forprosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter ble allerede ved start organisert etter det som
oppfattes som beste praksis, både med hensyn til eierstyring og prinsipper for gjennomføring.
Et av suksesskriteriene definert i styringsdokument for forprosjektfasen var at forprosjektet skal
gjennomføres slik at det gir overføringsverdi til tilsvarende prosjekter. For å kunne benytte
prosjektet som grunnlag for fremtidig veiledning for gjennomføring av forprosjekt i statlige
byggeprosjekter, besluttet Justisdepartementet og Finansdepartementet å få dokumentert det som
skjer i forprosjektfasen gjennom å engasjere forskere fra Concept-programmet ved NTNU i et eget
følgeforskningsprosjekt. Dette for å trekke lærdom av det som skjer og beskrive hvordan man går
frem fra prosjekteiersiden for å øke sannsynlighet for prosjektsuksess.
Rapporten er ikke en evaluering. Det har vært forfatternes oppgave å fremstille forprosjektet
objektivt og sammenligne dette med utviklingen av det foregående konseptet på Alna, vanlig
praksis i byggeprosjekter i staten, vanlig praksis i privat sektor og beste praksis i komplekse
prosjekter med krav til høy fremdrift. Det har vært forfatternes oppgave å peke på faktorer som
kan bidra til å øke sannsynligheten for et vellykket forprosjekt. Følgeforskningsprosjektet viser
hvordan man kan konkretisere eierstyringen i et prosjekt og gi dette reelt innhold.
Dette forprosjektet har oppnådd å gi optimal effekt for brukere og sannsynlighet for
samfunnsmessig gevinst innenfor den opprinnelige kostnadsramme.
Trondheim, februar 2018

Forfatterne

Ansvaret for informasjonen i rapportene som produseres for Concept-programmet ligger hos forfatterne. Synspunkter
og konklusjoner står for forfatternes regning og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Concept-programmets syn.
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Begrepskatalog
Begrep

Beskrivelse

BG

Bombegruppen

BT

Beredskapstroppen

Byggherre

Den som utfører et bygge- eller anleggsarbeid (også omtalt som tiltakshaver)

Designbasis

Grunnlag for dimensjonering og prosjektering

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FDVUS

Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service

FFP

Følgeforskningsprosjektet

FIN

Finansdepartementet

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HT

Helikoptertjenesten

JD

Justis- og beredskapsdepartementet

KGF

Krise- og gisselforhandler tjenesten

KLD

Klima- og miljødepartementet

KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS1 og KS2

Kvalitetssikringsrapport 1 og 2

KVU

Konseptvalgutredning

NB

Nasjonal beredskapsressurs

OPD

Oslo Politidistrikt

PFT

Politiets fellestjeneste

PIT

Politiets informasjonstjeneste

PNB

Politiets nasjonale beredskapssenter

POD

Politidirektoratet

Prosessansvarlig

Person med ansvar for en gitt arbeidsprosess hos leverandør Metier

Prosjekteier

Institusjon med overordnet ansvar for prosjektets gjennomføring

SG

Styringsgruppe

SMK

Statsministerens kontor

TEI

Tidlig entreprenørinvolvering
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Sammendrag
Innledning
I desember 2017 vedtok Stortinget etablering av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på
Taraldrud i Ski kommune med en kostnadsramme på 2,62 mrd. kroner totalt (2017-kroner) og med
en planlagt innflytting innen utgangen av 2020.
Prosjektet hadde da vært gjennom en prosess i tre faser: Forprosjekt Alna som startet med
oppdragsbrev til Statsbygg i februar 2013 og som ble avsluttet da skisseprosjekt forelå i desember
2014. Dette ble etterfulgt av en mellomperiode fra 2014 til 2016 med konseptvalgutredning (KVU)
og kvalitetssikring (KS1)1 av denne, og til slutt nytt forprosjekt som resulterte i godkjent løsning på
Taraldrud (heretter forprosjektet).
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var prosjekteier og gjennomføringen av forprosjektet ble
ledet av Metier AS, heretter omtalt som leverandør. Hovedrådgiverne har vært Asplan Viak innen
reguleringsplanlegging og Nordic/Cowi som arkitekter og tekniske konsulenter.
Forprosjektet ble gjennomført i løpet av 17,5 måneder fra medio mars 2016 til 1. september 2017,
to måneder før planlagt sluttdato. Forprosjektet kostet 83,3 millioner kroner mot et budsjett på
100 millioner kroner. Hovedkonklusjonene fra KS21 ble gitt til regjeringskonferansen i august 2017,
endelig KS2-rapport forelå 10. oktober 2017. Forprosjektet ble etterfulgt av fase 1 av tidlig
entreprenørinvolvering i perioden august 2017 frem til inngåelse av kontrakt for gjennomføring
januar 2018.
Følgeforskningsprosjektet dekker perioden fra mars 2016 og ut januar 2018.
Forprosjektet har vært vellykket med tanke på å nå målene og kravene satt for dette. Følgeforskerne
har både sett på suksessfaktorene for at en lyktes, og hvilke utfordringer en har erfart. Deretter har
vi systematisk sammenlignet forprosjekt Taraldrud med annen praksis, og til slutt vurdert
overføringsverdien for andre statlige prosjekter. Denne rapporten oppsummerer funnene.

Formål og gevinst med Politiets nasjonale beredskapssenter
Beredskapssenteret skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendig lokaler for
beredskapstroppen, bombetjenesten, krise- og gisselforhandlerne og helikoptertjenesten. Senteret
skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med annet innsatspersonell.
I dag er de fire enhetene spredt på ulike lokasjoner i Oslo, mens treningsfasilitetene er spredt på
flere ulike steder som Oppegård, Kongsvinger, Rena mv. Beredskapsressursene har årlige flere
hundre oppdrag i hele landet, mens ordinær arbeidstid fordeler seg på 50 prosent på trening og 50
prosent på patruljering i Oslo-området. I dag går mye av tiden med til transport av utstyr og
personell. Avstander og manglende tilgang på anlegg, gjør at man ikke får kontinuitet i treningen.
Dagens helikoptertjeneste ved Gardermoen har ikke transportkapasitet.
Senteret på Taraldrud med nye helikoptre med transportkapasitet, skal gi vesentlig høyere
responskvalitet og kortere responstid. Samling av treningsfasiliteter og lokaler medfører at
personellet er i beredskap når de trener. Gode og tilpassede fasiliteter gjør at personellet får
kontinuitet og kvalitet i treningen. Unødvendig tid til transport gir mer tid til trening. Umiddelbar

Kvalitetssikring nr 1 og 2 i henhold til Finansdepartementets regime for ekstern kvalitetssikring av store statlige
prosjekter.
1
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nærhet til hele bilparken og helikopter gjør at personellet kan nå store deler av landet på kort tid.
Samtrening med annet innsatspersonell vil høyne politiets responskvalitet over hele landet.

Styringsprinsipp «Design-to-cost» og styringsdokumentasjon
I avropet (mandatet) til leverandøren angis metoden for hvordan forprosjektet skal gjennomføres:
Forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost», med utgangspunkt i kvalitetssikring av
beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) for politiets nasjonale beredskap. Forprosjekteringen skal
fokusere på optimalisering av tiltakets kost-/nytteforhold, med utgangspunkt i tiltakets livsløpskostnader.
«Design-to-cost», som innebar «å skulle få mest mulig beredskap innenfor den tildelte rammen», har
vært det førende styringsprinsippet i forprosjektet. Optimaliseringen av anlegget ble gjennomført i
gjentatte runder med avstemning mellom mål og kostnader.
Eiers føringer – Styringsdokument I forelå i juni 2016 med klare retningslinjer og rammer for det
beredskapssenter som skulle prosjekteres og for forprosjektets gjennomføring, samt en angivelse
av den overordnete metode for dette.
Styringsdokumentasjonen ble gradvis utviklet gjennom forprosjektet og omfattet:


Styringsdokument 1 – Eiers føringer (fra juni 2016), som omtalt ovenfor



Designbasis («Overordnet kravdokument», første gang fra august 2016 som ble revidert fram til juni
2017) definerer graderte effektmål, dimensjoneringsparametere, funksjonelle krav, kapasiteter
og utviklingskonseptet.



Styringsdokument 2 – Forprosjektfasen (godkjent november 2016) ga en oversikt over alle sentrale
forhold i forprosjektet, på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne
aktører, oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter.



Styringsdokument 3 – Gjennomføringsfase (fremlagt for KS2 i mai 2017) ga tilsvarende oversikt som
Styringsdokument 2 for gjennomføringsfasen.



Styringsdokument for Mottaksprosjektet (foreløpige versjon fremlagt for KS2 i mai 2017) ga oversikt
innholdets i politiets mottaksprosjekt.

Måloppnåelse
Forprosjekt ble levert i samsvar med målene slik disse ble definert i Eiers føringer i prioritert
rekkefølge:
Kostnad
Eiers føringer definerte prosjekteiers (styringsgruppens) styringsramme på 2,8 mrd. kroner og
prosjektleders kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner. KS2-rapporten fra Dovre konkluderte med en
forventet kostnad på 2.280 millioner kroner med alle ønskede hovedfunksjoner inkludert i
prosjektomfanget (alle tall i 2015-kroner).
Forventet kostnad ble 15 prosent lavere enn forventet kostnad fra KS1/Grønmo og om lag 372
prosent under KS1/Alna. Til sammenligning erfarer statlige bygge-prosjekter en gjennomsnittlig
kostnadsvekst på 60 prosent mellom KS1 og KS2.3, slik det er vist i figuren under.

KS2-rapporten om Politiets Nasjonale Beredskapssenter fra Dovre/TØI pr. 10. oktober 2017 angir 33 prosent.
Man har da ikke tatt med ekstra verdi av tilleggsfunksjonalitet, slik man har gjort her.
3 Jf. KS2-rapporten om Politiets Nasjonale Beredskapssenter fra Dovre/TØI pr. 10. oktober 2017.
2
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Kilde: KS2 rapport fra Dovre/TØI 10. oktober 2017

Kvalitet
Eiers føringer definerte syv absolutte og fire bør krav. Forprosjektet innfrir fullt ut alle krav.
Tid
Eiers føringer har som resultatmål at senteret skal være klart for innflytting innen utgangen av 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet signerte 25. januar 2018 kontrakt med totalentreprenør, hvor
overtakelsesdato er kontraktsfestet til 1. september 2020. Prosjektet realiseres i så fall omtrent fem
år etter KS1-rapporten ble levert; august 2015. Gjennomsnittlig gjennomføres store statlige
byggeprosjekter på 10,2 år fra KS1-rapporten leveres.

Sentrale suksessfaktorer
Følgeforskningsprosjektet skal peke på suksessfaktorer, som vi mener kan samles i følgende grupper:
Retningslinjer og rammer – styringsdokumentasjon
Et viktig karakteristikum ved dette forprosjekt er at det ved oppstart fra eier forelå en metode,
«Design-to-cost» for gjennomføring av forprosjektet og et dokument Eiers føringer – Styringsdokument I
med klare retningslinjer og rammer for det beredskapssenter som skulle prosjekteres og for
forprosjektets gjennomføring.
Eiers føringer var et kort og konsist dokument med klare angivelser av samfunnsmål, effektmål, et
begrenset antall absolutte krav og bør-krav, samt prioriterte resultatmål for både
beredskapssenteret og forprosjektet. Dokumentet var ikke for detaljert og muliggjorde en videre
konkretisering av mål og krav hos de involverte aktører. Dokumentet var utarbeidet av eier med
støtte fra Finansdepartementet. Aktørene la dette til grunn for sin deltakelse i arbeidsprosesser og
beslutninger i forprosjektet. Deretter ble øvrige styringsdokumentasjon utarbeidet og godkjent av
styringsgruppen.
Gjennomføring av forprosjektet etter metoden «Design-to-cost» ble sentral for modning og styring
av prosjektet basert på en suksessiv og iterativ optimaliseringsprosess basert på det nødvendige
samspill mellom design (funksjonalitet) og estimering innenfor gitt kostnadsramme. Det ble i alt
utarbeidet syv kostnadsestimater i løpet av forprosjektet.
Det var også viktig at det var politisk enighet om prosjektets berettigelse. Internt var det viktig at
kostnadsrammen var fastsatt og at det skulle være mulig å sikre senterets funksjonalitet innenfor
denne rammen.

7

Organisering – eierstyring
Underlaget for eierstyring var lagt i fastsettelsen av «Design-to-cost» som metode og dokumentet Eiers
føringer med retningslinjer. For å sikre forprosjektets gjennomføring i samsvar med dette, valgte
man en organisering med følgende hovedkarakteristika:
«Single purpose» - organisering: Forprosjektet ble organisert som et «ett formåls» (single purpose)
prosjekt, hvor prosjekteier kun hadde gjennomføring av dette ene prosjektet som sin oppgave. Ved
å bygge organisasjon og styringssystemer fra bunnen («Single Purpose» prosjektorganisasjon) har
man ikke måttet forholde seg til en standard prosjektmodell og standardiserte systemer, men i
stedet hatt frihet til å tilpasse gjennomføringen til det man har ønsket å oppnå. Dette innebar at
man kunne utforme prosjektorganiseringen og dens ressurser ene og alene ut fra dette formål. JD,
som prosjekteier, hadde kontroll og ansvar for dette prosjektet, uten andre tilsvarende oppgaver.
En viktig suksessfaktor er at den totale og samlede organisering av aktørene i prosjektet har lagt til
rette for en integrert styringsmodell hvor prosjekteier har kunnet utøve sin eierstyring direkte
overfor henholdsvis leverandør og brukere og slik sikre en samlet styring av prosjektet gjennom
styringsgruppen.
Intensjonene om «Design-to-cost», eierstyring og parallellitet var slik at man sannsynligvis ikke kunne
ha oppnådd Eiers føringer og forprosjektets resultatmål på noen annen måte enn med en single
purpose organisasjon.
JD egen organisering: JD etablerte en egen prosjektorganisasjon i linjen med nødvendig heltids- og
deltids-involvering, samt en styrking av kompetanse og kapasitet med to innleide konsulenter på
eierstyring og prosjektgjennomføring. Dette gjorde det mulig for JD å utøve eierstyring, sikre rask
respons og beslutninger samt oppfølging i forhold til leverandør og andre aktører, og derved bidra
til fremdrift i forhold til fremdriftsplan og de enkelte milepæler i denne.
De to innleide konsulentene (Holte Consulting) var viktig støtte både for prosjekteier og for
leverandør.
Aktører i politiet: I løpet av forprosjektet styrket de to hovedaktørene POD og OPD sin egen
organisasjon for sin deltakelse i forprosjektet og for ivaretakelse av sine oppgaver i
gjennomføringen av prosjektet og den fremtidige drift av dette.
Styringsgruppe: Et særlig viktig grep for JDs utøvelse av sin eierstyring av prosjektets
gjennomføring var etableringen av styringsgruppen som et reelt styringsorgan for forprosjektet.
Denne fattet vedtak som ble nedfelt i referat og videreført av aktørene i prosjektet. Medlemmer
var Politiavdelingen i JD med sine rådgivere, Politidirektoratet og Oslo Politidistrikt. Leverandøren
stod for saksforberedelser og deltok i møtene. Styringsgruppen ble et reelt styringsorgan, underlagt
JD. Styringsgruppen har hatt månedlige møter hvor JD og leverandør sammen har sørget for
saksliste, dokumentasjon og beslutninger som har vært instrumentelle for gjennomføringen av
forprosjektet i samsvar med Eiers føringer og resultatmålene for både beredskapssenteret og
forprosjektet.
Styringsgruppen bidro til rolleavklaring og ansvarliggjøring av aktørene i forhold til prosjektet.
Andre departementer: Det var to andre departementer som var viktige støttespillere.
Finansdepartementet var en viktig støttespiller ved å bidra til anskaffelse av leverandør ved avrop
under sin rammeavtale for kvalitetssikring4, som rådgiver i forhold utforming av Eier føringer og som
observatør (rådgiver) i styringsgruppen. Støtten fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rammeavtale av 21. september 2015 mellom Finansdepartementet og Metier AS/Møreforskning Molde AS om
kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ.
4
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var avgjørende for at man lyktes med å gjennomføre prosessen med statlig regulering på kort tid,
hvilket var nødvendig for å gjennomføre KS2 prosessen ifølge tidsplanen.
Brukere: Måten brukerne ble involvert i prosjektet, særlig i forbindelse med operasjonaliseringen
av prosjektets effektmål til dimensjonerende effektmål for utviklingskonsept, bemanning og
kapasitet samt utvikling av design-basis, som ivaretok brukerkravene, var avgjørende for
ansvarliggjøring av brukerne og deres lojalitet i forhold til kostnadsrammen.
Ekstern kvalitetssikring som sentralt verktøy: Forprosjektet ble kvalitetssikret i tre omganger av
ekstern aktør Dovre/TØI på oppdrag fra JD og FIN: 1) KS1/supplerende analyse av tomtevalg,
2) KS1/supplerende analyse av overordnet kontraktstrategi og 3) ordinær KS2. Kvalitetssikringene
bidro til forankring og optimalisering av prosjektet, og var viktige for både prosjekteier og
prosjektledelsen.
Leverandørens organisering og tilrettelegging for eierstyring og prosjektgjennomføring
Leverandørens organisering: Denne var tilrettelagt for å underbygge JDs eierstyring. Leverandøren
hadde en prosjektorganisasjon, prosjektnedbrytning struktur (PNS), arbeidsprosesser med
leveranser og prosessansvarlige, milepæler, beslutningsplan og rapporteringsrutiner, som åpnet for
- og la til rette for samhandling mellom prosjekteier og leverandør. Prosjektarbeidet var definerte
prosesser med egne prosessansvarlige som gjorde det enkelt for eier å forstå ansvarsfordelingen i
prosjektet hos leverandøren og arbeidets innhold og gjennomføring. JDs prosjektansvarlige og
rådgivere har kunnet delta i prosjektmøter med prosessansvarlige og øvrige nøkkelpersoner,
prosjekteringsgruppemøter, usikkerhetssamlinger og møter i tilknytning til kvalitetssikring av ulike
temaer under Review programmet
Leverandørens prosjektgjennomføring: Denne var basert på en prosjektnedbrytningsstruktur som
var videreført til hovedprosesser med respektive planer og leveranser. Denne dannet også
grunnlaget for en felles beslutningsplan for prosjektet.
Sentralt for gjennomføringens kvalitet var leverandørens eget kvalitetssikringsprogram som var
nedfelt i Styringsdokument II – Forprosjektfasen. I dette var «Review Program» særlig viktig med sin
gjennomgang av ulike temaer, ofte med ekstern bistand, og med prosjekteiers og/eller rådgiveres
deltakelse.
Kompetanse hos leverandøren: Prosjekteier gav prosjektledelsen stor frihet til å velge ut sine
ressurser og styre den operative delen av forprosjektet. For å muliggjøre kvalitet i leveranser i
kombinasjon med god fremdrift, var det avgjørende med «front-loading». Denne pågikk fra april
til juni i 2016 og omfattet en bred planlegging og rekruttering av ulikt personell. Dette muliggjorde
at man kunne gjennomføre forprosjektet med parallelle delprosesser.
Særlig viktig var estimeringsfunksjonen og kompetansen til å gjennomføre kostnadsestimater med
usikkerhetsvurderinger, som ble revidert omtrent annenhver måned – syv versjoner totalt. Dette
var avgjørende for styring og optimalisering av samspillet mellom design og estimering.
Samlokalisering: Prosjektledelse, prosjekteringsgruppe og entreprenør har sittet i felles lokaler. Det
var viktig for effektiv kommunikasjon, eierskap til prosjektet og etablering av tillitt og relasjoner
internt i prosjektet..
Tidsbesparende tiltak
Det ble lagt opp til en stram tidsplan på 19,5 måneder for forprosjektets gjennomføring, som ble
gjort i løpet av 17,5 måneder. Målet var Stortingsbeslutning innen utgangen av 2017 og
ferdigstillelse innen utgangen av 2020. Flere tidsbesparende tiltak bidro til at man lykter med dette.
Statlig reguleringsplan: Dette ble valgt for å sikre at man hadde kontroll med fremdriften i
reguleringsplanprosessen.
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Valg av tomt: I utgangspunktet forelå det to alternative tomter, Grønmo og Taraldrud.
Fremdriftsplanen fordret at man raskt fikk avklart tomtevalget. Prosjekteringsgruppen ville på
grunn av anskaffelsesprosessen, ikke kunne være på plass før 1. september 2016. For å sikre
fremdrift i tomtevalganalysen, ble det derfor gjort mindre anskaffelser av diverse studier i perioden
fram til dette med hjemmel i sikkerhetsloven. Dette muliggjorde at tomtevalganalysen ble fremlagt
for ekstern kvalitetssikring 15. september 2016 og godkjent av regjeringen en måned etter.
Overordnet kontraktstrategi: Det var viktig at man så raskt som mulig fikk valgt overordnet
kontraktstrategi for prosjektet. Strategi med tidlig entreprenørinvolvering ble fremlagt for ekstern
kvalitetssikring 10. oktober 2016 og godkjent seks uker senere. Hovedbegrunnelsene for strategien
var fremdrift, bruk av entreprenørens kompetanse til optimalisering og håndtering av
sikkerhetsgradert anskaffelse. Den valgte kontraktstrategien med tidlig entreprenørinvolvering
innebar at man kunne ha en godt gjennomarbeidet totalentreprise klar til signering rett etter
Stortingsbeslutningen (totalentreprisen ble signert 25. januar 2018) og at man kan starte
gjennomføringsfasen 1. mars 2018.
Stram tidsplan: Vinteren 2017 ble det tatt et viktig grep ved å forsere forprosjektet med to måneder.
Det var enighet mellom prosjekteier og prosjektledelsen at modenheten i prosjektet var tilstrekkelig
til å starte KS2 etter skisseprosjektet, som forelå 1.mars 2017. Samtidig ble reguleringsplanen
forsert med 1 måned, mens tidlig entreprenørinvolvering ble forskjøvet til høsten 2017. Formålet
med dette var 1) å sikre at det forelå et kvalitetssikret forprosjekt med stadfestet reguleringsplan til
1. september 2017 som i praksis var fristen for behandling i ordinært statsbudsjett for 2018, 2)
hindre at ferdigstillelse av forprosjektet og tidlig entreprenørinvolvering ble gjennomført i parallell
og 3) hindre diskontinuitet i påvente av Stortingsbeslutning.
Den stramme tidsplanen utgjorde et fremdriftspress på alle og bidro til at man unngikk omkamper.
Tomteerverv inngikk som en del av forprosjektet, hvilket ikke er vanlig i statlige prosjekter. Det
at ekspropriasjonen ble gjennomført etter Lov om oreigning (ekspropriasjon) (Oreigningslova), og
ikke etter Plan- og bygningsloven, som krever vedtatt reguleringsplan, hadde positiv innvirkning
på fremdriften i forprosjektet.
Eksterne kvalitetssikringer: For å sikre fremdrift ble de tre eksterne kvalitetssikringene planlagt
med ekstern kvalitetssikrer og hovedkonklusjonene ble gitt i presentasjonsform; selve rapportene
ble levert senere. Varighet fra ekstern kvalitetssikrer mottok dokumentasjon til
hovedkonklusjonene forelå var henholdsvis to uker for tomtevalget, fem uker for kontraktstrategi
og fire måneder for ordinær KS2, noe som er uvanlig kort tid. Vedrørende ekstern kvalitetssikring
fikk man godkjent ett fravik fra normal praksis ved at det ble akseptert at KS2 kunne starte uten at
reguleringsplanen var stadfestet. Reguleringsplanen måtte imidlertid være stadfestet før endelig
KS2-rapport ble levert. Dette fordret særskilt god koordinering av fremdriftsplanen, herunder også
på politisk nivå, mellom JD som tiltakshaver og KMD som regulerende myndighet.

Utfordringer og særlig krevende prosesser i forprosjektet
Eksterne utfordringer
De eksterne utfordringene har først og fremst vært knyttet til reguleringsprosessen og hvordan
lokalbefolkningen har oppfattet at de vil bli påvirket av anlegget; dette særskilt knyttet til støy. I et
prosjekt som utvikles og modnes over tid og i tillegg involverer mange aktører, var det utfordrende
å kommunisere hundre prosent konsistent. Det ble betydelig motstand fra den berørte
lokalbefolkning. Lav terskel for å gi høringsuttalelser på nett og en godt organisert aksjonsgruppe,
ga et rekordstort antall høringsuttalelser, som måtte besvares på kort tid. Sammenfallet med
Stortingsvalgkampen ga et ekstra moment til motstanderne. Prosjektet var uforberedt på styrken i
motstanden og manglet den nødvendige kommunikasjonsplan og strategi for å håndtere dette.
Mobilisering for dialog og kommunikasjon på mange nivå – politisk, i politiet, hos prosjekteier og
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i prosjektledelsen - ble avgjørende for at man lyktes med å få reguleringsplanen stadfestet i tide. I
denne forbindelse var prosjekteringsgruppens evne til å respondere på utfordringer fra beboerne
og til å finne gode løsninger for å imøtekomme disse viktig.
I forbindelse med behandlingen av prosjektet i Stortinget i desember 2017 fattet Stortinget følgende
vedtak:
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at
beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
JD har i brev av 1. februar 2018 informert Oslo, Oppegård og ski kommuner om hvordan man vil
følge opp dette stortingsvedtaket gjennom miljøoppfølgingsplanen, kompenserende tiltak og
særskilte tiltak.
Interne utfordringer og krevende prosesser
Forprosjektet hadde ikke en samlet organisasjonsplan med den nødvendige presisering av de
enkelte aktørers ansvar og roller. Dette gjaldt særlig POD, hvis oppgaver og ansvar ble klargjort
og presisert etter hvert. Videre medførte den manglende presisering av prosjektrevisor sitt mandat
at man fikk ulike forventninger til denne rådgivers oppgaver og funksjoner hvilket ble en
utfordringer i ulike sammenhenger.
Spørsmål knyttet til objektsikring og betydningen av dette for valg av løsninger og senterets design,
har vært en krevende prosess. Dette ble løst ved at man differensierte sikkerhetskravene mellom
kritiske og viktige krav, og kunne ivareta disse takket være tomtens størrelse og beskaffenhet
(topografi, vegetasjon etc.) samt sikre tilgang til utstyr om senteret skulle bli satt ut av drift
(redundans).
En prosess som var krevende og krevde betydelige ressurser var avklaring av kontraktstrategi for
gjennomføring med tidlig entreprenørinvolvering med samspill og kontrahering av entreprenør.
I løpet av forprosjektet fikk man etter hvert en viktig diskusjon av rolleavklaring og budsjettansvar
i forbindelse med ferdigstillelse, overtakelse og drift, som ble viet betydelig interesse og hvor det
var ulike syn mellom aktørene.
Våren 2017 startet man diskusjonen om organisering av gjennomføringsfasen. Det vanlige er at
leverandør av forprosjektet også får ansvaret for gjennomføringen, hvilket sikrer kontinuitet
mellom forprosjekt og gjennomføring. Dette var ikke mulig for byggingen av beredskapssenteret
fordi kontraheringsgrunnlaget for leverandøren av forprosjektet ikke kunne anvendes for
gjennomføringen. I tillegg hadde ikke denne leverandøren den rette kompetanse for
gjennomføringen av byggeprosjektet.
Utfordringen var hvordan man kunne sikre en slik kontinuitet. Konklusjonen ble at JD forble
prosjekteier med det samme eierstyringsansvar som for forprosjektet. Noen få nøkkelressurser fra
prosjektorganisasjonen ble med videre. Dette var prosjektleder og et par personer med viktig
kompetanse innen kostnadsestimering og kontraktstyring. JD kontraherte også et eget firma for
støtte til sin byggherrefunksjon og beholdt rådgiver eierstyring fra forprosjektet. Videre ble
ressurser fra prosjekteringsgruppen tiltransportert totalentreprenøren som en del av
kontraktstrategien med tidlig entreprenørinvolvering og samspill.
Tidsplanen med den snarlige oppstarten etter stortingsbehandlingen bød på visse utfordringer mht.
grunnerverv, tilkomst for grunnundersøkelser, håndtering av verneverdige hus med videre. Dette
ble løst og nødvendig tilkomst til byggestart er sikret.
Et sikkerhetsgradert prosjekt i kombinasjon med ønsket om høy fremdrift, ga visse utfordringer
pga. sikkerkravene for involvert personell.
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Det har vært jobbet mye med strategi og planer for å sikre nødvendig kontinuitet på
nøkkelpersonell i påvente av Stortingsbeslutning og i overgangen mellom forprosjekt og
gjennomføringsfase. Større grad av samlokalisering med brukerne, ville kunne gitt en enda mer
smidig prosess.

Sammenligning mellom forprosjekt Taraldrud og annen praksis
Da det høsten 2015 ble besluttet at den videre prosjektering av PNB skulle gjennomføres av en
annen leverandør enn Statsbygg, var dette også med en tanke på å høste erfaringer fra en slik annen
organisering og styring av gjennomføringen av et forprosjekt.
For å kunne se disse erfaringene i et bredere perspektiv, ble det i mandatet for
følgeforskningsprosjektet inkludert at dette skulle foreta en sammenlikning av forprosjekt
Taraldrud mot forprosjekt Alna, mot hva som er vanlig praksis i byggeprosjekter i Staten (spesielt
Statsbygg), vanlig praksis i byggeprosjekter privat sektor, og beste praksis i komplekse prosjekter
med høye krav til fremdrift.
Sammenligning forprosjekt Alna og forprosjekt Taraldrud
Når man skal gjøre en sammenligning av de to forprosjektene, må man være klar over at forprosjekt
Alna kun ble ført frem til skisseprosjekt og at forprosjektet ikke ble fullført. Forprosjekt Alna var
en forløper for Taraldrud, hvor man kunne bygge videre på erfaringer og kunnskap fra Alnaforprosjektet.
Den viktigste forskjell mellom Alna og Taraldrud er de to tomtenes størrelse og beskaffenhet.
Dette betyr at Taraldrud har vesentlig mer innhold enn hva det lå an til at man ville få på Alna, så
som utendørs skytebaner (200/100, 50m, SIBO (strid i bebygget område), separat klatretårn, større
basseng, skytehus, kantine m.m. I tillegg gir Taraldrud langt større fleksibilitet for fremtidig omog utbygging. Dette betyr altså at man på Taraldrud får mer funksjonalitet for en lavere kostnad.
Man får samlet treningsfasilitetene som tidligere var spredt, og man kan tilby treningsmuligheter
for andre enheter i Oslo og resten av landet enn bare Nasjonal beredskapsressurs.
De viktigste forskjeller når det gjelder løsningene for selve beredskapssenteret på henholdsvis Alna
og Taraldrud kan sammenfattes som følger:
For Alna, hvor Statsbygg var byggherre, var forprosjektet organisert på den for Statsbygg vanlige
måte og som en del av Statsbyggs prosjektportefølje. Taraldrud var organisert som et «single
purpose» prosjekt hvor man kunne bygge organisasjon og styringssystemer fra bunnen og ikke
måtte forholde seg til en standard prosjektmodell og standardiserte systemer, men i stedet hatt
frihet til å tilpasse gjennomføringen til det man har ønsket å oppnå. Dette innebar at man kunne
utforme prosjektorganiseringen ene og alene ut fra dette formål.
For Alna var bakgrunn og underlag ved oppstart begrenset til oppdragsbrevet fra POD. For
Taraldrud var dette langt mer omfattende ved at det forelå en KVU, en KS1, en
regjeringsbeslutning, et mandat (avrop) og viktigst av alt, dokumentet Eiers føringer.
Både for Alna og Taraldrud forelå det tidlig et styringsdokument for forprosjektet. For Taraldrud
var det viktig at effektmålene i Eiers føringer ble operasjonalisert og konkretisert i dimensjonerende
effektmål for konsept, bemanning og kapasitet, hvilket ble styrende for ulike arbeidsprosesser i
prosjektet. Noe tilsvarende var ikke tilfelle for Alna.
For de to forprosjektene lå det til grunn en ulik prioritering av prosjektets resultatmål. For Alna
var tid nummer 1 og kostnad nummer 3, mens det for Taraldrud var motsatt, med kostnad som
nummer 1 og tid nummer 3. For begge var kvalitet nummer 2. Denne prioritering var for Taraldrud
grunnlaget for den kostnadsstyrte prosjektering (design-to-cost). Dette hadde man ikke på samme
måte for Alna.
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For Taraldrud blir det i Avrop angitt at forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost». Noen
tilsvarende retningslinje ble ikke gitt for Alna.
For Alna ble det ikke angitt noen kostnadsramme ved forprosjektets oppstart og det ble uttrykt at
dette først måtte komme i forbindelse med kostnadsestimering knyttet til avslutning av
skisseprosjektet. For Taraldrud, derimot, forelå det i Eiers føringer tidlig i forprosjektet, en
kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner.
For Alna ble det ikke foretatt noen kostnadsestimering for totalprosjektet før i skisseprosjektet.
En usikkerhetsanalyse av denne ga et skisseestimat i spenn fra 2 700 – 3 400 MNOK eks tomt.
KS1 rapporten økte forventningsverdien til 3 400 MNOK og P855 verdien til 4 300 MNOK. For
Taraldrud ble det første kostnadsestimat foretatt våren 2016 da Grønmo og Taraldrud ble utredet
parallelt. I tilknytning til prosjekteringen ble det så foretatt i alt tre estimeringer frem til
skisseprosjekt forelå i mars 2017 med et P85 estimat på 2 540 MNOK.
Budsjettene for de to forprosjektene var like – Alna 105 mill. kroner og Taraldrud 100 mill. kroner.
Da det i 2015 ble besluttet ikke å videreføre Alna, var 60 MNOK av budsjettet for forprosjektet
brukt for å utvikle et skisseprosjekt med tilhørende utredninger. Da skisseprosjekt for Taraldrud
forelå i mars 2017, var det påløpt 51 MNOK. Ettersom skisseprosjektet for Alna var noe mer
detaljert enn skisseprosjekt Taraldrud, synes det som om kostnadene for disse to skisseprosjektene
var ganske like.
Alna var planlagt for en total gjennomføringstid på 79 måneder fra april 2013 til innflytting
desember 2019, Taraldrud er planlagt med gjennomføringstid på 54 måneder fra mai 2016 til
desember 2020. Forskjellen på 25 måneder henger først og fremst sammen med en langt kortere
forprosjektperiode for Taraldrud på 17 måneder versus 38 måneder for Alna, samt parallell
kontrahering av entreprenør.
Prosjekteringen for Alna hadde det samme brutto areal på 34.000 kvm for anlegget ved oppstart
og avsluttet skisseprosjekt. For Taraldrud ble det totale bruttoareal redusert fra 33 444 kvm til 25
846 kvm. For Alna var arealrammen et viktig styringsparameter. Slik var det ikke for Taraldrud,
hvor kostnadsrammen var det viktigste styringsparameter.
For Alna hadde JD «delegert» eierstyringsansvaret til POD, selv om dette hele tiden formelt lå hos
JD. I POD ble det oppfattet at deres ansvar var å sikre at Statsbygg leverte i henhold til
oppdragsbeskrivelsen og at POD ikke hadde noe proaktivt eierstyringsansvar utover dette. For
forprosjekt Alna fremstår eierstyringen som uklar, svak og fragmentert. For Taraldrud er JD klart
definert som prosjekteier som utøver direkte og full eierstyring.
For Alna måtte Statsbygg, som leverandør, forholde seg til to departementer, FAD (nå KMD) som
overordnet departement med styringsfunksjoner i forhold til underliggende etat, og JD som delvis
oppdragsgiver og overordnet departement for prosjekteier POD. For Taraldrud er det ingen slik
dualitet. JD har den fulle eierstyring og øvrige aktører er for dette forprosjekt underlagt dette
departement.
For Alna var prosjektrådet et rent rådgivende organ som kun forholdt seg til overordnete spørsmål,
ikke fattet beslutninger og hadde møter relativt sjelden. Styringsgruppen for Taraldrud er også
formelt rådgivende overfor prosjekteier. Men i realiteten har dette en faktisk styringsfunksjon ved
at forelagte saker legges frem til henholdsvis orientering, til etterretning eller beslutning, hvilket
bidrar til nødvendig forankring hos aktørene og styring overfor leverandøren. Det var også en
vesensforskjell i sammensetningen ved at brukerne var direkte representert i styringsgruppen ved
at OPD er medlem i denne, hvilket de ikke var for Alna.
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Estimert kostnad som gir 85 prosent sannsynlig for at man unngår overskridelse.
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For Alna leverte Statsbygg kvartalsvise rapporter til POD. Prosjektleder rapporterte månedlig
internt. Da nytt prosjektråd ble etablert i forbindelse med skisseprosjektet, la Statsbygg frem
månedsrapporter for dette. For Taraldrud rapporterer leverandør månedlig til styringsgruppen.
Rapportene for Taraldrud er langt mer omfattende og langt mer egnet som styringsunderlag enn
hva tilfellet var for Alna.
Både hos JD og POD lå organiseringen av forprosjekt Alna i linjen uten noen ressurs- og
kompetansestyrking av denne. For Taraldrud har JD styrket sin egen organisering og kapasitet
med en egen fulltids prosjektansvarlig og to rådgivere – en for eierstyring og en som
prosjektrevisor. Også i POD er den interne organisering styrket, særlig i forbindelse med
gjennomføringsfasen og forberedelse til drift, og gjennom et eget mottaksprosjekt.
I begge forprosjektene var det Nasjonal beredskapsressurs ved de fire avsnittene
Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten
som utgjorde brukerne. I forhold til forprosjekt Alna ble brukermedvirkningen i Taraldrud
forprosjektet styrket, både hos leverandørens og ved Oslo Politidistrikt sin deltagelse i
styringsgruppen.
I tabellen i vedlegg 1 er det gjort en detaljert sammenligning av de vesentligste karakteristika ved
forprosjekt Alna og forprosjekt Taraldrud.
Forprosjekt Taraldrud og vanlig praksis i byggeprosjekter i staten hvor Statsbygg er
involvert
I denne rapporten har vi sett på vanlig praksis før og etter januar 2017. I januar 2017 publiserte
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase – Veileder
oppdragsgivende departement, heretter omtalt som «KMD veilederen». De viktigste karakteristika ved
denne og forprosjekt Taraldrud er som følger.
KMD veilederen gir klare indikasjoner på hva som skal inngå i oppdragsbrevet som premisser for
forprosjektfasen, samt hvordan oppdragsgivende departement og Statsbygg sammen skal ha
kommet frem til de premisser som skal legges til grunn, og hva som skal inngå i
beslutningsgrunnlaget for forprosjektfasen. For Taraldrud utarbeidet oppdragsdepartementet et
eget dokument, Eiers føringer - Styringsdokument I. En viktig premiss for forprosjektet var den angitte
kostnadsramme. Det inngår ikke i KMD veilederen at det skal foreligge noen styrende
kostnadsramme ved oppstart forprosjekt, kun et kostnadsestimat.
KMD veilederen omtaler at oppdragsgivende departement skal avklare samfunns- og effektmål,
som skal inngå i beslutningsgrunnlaget for forprosjekt, men det er ingen referanse til
resultatmålene. I Eiers føringer for Taraldrud er resultatmålene og deres prioritering helt sentrale.
Den viktigste forskjell i organiseringen er at mens det i KMD veilederen er et skille mellom
oppdragsgivende departement med prosjektråd på den ene side og Statsbyggs egen organisering på
den annen side, så er hele prosjektorganisasjonen for Taraldrud lagt under Justisdepartementet som
har det samlede eierstyringsansvar.
KMD veilederen benytter ikke begrepet «prosjekteier», men deres omtale av oppdragsgivende
departement levner ingen tvil om at dette er prosjekteieren. For Statsbygg selv benyttes begrepet
«byggherre», som da er underlagt prosjekteier. Veilederen omtaler KMD sin rolle som overordnet
Statsbyggs, men det fremgår at eierstyring og endelige beslutninger om det enkelte prosjekt ligger
hos oppdragsdepartementet. For øvrig har veilederen en opplisting av oppgaver og roller for de
tre aktørene oppdragsdepartement, Statsbygg/byggherre og bruker. For Taraldrud er det først i
Styringsdokument II at man får en presisering av de tre aktørenes ansvar og oppgaver. Men dette
er ikke like klargjørende som i KMD veilederen.
KMD veilederen gjør det klart at ved oppstart skal oppdragsgivende departement opprette et
prosjektråd som skal ledes av departementet, samt sammensetningen av dette. Mandatet er å legge
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grunnlaget for beslutninger hos oppdragsdepartementet og/eller KMD, samt at prosjektrådet ikke
har egen beslutningsmyndighet. For Taraldrud er det opprettet en styringsgruppe som er et reelt
styringsorgan, selv om Justisdepartementet kan fravike styringsgruppens konklusjoner, dersom
departementet skulle finne det nødvendig.
For Taraldrud lå det fra starten inne at det skulle utarbeides et eget styringsdokument for
forprosjektfasen. Noe tilsvarende ligger ikke inne i Statsbyggsveilederen.
KMD veilederen presiserer at i forprosjektfasen skal prinsippet om kostnadsstyrt prosjektutvikling
legges til grunn. For Taraldrud tilsvarer dette den i Avropet fastsatte metode «Desing-to-cost». Men
det er en vesentlig forskjell ved at det for Taraldrud i Eiers føringer er gitt en kostnadsramme for det
forprosjekt som skal utarbeides. KMD veilederen omtaler ikke noen slik styrende kostnadsramme
for utviklingen av forprosjektet.
KMD veilederen gir også en presisering av hvordan endringshåndtering skal gjennomføres. En slik
presisering for Taraldrud fikk man da skisseprosjektet forelå ferdig.
En viktig side ved kostnadsstyrt prosjektutvikling / «Design-to-cost» er jevnlige estimeringer i
koplingen mellom designbasis og estimering som underlag for prosjektering og senere som
grunnlag for valg av løsninger. KMD veilederen omtaler at kostnadsestimat skal foreligge ved
fullføring av prosjektavklaringsfasen som grunnlag ved oppstart av forprosjektfasen, men
omhandler ikke den videre kostnadsestimering. For Taraldrud ble det totalt utført syv
kostnadsestimater i løpet av forprosjektet som del av «Design-to-cost» metoden.
KMD veilederen omhandler ikke organisering og kontraktstrategi for gjennomføringsfasen. Dette
ligger i Statsbyggs vanlige prosedyrer. For Taraldrud begynte man tidlig å arbeide med en
kontraktstrategi for tidlig entreprenørinvolvering og organisering av gjennomføringsfasen etter at
skisseprosjektet forelå.
KMD veilederen omtaler ikke suksessfaktorer og suksesskriterier, slik det gjøres i
Styringsdokument II for Taraldrud.
Forprosjekt Taraldrud og vanlig praksis privat sektor
Det er ingen ensartet metodikk for forprosjekter i privat sektor. I denne rapporten har det derfor
vært hensiktsmessig å gruppere byggevirksomhetene i forhold til forretningsmodell, dvs. en
kategorisering som tar utgangspunkt i hva som er den overordnede forretningside for eier, hvilken
type gevinst som skal realiseres og til hvilket tidspunkt dette skjer på. Overordnet kan prosjekter
grupperes etter tre ulike forretningsmodeller for prosjekteier:


Prosjekter utviklet for salg ved ferdigstillelse,



Prosjekter utviklet for utleie og



Prosjekter utviklet for egen virksomhet

For å kunne sammenligne vanlig praksis i privat sektor mot forprosjekt Taraldrud er de tre
modellene beskrevet i forhold til åtte temaer: hovedkarakteristika, optimalisering, eierstyring,
kompetansekrav, brukerinvolvering, gjennomførings- og kontraktstrategi, omfang- og
endringsstyring, kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier, gevinst og målprioriteringer.
Forprosjekt Taraldrud er gjennomført etter samme prinsipper som «Prosjekter utviklet for egen
virksomhet». I slike prosjekter er hovedmålet å forbedre kjernevirksomhetens konkurransekraft
gjennom god tilrettelegging og optimalisering av byggets effekt for bruker. Verdiskapingselementet
er sentralt i forprosjekt og avstemt mot investeringsrammer og løsninger prioriteres ut fra
kost/nyttevurderinger.
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I privat virksomhet vil graden av formalitet og struktur i slike prosesser være varierende.
Utarbeidelse av «business case» med eksplisitte målsettinger, krav til effekt og kvalitetsorienterte
prosjektstrategier er ikke nødvendigvis formalisert. Nasjonal – og internasjonal forskning indikerer
en manglende kompetanse på prosjekteiersiden, og dette har som konsekvens at prosjekter rent
generelt bare delvis lykkes i nå mål. Taraldrud-prosjektet skiller seg derfor positivt ut på flere
punkter i forhold til privat praksis. Dette gjelder først og fremst de formelle strukturer og prosesser,
krav til kompetanse på eier og prosjektsiden og ikke minst forprosjektets oppfølging og
kontinuerlige fokus på må- og bør-krav innenfor kostnadsrammen. Forprosjekt Taraldrud kan i så
måte ha overføringsverdi til privat virksomhet
Forprosjekt Taraldrud og beste praksis i komplekse prosjekter med høye krav til fremdrift
I rapporten er Taraldrud forprosjektet vurdert ut fra to perspektiver for «beste praksis» for
eierstyring: et normativt og teoretisk perspektiv med utgangspunkt i PRINC2®, og et empirisk
perspektiv knyttet til olje- og gass-sektoren.
I Taraldrud forprosjektet har man lagt til grunn og tilfredsstiller prinsippene i PRINCE2® for
eierstyring.
Taraldrud-prosjektets prosjektmodell er til en stor grad parallell med generiske modeller i olje- og
gass- sektoren. Det er klare likhetstrekk hva angår krav til optimalisering av løsninger med hensyn
til funksjonalitet og effekt for å sikre at prosjektets utfall er i tråd med forventninger.
I olje- og gassprosjekter er den forretningsmessige avkastning helt avgjørende. Beslutninger om
konsept og senere igangsetting gjøres på grunnlag av hvilket konsept som innenfor akseptabel
risiko har størst potensial for avkastning på investeringen. Det styrende element er følgelig ikke en
innledende kostnadsramme, snarere hvilken investering som gir den sikreste og beste avkastning
over tid.
I et offentlig prosjekt basert på bevilgning over statsbudsjettet er en slik tilnærming ikke mulig. I et
olje/gassprosjekt vil det være vilje til økning av investeringsrammen dersom et mer
kostnadsintensivt konsept åpenbart gir et positiv nytte/kost forhold. I et statlig prosjekt i denne
størrelsesorden må man i forprosjektet forholde seg til kostnadsramme fastsatt i KS1. Av denne
grunn har prosjekteier gitt Taraldrud-prosjektets totale kostnad prioritet foran tid og kvalitet.
Prinsippet om design-to-cost har følgelig vært styrende for prosjektutviklingen.
En potensiell konflikt mellom kvalitets – og kostnadsmål i et forprosjekt, er for Taraldruds
vedkommende blitt løst gjennom å prioritere kvalitet foran kostnad i forprosjektfasen. Dette har
hatt som konsekvens at forprosjektets gjennomføring er fokusert på optimalisering av løsninger
innenfor kostnadsrammen og man har derigjennom lykkes med å innfri alle «må-krav» og «børkrav».
Olje- og gassindustrien har over år utviklet metodikk og verktøy som skal forbedre og strukturere
prosesser. Både metodikk- og verktøy er utviklet for å kunne gjøre de riktige beslutninger til rett
tid for å sikre at prosjektets utfall blir i tråd med eiers forventning. Det er av interesse at Taraldrudprosjektet har lykkes med å ta i bruk metodikk og verktøy fra olje- og gassindustrien i et
byggeprosjekt på land. Dette har gitt strukturerte prosesser, gitt god oversikt over prosjektstatus
og dannet grunnlaget for gode beslutningsprosesser.

Forprosjekt Taraldrud og dets overføringsverdi
Gjennom følgeforskningsprosjektet har vi registrert flere sider ved forprosjektet som bør kunne ha
en overføringsverdi for gjennomføring av forprosjektet for ulike byggeprosjekter i staten.
Betydning av KVU og KS 1
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Det forelå ingen KVU og KS 1for Alna og da skisseprosjektet var fullført ble dette ikke videreført.
En KVU og KS1 ville sannsynligvis ha avdekket at tomtevalget Alna var uegnet.
«Design-to-cost» som metode for forprosjekt
Forprosjekt Taraldrud har vist at metoden «Design-to-cost» har vært viktig for å gi prosjekteier full
kontroll over prosjektets kostnadsutvikling gjennom hele forprosjektet. Denne metodens
suksessive og iterative optimaliseringsprosess med jevnlig oppdatering av designbasis og estimering
av kostnader har medført en utvikling av forprosjektet innenfor prosjektets kostnadsramme og
som tilfredsstilte den forventede funksjonalitet som lå i må- og bør- kravene for prosjektet.
Departementets eierstyring som prosjekteier
Forprosjekt Taraldrud har vist at eierstyring krever at prosjekteier er i kontinuerlig inngrep med
leverandør og har full informasjon om alle sider ved forprosjektets gjennomføring. For å kunne
utøve full eierstyring må blant annet følgende forhold være tilstede:


Departementet må ha tilstrekkelige ressurser til å kunne følge prosjektet og ha den
nødvendige informasjon for å kunne utøve reell eierstyring



Departementet må ha mulighet til å delta i interne arbeidsprosesser hos leverandøren som
prosjektmøter, prosjekteringsmøter og i andre prosjektrelaterte prosesser.
Departementet må selv utarbeide et måldokument som egner seg som styringsdokument
og som er så entydig og klart at alle aktører kan legge dette til grunn for sin virksomhet i
forhold til prosjektet. I et slikt styringsdokument er det viktig at man gir:
o klare og entydige samfunnsmål og effektmål og realistiske resultatmål for kostnad,
kvalitet og tid med prioritering av disse
o begrenset antall operasjonaliserbare må- og bør- krav som aktørene og særlig
brukerne kan legge til grunn i utviklingen av forprosjektet



Leverandørens tilrettelegging for departementets eierstyring og samhandling
Forprosjekt Taraldrud har vist hvordan leverandøren har lagt til rette for departementets
eierstyring, og hvor følgende erfaringer oppfattes å være viktige


Leverandøren må sikre at formell rapportering som månedsrapporter gir den nødvendige
styringsinformasjon.



Leverandørens organisering av prosjektgjennomføringen må være transparent slik at
prosjekteier kan følge denne. Viktige momenter kan være projektnedbrytningsstruktur,
arbeidsprosesser og leveranseplan.



Leverandøren bør ha fremdriftsplan, leveranseplan og beslutningsplan som prosjekteier
og styringsgruppen kan følge og fatte beslutninger i forhold til.



Departementet bør kunne følge leverandørens interne kvalitetssikring, usikkerhetsanalyser
og spesielle «reviews»

Styringsgruppens betydning
En av de viktigste overførbare erfaringer fra forprosjekt Taraldrud er betydningen av en riktig
sammensatt styringsgruppe med en reell styringsfunksjon og hvor de viktige styrende beslutninger
fattes. Medlemmenes eierskap for beslutninger og videreføring av disse er avgjørende for
prosjektets gjennomføring.
Reguleringsplanprosess og forholdet til omgivelsene
Mot slutten av forprosjektet fikk man betydelige utfordringer knyttet til anleggets støy for
omgivelsene. Anlegget var prosjektert i henhold til nasjonale normer og kommunale bestemmelser.
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Likevel var reaksjonene fra berørt befolking kraftige og truet anleggets konseptuelle løsning.
Prosjektorganisasjonen var dårlig forberedt og hadde ikke sett de utfordringer man kunne komme
til å stå overfor. Man manglet en kommunikasjonsplan for hvordan dette skulle takles. Dette ble
løst med en kombinasjon av åpenhet og fasthet fra aktørene på høyt nivå inklusiv politisk ledelse
og prosjekteringsgruppens evne til sammen med kommunene å finne korrigerende løsninger som
bedret støybildet.
Tidsbesparende tiltak
Forprosjekt Taraldrud hadde en opprinnelig tidsplan på 19 måneder og ble gjennomført på 17
måneder fra oppstart til endelig KS2 rapport. Dette er raskere enn for de fleste andre forprosjekter.
En av forklaringene for at man lyktes med å gjennomføre forprosjektet innenfor en slik stram
tidsplan er at man hadde noen tidsbesparende tiltak i forprosjektet og som kan ha overføringsverdi.
Parallelle prosesser, reguleringsplan, sluttføring forprosjekt og KS2: Et viktig karakteristikum ved
forprosjekt Taraldrud er at flere prosesser har foregått parallelt, hvilket har vært tidsbesparende for
gjennomføringen. Det var særlig viktig at man for tre viktige prosesser i forprosjektets sluttfase
fravek den vanlige sekvensielle prosess hvor man først starter KS2 når endelig forprosjektrapport
foreligger og etter at reguleringsplan er stadfestet. For forprosjekt Taraldrud foregikk disse
prosessene parallelt slik at man kunne få endelig KS2 rapport og derved avslutning av
forprosjektfasen raskere enn hva som er vanlig.
Kontraktstrategi - Tidlig entreprenørinvolvering med samspill innebar at entreprenøren ble
kontrahert før Stortingets beslutning om å gjennomføre prosjektet. Dette innebar at man kunne ha
en godt gjennomarbeidet totalentreprisekontrakt klar for signering rett etter stortingsbeslutning og
med byggestart 3 måneder deretter.
Eksterne kvalitetssikringer: For å sikre fremdrift ble de tre eksterne kvalitetssikringene (tomtevalg,
kontraktstrategi og KS2) planlagt med ekstern kvalitetssikrer og hovedkonklusjonene ble gitt i
presentasjonsform; selve rapportene ble levert senere. Varighet fra ekstern kvalitetssikrer mottok
dokumentasjon til hovedkonklusjonene forelå var henholdsvis to uker for tomtevalget, fem uker
for kontraktstrategi og fire måneder for ordinær KS2, noe som er uvanlig kort tid. Vedrørende
ekstern kvalitetssikring fikk man godkjent ett fravik fra normal praksis ved at det ble akseptert at
KS2 kunne starte uten at reguleringsplanen var stadfestet. Reguleringsplanen måtte imidlertid være
stadfestet før endelig KS2-rapport ble levert.
«Single purpose»-organisasjon hvor leverandør anskaffes i markedet og ikke gjennomføres
av statlig forvaltningsbedrift som for eksempel Statsbygg
Forprosjekt Taraldrud har vist at denne modellen kan være vellykket for et forprosjekt.
Intensjonene om Design-to-cost, eierstyring og parallellitet var slik at man neppe kunne ha
oppnådd Eiers føringer og forprosjektets resultatmål på noen annen måte enn med en single purpose
organisasjon.
Når det så gjelder betingelsene for at man skal lykkes med en slik «single purpose» organisering, er
følgende forhold knyttet til hvordan et departement skal kunne sikre at en slik modell viktige:


Departementet må ha en klar forståelse av hva prosjekteieransvar og eierstyring innebærer.



Prosjektet på være forankret på et høyt nivå med tilstrekkelig tid for aktiv eierstyring og
tilgang til politisk nivå.



Den interne prosjektenhet i departementet må ha en fulltids kompetent prosjektansvarlig
med god forståelse for både prosjektets innhold og høy kompetanse innenfor
prosjektgjennomførings.



Departementet må ha mulighet til å styrke sin interne kompetanse på særlige områder hvor
dette kan bli nødvendig.
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Departementet må kunne identifisere hvilket behov det har for ekstern styrking av sin egen
kompetanse med eksterne rådgivere. Dette må nedfelles i klare oppdrags- og rollebeskrivelser.
Departementet må kunne utarbeide en tilbudsinvitasjon som sikrer at tilbydere forstår
prosjekteiers forventninger til leverandørens tilrettelegging for prosjektets eierstyring
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1 Innledning
I desember 2017 gjorde Stortinget vedtak om etablering av et senter for Politiets Nasjonale
Beredskapsressurser (heretter omtalt som PNB).
Dette omfatter Beredskapstroppen,
Bombegruppen, Helikoptertjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret, som skal
lokaliseres til Taraldrud i Ski kommune, består blant annet av kontorlokaler, treningshus inkludert
basseng, skytehus skytebaner, SIBO (strid i bebygd område), helikopterhangarer og – landingsplass.
Stortinget vedtok prosjektet med en kostnadsramme på 2,62 mrd. kroner totalt (2017-kroner).
PNB sin historie går tilbake til 2001. Historien kan beskrives som å bestå av fire faser:
Fase 1 (2001 – 2012) Prosjektets forhistorie omfatter perioden fra 2001, da Stortinget ved
behandlingen av St. meld. nr. 51 (2000-2001) Helikopter i politiet besluttet (jfr. Innst. S. nr. 155 (20012002)) at det skulle etableres en døgnbasert politihelikoptertjeneste i Oslo-området, og frem til
høsten 2012, da Stortinget besluttet oppstart av planlegging av nytt beredskapssenter på Alna i
Oslo.
Fase 2 (2013 – 2014) Forprosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) Alna omfatter
perioden fra februar 2013, da Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga Politidirektoratet (POD)
i oppdrag å lede arbeidet med etableringen av nytt beredskapssenter for politiet på Alna og å gi Statsbygg i oppdrag
å stå som byggherre for prosjektet, frem til desember 2014, da skisseprosjektet forelå. Dette ble ikke
videført fordi det viste seg at tomten var uegnet på grunn av arealbegrensninger og nærhet til boligog industriområder, hvilket ville være utfordrende og kostnadsdrivende. Forprosjekt PNB Alna
var dermed avsluttet.
Fase 3 (2014 – 2016) Mellomperiode, er perioden fra mars 2014, da POD fikk i oppdrag av JD å
foreta en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere ulike alternativer for å øke politiets nasjonale
beredskap, frem til Finansdepartementets (FIN) avrop i mars 2016 av firmaet Metier for å levere
prosjektledelse for forprosjektering av PNB på Grønmo eller Taraldrud. JD, FIN og Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) hadde da høsten 2015 vurdert om den videre
prosjekteringen skulle gjennomføres av Statsbygg eller om arbeidet skulle lyses ut i markedet, og
konkludert med det siste.
Fase 4 (2016 – 2017) Forprosjekt Taraldrud er forprosjektfasen fra mars 2016 til Stortingets
beslutning i desember 2017om etablering av PNB på Taraldrud.
I forlengelsen av beslutningen om å gjennomføre forprosjekt Taraldrud som en «single-purpose»
organisasjon med firmaet Metier som leverandør, besluttet Finansdepartementet og
Justisdepartementet at gjennomføringen av forprosjektet skulle følges av et eget
følgeforskningsprosjekt. Bakgrunnen for dette er nedfelt i mandatet av 20. juni 2016 (se vedlegg
1):
Justisdepartementet har en ambisjon om å legge til rette for at Politiets nasjonale beredskapssenter blir et
«fyrtårn» når det gjelder levering av resultatmålene, og en ny tilnærming til prosjekteierstyringen er et viktig
element for å sikre dette.
Mandatet gir også formålet for følgeforskningsprosjektet
Concept programmet er engasjert av Justisdepartementet og Finansdepartementet for å dokumentere det som
skjer i forprosjektfasen. Det skal pekes på utfordringer underveis og suksesskriterier. Det skal derimot
ikke være en evaluering av forprosjektet. De medvirkende skal følge prosessene ganske tett. Det handler om
å trekke lærdom av det som skjer og beskrive hvordan man går frem fra prosjekteiersiden for å få frem et
vellykket prosjekt. Dette skal gi en nytteeffekt for Justisdepartementet og andre prosjekteiere i overordnet
styring av byggeprosjekter i fremtidige tilfeller. Ambisjonen fra FIN/JDs side er å demonstrere hvor godt
det kan gjøres når en benytter en modell basert på teori og beste praksis, og har en sterkt dedikert
prosjekteier.
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Det overordnete formål for følgeforskningsprosjektet er å dokumentere det som skjer i
forprosjektfasen for Taraldrud med fokus på eierstyring.
Eierstyringen i Taraldrud forprosjektet skal dokumenteres og så sammenlignes med hvordan denne
er i samsvar med


Statsbyggs utvikling av beredskapssenter på Alna



Vanlig praksis* i byggeprosjekter i Staten (spesielt Statsbygg) * ref Menon- rapporten om fire prosjekter
i Statsbygg regi6



Vanlig praksis i byggeprosjekter privat sektor



Beste praksis i komplekse prosjekter med høye krav til fremdrift

Følgeforskningsteamet har bestått av to seniorforskere tilknyttet Concept-programmet ved
NTNU. De har siden oppdraget startet i august 2016 og frem til januar 2018 arbeidet på følgende
måte:


Gjennomgang av underlagsdokumenter og dokumenter produsert i forprosjektfasen.



Deltakelse
på
styringsgruppemøter,
prosjektmøter,
prosjekteringsmøter,
usikkerhetssamlinger, kvalitetssikringsmøter og en rekke andre møter



Intervjuer med viktige personer i prosjektet og noen få utenfor prosjektet.

Fokus for følgeforskningen har, i samsvar med mandatet, vært organiseringen av forprosjektet og
gjennomføringen av dette.
Følgeforskerne har både sett på suksessfaktorene for at man lyktes, og hvilke utfordringer en har
erfart. Deretter har vi systematisk sammenlignet forprosjekt Taraldrud med annen praksis, og til
slutt vurdert overføringsverdien for andre statlige prosjekter. Denne rapporten oppsummerer
funnene.
Oppdraget har ikke inkludert å se nærmere på ytre forhold rundt prosjektet.
I kapittel 2 presenter vi de føringer som lå til grunn ved forprosjektets oppstart og hvordan
forprosjektet er gjennomført i forhold til resultatmålene for dette og hvordan forprosjektet har
ivaretatt eiers føringer for beredskapssenteret.
I kapittel 3 presenterer vi forprosjektets organisering og hvordan eierstyringen er søkt ivaretatt
gjennom organiseringen av forprosjektet.
I kapittel 4 beskriver vi informasjons- og beslutningsprosessene i forprosjektet og hvordan
eierstyringen er ivaretatt gjennom dette.
Leverandøren har organisert mye av sitt arbeid i ni arbeidsprosesser / hovedprosesser. Disse
beskrives i kapittel 5 og hvordan eierstyringen er ivaretatt i hver av disse.
Prosjekteier har gitt som en klar føring at forprosjektet skal gjennomføres som «Design-to-cost». I
kapittel 6 viser vi hvordan denne metoden er applisert i forprosjektet.
I kapittel 7 beskriver vi hvordan forprosjektet er gjennomført i forhold til fremdriftsplaner og
budsjett.
I kapittel 8 gjennomgår vi de føringer for gjennomføringsfasen av byggeprosjektet som ble etablert
i løpet av forprosjektfasen.

6

Kostnadsutvikling mellomKS1 og KS2 i byggeprosjekter, Menon-publikasjon nr. 38/2015
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I kapittel 9 presenterer vi våre konklusjoner og observasjoner om forprosjektfasen for Politiets
nasjonale beredskapssenter Taraldrud.
Da JD, FIN og KMD høsten 2015 vurderte om den videre prosjektering av PNB etter Alna skulle
gjennomføres av Statsbygg eller skulle lyses ut i markedet, og man besluttet å gå for det siste
alternativet, var dette også med en tanke på å høste erfaringer fra en slik annen organisering og
styring av arbeidet. For å kunne se disse erfaringene i et bredere perspektiv ble det i mandatet for
følgeforskningsprosjektet inkludert at dette skulle foreta en sammenlikning av forprosjekt
Taraldrud mot forprosjekt Alna, mot hva som er vanlig praksis i byggeprosjekter i Staten (spesielt
Statsbygg), vanlig praksis i byggeprosjekter i privat sektor, og beste praksis i komplekse prosjekter
med høye krav til fremdrift. Dette gjøres i kapittel 10.
Det er et siktemål at den valgte modell for forprosjekt Taraldrud skal gi lærdom om hvordan man
fra prosjekteiersiden kan få frem et vellykket prosjekt og hva som kan ha overføringsverdi for
tilsvarende prosjekter. I kapittel 11 har vi drøftet hvilke erfaringer fra planlegging og gjennomføring
av forprosjekt Taraldrud som kan ha denne type overføringsverdi.
De viktigste milepæler i gjennomføringen forprosjekt Taraldrud er:
2016 - 11. mars

Avrop av firmaet Metier om å levere prosjektledelse for
forprosjektering av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)
Taraldrud

2016 – 13. oktober

Regjeringen beslutter at PNB skal ligge på Taraldrud

2016 – 11. november Styringsgruppen beslutter konkurransestrategi totalentreprenør med
samspill – tidlig entreprenørinvolvering
2017 – 1. mars

Skisseprosjekt foreligger

2017 – 4. august

Konklusjoner KS2 rapport

2017 – august

Regjeringens budsjettkonferanse behandler PNB

2017 – 18. august

KMD stadfester reguleringsplan

2017 – 20. oktober

Endelig KS2 rapport

2017 – desember

Stortingsbeslutning om PNB

2018 – 25. januar

Kontraktundertegning
byggeprosjekt

2018 – januar

Tilkomst til tomt for supplerende registrering, kartlegging og
grunnundersøkelser som kan gjennomføres i henhold til plan.

2018 – 1. mars

Oppstart byggeprosjekt

2020 – 1. september

Overtakelse bygg

totalentreprenør

gjennomføring

Følgeforskningsprosjektet dekker perioden fra mars 2016 og ut januar 2018.

2 Føringer for forprosjektfasen og status ved dets avslutning
Forprosjektfasen er perioden fra avrop av leverandøren Metier i mars 2016 til Stortingets
beslutning i desember 2017 om å etablere Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. I
perioden frem til ferdig KS 2 i oktober 2017 var hovedfokus å ferdigstille selve forprosjektet. I
perioden deretter frem til Stortingets beslutning i desember 2017 var fokus å avklare alle forhold
som gjaldt gjennomføringsstrategien, et arbeid som var påbegynt allerede tidlig i forprosjektfasen.
Føringene for forprosjektfasen ble lagt i fire dokumenter:
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Politiets nasjonale beredskap Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) Dovre
Group, Transportøkonomisk institutt (25. august 2015)



Avrop for leverandøren Metier (11. mars 2016)



Eiers føringer - Styringsdokument I (15. juni 2016)



Styringsdokument II – Forprosjektfasen (30. september 2016)

2.1 Kvalitetssikringsrapport KS1
Hovedanbefalingene i KS1-rapporten var:
 Optimalisere omfang og sikre fleksibilitet
 Streng kostnadsstyring (kostnadsramme lik P50 og etablering av kuttliste)
 Etablere en overordnet sikkerhetsfilosofi for prosjektet
 Revurdere målprioritet, samt vurdere viktighet av fremdrift
 Utrede Grønmo og Taraldrud ytterligere før endelig valg av tomt
 Felles KS2 for bygg og brukerutstyr
KS2 rapporten konkluderer med at «anbefalingene fra KS1 er i stor grad ivaretatt i prosjektforberedelsene.»

2.2 Avrop for leverandøren
Avrop sier følgende om hvordan forprosjektet skal gjennomføres
Forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost», med utgangspunkt i kvalitetssikring av
beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) for politiets nasjonale beredskap. Forprosjekteringen skal
fokusere på optimalisering av tiltakets kost-/nytteforhold, med utgangspunkt i tiltakets livsløpskostnader.
I kapittel 6 er beskrevet hvordan Design-to-cost er fulgt i forprosjektet.
«Design-to-cost» betyr at prosjektomfanget skal styres innunder en absolutt kostnadsramme. Denne
ble satt til forventet kostnad fra KS1 på 2,5 mrd. kroner (2015) (se under).
Bakgrunnen for at forprosjektet skulle gjennomføres etter «Design to cost»-prinsippet, var erfaringene
med en sterk kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter. I rapporten
«Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter» som Menon Business Economics, ÅF Advansia,
DNV GL utførte for Statsbygg7 er et begrenset fokus på å holde investeringskostnadene på linje
med KS1-estimatene, samt mangel av et kostnadsmål i forprosjektfasen, trukket fram som viktige
faktorer til kostnadsvekst mellom KS1 og KS2.

2.3 Eiers føringer
I dokumentet Eiers føringer presenteres prosjektets samfunnsmål, effektmål, eiers krav (absolutte
krav og bør-krav), resultatmål for beredskapssenteret, resultatmål for forprosjekt, samt andre
føringer. Dette dokument er grunnlaget for eierstyringen i prosjektet. Under har vi sammenfattet
forprosjektets fullførelse i forhold til Eiers føringer.
Effektmål

Menon Business Economics, ÅF Advansia, DNV GL (2015) Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i
byggeprosjekter
7
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Rask, effektiv og sikker innsats for beredskapsressursene
Oppnåelsen av dette effektmål vil først kunne vurderes etter at beredskapssenteret er tatt i bruk.
Ved å sammenholde effektmålet og skal- og bør-kravene utviklet man dimensjonerende effektmål
for utviklingskonsept, bemanning og kapasitet. Effektmålene var et viktig underlag for utviklingen
av design-basis, slik dette er omtalt i kapittel 6.
Resultatmål beredskapssenteret
Oppnåelse av resultatmålene for beredskapssenteret vil først kunne vurderes når dette er ferdig
utbygget og satt i drift. I dette avsnittet vurderer vi kun i hvilken utstrekning man har lyktes i å
utvikle et forprosjekt som har ivaretatt de formuleringer om resultatmål som er gitt i Eiers føringer.
Resultatmål 1. Kostnad
Prosjektleder gis en kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner (2015-kroner) inklusiv mva, som skal inkludere
brukerutstyr og tomt. SIBO-landsby og innendørs skytebane skal inkluderes i planleggingsrammen, men
fremkomme som opsjoner for politisk behandling. Det vil bli fastsatt en entreprisekostnad som skal være
styrende for utarbeidelsen av skisseprosjektet.
I Styringsdokument III – Gjennomføring la forprosjektet frem for KS2 et kostnadsestimat P85 på 2 530
mill. kr (2017) inkl. mva. Dette var altså lavere enn kostnadsrammen i Eiers føringer.
Kostnadsrammen er omtalt nærmere i kapittel 6 om kostnadsestimering i prosjektet og KS2
rapportens konklusjoner om dette.
Figur 2.1 viser ulike kostnadsestimater fra KS1 i 2015 for Alna og Grønmo og utviklingen i
kostnadene for Taraldrud deretter frem til januar 2018 da kontrakt med totalentreprenør ble
undertegnet..

Figur 2.1 Utvikling fra KS1 2015 til undertegning totalentreprenør januar 2018.
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KS2-rapporten8 har en gjennomgang av forprosjektets utvikling fra KVU/KS 1 til fullført
forprosjekt.
Tabell 2.1 viser utviklingen fra KS1 for Grønmo til KS 2 for Taraldrud, som var en reduksjon på
14 prosent.
Tabell 2.1

Kostnadsutvikling KS1 – KS2 (mill. kr 2017)
KS1 Grønmo
KS2 Taraldrud
P50
2 560
2 200
Kilde: KS2 rapport

Differanse
- 14 %

Figur 2.2 viser at gjennomsnitt for 15 prosjekter som har vært gjennom KS1 og KS2 har en
kostnadsvekst på nær 40 pst og de fem byggeprosjekter som inngikk i rapporten «Kostnadsutvikling
mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter» (Menon 2015), som hadde en kostnadsvekst på nær 60 pst.

Politiets nasjonale beredskapssenter – Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2),
Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, Oslo 10. oktober 2017.
8
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Figur 2.2

Kostnadsutvikling fra KS1 til KS2
PNB
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Kilde: KS2 rapport
Resultatmål 2. Kvalitet
Eiers føringer oppgir absolutte krav og bør krav for beredskapssenteret. Disse bygger på de krav
som brukerne var med på å formulere i forbindelse med forprosjekt Alna. Disse ble lagt til grunn
ved utformingen av dimensjonerende effektmål og i gjennomføringen av hovedprosessene i
forprosjektet, særlig tomtevalg, design basis, prosjektering og reguleringsplanen, slik dette er
nærmere omtalt i kapittel 6.
Under har vi sammenfattet hvordan og i hvilken utstrekning forprosjektet har ivaretatt disse
kravene.
Ra
KRAV

INNFRIELSE KRAV

ABSOLUTTE KRAV
1. Beredskapstroppen,
bombegruppen, Innfris gjennom det konsept som er utarbeidet
helikoptertjenesten
og
kriseog
gisselforhandlertjenesten skal samlokaliseres på et
beredskapssenter
2. Beredskapssenteret skal driftes 24/7

Fullt ut innfridd

3. Responstid: Andel gripbare ressurser må være Innfris fordi det vesentlige av treningen foregår
tilstrekkelig for høyeffektiv (klargjøringstid og ved beredskapssenteret og ikke andre steder.
kapasitet) aksjon
Dette betyr høy grad av tilgjengelighet til
beredskapsressursene.
4. Responskvalitet: God tilgang på treningsfasiliteter Innfridd
på
grunn
av
samlede
med tilstrekkelig kapasitet, for individuell trening treningsfasiliteter som muliggjør rask respons.
og samvirketrening
5. Raske og fleksible utfartsveier

Innfridd med minimum tre utfartsveier.

6. Flyoperative krav for utfordrende sikt- og Fullt ut innfridd.
værforhold skal ivaretas
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7. Mulighet for landing9 av større helikoptre med Innfridd
transport- og løftekapasitet
BØR-KRAV
1. Mulighet for å stasjonere10 større helikoptre med Innfridd.
transportkapasitet, herunder hangarfasiliteter
2. Nødvendig fleksibilitet mht. fremtidige behov

Innfridd på grunn av tomtens størrelse med
reservearealer

3. Ikke gi store støyplager for naboer

Alle statlige retningslinjer og
kommunedelplaner er innfridd

krav

i

4. Forlegnings- og treningskapasitet for personell Innfridd
utenom de nasjonale beredskapsressursene
Som det fremgår ble samtlige krav innfridd.
Resultatmål 3. Tid
Det tas sikte på at beredskapssenteret skal være klart for innflytting i løpet av 2020.
Sentralt styringsdokument III – Gjennomføring har en fremdriftsplan med en gjennomføringsstrategi om
at beredskapssenteret skal være operativt innen utgangen av 2020 og med overtakelse bygg 1.
september 2020.
Figur 2.3 viser planlagt tid fra ferdig KS2 til ferdig bygg for PNB sammenliknet med et
gjennomsnitt for andre ferdigstilte byggeprosjekter. Denne er 2 ½ år kortere enn gjennomsnitt
for byggeprosjekter.
Figur 2.3

Gjennomsnittstid fra KS2 til ferdigstillelse for store statlige investeringsprosjekter

Kilde: KS2 rapport
Resultatmål forprosjektet
Resultatmål 1 Kvalitet
Resultatmålet «kvalitet» består av tre komponenter som er nærmere omtalt under

Kravet skal forstås slik at det skal være tilrettelagt for at de nasjonale beredskapsressursene lett kan motta bistand
fra forsvaret, ev. redningshelikopter.
10 Kravet skal forstås slik at det bør være tilrettelagt for at de nasjonale beredskapsressursene selv kan råde over
helikopter med transportstøtte
9
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a. Passere KS2 uten vesentlige merknader
Endelig KS2 rapport forelå 10. oktober 2017. Foreløpige konklusjoner var blitt presentert på et
møte 4. august 2017. Dette var en forutsetning for at JD kunne legge prosjektet frem på
Regjeringens budsjettkonferanse i august. Konklusjonene som var blitt lagt frem ble drøftet i
Styringsgruppen og med kvalitetssikrer 16. august og første utkast ble forelagt 22. september og
endelig KS2 rapport forelå 10. oktober.
Konklusjoner og anbefalinger i KS2 rapporten inneholdt ikke vesentlige merknader som skulle
kunne være til hinder for at forprosjektet kunne legges frem for Stortinget til beslutning.
b. Høy funksjonell kvalitet
Det vises til oppnåelse av skal- og bør- kravene som er omtalt overfor. Alle kravene er innfridd.
c.

Prosjektert innenfor forventningsverdien i KS1-rapporten

KS1-rapporten hadde en forventningsverdi (P50) for Grønmo og Grønmo minimum (som var den
anbefalte lokalisering i KVU’en) på henholdsvis 2 580 og 2 310 mill. kr. 2015 (eksklusivt
brukerutstyr).
Ved oppstart av forprosjekt Taraldrud våren 2016, ble det etablert en kostnadsramme som
september 2017 er prisjustert til 2 640 mill. kr, som er den som er anbefalt i KS2 rapporten.
I forhold til KS1rapporten har beredskapssenteret på Taraldrud hatt en positiv kostnadsutvikling
med en reduksjon i forventet kostnad, slik det er vist i tabell 2.1. I KS 1 rapporten fra 2015 var
P50 kostnadsramme i 2017 kroner 2 560 mill., mens denne i KS 2 rapporten fra oktober 2017 er
2 200 mill. (eksklusiv tomt og brukerutstyr). Dette er, som tidligere nevnt, en reduksjon på 14
prosent.
Som nevnt over og til sammenligning kan nevnes at en undersøkelse av 15 statlige
investeringsprosjekter som har vært gjenstand for KS1 og KS2, har hatt en gjennomsnittlig
kostnadsvekst på 40 prosent mellom de to kvalitetssikringspunktene. Det vises for øvrig til omtalen
av kostnadsestimeringen i kapittel 6.
Resultatmål 2 Tid
Resultatmålet «tid» består av to komponenter: Ferdig KS2 og Regjeringens budsjettkonferanse.
a. Ferdig KS2 innen 1.11.2017
Endelig KS2 rapport forelå 10. oktober 2017. En så kort periode på vel to år fra KS1 rapport 26.
august 2015 til KS 2 20. oktober 2017 er nær tre år kortere enn gjennomsnitt for byggeprosjekter
som har vært gjennom KS1 og KS2.
Ved to anledninger er ferdigstillelsesdatoen for KS2 fremskyndet. Første gang var dette på
styringsgruppens møte 17. november 2016, da datoen ble fremskyndet til 1. oktober 2017. Andre
gang var det på styringsgruppens møte 22. februar 2017, da datoen for ferdigstilt KS2 ble satt til 1.
september 2017. Bakgrunnen for denne fremskyndelsen var at man ville sikre å kunne nå
regjeringens og stortingets beslutningskalender for å sikre endelig vedtak om prosjektet innen
utgangen av året. Utkast til KS2 rapport forelå 22. september og endelig KS rapport 10. oktober
2017.
b. Det skal foreligge tilstrekkelig informasjon til at tiltaket kan tas til behandling på Regjeringens
budsjettkonferanse august 2017
Prosjektet ble lagt frem på Regjeringens budsjettkonferanse i august 2017 og inngikk i
statsbudsjettet for 2018. Dette kunne man gjøre fordi man aksepterte å legge til grunn for
fremlegget til budsjettkonferansen kvalitetssikrers konklusjoner, som ble presentert 4. august, i
forvisning om at dette samsvarte med den endelige KS2 rapporten.
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Resultatmål 3 Kostnad
a. Innenfor et budsjett på 100 mill. kroner ekskl. mva. (inklusiv prosjektsikkerhetsleder, eksklusiv
kvalitetssikring KS2)
Forprosjektet var ferdigstilt 1. september 2017 til en totalkostnad på 83,3 mill. kroner, 16,7 mill.
kroner under budsjett. Det vises for øvrig til omtalen i avsnitt 7.3 av budsjett og kostnadsstyring i
forprosjektet.
Andre føringer
Eiers føringer hadde også noen andre føringer, hvorav to var viktige:


Det skal utarbeides kuttliste, der funksjoner og kvaliteter med usikker nytteverdi identifiseres.
I Sentralt styringsdokument III – Gjennomføring inngår en kuttliste med tiltak for til sammen 534
MNOK og en plussliste med tiltak for til sammen 49 MNOK.



Som en del av forprosjektet skal det utarbeides plan og budsjett for drift og vedlikehold.
En slik plan og budsjett ble utarbeidet, se kapittel 6 og inngikk i grunnlaget for KS2
rapporten og er vurdert i denne. Det vises for øvrig til nærmere omtale i avsnitt 8.2.4.

2.4 Styringsdokument II – Forprosjektfasen
Styringsdokument II - Forprosjektfasen
Første utgave forelå 30. september 2016 og ble behandlet av styringsgruppen 12. oktober, som
hadde en utførlig drøfting og gav sine innspill, hvoretter endelig utgave av 27. november forelå.
Styringsdokument II - Forprosjekt er grunnlagsdokumentet for leverandørens gjennomføring av
forprosjektet. Det bygger på tidligere planer og dokumenter, og er å oppfatte som en avtale mellom
leverandør og eier, og et grunnlag for eiers kontroll med leverandørens organisering og
gjennomføring av forprosjektet og eierstyringen av dette.
Under er kort kommentert de viktigste avsnitt i Styringsdokument II - Forprosjekt og deres betydning
for eierstyringen.
1.

Overordnede rammer

Her presenteres mandatet for forprosjektet og Eiers føringer
I avsnittet presenteres også suksesskriterier og suksessfaktorer.
prosjekteier, hvor det heter:

Første suksessfaktor gjelder

Prosjekteier: Kontinuerlig forankring av prosjektet hos prosjekteier, herunder 1) Prosjekteiers evne til å
fatte beslutninger, utfordre og støtte prosjektledere hos leverandør, og 2) kontinuitet på nøkkelpersonene
Denne suksessfaktor viser klart den betydning både eier og leverandør tillegger eierstyringen i
prosjektet.
2.

Strategi og styringsbasis for forprosjektet

Det viktigste avsnitt for eierstyring er Gjennomføringsstrategi med hovedleveranser, milepæler og
beslutningspunkter.
Dette kapittel har også en presentasjon av prosjektnedbrytningsstrukturen for forprosjektet. Dette
utgjør grunnlaget for organisering, planlegging og budsjettering.
Kapitlet presenterer også budsjettet for forprosjektet. Dette er nærmere omtalt i avsnittene 7.3.
3.

Organisering og ansvarsdeling i forprosjektet
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Dette omfatter prosjekteier, bruker og leverandør.
Et særlig viktig avsnitt er Rapportering til og involvering av prosjekteier:


Månedsrapport oversendes senest 10. i hver måned. Rapporten skal fokusere på status for fremdrift og
kostnader, samt topp-10 usikkerheter med tiltak og avvik fra planer



Styringsgruppemøte holdes jevnlig (4-6 ukers mellomrom)



Utvalgte leveranser sendes til godkjenning av prosjekteier



Øvrige dokumenter sendes til kommentar/innspill



Alle styrende dokumenter tilgjengeliggjøres for prosjekteier i prosjektrommet «MyProjects»



Prosjekteier (prosjektansvarlig og/eller rådgivere) deltar i ulike prosesser og møter

4.

Prosjektstyringsbasis for totalprosjektet

Dette omfatter


Arbeidsomfang totalprosjektet
Dette omtales i designbasis.



Kostnadsestimater og overordnet styring av kostnadsestimering



Tidsplaner og planlegging

Styringsdokumentet omhandler også en del andre forhold av betydning for gjennomføringen av
forprosjektet. Av disse er særlig følgende av betydning for eierstyringen:


Prosjektledelsens beslutningsplan
Denne viser en oversikt over saker som skal fremlegges for styringsgruppen til 1)
beslutning, 2) etterretning og 3) orientering. Sakene legges frem i form av kortfattede
notater iht. fastlagt mal, og skal være forankret hos relevante aktører i forkant.
Beslutningsplanen eies av leverandøren og justeres i samråd med prosjekteier.
Ettersom beslutningsplanen er underlaget for styringsgruppens beslutningsprosess, er
denne også et viktig underlag for dialog mellom leverandør og eier.



Leverandøren har to leveransematriser – en for prosjektledelsen og en for
prosjekteringsgruppen
Disse leveransematrisene, som oppdateres kontinuerlig, inngår i månedsrapportene

3 Organisering og aktørenes roller
Figur 3.1 beskriver forprosjektets struktur og aktørene i dette i forprosjektfasen, som er nærmere
omtalt i de følgende avsnitt. (Dette er en skisse og ikke et organisasjonsdiagram).

30

Figur 3.1 Forprosjektets struktur og aktører
Forprosjekt Taraldrud - Struktur
Prosesser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FIN

Eier (JD)

Tomtevalg
Statlig reguleringsplan
Brukermedvirkning
Designbasis
Estimering
Prosjektering
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Tomteerverv
FDV

Politi-avd
Avd. dir
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Styringsgruppe:

•
•
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JD (Leder)
Rådgivere
POD
OPD
FIN (Observatør)

Leverandør
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- Eierstyring
- Prosjektrevisor

POD
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Prosjektleder

1
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Prosesseansvarlige
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PG

PFT
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9

PIT

ARK
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RIB
LARK

RIV

PGM
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U
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Annet

BT

RIE

HT

BG

KGF

Spesial

POD – Politidirektoratet, OPD – Oslo Politi Distrikt, NB –
Nasjonal Beredskapsressurs, BT – Beredskapstroppen, HT –
Helikoptertjenesten, BG – Bombegruppen, KGF – Krise- og
gisselforhandlings tjenesten

PGM – Prosjektgruppemøte, PM – Prosjektmøte, U –
Usikkerhetssamling, RP – Review Program,

3.1 Justisdepartementet
Politiavdelingen
JDs organisering omfatter:


Ekspedisjonssjef politiavdeling:
Prosjekteier, som opptrer på vegne av regjering og statsråd og forankrer prosjektet oppover
til statsråden. Han er leder av styringsgruppen (se avsnitt 4.6).



Avdelingsdirektør politiavdeling:
Stedfortredende prosjekteier.



Fagdirektør:
Prosjektansvarlig på full tid.



Seniorrådgiver med delegert myndighet for alt som gjelder sikkerhet (lokaler og nett) og
støtte i forbindelse med utforming og inngåelse av større kontrakter som for
prosjekteringsgruppen, entreprenør og byggherrestøtte.

Justisdepartementets rådgivere
JD har styrket sin egen kompetanse ved å engasjere to rådgivere, en for eierstyring (anslått til 600
– 800 timer) og en prosjektrevisor (anslått til 1 800 – 2 200 timer). Rådgivernes oppgaver ble
beskrevet i utlysningsteksten (30. november 2015) og en nærmere beskrivelse i et eget brev (1. mars
2016).
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Rådgiverne, med en ramme på til sammen mellom 2 400 og 3 000 timer, innebærer en betydelig
styrking av prosjekteiers kompetanse og kapasitet. Faktisk medgått tid for de to rådgiverne i
forprosjektperioden var ca. 2.500 timer. De har vært avgjørende for prosjekteiers mulighet til å
utøve den eierstyring man har ønsket og har fungert som prosjekteiers øyne inn i prosjektet. For
begge rådgiverne var hensikten at disse skal gi JD den nødvendige informasjon og råd JD trenger
for å styre prosjektet.
Fra prosjekteiers side blir det understreket at det var meget viktig å sikre kompetanse-både innenfor
eierstyring og prosjektgjennomføring.
De to rådgiverne utøvet ulike funksjoner og med litt forskjellig arbeidsform.
Rådgiver eierstyring:
 Overordnete strategiske veivalg
 Spesielle områder knyttet til hans særlige erfaring:
o Usikkerhetsanalyse
o Kontraktstrategi
 Delta i styringsgruppen
 Rådgivning som sparringspartner overfor leverandørens prosjektleder, både på prosess,
utvalgte temaer og strategiske valg (JD har bevisst gitt ham denne funksjon for å sikre og
forbedre prosesser og valg)
 Bidra med innspill (notater) på utvalgte viktige temaer
 Utarbeide notater som han selv ser behov for til prosjekteier om
o Overordnet status
o Viktige temaer og forslag til handling
 Lite kontakt med prosessansvarlige
 Utøve sin rådgivning primært muntlig men også faglige notater
Prosjektrevisor:
 Sikre tilstrekkelig detaljert informasjon slik at eier har den nødvendige informasjon for å
kunne utøve eierstyring
 Delta i styringsgruppe
 Delta på prosjektmøter
 Særskilt ansvar i forhold til prosjektering og deltar i prosjekteringsgruppens ukentlige møter
 Utarbeide notater til prosjekteier i forkant av styringsgruppemøter
 Utarbeide notater som han selv ser behov for til prosjekteier om
o Overordnet status
o Viktige temaer og forslag til handling
 Betydelig kontakt med prosjekteier, prosjektleder og prosessansvarlige,
 Oppfattes som en betydelig ressurs pga av hans kompetanse (bygningstekniske kompetanse
og erfaring fra gjennomføring av prosjekter)
 Rådgivning for flere av de prosessansvarlige hos leverandør, særlig
o Brukeransvarlig
o Prosjekteringsgruppen
 Utøve sin rådgivning både muntlig og skriftlig
Den type kompetanse man trenger er ikke bare avhengig av faglig kompetanse, men også de
personlige egenskaper for å kunne utøve denne type rådgivning. Begge rådgiverne var selvstyrte
og foretok sine prioriteringer. De fremstår som et team med litt ulike, men med supplerende
oppgaver og fokus.
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Fra leverandøren opplevdes de to rådgiverne som verdifulle på flere måter:


Rådgivernes egen faglige kompetanse inn i prosjektet.



Kommunikasjonskanal med eier: begge veier:
o Formidling og klargjøring av eiers føringer (fortløpende)
o Formidlingskanal fra prosjektet til eier (fortløpende)

Den kommunikasjonsform som oppleves å være best, er dialog og sparringspartner og mindre
skriftlige reaksjoner.
De to rådgivernes ulike funksjoner i forhold til prosjekteiers mulighet til å utføre eierstyring
kommer særlig til uttrykk i deres innspill og dialog med prosjekteier i forbindelse med
forberedelsene til møtene i styringsgruppen.

3.2 Aktører i politiet
Politidirektoratet (POD)
Innledningsvis var PODs rolle noe uklar. Men høsten 2016 drøftet leverandøren med POD deres
ansvar og ble enig om et opplegg som var en styrking og som ble fremlagt for styringsgruppen 17.
november 2016 og omfattet PODs ansvar i forhold til (se nærmere om dette i 8.2.4):


Virksomhetsutvikling



Mottaksprosjekt



Drift

I POD er prosjektet forankret i Avdeling for krise og beredskap. Lederen av denne er medlem i
styringsgruppen, og således direkte involvert i eierstyringen av prosjektet.
I denne avdelingen er det Politioperativ seksjon som har den direkte kontakt med prosjektet.
Innledningsvis deltok personer derfra i de brukerprosesser som var knyttet til dimensjonerende
effektmål som grunnlag for designbasis og som fortsatte videre i forhold knyttet til brukerutstyr,
gjennomføring og drift.
Når byggeprosjektet er fullført, vil POD ha det formelle forvaltningsansvar på vegne av staten som
eier, hvilket innebærer å være premissgiver og bevilgende myndighet, og således utøve en
eierfunksjon. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 8.2.1.
For å forberede utøvelsen av denne fremtidige eierfunksjonen har POD etablert et mottaksprosjekt
med en fulltids ansatt prosjektleder i den samme Politioperativ Seksjon. (Se nærmere avsnitt 8.2.4
om PODs rolle i gjennomføringsfasen).
Oslo Politidistrikt (OPD)
Det er Nasjonal Beredskapsressurs (NB), underlagt Oslo Politidistrikt, som er den fremtidige
bruker av beredskapssenteret, med sine fire avsnitt:


Beredskapstroppen (BT)



Helikoptertjenesten (HT)



Bombegruppen (BG)



Krise- og gisselforhandler tjenesten (KGF)
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Deres rolle i prosjektet har vært å fremme sine behov og avveie disse innenfor prosjektets totale
rammer.
Ettersom Nasjonal Beredskapsressurs er organisatorisk underlagt Oslo Politidistrikt er
Politimesteren i Oslo medlem av styringsgruppen. OPD ble etter hvert styrket med en egen
prosjektleder. (Se nærmere avsnitt 8.2.1 om OPDs rolle i gjennomføringsfasen).
Politiets fellestjeneste (PFT)
Virksomhetsområdet Eiendom i Politiets fellestjeneste (PFT) vil i driftsfasen, fra godkjent
ferdigstillelse, inneha rollen som Forvalter med ansvar for planlegging, leveranse og oppfølging av
alle FDVUS-tjenester. PFT ble derfor en viktig aktør i utformingen av FDVUS strategien og
mottaksprosjektet (se nærmere om dette i avsnitt 8.2.4).

3.3 Andre departementer
Finansdepartementet (FIN)
Finansdepartementet var en sentral aktør i å avklare at forprosjektet ikke skulle gjennomføres av
Statsbygg. Det var FIN som muliggjorde en direkte kontrahering av Metier under sin Rammeavtale
med firmaet om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt
prosjektalternativ.
FIN var sentral i utforming av Eiers føringer og er aktiv som observatør i styringsgruppen. FIN har
vært en viktig støttespiller for prosjekteier i utøvingen av eierstyringen, særlig som rådgiver i
styringsgruppen og tilgjengelig rådgiver etter behov.
FIN var også viktig for at man fikk anledning til å starte KS2 prosessen før forprosjekt var fullført
og reguleringsplan stadfestet, slik at man fikk en parallell prosess for disse elementene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
KMD er reguleringsmyndighet for den statlige reguleringsplan og stadfester denne. Det var et nært
samarbeid mellom JD og KMD under hele reguleringsplanprosessen og i forlengelsen av denne i
forbindelse med ulike myndighetsprosesser.
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Deler av anlegget ligger innenfor markagrensen i henhold til Markaloven, som forvaltes av KLD.
KLD bidro med de nødvendige avklaringer i den forbindelse.

3.4 Berørte kommuner
Ski kommune
Ski kommune er vertskommune
Oppegård kommune
Oppegård kommune har befolkning som blir berørt av tiltaket. Det dreier seg om støy og tilgang
til friluftsområder.
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Oslo kommune
Oslo kommune har befolkning som blir berørt av tiltaket. Det dreier seg om støy og tilgang til
friluftsområder
Kommunene har vært aktive aktører i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og avklaring av
avbøtende tiltak i forbindelse med dette og videre i behandling av byggesøknader og oppfølging av
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP). Se nærmere omtale i kapittel 5.

3.5 Leverandørens egen organisering
Leverandørens organisering (se figur 3.1) er basert på prosjektets nedbrytningsstruktur som er
videreført til organiseringen av prosjektets arbeid i arbeidsprosesser som er knyttet opp mot
leveranse- og beslutningsplan. Arbeidsprosessene var: tomtevalg, statlig regulering og
myndighetsprosesser, brukermedvirkning, designbasis, kostnadsestimering, prosjektering,
kontraktstrategi, tomteerverv, og forvaltning, drift og vedlikehold. Disse ni arbeidsprosessene er
nærmere omtalt i kapittel 5.
For hver av hovedprosessene er det definerte prosesser og leveranser. Fremdriftsplan viser
avhengigheter mellom de ulike prosesser.
Denne oppgavebaserte organisering fra nedbrytningsstruktur til arbeidsprosesser og til
fremdriftsplan gjør det mulig for eier å ha den overordnede oversikt over prosjektet og delta i
aktiviteter hvor leverandør og eier oppfatter at eiers involvering er viktig for å sikre prosjektets
eierstyring.
Leverandørens prosjektorganisasjon består av følgende nivåer:


Prosjektleder med tilknyttede medarbeidere. Her ligger også usikkerhetsstyring.



Prosessansvarlige med tilknyttede medarbeidere



Prosjekteringsgruppen underlagt Metiers prosjekteringsleder

Hos leverandøren er det noen møter som er svært viktige i et eierstyringsperspektiv:
Prosjektmøte
Det avholdes jevnlig prosjektmøte med alle prosessansvarlige og øvrige nøkkelpersoner – hver eller
annen hver uke. JDs rådgiver prosjektrevisor deltar på disse som observatør. Særlig viktig er
prosjektmøte i forbindelse med ferdigstillelse av månedsrapporten.
Prosjekteringsmøte
Det avholdes jevnlig møter for prosjekteringsgruppen med leverandørens prosjekteringsleder –
hver eller annenhver uke. JDs rådgiver prosjektrevisor deltar på disse som observatør.
Usikkerhetssamlinger
Det gjennomføres usikkerhetssamlinger jevnlig med basis i leverandørens usikkerhetsregister. Her
deltok alle prosessansvarlige samt JDs prosjektansvarlige og rådgiverne.
Møter i tilknytning til review programmet
Review programmet er omtalt i avsnitt 4.1. Både JDs prosjektansvarlige og de to rådgiverne deltar
på møter i tilknytning til dette
Andre møter
Leverandøren tok initiativ til et stort antall møter i tilknytning til ulike elementer og prosesser i
prosjektet. JDs prosjektansvarlige og de to rådgiverne ble holdt orientert om disse møtene og
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deltok ettersom de mente dette var formålstjenlig. Etter hvert ble omfanget av slike møter ganske
stort.

3.6 Styringsgruppen (SG)
I Eiers føringer blir det vist til at forprosjektet skal ha en styringsgruppe.
JD hadde vurdert ulike utkast til mandat med blant annet forskjellig detaljeringsnivå. Man endte i
samråd med rådgiver opp med den versjon som styringsgruppen selv sluttet seg til i sitt første møte
16. september 2016.
Sentrale elementer i mandatet er:




Prosjektets eier er Justis- og beredskapsdepartementet v/Politiavdelingen.
Styringsgruppen er prosjekteiers rådgivende organ og skal støtte prosjekteier i å styre prosjektet på overordnet
nivå.
Styringsgruppen er ansvarlig for:
Kvaliteten på beslutningsgrunnlaget som legges fram for politisk behandling
Å sikre oppnåelse av effekt- og styringsmål samt innfrielse av suksesskriterier
o At prosjektet optimaliseres innenfor de definerte rammene
o Å avklare og formidle mål og rammer for gjennomføring av prosjektet
o
o





Styringsgruppen fastlegger rapporteringsformat og frekvens.
Prosjektleder er ansvarlig for å legge frem beslutningsunderlag og saker til orientering
Presentasjon av styringsgruppens medlemmer med deres funksjon og rollebeskrivelse

Styringsgruppens sammensetning er:


Prosjekteier JD



Stedfortredende prosjekteier JD



Prosjektansvarlig JD



Avdelingsdirektør POD (representerer anleggets eier etter ferdigstillelse)



Politimester (Representerer primærbrukeren)



JDs strategiske rådgiver



JDs prosjektrevisor / - controller



Finansdepartementet møter som observatør (se også avsnitt 3.6 under)

Styringsgruppen er et rådgivende organ som fatter beslutninger, men det formelle ansvaret for disse
beslutningene ligger ikke hos styringsgruppen, men hos ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, som
er styreleder og representerer prosjekteier. Men selv om styringsgruppen formelt er et rådgivende
organ for prosjekteier, oppfatter det seg som et reelt beslutningsorgan. Saker blir da også forelagt
styringsgruppen til beslutning. Se nærmere omtale i avsnitt 4.6.
Styringsgruppen for dette prosjektet er et mer reelt styringsorgan enn hva som er vanlig, hvor
styringsgruppen ofte er rent rådgivende og derfor gjerne omtales som et prosjektråd.
Styringsgruppen er det viktigste formelle organ for utøvelse av eierstyring overfor leverandør og
de underliggende forvaltningsnivåene POD og OPD. Det er her leverandør må «stå til rette»
overfor prosjekteier, som sammen med øvrige medlemmer av styringsgruppen sikrer den formelle
eierstyring av forprosjektet. Styringsgruppens mandat er derfor svært viktig for eierstyringen.
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I tillegg til det som kommer til uttrykk i mandatet, er det viktig for prosjekteier å forankre prosjektet
hos de to forvaltningsnivåene POD og OPD via styringsgruppen.
Styringsgruppen oppfattes som den viktigste kanal og instrument for JDs utøvelse av eierstyring i
forhold til leverandør, POD og OPD. JD har uttrykt at det oppfatter styringsgruppen som det
utøvende organ for sin eierstyring.
Forut for styringsgruppemøter avholdes det formøte hvor JDs egen saksbehandler og de to
rådgiverne orienterer prosjekteier.
Styringsgruppen blir videreført til gjennomføringsfasen, med noen endringer som det er redegjort
for i avsnitt 8.2.1.

4 Informasjons- og beslutningsprosesser
4.1 Leverandørens tilrettelegging for eierstyring
Leverandøren har på flere måter lagt til rette for prosjekteiers eierstyring i prosjektet.
Leverandørens underlagsdokumenter


Overordnet fremdriftsplan



Enkeltplaner for hver av hovedprosessene



Beslutningsplan



Leveranseplan



Helse, miljø og sikkerhetsplan som muliggjør eiers utøvelse av sitt ansvar i samsvar med
HMS lovgivning og internkontrollforskrift



Saksdokumenter til styringsgruppen

Månedsrapporter
Månedsrapportene har stort sett fulgt den samme disposisjon:
1.

Prosjektdata

2.

Sammendrag

3.

Leveranser og status på prosesser

4.

Forprosjektet – Kostnader og prosesser
4.1.

Kostnader

4.2

Inntjent verdi (kostnad og fremdrift) «Earned value»
Kom med fra januar 2017 etter anmodning fra styringsgruppen om å få frem
gevinstrealiseringen i forprosjektet.

5.

Totalprosjektet
5.1

Kostnader totalprosjektet

5.2

Fremdrift
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6.

Usikkerhet med tilhørende tiltak

7.

Endringer i forhold til skisseprosjekt
Inn fra april 2017.

Vedlegg:
1. Leveranseplan
2. Fremdriftsplan
3. Inntjent verdi forprosjektet -S kurve
Månedsrapportene er den viktigste formelle rapportering fra leverandør til eier. Dette er den
viktigste plattform for eierstyring. Alle styringsgruppemøter starter med en gjennomgang av denne.
Det har vært en styrt utvikling i månedsrapporteringen hvor siktemålet har vært å gjøre disse enda
mer egnet som et instrument for å utøve eierstyring. Man har flyttet fokus fra historikk til å bli mer
rettet mot informasjon av betydning for den videre styring av prosjektet og som underlag for
beslutning.
Kvalitetssikring og usikkerhetsstyring
Styringsdokument II – Forprosjektfasen omhandler leverandørens kvalitetssikring. Særlig viktig var
«Review-program for verdiøkning, kvalitetssikring og tverrfaglig forankring» som omfattet følgende:


Helhet



Myndighetsprosesser / Interessehåndtering



Designbasis (effekt, kapasitet, objektsikring, FDV, IKT)



Prosjektert løsning (tekniske gjennomganger)



Kontrakt / kontrahering



Personellsikkerhet (HMS/SHA)



Kostnad



Fremdrift



Tomtevalg og tomteerverv

De enkelte gjennomganger gjennomføres som samlinger og gjøres på utsiden av det løpende
prosjektarbeidet og utføres av relevant prosjektpersonell og aktører. I noen tilfeller er det trukket
inn ekstern ekspertise, som for eksempel i forbindelse med ulike stadier i konkretiseringen av
kontraktstrategi med tidlig entreprenørinvolvering.
Review programmet representerer en viktig arena for mer uformell kvalitetssikring og bred
refleksjon. Både JDs prosjektansvarlige og de to rådgiverne har deltatt på disse samlingene som gir
verdifull informasjon og innsikt av betydning for eierstyringen.
Det ble gjennomført jevnlige milepælsanalyser / usikkerhetssamlinger. Disse skulle gi et kvalitativt
og kvantitativt bilde av kostnads- og fremdriftsusikkerhet i prosjektet, herunder identifisere
eventuelle kritiske områder i beslutningsunderlaget. Det ble også gjennomført en kvalitativ
usikkerhetsanalyse og en kvantitativ usikkerhetsanalyse, hvor resultatet fra den kvalitative analysen
benyttes som input i den kvantitative analysen. I perioden mai 2016 – september 2017 er det
gjennomført syv usikkerhetssamlinger.
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Usikkerhetsanalysen var rettet mot de tre resultatmålene i Eiers føringer. Det ble rapportert på 10 på
topp usikkerheter i leverandørens månedsrapporter. Både prosjektansvarlig og rådgiverne deltok i
de kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalysene.
Det ble utarbeidet planer for operativ usikkerhetsstyring som ble oppdatert jevnlig. Her var
usikkerhetsregisteret det sentrale verktøyet. Det ble gjennomført månedlige enkeltvise
gjennomganger av all usikkerhet for hvert prosessområde. Dette innbefattet: Status for hvert tiltak,
Endring av usikkerhetsvurdering og Identifisering av nye usikkerheter. Usikkerhetsregisteret
behandles jevnlig på prosjektmøtene hvor prosjektrevisor er tilstede. Usikkerhet er en viktig del av
månedsrapporten. Det ble rapportert på 10 på topp usikkerheter i månedsrapport med
kategorisering og utvikling i forhold til siste rapport.
Månedsrapportene inneholder et eget kapittel om usikkerhet med tilhørende tiltak, som legges
fremfor styringsgruppen.

4.2 Eiers deltakelse på møter
Prosjekteier ved prosjektrevisor deltok jevnt på både ukentlige prosjektmøter og møter i
prosjekteringsgruppen.
Utover dette synes det som prosjektansvarlig, rådgiver eierstyring og prosjektrevisor deltok på alle
de møter hvor dette ble oppfattet som viktig av dem selv eller etter initiativ fra leverandør.
Møtedeltakelsen var ofte begrenset til en av disse tre.
JDs prosjektansvarlige har ansvaret for tilrettelegging av styringsgruppens møter og formøtene for
disse. Ellers deltok han på


De fleste eksterne møter hvor det var viktig at JD var tilstede som prosjekteier og
myndighet



Viktige interne møter hvor prosjektleder mente det er nødvendig at eier deltok. Omfanget
av denne type møter var stort. Særlig viktig er møter i forbindelse med Review program
og Usikkerhetsanalyse

4.3 Ulike former for kommunikasjon
Prosjekteiers kommunikasjon til leverandør var til og via prosjektleder. Men det var også betydelig
bilateral kommunikasjon av forskjellig type mellom ulike eier og prosjektleder og prosessansvarlige
som innebar uformell eierstyring, men formell eierstyring gikk via prosjektleder.
Generelt gjelder at man fulgte skriftlighetsprinsippet – hvis noe ikke kan bekreftes skriftlig, er det
heller ikke besluttet.
Leverandøren har gitt Justisdepartementet tilgang til sitt prosjektstyringsverktøy Metier MyProject.
Dette er tillitsvekkende, selv om prosjekteier brukte dette lite.
Det var betydelig løpende kommunikasjon mellom JDs prosjektansvarlige og rådgiver eierstyring
og med leverandørens prosjektleder.

4.4 Rådgivernes rapportering og deltakelse
Rådgiverne hadde en løpende muntlig og skriftlig dialog med JDs prosjektansvarlige og kom med
skriftlige innspill der det ble oppfattet som å kunne være av betydning. I forbindelse med
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styringsgruppemøter fremmet ofte rådgiverne med egne notater knyttet til de enkelte punkter som
skal opp på møtet. Disse notatene ble behandlet på formøtet for styringsgruppen.

4.5 Formøter før styringsgruppemøter
Styringsgruppemøtene var den viktigste arena for JDs eierstyring og forankring av
gjennomføringen av forprosjektet hos POD og OPD. Styringsgruppens leder, ekspedisjonssjefen
i Politiavdelingen avholdt derfor formøter hvor avdelingsdirektør, prosjektansvarlig, FIN og de to
rådgiverne deltok.

4.6 Styringsgruppen som besluttende organ
Styringsgruppens mandat og sammensetning er omtalt i avsnitt 3.6.
I styringsgruppen fattet prosjekteieren beslutninger sammen med de øvrige medlemmer av
styringsgruppen – JDs rådgivere, POD og OPD. I beslutningene deltok også FIN som observatør
og prosjektleder fra leverandør.
Det er leverandøren som hadde ansvar for saksfremlegg, som skjedde i samarbeid med JDs
prosjektansvarlige og til tider også JDs rådgiver eierstyring.
I perioden fra første styringsgruppemøte i september 2016 til møtet i september 2017, da
forprosjekt og KS2 var fullført, ble det gjennomført i alt 12 møter. Deretter ble det ut 2017
gjennomført ytterligere 4 møter.
Første sak på styringsgruppens møte er alltid månedsrapporten. Innholdet i denne er omtalt i
avsnitt 4.1. Deretter fulgte styringsgruppens behandling av enkeltsaker. Saksforberedelse og
saksfremlegg er etter hvert blitt god. Fra og med styringsgruppe møte 17. november legges
enkeltsaker frem som vist under:
Tabell 4.1

Format saksfremlegg for styringsgruppen

Sak til styringsgruppen

ID (fra beslutningsplan):

NB dokumentnummer:
Tittel:

Sakstype:
Til orientering, etterretning, beslutning

Dato:

Graderingsnivå:

Prosjekt:

Prosjektleder:

Delprosess:

Prosessansvarlig:

Forslag til konklusjon eller vedtak:
Begrunnelse/beskrivelse annet:
I saksdokumentet presiserte leverandøren om saken legges frem til


Orientering – forstått



Etterretning – forstått og akseptert



Beslutning
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Fra august 2016 til september 2017, da forprosjektet var ferdigstilt, hadde styringsgruppen
behandlet 74 enkeltsaker som vist i tabell 4.2 under. Av disse har 62 % (46 saker) vært til beslutning
eller etterretning som er en «passiv» beslutning fordi man har akseptert en allerede fattet beslutning.
I noen få enkeltsaker har styringsgruppen i en sak som fremlegges til etterretning fattet en annen
beslutning enn den som er blitt fremlagt.
Tabell 4.2

Sakstyper og omfang styringsgruppen september 2016 – september 2017

Til orientering

Til etterretning

Til beslutning

Total saker

28

18

28

74

Styringsgruppemøtene varte som regel i overkant av to timer.
Beslutninger i styringsgruppen er de viktigste styringssignaler fra prosjekteieren.
Det føres referat fra styringsgruppemøtene hvor det fra eier er viktig å få frem:


Styringsgruppens beslutninger



Styringsgruppens føringer til prosjektleder

JD, POD og OPD tillegger alle styringsgruppen stor betydning og som å ha vært avgjørende for
prosjektstyringen i forhold til dem selv og leverandøren.
Det forhold at styringsgruppen har reell beslutningsmyndighet og har møter så ofte som hver
måned innebar et press på POD og OPD om å ha raske interne prosesser som muliggjør interne
avklaringer for å kunne delta i styringsgruppen som aktiv beslutningstaker.
Etter de første møter i styringsgruppen, ble det klarlagt et behov for å forbedre arbeidsformen,
som deretter har fungert bra. Forbedringene gjaldt særlig at månedsrapportene har fått et godt
format og at fremlegg av de enkelte saker er godt underbygget og med presisering av hva som er
til beslutning, til etterretning eller bare til orientering
Leverandøren utarbeidet en egen beslutningsplan. Denne utgjorde et felles grunnlag for
prosjekteier og leverandør for å kunne planlegge beslutningsprosessene i styringsgruppen. I denne
er listet opp de enkelte beslutninger, hvor de hører hjemme i prosjektets nedbrytningsstruktur, når
beslutningen skal fattes og om saken skal legges frem for styringsgruppen til orientering, til
etterretning eller til beslutning.
Det er en rekke temaer som er forelagt styringsgruppen på flere møter, enten fordi de har krevd
ytterligere behandling eller som et resultat av en kvalitativt forbedret modningsprosess. Eksempler
på slik gjentatt behandling av gitte temaer er kostnadsestimater, designbasis og objektsikring med
videre.
Både månedsrapportenes omtale av temaer, egne saksfremlegg og referatene viser at
styringsgruppen er en reell styringsgruppe som fattet beslutninger og utøvet en faktisk
styringsfunksjon i forhold til forprosjektet.

5 Eierstyring i forhold til hovedprosesser i forprosjektet
I avsnitt 3.5 har vi beskrevet hvordan leverandøren har organisert forprosjektet i prosesser med
prosessansvarlige. I dette kapittel beskriver vi de enkelte prosesser og temaer i forprosjektet, og
hvilken betydning eierstyringen har hatt for gjennomføringen av hver av disse. For hver av disse
la vi til grunn en gjennomgang som omfattet:


Beskrivelse av prosessen og dens milepæler



Eierstyring med hensyn på
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o Betydning av dokumentet «Eiers føringer» med hensyn på resultatmålene kost, kvalitet,
tid og skal- og bør- krav
o Eiers involvering og eventuelle styring av de enkelte prosesser
o Styringsgruppens involvering


Konklusjon

I dette kapittel gjennomgår vi hver av de 9 hovedprosessene og eierstyringens betydning for
gjennomføringen av disse.
Tomtevalg
Denne prosess startet 1. april 2016 og konkluderte med at leverandøren 15. september 2016
anbefalte at PNB burde lokaliseres til Taraldrud og at alternativet Grønmo var uegnet. Det ble
utført en egen KS av tomtevalget av samme kvalitetssikrer som hadde utført KS1 og som også
utførte KS2. 13. oktober 2016 fattet regjeringen beslutning om at beredskapssenteret skulle ligge
på Taraldrud.
Eierstyring i prosessen tomtevalg var omfattende. Eiers føringer var godt egnet som underlag for
valg av tomt. Både de syv absolutte kravene og de fire bør- kravene ble lagt til grunn og supplert
med ytterligere ni krav. Alle de 20 kravene ble gruppert i tre overordnede hovedkriterier: 1)
beredskap, 2) hensyn til omgivelsene og 3) kostnader. Dette utgjorde grunnlaget for analysen av
de to alternativene. Justisdepartementet med rådgivere var viktige støttespillere i prosessen og
spilte en avgjørende rolle i det endelige valg, som styringsgruppen og så regjeringen sluttet seg til.
Statlig regulering og myndighetsprosesser
Reguleringsplanprosessen startet våren 2016. KMD fastsatte planprogram i mars 2017, og
stadfestet reguleringsplanen 18. august 2017, altså 15 måneder etter at planarbeidet startet.
I tilknytning til reguleringsplanprosessen var det særlig utfordringene knyttet til hvordan
befolkningen utenfor anlegget ville bli berørt av dette, og hvordan man kunne imøtekomme dette
med tre typer tiltak:


Avbøtende tiltak, som er nødvendige tiltak innenfor planområdet for å bøte på
konsekvenser som følger direkte av tiltaket



Kompenserende tiltak, som er nødvendige tiltak utenfor planområdet som følger av
tiltaket



Goodwill tiltak, som synes nødvendige eller fornuftige for å styrke relasjonen til berørte

Innledningsvis var fokus tilgang til friluftsområder, og man kom relativt raskt frem til en broløsning
som opprettholder friluftskorridorene, og som var en forbedring i forhold til tidligere tilgang. Når
det derimot gjelder støy, ble dette utfordrende fordi kravene fra omgivelsene kunne innebære en
konflikt med hele konseptet for beredskapssenteret og dets funksjonalitet.
I april forelå Samlet plan for håndtering av støy, som gjaldt håndtering av støy internt og eksternt på
senteret. Prosjektets ambisjon var at ingen boliger eller støyfølsom bebyggelse skulle havne i gul
eller rød sone som følge av beredskapssenterets aktiviteter. Frem til sommeren 2017 ble det
avholdt en rekke møter med kommunene og grupper av berørte befolkning
Da reguleringsplanen ble lagt ut for høring 10. mai, var det allerede klart at denne ville bli mottatt
med betydelig motstand. Ved høringsfristens utløp 21. juni 2017 forelå det 1.187 uttalelser: 14
uttalelser fra myndigheter/etater, 57 fra ulike institusjoner og organisasjoner, 765 fra
privatpersoner og 351 fra anonyme. Så å si samtlige uttalelser var rettet mot den støy som ville bli
skapt ved beredskapssenteret.
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I møte 29. juni 2017 mellom ministrene fra JD og KMD var det enighet om at innsigelsene ikke
ville føre til konseptuelle endringer og endret funksjonalitet for beredskapssenteret. Det ville ikke
bli noen overskridelse av de nasjonale retningslinjene. Nasjonale grenseverdier for støy ville bli
overoppfylt og man kom kommunene i møte på flere forhold som var i tråd med kommunenes
og beboernes ønsker.
Dette er en prosess hvor eierstyringen har vært tung, med klar bevissthet om eiers ansvar for å sikre
en god prosess og utfallet av denne. Reguleringsplanprosessen fremstår i dag som vellykket, både
hva gjelder fremdrift og evne til å avklare konflikter med berørte og finne frem til akseptable
løsninger.
Justisdepartementet var som prosjekteier ansvarlig for gjennomføringen av planprosessen og
utøvet omfattende eierstyring, særlig i forhold til berørte kommuner og befolkning og alt som har
betydning for omdømme og beslutninger om avbøtende tiltak. Justisdepartementet deltok i og
ledet de fleste eksterne møter.
I forbindelse med behandlingen av prosjektet i Stortinget i desember 2017 fattet Stortinget følgende
vedtak:
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at
beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
JD har i brev av 1. februar 2018 informert Oslo, Oppegård og Ski kommuner om hvordan man vil
følge opp dette stortingsvedtaket gjennom miljøoppfølgingsplanen, kompenserende tiltak og
særskilte tiltak.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har pågått fra våren 2016, gjennom hele forprosjektfasen og vil fortsette under
gjennomføringen av prosjektet. Det omfatter kartlegging av behovene til enhetene ved politiets
Nasjonale beredskapsressurser og utgjør grunnlag for funksjonsanalyse og designbasis samt for
brukerutstyr som skal inngå i prosjektet. I oktober 2016 forelå Plan for Designbasis og brukerinvolvering,
i januar 2017 Brukerutstyr – definisjon og plan, og i juni 2017 ferdigstilt database for brukerutstyr og
Plan for brukerprosess høsten 2017. Deltakerne var innledningsvis de fire avsnittene hos OPD, men ble
så utvidet til å omfatte POD og PFT. Brukermedvirkningen har vært omfattende gjennom hele
prosjektet, både i forhold til design av forprosjekt, brukerutstyr og fremtidig drift.
Grunnlaget for eierstyringen av brukermedvirkning har først og fremst vært gjennom dokumentet
Eiers føringer og da særlig i forhold til konkretiseringen av effektmålene og prinsippet om «design-tocost» innenfor gitt kostnadsramme, som brukerne adopterte og var solidariske til. Prosessen har i
stor grad vært styrt av leverandørens prosessansvarlige. Fra JD er det først og fremst
prosjektrevisor som har vært en aktiv deltaker. Etter hvert er mye av eierstyringen blitt kanalisert
gjennom POD som den som skal ivareta eieransvaret i forhold til dimensjonering av anlegget,
bemanning og fremtidig drift.
POD startet arbeidet med et mottaksprosjekt hvor brukermedvirkning er en sentral del. Dette er
nærmere omtalt under i avsnittet om forvaltning drift og vedlikehold og i avsnitt 8.2.4.
Designbasis
Designbasis er eier- og brukers dimensjoneringsgrunnlag(funksjonskrav) og krav som benyttes
prosjektering av anlegget. Gjennom utviklingen av designbasis har man definert og videreutviklet
dimensjonerende effektmål, dimensjonerende bemanning, utviklingskonsept, samtidighet og ulike
krav knyttet til hovedfunksjoner og tema som forlegningskapasiteter, transport, taktisk utstyr,
brukerutstyr, objektsikring, støy, IKT samt forvaltning, drift og vedlikehold.
Utarbeiding av designbasis har bestått av flere faser, utarbeiding av Designbasis 1, som forelå i
september 2016 og videreføringen av denne i Designbasis 2, som forelå i februar 2017 som
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underlag for skisseprosjektet. Neste versjon forelå i april og ble forelagt for KS 2 i mai. Siste og
endelige versjon av Designbasis forelå i august 2017 i forbindelse med endelig forprosjekt.
I Design basis prosessen har «design-to-cost» blitt lagt til grunn. Særlig viktig var bevisstgjøringen av
brukere gjennom strukturerte prosesser hvor det ble klart for deltakerne at riktige prioriteringer
med hensyn til kvalitet og areal var essensielt om PNB skulle kunne dekke alle funksjonskrav.
Eiers føringer har vært grunnlaget for designprosessen. Dette gjelder dimensjonerende effektmål,
krav til dimensjonerende bemanning, utviklingskonsept og anleggets kapasiteter. Prosjektrevisor
har fulgt arbeidet tett på og derved utøvet eierstyring. Etter hvert er mye av eierstyringen blitt
kanalisert gjennom POD som den som den som skal ivareta eieransvaret i forhold til
dimensjonering av anlegget, bemanning og fremtidig drift.
Kostnadsestimering
Forprosjektet gjennomføres strengt etter prinsippet «design-to-cost» med en gitt kostnadsramme.
Kostnadsestimeringen er en rullerende prosess ettersom prosjektet modnes. Det ble i alt utarbeidet
åtte (8) estimatversjoner, den første våren 2016 da Grønmo og Taraldrud ble utredet parallelt, og
den siste i september 2017 etter endelig KS 2 rapport. Estimatene blir benyttet som
beslutningsunderlag for valg av løsninger i prosjekteringsgruppen og er på denne måten en sentral
premissgiver.
Estimeringsprosessen er helt nødvendig for å styre prosjektet etter «design-to-cost» prinsipper. Det
er fortløpende presentert i alt åtte kostnadsestimater, som har vært helt grunnleggende for eiers
mulighet til å drive eierstyring i forhold til prosjektets kostnadsramme. JDs prosjektansvarlige og
de to rådgiverne har fulgt utarbeidingen av de enkelte estimater, som etter hvert er forelagt
styringsgruppen.
Kostnadsestimering som en del av Design-to-cost er nærmere omtalt i kapittel 6.
Prosjektering
Prosjekteringen består i å oversette Eiers føringer og krav til riktige og gode løsninger innenfor de
gitte rammer. For dette har man fulgt en prosess med nedvalg av ulike konsepter med endelig
avklaring av endelig konsept i skisseprosjektet. Prosjektrevisor har fulgt dette som observatør i
prosjekteringsgruppemøtene. Denne prosessen har vært forankret i styringsgruppen, hvor
eierstyringen er utøvet og forankret.
Underlaget for prosjekteringen er de ulike versjoner av Designbasis (se foran).
Prosjekteringsgruppen startet sitt arbeid i august 2016 og har hatt tre milepæler: grovkonsepter i
januar 2017, skisseprosjektet 1. mars 2017 og som så ble videreført til endelig forprosjekt i
september 2017.
Kontraktstrategi
Forberedende arbeid med kontraktstrategi startet før sommeren 2016 og ble videført til
dokumentet «Overordnet kontraktstrategi» som forelå 10. oktober. Denne ble gjenstand for en egen
KS, hvoretter styringsgruppen 17. november besluttet at prosjektet skulle gjennomføres som en
totalentreprise med samspill – tidlig entreprenørinvolvering (TEI). 8. mars 2017 ble
konkurransegrunnlaget sendt ut, 16. juni ble kontrakt undertegnet og oppstart for entreprenør fant
sted 14. august 2017.
Samspillsentreprisen skal gjennomføres i to faser. Fase 1 ble gjennomført fra medio august 2017
(ved avslutning av KS 2) og pågikk ut år 2017 til Stortingets vedtak om prosjektet i desember. Fase
2 starter i januar 2018 og pågår til ferdigstillelse av prosjektet, som er planlagt med overtakelse bygg
1. september 2020.
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I Fase 1 arbeidet byggherre og entreprenør sammen i en integrert organisasjon. Denne omfatter
løsningsoptimalisering og ferdigstillelse av nødvendig prosjektering før Fase 2.
Fase 1 skal føre frem til en omforent målpris for gjennomføringskontrakten. Fase 2 omfatter
gjennomføringen av byggearbeidene, og gjennomføres av totalentreprenøren etter
standardkontrakt for totalentreprise med enkelte tilpasninger.
Det er inngått én overliggende samspillsavtale som omfatter både Fase 1 og Fase 2.
Prosjekteringsgruppen fra forprosjektfasen blir tiltransportert totalentreprenøren.
Eierstyringen i forbindelse med kontraktstrategien har vært omfattende. Begge rådgiverne har
deltatt på ulike måter og Justisdepartementet har deltatt med sin egen seniorrådgiver. Utvikling og
gjennomføring av kontraktstrategien og inngåelse av kontrakt har vært behandlet på ulike tidspunkt
i styringsgruppen.
Det ble gjennomført et eget kurs om samspillskontrakt for prosjekteier og andre aktører i
prosjektet.
Kontraktstrategien er ytterligere omtalt i avsnitt 8.2.2.
Tomteerverv
Tomteerverv inngikk i forprosjektet, hvilket ikke er vanlig i statlige prosjekter.
Tomten eies av flere grunneiere. For å sikre fremdrift, ble det igangsatt to parallelle løp som
omfatter både forhandling med grunneierne og forberedelser for ekspropriasjon etter
Oreigningslova. Ekspropriasjon etter Plan- og bygningsloven forutsetter at det foreligger en
reguleringsplan. Ekspropriasjon med hjemmel i Oreigningslova, derimot, gir anledning til å
ekspropriere uten at reguleringsplanen er vedtatt. Ekspropriasjonsplanen kunne dermed starte
tidlig og pågå parallelt med reguleringsprosessen.
Prosessen med tomteerverv startet i september 2016, og da først med fokus på tiltrede til tomtene
for grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser.
I oktober 2016 startet prosessen med avklaring av erverv ved ekspropriasjon og erverv ved frivillig
løsning. Man har to forhandlingsløp: et forhandlingsløp med Taraldrud Eiendom, som er den
største enkeltgrunneier og som legger til grunn sine planer om å utvikle eiendommen for
næringsformål, og et felles forhandlingsløp med øvrige åtte grunneiere. I revidert fremdriftsplan
fra februar 2017 legges det til grunn at hovedtomten tiltredes i løpet av mars 2018 og øvrige tomter
i løpet av august 2018. Dato for seneste tiltrede for hovedtomten er senere fremskyndet til 1.
februar 2018 fordi det er behov for å få utført grunnundersøkelser før oppstart 1. mars 2018. En
slik tilkomst for supplerende registrering, kartlegging og grunnundersøkelser ble avklart i desember
2017. Forhandlinger om frivillig løsning har gått relativt greit, mens den har vært krevende for
ekspropriasjon av hovedtomten.
Dette er en eierstyrt prosess hvor statens egne retningslinjer for erverv og verdifastsettelse legges
til grunn.
Eierstyringen har vært særlig viktig i forhold til Taraldrud eiendom, som den absolutt største
grunneier med høye erstatningskrav. Denne prosessen har vært helt styrt av JD.
Når det gjelder øvrige grunneiere, har dette forhandlingsløpet vært styrt av leverandøren med ekstra
juridisk bistand.
Forvaltning, drift og vedlikehold
Eiers føringer har et eget punkt som sier «Som en del av forprosjektet skal det utarbeides plan og budsjett for
drift og vedlikehold. Det legges til grunn at drift- og forvaltningsansvaret legges til politiet.»
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Dokumentet Driftskonsept FDVUS v 1.0 (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Service) forelå
14. februar 2017. Dette beskriver et overordnet forslag til hvordan eiendomsforvaltningen tenkes
organisert og gjennomført for å gi brukerne gode og effektive bygg og anlegg til lavest mulig
kostnad, samt hvordan forprosjektet skal legge grunnlaget for videre konkretisering av Forvaltning,
Drift, Vedlikehold, Utvikling og Service av beredskapssenteret. I juni 2017 forelå dokumentet
Driftskonsept og driftsbudsjett, som er utarbeidet i samarbeid med Politiets fellestjeneste (PFT). Det er
PFT som vil ha det fremtidige ansvar for driften av beredskapssenteret.
Politidirektoratet har etablert et eget Mottaksprosjekt for å ivareta brukerperspektivet i
investeringsprosjektet og forberede driften av senteret etter overtagelse.
Se nærmere om dette i avsnitt 8.2.4.

6 «Design-to-cost»,
prosjektering

estimering,

kostnadsstyring

og

Avrop sier følgende om hvordan forprosjektet skal gjennomføres etter «Design-to-cost»
Forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost», med utgangspunkt i kvalitetssikring av
beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) for politiets nasjonale beredskap. Forprosjekteringen skal
fokusere på optimalisering av tiltakets kost-/nytteforhold, med utgangspunkt i tiltakets livsløpskostnader.
«Design-to-cost» innebærer at det ved igangsettelse av forprosjektet er etablert en kostnadsramme
(som regel presentert i KS1-rapporten). Kostnadsrammen er da en øvre absolutt ramme som skal
dekke prosjektomfanget. «Design-to-cost» definerer en metode for prosjektering og omfangsstyring.
Dette innebærer at forprosjektet ikke skal kunne bli gjenstand for «scope-creep», som innebærer at
dette gjennom fasen endrer og øker sitt omfang og blir noe annet enn det som var utgangspunktet.
Leverandøren har i sitt notat. «Plan for kostnadsestimering og design to cost» (1. oktober 2016) beskrevet
hvordan forprosjekteringen (omfang) skal gjennomføres som «design-to-cost». For å sikre at
rammen overholdes, og at prosjektet prioriterer de tiltakene som gir best måloppnåelse, blir
optimalisering og kostnadsestimering sentralt.
I figur 6.1 under har vi illustrert hvordan «Design-to-cost» ble applisert og fulgt i forprosjektfasen.
Metoden utviklet i forprosjektet går ut på en suksessiv og iterativ optimaliseringsprosess hvor
kostnadsrammen legges til grunn på alle trinn, slik det er vist i figuren og beskrevet under.
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Figur 6.1 Design-to-cost prosess utviklet i forprosjektet

Under har vi beskrevet hvordan de enkelte elementer er gjennomført
Eiers føringer – brukerkrav
Det viktigste som ble gjort i optimaliseringen mellom Eiers føringer og brukerkrav, var at man
operasjonaliserte effektmålene i forhold til absolutte krav og bør krav.
Gjennom
operasjonaliseringen av effektmålet utledet man dimensjonerende effektmål for bemanning og
kapasitet.
Denne optimaliseringsprosessen var helt avgjørende for den modningsprosessen som foregikk hos
brukerne. Gjennom operasjonalisering av effektmål, utvikling av designbasis med tilhørende
estimater har man oppnådd en ansvarliggjøring av brukergruppe såvel som prosjekteringsteamet.
Prosjektets modning har kommet som en konsekvens av felles forståelse av mål, metodikk og
løsning.
Designbasis – estimering
Det ble utarbeidet fire versjoner av Designbasis. En viktig del av Designbasis var rom- og
funksjonsprogrammet. Siste og endelige versjon forelå august 2017 som del av endelig forprosjekt.
Denne omfattet


Dimensjonerende effektmål med
o Utviklingskonsept for anlegget
o Dimensjonerende bemanning
o Anleggets kapasiteter



Krav til objektsikkerhet
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Støyforutsetninger



Krav til IKT



Krav til forvaltning, drift og vedlikehold



Krav til brukersikkerhet ved anlegget



Krav til brukerutstyr

Estimeringen har vært en rullerende prosess hvor det i alt er utført åtte estimeringer fra 2016 til
september 2017.
Estimeringsmodellen tar utgangspunkt i prosjektets nedbrytningsstruktur (PNS). Denne er
konstruert slik at fagansvarlige har frihet til å utarbeide sine underberegninger, som så bygges opp
til et hovedregneark («Masterark») der alle data blir samlet opp og man får oversikt over totaliteten
i prosjektet.
Basisestimatet består av basiskostnad (entreprenørens rigg og drift, helikopterbase,
hovedbygg/hangar, treningsanlegg, andre bygg og installasjoner, utendørs og infrastruktur),
tomteerverv, brukerutstyr, og forventet tillegg.
For alle versjoner av kostnadsestimat (bortsett fra versjon 1) er det utført kvantitativ
usikkerhetsanalyse.
Selve estimatene er blitt suksessivt mer presise ettersom prosjektet er modnet. Tabell 6.1 viser
utvikling av kostnadsestimat mot kostnadsrammer
Tabell 6.1

Utvikling kostnadsestimat mot rammer (MNOK inkl. mva.) *)

Element

Alna

Grønmo
KS1

Taraldrud
(v2)

Taraldrud
(v3)

Taraldrud
(v4)

Taraldrud
(v5)

Taraldrud
(v6)

Taraldrud
(v7)

Basiskostnad
eks
tomteerverv og
brukerutstyr

2 970

1 960

2 010

2 110

1 810

1 930

1 960

2 010

Tomteerverv

0

0

100

80

80

80

80

80

Brukerutstyr

0

0

180

180

110

120

120

120

Forventet
kostnad

3 420

2 580

2 590

2 620

2 240

2 270

2 290

2 330

Prisjustert
kostnadsramme

2 500

2 500

2 570

2 590

2 600

2 620

2 630

2 640

Kilde: KS2 rapport
*) Estimater for Alna og Grønmo er som oppgitt i KS1, med prisnivå 2015. Estimater for
forprosjekt Taraldrud er med prisnivå på det tidspunkt kostnadene ble estimert.
Prosjekteringsgruppens oppgave er å oversette designbasis til optimale prosjekterte løsninger
innen gitt kostnadsramme.
I optimalisering av omfang i forhold til kostnadsramme inngår bl.a. sambruk av arealer – samme
areal til flere formål, vurdering av fellesarealer versus særegne arealer, prioritere funksjonalitet,
etablere plussliste, etablere kuttliste, vurdering av driftsløsninger (innenfor/utenfor), suboptimalisering (investering versus drift).
Gjennom forprosjektet har man fulgt den beskrevne «Design-to cost» metode og kommet frem til et
forprosjekt som tilfredsstiller Eies føringer med forventet funksjonalitet innen den kostnadsramme
som lå til grunn for forprosjektet.
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Det grundige arbeidet med bevisstgjøring av brukere med hensyn til utvikling av designbasis har
gitt prosjekteringsgruppen et strukturert utgangspunkt for oppgaven med å løse skal- og bør krav
innenfor kostnadsrammen. Brukerne har meldt inn behov via POD, hvoretter prosjektet har
utviklet designbasis. Eiers føringer i de to andre prosessene har i «Design-to-cost» derfor indirekte hatt
betydning for å lykkes i prosjekteringsprosessen.
Tradisjonelt settes prosjektering i gang uten disse, noe som ofte medfører både kost- og
omfangsglidning i løpet av prosjekteringen, hvilket ikke har vært tilfelle i dette prosjektet.
Prosjekteringsgruppens prosess med kontinuerlig oversettelse av de strukturerte og eierstyrte
forutgående prosesser til fysiske løsninger har vært forholdsvis enkel, og «design- to- cost» prinsippet
har vært knyttet opp mot estimater og løsningsvalg er styrt av dette. Figur 6.1 belyser dette.
Det foreslåtte forprosjekt er både innenfor kostnadsrammen og med den funksjonelle kvalitet som
lå i absolutte krav og bør-krav, som alle er innfridd.
Gjennom denne optimaliseringsprosessen greide man å få redusert anleggets totale bruttoareal fra
33 444 kvadratmeter til 25 846, slik det er vist i tabell 6.2 under.
Tabell 7.2

Arealutvikling bruttoarealer

Estimatversjoner

V2

V3

V4

V5

V6

Totalt hele anlegget 33 444

30 845

27 795

25 322

25 846

Hovedbygg/hangar 22 613

20 033

17 201

15 760

16 587

Treningsanlegg

9 900

7 912

9 085

8 480

10 070

Kilde: KS2 rapport

7 Forprosjektets gjennomføring
7.1 Forprosjektets fremdriftsplan og gjennomføring av denne
I forbindelse med Avrop for oppdraget fremla leverandøren i mars 2016 sin Arbeids- og
fremdriftsplan med hovedleveranser, milepæler og beslutningspunkter som vist under.
Tabell 7.1

Opprinnelig fremdriftsplan: Bilag 1A og Månedsrapport mai 2016

Dato

Milepæler - leveranser

2016

15. mars

2016

1. juli

2016

1. november

2017

28. februar

2017

15. mars

Oppstart
 Optimalisert rom-program
 Kontrahert prosjekterende
 Mål, krav og rammer
 Foreløpig gjennomføringsstrategi og kontraktstrategi
 Valg av lokasjon
 Overordnede dimensjoneringskriterier
 Scope/estimat +/- 30 %
 Skisseprosjekt




Avklart omfang og funksjonalitet
Gjennomførings- og kontraktstrategi
Scope/estimat +/- 20 %
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2017

1. juli

2017

1. september

2017

1. november









Styringsdokument
Estimat og usikkerhetsanalyse
Forprosjekt
Reguleringsplan stadfestet
Kostnadsestimat og usikkerhetsanalyse
Scope +/- 15 %
Kvalitetssikrings rapport KS2

Alle milepælene ble overholdt. En viktig fremskyndelse var at endelig KS2 rapport forelå 10.
oktober 2017, etter at konklusjoner forelå 4. august og rapportutkast 25. september.
Som en følge av at man valgte en kontraktstrategi med tidlig entreprenørinvolvering inn i
forprosjektfasen og at JD også skulle ha ansvar for gjennomføringen av byggeprosjektet, ble det
utarbeidet en detaljert fremdriftsplan for perioden medio august, da totalentreprenør startet Fase 1
og ut desember 2017.

7.2 Gjennomføring av hovedprosessene i forprosjektet
Et vesentlig karakteristikum ved forprosjektet er at hovedprosessene, som ble omtalt i kapittel 6,
ble startet tidlig og gjennomført med høy grad av parallellitet, slik det er vist under. Dette betydde
at man hadde en høy grad av «front loading» av ressurser, informasjon med utvikling av felles
forståelse oppgaven, samt at gjensidig avhengighet mellom hovedprosessene kunne ivaretas.
Gjennom dette fikk man en parallell modning av de enkelte hovedprosesser og forholdet mellom
disse.
Tabell 7.2.

Milepæler i gjennomføringen av forprosjektet

Hovedprosess

Start

Fullført

Merknad

Tomtevalg

Våren 2016

Okt 2016

Reguleringsplan

Våren 2016

Aug 2017

Brukermedvirkning

Våren 2016

Designbasis

Våren 2016

Aug 2017

Kostnadsestimering

Våren 2016

Sept 2017

Prosjektering

Aug 2016

Aug 2017

Kontraktstrategi

Vår 2016

Okt 2016

En pågående prosess både i forprosjekt og
gjennomføring

Jan 2018
Tomteerverv

Høst 2016

FDVUS

Høst 2016

Etter beslutning om totalentreprise med
samspill en kontinuerlig prosess med
iverksettelse av kontraktstrategi.

Juni 2017

7.3 Kostnadsstyring av forprosjektet
Budsjett for forprosjektet er utarbeidet etter statens ordinære modell og er på 100 mill. kroner
ekskl. mva. Opprinnelig budsjett inkluderte ikke:
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Ekstern kvalitetssikrer



JDs rådgivere

Budsjettet la opprinnelig til grunn ordinær kontrahering av entreprenør i gjennomføringsfasen etter
beslutning i Stortinget. Da styringsgruppen sluttet seg til kontraktstrategien med tidlig
entreprenørinvolvering, fikk man en utfordring ved at dette ville innebære at man fikk en
mellomfase mellom entreprenørens inntreden i forprosjektet og Stortingets beslutning om tiltaket.
Man ville da ikke ha finansiering for å sikre entreprenørens tilknytning til prosjektet i denne
mellomfasen, hvilket var sentralt for denne kontraktstrategien. Opprinnelig tenkte man at dette
ville kreve en tilleggsbevilgning, men en slik kostnadsutvidelse av budsjettet ble oppfattet som
uheldig og som å undergrave «Design-to-cost»-prinsippet. Dette ble løst ved en innsparing i
forprosjektets opprinnelige budsjett, som ble revidert til å inkludere en hovedpost for denne
mellomfasen (også omtalt som fase1), slik det er vist under.
Tabell 7.3 viser budsjett august 2016 og revisjon av dette i februar 2017 og endelige sluttkostnader
ved utgangen av september 2017 da forprosjektet var fullført.
Tabell 7.3

Budsjett forprosjekt
Budsjett

Budsjett

Månedsrapport
august 2016

Månedsrapport
februar 2017

Prosjektering

43,1

40,8

40,1

Prosjektledelse

34,2

33,2

32,0

Bikostnader

1,0

1,2

0,9

Prosjektlokaler

11,0

12,5

10,3

Reserve

10,7

2,4

-

SUM forprosjekt

100,0

90,0

83,3

18,0

6,0

Kontrahering
TEI og fase 1

Påløpt ut september
2017

Leverandøren rapporterer i månedsrapportene på påløpt i forhold til budsjett, og avvik og
prognose, hvilket sikrer eierstyring i forhold til hovedpostene i budsjettet og den samlede
budsjettramme.
Budsjettet er ikke bygget opp etter aktiviteter og fremstilt med et slikt detaljeringsnivå at det skulle
muliggjøre en slik detaljert eierstyring. En slik detaljert styring er da heller ikke et ønske hos
prosjekteier, som uttrykker at leverandør har fått et totalbudsjett og selv styrer innfor denne
rammen på samme måte som en underliggende etat.

8 Føringer for gjennomføringsfasen
8.1 Sentralt styringsdokument III - Gjennomføring
Sentralt styringsdokument III – Gjennomføring ble behandlet på styringsgruppens møter i mai og i juni
2017, og utgjorde det viktigste underlag for KS2. Kvalitetssikrer Dovre Group presenterte sine
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foreløpige hovedkonklusjoner 4. august 2017. Basert på hovedkonklusjonene foretok
styringsgruppen 14. september noen endringer i Sentralt styringsdokument hva gjaldt:


Eiers føringer



Investeringskostnader



Målformuleringer og prioritering av disse

I det følgende presenterer vi hovedinnholdet i Sentralt styringsdokument III – Gjennomføring, som vil
utgjøre det viktigste grunnlag for eierstyringen i gjennomføringsfasen.

Samfunnsmål
Effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape
trygghet for befolkningen.

Effektmål
Ugradert effektmål: Rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene
Graderte effektmål: Dimensjonerende effektmål (gradert begrenset)

Resultatmål
Investeringskostnad:
Kostnadsramme 2.600 MNOK 2017 - kroner
Styringsmål

2.300 MNOK 2017 – kroner

Fremdrift:
Beredskapssenteret skal være operativt innen utgangen av 2020
Kvalitet og helse, miljø og sikkerhet
Beredskapssenteret skal innfri «Eiers mål og suksesskriterier» og «Rammer og krav»
Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H-verdi) skal være under 2,0.
Prioriteringen av resultatmålene er 1. kostnad, 2. kvalitet og 3. tid, som nærmere omtalt under.

Suksesskriterier knyttet til


Beredskap



Omdømme lokalt



Prosjektets overføringsverdi

Krav
Absolutte krav
1. Beredskapskapstroppen, bombegruppen, helikoptertjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten skal
samlokaliseres på et beredskapssenter
2. Beredskapssenteret skal driftes 24/7
3. Responstid: Andel gripbare ressurser må være tilstrekkelig for høyeffektiv (klargjøringstid og kapasitet)
aksjon
4. Responskvalitet: God tilgang på treningsfasiliteter med tilstrekkelig kapasitet, for individuell trening og
samvirketrening
5. Raske og fleksible utfartsveier
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6. Flyoperative krav for utfordrende sikt- og værforhold skal ivaretas
7. Mulighet for landing av større helikoptre med løftekapasitet

Dimensjonerende krav
8. Politiets nasjonale beredskapssenter skal dimensjoneres i samsvar med kravene i «Dimensjonerende
bemanning», «Anleggets kapasiteter» og «Utviklingskonsept» nedfelt i gjeldende «Designbasis»

Bør-krav
9. Mulighet for å stasjonere større helikoptre med transportkapasitet, herunder hangarfasiliteter
10. Nødvendig fleksibilitet mht. fremtidig behov
11. Ikke store støyplager for naboer
12. Forlegnings- og treningskapasitet for personell utenom de nasjonale bistandsressursene

Krav i reguleringsplanen og andre myndighetskrav
13. Prosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter skal innfri krav nedfelt i tiltakshavers reguleringsplan
14. Anlegget må innfri krav slik at Luftfartstilsynet kan gi konsesjon for drift av helikoptre

Øvrige krav
15. HMS: Prosjektet skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker og/eller skader på personer,
materiell og miljø
16. Informasjonssikkerhet: Prosjektet skal gjennomføres uten brudd på fastlagte sikkerhetsrutiner

Prioritering
Resultatmålene og innfrielse av krav skal prioriteres som følger:
1. Å hindre overskridelse av kostnadsrammen har høyeste prioritet. Lave levetidskostnader prioriteres foran
lave investeringskostnader, men det betyr ikke at kostnadsrammen kan overskrides
2. Dernest prioriteres innfrielse av absolutte krav, krav i reguleringsplanen og andre myndighetskrav og øvrige
krav
3. Dernest prioritertes fremdriftsmålet
4. Dernest prioriteres å hindre overskridelse av styringsmål
5. Dernest prioriteres innfrielse av bør-krav og dimensjonerende krav.

Kritiske suksessfaktorer (angir også håndtering av suksessfaktorene)


Riktig kompetanse i alle funksjoner



Kvalitet i kommunikasjon internt og eksternt



Beslutningsevne



Kontinuerlig fokus på verdiøkning og forretningsmessig forankring



Kvalitet i planer, leveranser og prosjektunderlag til riktig tid



Godt samspill i Kontrakt 200 (Totalentreprise)



God konkurranse på underentrepriser og materialer

Prosjektstrategien omhandler


Gjennomføringsstrategi
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Anskaffelsesstrategi

Organisering og ansvar
Dette er nærmere behandlet i avsnitt 8.2.1.

Prosjektomfang: Prosjektnedbrytningsstruktur, Designbasis, Bygg og anlegg -prosjekteringsunderlag,
Objektsikring, Brukerutstyr, IKT, Tomteerverv, Mottaksprosjektet

Omfangsstyring og kutt- og plussliste
Prosjektstyringsbasis: Kostnadsestimat med usikkerhetsanalyse, Investeringsplan – kostnader pr. år, Plan for
fase 1

Prosjektstyring: Usikkerhetsstyring, prinsipper for kostnadsstyring, inntjent verdi: styring av fremdrift og
kostnader, håndtering av tekniske grensesnitt, rapportering

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service
Kvalitetssikring

8.2 Nærmere om enkelte temaer
I dette avsnitt behandler vi noen særskilte temaer som inngår i gjennomføringsstrategien og som
er omtalt i Sentralt Styringsdokument III – Gjennomføring, og som vi mener er av særlig interesse:
organisering, kontraktstrategi, omfangs- og kostnadsstyring, endringsledelse, forvaltning, drift,
vedlikehold, utvikling og service, og gevinstrealisering.
8.2.1

Organisering og eierstyring i gjennomføringsfasen

Da det høsten 2016 ble klarlagt at forprosjektet ikke skulle gjennomføres av Statsbygg, ble det også
klart at gjennomføringen av utbyggingsprosjektet heller ikke skulle gjennomføres av Statsbygg.
Organiseringen av gjennomføringsfasen viderefører prinsippene for eierstyring fra
forprosjektfasen som en egen «single purpose» organisasjon. Denne skiller seg fra ordinær praksis
hvor ansvarlig fagdepartement gir en bestilling til Statsbygg eller en statlig forvaltningsbedrift om
å gjennomføre et prosjekt.
Da man vinteren 2017 startet vurderingen av hva som ville være en hensiktsmessig organisering av
gjennomføringsfasen, la man vekt på tre forhold. For det første, JD skal fortsette som prosjekteier
og ivareta byggherrefunksjonen i prosjektet. For det annet, leverandøren fra forprosjektet skal
inneha noen posisjoner i byggherrens prosjektorganisasjon som er kritisk for å sikre kontinuitet.
Leverandørens prosjektleder kontraheres direkte av JD som prosjektsjef. For det tredje, JD vil
som prosjekteier ha behov for styrking av sin egen oppfølgingsorganisasjon. Dette sikres med en
egen rammeavtale for ressurser til byggherrens organisasjon som ble inngått i august 2017 og som
omfattet:


Oppfølging av totalentreprisen



Innleie av ressurser til byggherrens øvrige gjennomføringsorganisasjon:
o Prosjektledelse
o Prosjektstyring, fremdrifts- og økonomioppfølging
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o Fagkompetanse for oppfølging av prosjektering, inkludert kvalitetssikring av løsninger
og dokumentasjon
o Anskaffelser, inkludert deltagelse i inngåelse av kontrakter med underentreprenører og
oppfølging av disse
o Byggeledelse inkl. teknisk-, kvalitets- og fremdriftsoppfølging på byggeplass
o Prosjektledelse IKT fra behovsanalyse til ferdig installert og testede anlegg
o SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)


Mulige avrop for ressurser til JDs og politiets mottaksprosjekt for PNB, brukeravklaringer
og anskaffelse av brukerutstyr, forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU) og flytting.

Styringsgruppen behandlet prosjektorganisasjonen for gjennomføringsfasen 19. april 2017. Denne
ble så avklart videre og lagt inn i Styringsdokument III – Gjennomføring. Denne ble omtalt i KS2
rapporten hvor det ble uttrykt (side 38)
Ordinær praksis for formålsbygg er at ansvarlig fagdepartement gir en bestilling til en statlig
forvaltningsbedrift om å gjennomføre et prosjekt. Dette gir en tydelig bestiller-utfører-relasjon. Med
organiseringen av gjennomføringen av PNB er denne relasjonen mindre tydelig. Justis- og
beredskapsdepartementet er i praksis både bestiller og utfører, og har dermed et større ansvar enn ved ordinær
gjennomføring. Organiseringen medfører således høyere krav til den overordnede styringen, herunder
tilstrekkelig kapasitet, rett kompetanse og en tydelig styringsstruktur.
KS2 rapportens syn ble drøftet i styringsgruppen høsten 2017 og man endte opp med følgende
organisering av gjennomføringsfasen.
Figur 8.1 viser den overordnede organisering for prosjektets gjennomføringsfase og figur 10.2 viser
hvordan prosjektorganisasjonen som er bygget opp.
Figur 8.1 Overordnet organisering gjennomføringsfasen
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Den overordnede organisering for prosjektets gjennomføringsfase som er vist i figur 8.1 har
følgende hovedkarakteristika


Justisdepartementet fortsetter som prosjekteier



Ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen er formell prosjekteier, øverste beslutningstaker og
leder av styringsgruppen



I politiavdelingen vil de samme aktører som i forprosjektfasen være involvert, herunder en
egen prosjektansvarlig og ekstern rådgiver eierstyring (to personer)



Styringsgruppen fra forprosjektfasen fortsetter med samme mandat og ro med de samme
aktører (JD, POD og OPD), men noe færre personer som formelle medlemmer



Rådgiver eierstyring fortsetter



Rådgiver eierstyring fortsetter ikke



Figuren viser også samhandling med mottaksprosjektet og bruker

Figur 8.2 viser selve prosjektorganiseringen for byggeprosjektet
Figur 8.2

Organisasjon byggeprosjektet
Pros jekteier

Pros jekteier TE
Tota lentreprenør

Jus tisdepartementet

Pros jektsjef PNB

Støttefunksjoner:
⁻
Pros jektstyring og kvalitetssikring
⁻
Informasjonssikkerhet
⁻
Si kkerhet, helse og a rbeidsmiljø
⁻
Innkjøp, kontrakt, jus
⁻
Teknisk i ntegrator
⁻
Forva ltning, drift og vedlikehold
⁻
Dokumentstyring

Formell ra pportering og fullmakt

K200
Entreprisestyre

Brukere/Politiet

Da glig koordinering
Ledelse K200
Pros jektleder PE

K200
Gjennomføringsorga nisasjonen
Pros jekteringsgruppen
Underentreprenører

Pros jektleder BH

Pros jektleder
brukerutstyr

Pros jektleder IKT

Pros jekteringsleder
BH

Evt. a ndre

Brukerkoordinator
(Pol itiet)

⁻ Bi s tand fra
s tøttefunksjonene
⁻ Evt. byggeledelse
og teknisk kontroll

Figur 8.2 viser den «single-purpose» prosjektorganisasjonen som er underlagt JD som prosjekteier.
Viktige karakteristika ved denne organiseringen er:


Prosjektsjefen er dirkete kontrahert av JD.
leverandørens prosjektleder i forprosjektfasen.
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Det er den samme person som var



Totalentreprenøren (TE) har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosjektet med en
egen prosjektleder og gjennomføringsorganisasjon i samsvar med kontrakt 200. Denne
inkluderer prosjekteringsgruppen fra forprosjektfasen, som tiltransporteres entreprenøren



Justisdepartementet har inngått en rammeavtale for ulike rådgivningstjenester for å styrke
sin egen byggherreorganisasjon



Viktige enheter i JDs byggherreorganisasjon som er underlagt JDs prosjektsjef er:
o Prosjektleder byggherre med direkte kommunikasjon til totalentreprenørens
prosjektleder
o Prosjektleder brukerutstyr
o Prosjektleder IKT



Entreprisestyre for K 200 kontrakten er samhandlingsarenaen for entreprenør og
byggherre. Entreprisestyret vil følge opp overordnede føringer knyttet til
samspillrelasjoner, strategier, personell m.m. og beslutter tildeling av kontrakter / avtaler
med underentreprenører / leverandører osv.



Leder for Entreprisestyre vil ha en nøkkelrolle i forholdet mellom entreprenør og
byggherre, og en viktig rådgiver for Prosjektleder byggherre og prosjektsjef.

8.2.2

Kontraktstrategi

Forberedende arbeid med kontraktstrategi startet før sommeren 2016 og ble videreført til
dokumentet Overordnet kontraktstrategi» forelå 10. oktober. Denne ble gjenstand for en egen KS,
hvoretter styringsgruppen 17. november besluttet at prosjektet skulle gjennomføres som en
totalentreprise med samspill – tidlig entreprenørinvolvering (TEI). En slik kontraktstrategi
innebærer at man allerede i forprosjektet, før Stortingets beslutning, inngår kontrakt med
entreprenør som knyttes til prosjektet. Intensjonen er at dette vil innebære en tidligere
ferdigstillelse enn ved andre kontraktsformer. Normalt kontraheres entreprenør først etter
stortingsbehandling, noe som medfører lengre tid fra KS2 til ferdigstillelse.
Samspillskontrakten gjennomføres i to faser: Fase 1 Planlegging og prosjektering samt utarbeidelse
av målpris, som pågikk fra september 2017 og ut året og Fase 2 Detaljprosjektering og utførelse
(bygging) som vil pågå fra januar 2018 til overtakelse av bygg 1. september 2020.
Det er inngått en kontrakt for hver av de to fasene med en overbyggingskontrakt som dekker begge
faser. Samspillsavtalen inkluderer en opsjon på videreføring av samarbeidet i fase 1 til fase 2.
Entreprenøren har ikke krav på kompensasjon dersom opsjonen ikke avropes og
prosjekteier/byggherre har eiendomsrett til det utarbeidete prosjektmaterialet.
Fase 1 er perioden fra oppstart 15. august og frem til Stortingets beslutning om prosjektet innen
utgangen av 2017. I denne fasen skal byggherre (Justisdepartementet sammen med rådgivere),
prosjektledelse, prosjekteringsgruppen, nøkkelpersoner hos brukerne (mottaksprosjektet) og
entreprenør arbeide sammen i en integrert og samlokalisert organisasjon.
Fase 1 omfatter videre planlegging, løsningsoptimalisering og ferdigstillelse av nødvendig
prosjektering før fase 2, utarbeidelse av prosjektplaner, samt estimering av kostnader (målpris). I
løpet av fase 1 er målet at partene skal komme frem til en omforent målpris for entreprisen. Denne
bygges opp etter normal «nedenfra-og-opp» detaljkalkulasjon med enhetspriser, innebygde
materialer og hjelpematerialer. I tillegg til kostnader for detaljprosjektering og bygging, skal
målprisen omfatte totalentreprenørens administrasjonskostnader og et fastprisbeløp for fortjeneste
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m.m. Risikoelementet skal også prises i målprisen.
regningsarbeid med timepriser det er konkurrert om.

Entreprenørens kompenseres etter

Fase 2 starter etter Stortingets beslutning og går frem til ferdigstillelse av prosjektet innen utgangen
av 2020. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise hvor arkitekt /rådgivere fra
forprosjektfasen kan tiltransporteres entreprenøren. Disse har allerede samarbeidet tett i fase 1 i
en integrert prosjektorganisasjon.
Kontrakten med entreprenøren, Skanska, for fase 1 ble inngått i juni 2017 med oppstart 15. august
2017. Kontrakt for gjennomføring av prosjektet ble undertegnet 25. januar 2018.
JD som byggherren vil sikre seg innflytelse og kontroll ved sin deltakelse i en integrert organisasjon
med entreprenøren og rådgiverne, slik det er beskrevet i avsnitt 8.2.1.
8.2.3

Omfangs-, kostnads- og endrings- styring

«Design-to-cost» - prinsippet, som var grunnleggende for forprosjektet, blir videreført i
gjennomføringsfasen, med kostnad som høyest prioriterte resultatmål. Dette betyr at man vil
designe og styre realiseringen av anlegget innen definert kostnadsramme gjennom suksessiv
optimalisering av omfanget under aktiv bruk av en kutt- og plussliste. Dette innebærer at det til
enhver tid gjeldende budsjett skal baseres på vedtatt prosjektomfang, og at det vil kunne bli aktuelt
å justere dimensjoneringsgrunnlaget i siste designbasis.
I forbindelse med at skisseprosjektet forelå 1. mars 2017, ble endringsstyring innført i forprosjektet.
Skisseprosjektet var da baseline. Fra 1. mars måtte alle omfangsbetydende endringer og premissene
for disse registreres, enten det dreier seg om feil eller nye ønsker og hvordan endringene blir
håndtert.
Styringsdokument III – Gjennomføring beskriver endringsrutinene, som er inndelt i fire ulike kategorier
endring. Ved utgangen av november var det registret følgende omfang av endringer for de fire
kategoriene siden skisseprosjektet i mars 2017.
Tabell 8.1

Endringer i prosjektet mars – november 2017

Kategorier endringer

Antall endringer

A) Premissendringer

24

B) Løsningsendringer – endringer av volum og mengde 20
C) Retting av feil og mangler eller uteglemmelser

4

D) Designutvikling – ingen endring

6

TOTAL

54

Endringer som tilhører kategori A) premissendringer, må fremlegges for styringsgruppen og
besluttes av prosjekteier – Justisdepartementet.
Styringsdokument III – Gjennomføring inneholder en kutt- og pluss liste for den videre omfangs- og
kostnadsstyringen. Disse er kostnadsestimert og rangert basert på nytte-kostnadsvurderinger etter
innspill fra POD.
Identifiserte kutt og pluss kategoriseres som kategori A) premissendringer. For hvert kutt og pluss
er det satt et beslutningspunkt som representerer seneste tidspunkt for når det må besluttes om et
pluss- eller kutt-tiltak skal realiseres. Det er definert tre ulike beslutningspunkter for det enkelte
tiltak som kan være 4. kvartal 2017, 2. kvartal 2018 og 3. kvartal 2018.
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I følge Styringsdokument III – Gjennomføring skal prosjektomfanget styres slik at P85 fra
kostnadsprognosen alltid ligger 50 mill. kr. under kostnadsrammen. Dette skal gi trygghet for at
man ikke under normale omstendigheter skal gå over tildelt kostnadsramme.
Ettersom prosjektet styres etter «Design-to-cost», er det ikke planlagt å etablere et styringsmål for den
samlede prosjektkostnaden. Dette er strengere enn normal praksis som er at Stortinget beslutter
en kostnadsramme med et sikkerhetsnivå på 85 pst. fratrukket mulige forenklinger og reduksjoner.
8.2.4

Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service (FDVUS)

Det er besluttet at politiet skal overta eieransvaret når beredskapssenteret står ferdig.
I løpet av forprosjektet ble dokumentet Driftskonsept og driftsbudsjett utarbeidet. Driftskonseptet
beskriver hvordan eiendomsforvaltningen kan organiseres og gjennomføres for å gi brukerne gode
og effektive bygg og anlegg til lavest mulig kostnad. Driftskonseptet beskriver ansvarsfordelingen
mellom forvalter – Politiets fellestjenester (PFT) og bruker – OPD / Beredskapstroppen, hvor
bruker har ansvar for driftstjenestene som er i linje med kjernevirksomheten. Driftsbudsjettet
omfatter kostnader som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service (FDVUS).
Som en viktig del av gjennomføringsfasen med sikte på å legge til rette for drift, har POD etablert
et eget mottaksprosjekt, hvis hovedoppgave er å planlegge og forberede bruk og drift av senteret.
Oppgavene innbefatter å være premissgiver på brukersiden, sørge for at utbyggingsprosjektet får
nødvendige brukeravklaringer i rett tid, at nødvendig virksomhetsutvikling igangsettes i
brukerorganisasjonen, at drift og forvaltning planlegges, at nødvendig utstyr anskaffes etc.
Når det gjelder brukerutstyr, er det gjort en avklaring om at utbyggingsprosjektet skal levere
komplette bygg og anlegg med brukerutstyr og -innredning. Mottaksprosjektet skal levere
polititeknisk utstyr og utstyr for drift av anlegget.
Mottaksprosjektet er ikke inkludert i utbyggingsprosjektets omfang og kostnadsestimat.
Mottaksprosjektet gjennomføres som et prosjekt eid av og i regi av Avdeling for politiberedskap
og krisehåndtering (Beredskapsavdelingen) i POD, med bidrag fra andre avdelinger i POD,
Politiets fellestjenester (PFT) Politiets IKT-tjenester, og OPD.
8.2.5

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringen vil først kunne skje og avdekkes etter at anlegget er tatt i bruk og omfatter to
forhold. For det første er det gevinsten knyttet til ivaretakelse av samfunnets sikkerhet, for det
andre er det gevinster ved å drifte den Nasjonale beredskapsressurs i det nye beredskapssenter på
Taraldrud.
I forprosjektet har man lagt grunnlaget for å kunne avdekke en eventuell gevinst på flere måter.
For det første foreligger det baseline data som gjør det mulig senere å vurdere en mulig gevinst
For det annet er effektmålet i Eiers Føringer og underlaget for dette slik at det vil være mulig å kunne
identifisere gevinstrealiseringen i driftsfasen. Mulighetene for dette er styrket ved at man har
operasjonalisert effektmålet til dimensjonerende effektmål.
For det tredje er POD, som vil ha budsjettansvaret for beredskapssenteret, meget bevisst at
gevinsten ved det nye senteret kan gå tapt dersom man velger løsninger som innebærer høye
driftskostnader som vil kunne medføre innskrenkning av virksomheten ved senteret eller reduserte
polititjenester andre steder.
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For det fjerde blir det i månedsrapportene fra januar rapportert på inntjent verdi for forprosjektet.
Her har man lagt et grunnlag for å kunne rapportere på inntjent verdi også i gjennomføringsfasen.
Styringsdokument III - Gjennomføring har et eget avsnitt Inntjent verdi: Styring av fremdrift og kostnader som
beskriver «Inntjent verdi-metoden», som skal anvendes under gjennomføringen av prosjektet.

8.3 Perioden fra ferdig forprosjekt august 2017 til Stortingsvedtak desember
2017 og byggestart 1. mars 2018.
I løpet av august og første halvdel av september 2017 var forprosjektfasen avsluttet, selv om denne
formelt gikk frem til Stortingets beslutning i desember 2017. Medio september forelå Sentralt
Styringsdokument III – Gjennomføring og forprosjektrapporten, prosjektet var kommet inn på
statsbudsjettet for 2018, reguleringsplanen var vedtatt og endelig KS2-rapport forelå.
Frem til desember 2017 fikk man en mellomperiode frem til Stortingets investeringsbeslutning,
som var en forutsetning for å undertegne kontraktene med totalentreprenør for gjennomføring av
byggeprosjektet. I denne perioden, som strakte seg frem til oppstart av byggeprosjektet 1. mars
2018, ble det gjennomført en rekke aktiviteter og prosesser som hadde som siktemål å klargjøre
prosjektet for byggestart og gjennomføring av dette. Disse er kort omtalt i det følgende.
Revisjon av Sentralt styringsdokument III - Gjennomføring
Som en følge av KS2 rapporten og andre modningsprosesser foretok styringsgruppen i løpet av
høsten noen endringer i Sentralt Styringsdokument III – Gjennomføring.
Målprioritering


Overholde kostnadsrammen.
Lave levetidskostnader prioriteres foran lave
investeringskostnader, men det betyr ikke at kostnadsrammen kan overskrides.



Innfri bør-krav og dimensjonerende krav i samsvar med vedtatt kutt- og plussliste



Innfri fremdriftsmålet

Revidert Sentralt Styringsdokument III – Gjennomføring
Dette vil foreligge innen utgangen av januar 2018 og inngå som et vedlegg til kontrakten med
entreprenøren og som underlag for øvrige aktører for gjennomføring av prosjektet.
Planlegging av perioden frem til oppstart 1. mars
Plan for perioden frem til kontraktsignering med entreprenør 31. januar 2018
Som følge av kontraktstrategien med tidlig entreprenørinvolvering ble det fra 15. august til 31.
januar gjennomført følgende aktiviteter, faser og milepæler.
2017:
15.08 – 10.09: Planfase:
Mål, leveranseplan, organisering roller og ansvar, innkjøpsstrategi,
sikkerhetsstrategi, usikkerhet
10.09 – 01.11: Optimalisering av løsninger og underlag:
Prosjektering, brukerutstyr, IKT, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse,
fremdrifts- og produksjonsplanlegging, krav til FDV-dokumentasjon og
driftskonsept, kontraktsbilag og styringsdokumentasjon, tomteerverv,
myndighetskontakt etc.
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01.11 – 10.12: Målpris og prosjektomfang:
Detaljkalkulasjon, revisjon kutt-/plussliste, prioritering prosjektomfang,
avtaledokumenter og styringsdokumentasjon
10.12 – 10.01: Kontraktsammenstilling, fastsettelse endelig målpris, avtaledokumenter,
styringsdokumentasjon
2018:
31.01

Kontraktundertegning

Beslutningsplan for perioden frem til 31. januar 2018
På styringsgruppens møte 15. november vedtok denne en beslutningsplan for perioden frem til 31.
januar 2018 hvor de viktigste aktiviteter og beslutninger var:


Styringsdokument Mottaksprosjektet (godkjennes av POD)



Prosjektomfang, herunder revidert kutt- og pluss-liste



Innkjøpsstrategi



Driftskonsept IKT



Helhetlig fremdriftsplan



Sluttfaseplan – Plan for systematisk ferdigstillelse



Brukerutstyr – omfang og kostnadsestimat



Revidert driftsbudsjett - FDV

Særskilte aktiviteter for klargjøring for oppstart 1. mars 2018
Reguleringsplan og myndighetsprosesser
Statlig reguleringsplan ble vedtatt av KMD 18. august 2017. Videreføringen av denne omfatter
utarbeiding av søknad om rammetillatelse med påfølgende søknader om ulike
igangsettingstillatelser.
I forbindelse med behandlingen av prosjektet i Stortinget i desember 2017 fattet Stortinget følgende
vedtak:
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at
beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
JD har i brev av 1. februar 2018 informert Oslo, Oppegård og ski kommuner om hvordan man vil
følge opp dette stortingsvedtaket gjennom miljøoppfølgingsplanen, kompenserende tiltak og
særskilte tiltak.
Prosjektering
Prosjekteringsdelen av forprosjektet ble avsluttet da forprosjektrapporten forelå 1. september 2017.
Prosjekteringsgruppens videre arbeid var å delta sammen med entreprenøren i videre
optimalisering og underlag for utarbeidelse av målpris, samt oppstart av detaljprosjektering. Dette
var en sentral del av kontraktstrategien med tidlig entreprenørinvolvering.
Tomteerverv
Som beskrevet i kapittel 5 er det to løp for tomteerverv – forhandlinger om frivillig løsning og
ekspropriasjon fortsetter etter plan. Det er nå sikret tilkomst til tomten for supplerende
registrering, kartlegging og grunnundersøkelser som skal sikre at byggestart kan finne sted 1. mars.
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Kostnadsestimat og prosjektomfang
Gjennom hele høsten har det i prosjektet vært fokus på kostnadsestimering og avklaring av
prosjektomfang med utgangspunkt i at design-to-cost skal ligge til grunn og med den kutt- og plussliste som foreligger, alt for å komme frem til en omforent målpris.

9 Konklusjoner: Suksessfaktorer
forprosjektfasen Taraldrud

og

utfordringer

i

Da man høsten 2015 besluttet måten for å gjennomføre forprosjektet som kunne utgjøre reell
eierstyring, var det særlig tre viktige premisser. Man ville prøve ut «Design-to-cost», man ville ha en
organisering med en klar prosjekteier, og man ønsket å sikre en prosjektorganisasjon som kunne
levere på prosjektets resultatmål på kostnad, tid og kvalitet etter denne prioritering.
I kapittel 2 viste vi hvordan man gjennom forprosjektfasen har kommet frem til et forprosjekt som
er i samsvar med de føringer eier la for forprosjektfasen hva gjelder resultatmålene for kostnad,
kvalitet og tid. Forprosjektet ble gjennomført i samsvar med tidsplan, innenfor kostnadsrammen
og med den funksjonelle kvalitet som lå i absolutte krav og bør-krav. I avsnitt 9.1 søker vi å
beskrive de faktorer og forhold som kan bidra til å forklare denne suksessen (suksessfaktorer). Men
i forprosjektet har man også måttet takle noen utfordringer, som er omtalt i avsnitt 9.2.

9.1 Suksessfaktorer
9.1.1

Retningslinjer og rammer – styringsdokumentasjon

Et viktig karakteristikum ved dette forprosjekt er at det ved oppstart fra eiers side forelå klare
retningslinjer og rammer for det beredskapssenter som skulle forprosjekteres.
Allerede i avropet til leverandøren blir det fastslått at
forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost» …. og skal fokusere på optimalisering av
tiltakets kost-nytteforhold».
Dette ble fulgt opp i Eiers føringer, hvor kostnad ble prioritert som nummer en (kvalitet 2 og tid 3)
med en fastsatt kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner (2015-kroner).
«Design-to-cost» var det grunnleggende metodiske grep for forprosjektet, som ble akseptert av alle
aktører og som var svært disiplinerende for alle . Dette er den viktigste forklaring til at man unngikk
kostnadsvekst fra KS1 og KS2, som er vanlig, og i stedet fikk en reduksjon på nær 15 prosent. Det
spesielle er at denne kostnadsstyringen innenfor den absolutte kostnadsrammen ikke gikk på
bekostning av prosjektets kvalitet. Alle skal- og bør-krav ble imøtekommet og dimensjonerende
effektmål ivaretatt.
«Design-to-cost» metodens fokus på optimalisering av prosjektets kost-nytteforhold innebar at man fikk
en kontinuerlig og iterativ prosess mellom utvikling av designbasis og estimering som ble styrende
for prosjekteringen. Dette la grunnlaget for en stadig utvikling mot optimale løsninger innenfor
den gitte kostnadsrammen. Dette er en metode med klare prinsipper som var fastslått av eier, som
brukere fulgte og som leverandør la til grunn for gjennomføringen av sitt oppdrag.
Eiers føringer var et kort og konsist dokument med klare angivelser av samfunnsmål, effektmål, et
begrenset antall absolutte krav og bør-krav, samt prioriterte resultatmål for både
beredskapssenteret og forprosjektet. Aktørene la dette til grunn for sin deltakelse i ulike
arbeidsprosesser og beslutninger i forprosjektet.
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Eiers føringer var godt egnet som grunnleggende styringsdokument (omtalt som styringsdokument
I) for forprosjektet og for videreføring i Styringsdokument II – Forprosjektfasen. Mens Eiers føringer var
utarbeidet av JD med bistand fra rådgivere og FIN, ble Styringsdokument II – Forprosjektfasen og
Styringsdokument III – Gjennomføring utarbeidet av leverandøren og så gjenstand for behandling i
styringsgruppen før disse ble vedtatt med eierskap fra de involverte i forprosjektet.
9.1.2

Organisering

«Single purpose»- organisering
Det spesielle med dette forprosjektet er at dette ble organisert som et «ett formåls (single purpose)
prosjekt», hvor prosjekteier kun hadde gjennomføring av dette ene prosjektet som sin oppgave.
Ved å bygge organisasjon og styringssystemer fra bunnen («Single Purpose» prosjektorganisasjon)
har man ikke måttet forholde seg til en standard prosjektmodell og standardiserte systemer, men i
stedet hatt frihet til å tilpasse gjennomføringen til det man har ønsket å oppnå. Dette innebar at
man kunne utforme prosjektorganiseringen ut fra dette formål. JD, som prosjekteier, hadde
kontroll og ansvar uten andre tilsvarende oppgaver og hos leverandøren var dette prosjektet det
eneste av denne type.
En viktig suksessfaktor er at den totale og samlede organisering av aktørene i prosjektet har lagt til
rette for en integrert styringsmodell hvor prosjekteier har kunnet utøve sin prosjekteierstyring
direkte overfor henholdsvis leverandør og brukere samt sikre en samlet styring av prosjektet
gjennom styringsgruppen. Intensjonene om «Design-to-cost», eierstyring og parallellitet var slik at man
sannsynligvis ikke kunne ha oppnådd Eiers føringer og forprosjektets resultatmål på noen annen
måte enn med en single purpose organisasjon.
Justisdepartementet – prosjekteier
JD etablerte en egen prosjektorganisasjon i linjen med nødvendig heltids- og deltids-involvering,
samt en styrking av kompetanse og kapasitet med to innleide konsulenter på eierstyring og
prosjektgjennomføring. Dette gjorde det mulig for JD å utøve eierstyring, sikre rask respons og
beslutninger, samt oppfølging i forhold til leverandør og andre aktører, og derved bidra til fremdrift
i forhold til plan og de enkelte milepæler i denne.
JD gjorde en del viktige grep for å sikre at departementet kunne ivareta sin rolle som prosjekteier
og utøve den nødvendige eierstyring.
For det første tok Politiavdelingens ekspedisjonssjef og avdelingsdirektør en aktiv rolle i ledelse
av forprosjektprosessen. Denne ble forsterket underveis i forhold til de utfordringer som oppstod
av politisk og administrativ karakter i forhold til særlig kritiske prosesser som reguleringsplan,
tomteerverv og styring av prosjektet frem til budsjettbehandling og vedtak. Viktig var også
avklaring og sikring av PODs og OPDs involvering i prosjektet.
For det annet styrket Justisdepartementet sin kapasitet og kompetanse på flere måter.
Politiavdelingen sørget for å ha en kvalifisert fulltid prosjektansvarlig med prosjektforståelse og
styringskompetanse fra departementets perspektiv, og som fulgte prosjektet meget tett og sørget
for at beslutninger ble fattet raskt og fulgt opp av departementet og andre involverte. I tillegg ble
politiavdelingens øvrige kompetanse trukket inn ved avdelingsdirektørens aktive deltakelse i
forhandlinger med kommunene i forbindelse med reguleringsplan og med eiendomsbesittere i
forbindelse med tomteerverv. En seniorrådgiver deltok aktivt i alt som hadde med prosjektets
spesielle sikkerhetsmessig utfordringer og i utvikling av kontraktstrategi og kontrahering av
leverandører.
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Videre sørget JD for å supplere og styrke sin kapasitet, kunnskapsgrunnlag og kompetanse for å
kunne utøve eierstyring ved å knytte til seg to rådgivere med komplementær erfaring. Den første
av disse var en kunnskapsrik og kompetent rådgiver på prosjektstyring og med oppgave å støtte
JD i utøvelsen av sin eierstyring – omtalt som rådgiver eierstyring. Den andre var en rådgiver med
tung kompetanse på både utvikling, planlegging og praktisk gjennomføring av byggeprosjekter –
omtalt som prosjektrevisor. Disse to rådgiverne fungerte som et komplementært team. Rådgiver
eierstyring fokuserte på det overordnede samlede grep på prosjektet. Prosjektrevisor hadde et
dybdeperspektiv og engasjerte seg i prosjektets ulike delprosesser og utførte løpende revisjon av
disse ved å delta på viktige møter og lese viktige dokumenter. Sammen bidro rådgiverne med
informasjon og vurderinger som styrket JDs muligheter til å utøve aktiv eierstyring.
For det tredje etablerte JD styringsgruppen, som ble et reelt styringsorgan og et særdeles viktig for
prosjekteiers utøvelse av sin eierstyring og for alle aktørenes involvering og beslutninger i
gjennomføringen av forprosjektet, både i forhold til underliggende etater og brukere, samt
leverandøren. (Nærmere omtalt under).
Andre departementer
Både Finansdepartementet (FIN) og Kommunal og moderniseringsdepartementet KMD) har vært
viktige støttespillere for Justisdepartementet i dennes utøving av sin eierstyring
Finansdepartementet var direkte involvert i de vurderinger som ble gjort da det høsten 2015 ble
besluttet at forprosjektet skulle gjennomføres ved en anskaffelse av en leverandør via avrop under
Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring. Videre var FIN direkte engasjert i
utformingen av Eiers føringer og har fulgt forprosjektet tett som rådgiver for JD og observatør i
styringsgruppen.
I en statlig reguleringsplan er det KMD som er planmyndighet og stadfester planen. Utover denne
formelle rollen har KMD vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner for å legge til rette for
og gjennomføre en meget stram tidsplan for reguleringsplanen. KMDs deltakelse var avgjørende
for at man lyktes med å kunne få reguleringsplanen stadfestet allerede 18. august 2017.
Aktører i politiet
De to hovedaktørene i politiet styrket sin organisering i forhold til prosjektet.
I POD ble bemanningen i forhold til forprosjektet styrket og det ble etablert et eget
mottaksprosjekt men egen bemanning som skal følge gjennomføringen av byggeprosjektet, ivareta
PODs interesser i den sammenheng og forberede PODs overtakelse av senteret og driften av dette.
I OPD ble det den interne organisering i forhold til prosjektet etter hvert styrket med en egen
prosjektleder.
Styringsgruppen
Eiers føringer omhandler styringsgruppen. Det ligger i navnet at denne skal ha en reell
styringsfunksjon, hvilket den fikk gjennom sitt mandat og på måten styringsgruppen har fungert.
Styringsgruppen har vært helt sentral for JDs utøvelse av sin egen eierstyring og sammen med POD
og OPD overfor leverandøren. Styringsgruppen har hatt månedlige møter hvor JD og leverandør
sammen har sørget for saksliste, dokumentasjon og beslutninger som har vært instrumentelle for
gjennomføringen av forprosjektet i samsvar med Eiers føringer og resultatmålene for både
beredskapssenteret og forprosjektet.
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Brukermedvirkning på ulike nivåer
Brukerne i prosjektet er POD som fremtidig eier av anlegget, Nasjonal Beredskapsressurs i OPD
som brukere av dette, Politiets Forvaltningstjeneste PFT som drifter og forvalter, og Politiets IKT
tjeneste PIT, som ansvarlig for IKT tjenestene.
Innledningsvis var det de fire enhetene i Nasjonal beredskapsressurs hos OPD som først og fremst
ivaretok brukermedvirkning. Dette ble videreført gjennom hele forprosjektet.
Brukermedvirkningen ble styrket ved at POD etter hvert kom til å spille en aktiv rolle. PODs
viktigste perspektiv var som fremtidig eier og budsjettansvarlig. Etter hvert ble også PFT, som
fremtidig forvalter, og PIT, med ansvar for IKT, trukket inn. Det er klart at omtalen i Eiers føringer
om at «Som en del av forprosjektet skal det utarbeides plan og budsjett for drift og vedlikehold. Det skal legges til
grunn at drift- og forvaltningsansvaret skal legges til politiet», bidro til den aktive rolle alle politiets aktører
kom til å innta i forprosjektet.
Virksomhetsområdet Eiendom i Politiets fellestjeneste (PFT) vil i driftsfasen, fra godkjent
ferdigstillelse, inneha rollen som Forvalter med ansvar for planlegging, leveranse og oppfølging av
alle FDVUS-tjenester. PFT ble derfor en viktig aktør i utformingen av FDVUS strategien og
mottaksprosjektet (se nærmere om dette i 8.2.4).
Denne brede brukermedvirkningen ble koplet mot leverandørens ulike hovedprosesser som
designbasis, prosjektering samt optimalisering av løsninger innenfor kostnadsrammen, samt
hvordan man kunne finne løsninger for støybegrensende tiltak i forhold til omgivelsene.
Grunnlaget for brukermedvirkning var lagt i forprosjektet for Alna, hvor det var utarbeidet et romog funksjonsprogram med potensial for kutt, som ble ført videre gjennom brukermedvirkningen
for Taraldrud. Med et slikt utgangspunkt unngikk man en klassisk «bottom-up» prosess med
utgangspunkt i en fri identifisering av behov. I stedet startet brukermedvirkningsprosessen for
Taraldrud med å operasjonalisere effektmålet i Eiers føringer til dimensjonerende effektmål i forhold
til kravene for henholdsvis utviklingskonsept, bemanning og kapasitet.
Operasjonaliseringen av dimensjonerende effektmål ble en kontinuerlig konkretisering av disse
som et underlag for utvikling av designbasis og gjennomføring av gjentatte estimeringer og
optimaliseringen i prosjekteringen. Gjennom denne prosessen underlagt Design-to-cost regimet med
en gitt kostnadsramme, har det utviklet det seg en viktig lojalitet og forankring til
optimaliseringsprosessen hos alle brukerne, som først førte frem til skisseprosjektet og så til endelig
forprosjekt.
JD utøvet en aktiv rolle i forhold til brukernes operasjonalisering av effektmålene både ved
rådgiveres deltakelse i prosessene og ved at dimensjonerende effektmål kontinuerlig ble forelagt
styringsgruppen.
9.1.3

Leverandørens organisering og tilrettelegging for eierstyring og prosjektgjennomføring

Valg av leverandør ble gjort ved at man la til grunn FIN sin Rammeavtale med Metier om kvalitetssikring
av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. Dette gjorde det mulig
for JD å velge en leverandør med det som ble oppfattet som spesielt gode kvalifikasjoner for denne
type oppdrag.
Leverandøren gjorde en del grep for å sikre egen oppfølging av premissene for eierstyringen. Viktig
var Bilag 1A – Arbeids- og fremdriftsplan av 8. mars 2016, som inkluderte levererandørens
Eierstyringsmodell, som anga hovedleveranser, milepæler og beslutningspunkter. Det var i forhold til
denne JD kunne utøve sin overordnede eierstyring. Dette dokument ble så supplert med
Styringsdokument II – Forprosjekt, som utgjør en langt mer detaljert arbeids- og fremdriftsplan, og
som også omtaler ulike aktørers roller og ansvar.
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Leverandørens egen organisering inneholdt noen grep som åpnet for JDs tilgang til leverandør og
eierstyring inn i prosjektet. Leverandøren hadde en prosjektorganisasjon, prosjektnedbrytning
struktur (PNS), arbeidsprosesser med leveranser og prosessansvarlige, milepæler, beslutningsplan
og rapporteringsrutiner, som åpnet for og la til rette for samhandling mellom prosjekteier og
leverandør. Prosjektnedbrytningsstrukturen var grunnlaget for en felles beslutningsplan for
prosjektet.
For det første gjelder det organiseringen av arbeidet i definerte prosesser med egne
prosessansvarlige. Dette gjør det lett for eier å forstå ansvarsfordelingen i prosjektet hos
leverandøren, arbeidets innhold og gjennomføring. Inndelingen har vært dynamisk i den forstand
at det har skjedd noen endringer og grenseoppganger underveis.
For det annet gjelder det leverandørens organisering av ulike møter, hvor både JDs
prosjektansvarlige og rådgivere har kunnet delta. Dette inkluderte jevnlige prosjektmøter med
prosessansvarlige og øvrige nøkkelpersoner, prosjekteringsgruppemøter og usikkerhetssamlinger
og møter i tilknytning til kvalitetssikring av ulike temaer under Review programmet. JDs rådgiver
prosjektrevisor deltok alltid på prosjektmøter og prosjekteringsmøter. JD var også deltakere ved
prosjektansvarlig og begge rådgivere på usikkerhetssamlinger og kvalitetssikringsmøter i tilknytning
til Review programmet. Denne uformelle eierdeltakelsen i leverandørens prosjektgjennomføring
gav prosjekteier meget viktig kunnskapsgrunnlag for utøvelse av sin eierstyring.
Leverandørens prosjektgjennomføring var basert på den prosjektnedbrytningsstrukturen som var
videreført til hovedprosesser med respektive planer og leveranser.
For prosjektets gjennomføring var det viktig at man hadde mulighet for parallell «frontloading» av
riktig kompetanse i alle posisjoner og at arbeidsprosessene ble startet så tidlig som mulig for å sikre
nødvendig modning samt at disse i hovedsak ble gjennomført parallelt og ikke sekvensielt. Det var
også viktig at man fikk en bred medvirkning på tvers av arbeidsprosessene og en integrasjon
mellom disse.
Leverandørens åpne arbeidsform overfor prosjekteier var viktig. Prosjekteier med sine rådgivere
deltok i ulike arbeidsprosesser med åpen og god informasjonsflyt, noe som ledet frem til behandling
og beslutninger i styringsgruppen.
Sentralt for gjennomføringens kvalitet var leverandørens eget kvalitetssikringsprogram, som
beskrevet i Styringsdokument II-Forprosjekt og særlig Review Program, hvor man hadde en bred
gjennomgang av ulike temaer, ofte med ekstern bistand, og med prosjekteiers og/eller rådgiveres
deltakelse.
Generelt kan man si at prosjektet ble planlagt og gjennomført på en slik måte at man hadde gode
modningsprosesser som bidro til å sikre prosjektets fremdrift og kvalitet.
Til slutt, hos leverandøren ble forprosjektet gjennomført med en kompetent ledelse som også sikret
riktig kompetanse i de ulike posisjoner i forprosjektet.
9.1.4

Tidsbesparende tiltak

Det ble lagt opp til en meget stram tidsplan for gjennomføringen av forprosjektet på 19 måneder
fra avrop i mars 2016 til ferdig KS2 rapport 1. november. Målet var Stortingsbeslutning innen
utgangen av 2017 og ferdigstillelse innen utgangen av 2020. Underveis ble forprosjektets tidsplan
kortet ned til 18 måneder. Dette er en kort tid for å kunne gjennomføre et slikt forprosjekt. Det
er mange årsaker til at man lyktes, blant annet noen særskilte tidsbesparende tiltak.
Statlig reguleringsplan: Statlig regulering innebærer at prosjekteier har en direkte og helt annen
kontroll og forutsigbarhet med reguleringsplanprosessen enn når kommunen har ansvaret for
denne.
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Reguleringsplanprosessen ble gjennomført mye raskere enn hva en vanlig kommunal
reguleringsplan ville ha vært. Dette er blant de viktigste forklaringer på hvorfor forprosjektet ble
gjennomført på kort tid og at innsigelser fra omgivelsene kunne imøtekommes uten at fremdriften
ble forsinket. Viktig var også det nære og konstruktive samarbeid prosjektet fikk med KMD som
var villig til å bidra til en slik rask gjennomføring av reguleringsplanprosessen.
Det må også nevnes at prosjekteier lyktes i å imøtekomme ulike krav fra omgivelsene knyttet til
støy og friluftsliv uten å undergrave beredskapssenterets grunnleggende konsept.
Valg av tomt: I utgangspunktet forelå det to alternative tomter, Grønmo og Taraldrud.
Fremdriftsplanen fordret at man raskt fikk avklart tomtevalget. Prosjekteringsgruppen ville på
grunn av anskaffelsesprosessen, ikke kunne være på plass før 1. september 2016. For å sikre
fremdrift i tomtevalganalysen, ble det derfor gjort mindre anskaffelser av diverse studier i perioden
frem til dette med hjemmel i sikkerhetsloven. Dette muliggjorde at tomtevalganalysen ble fremlagt
for ekstern kvalitetssikring 15. september 2016 og godkjent av regjeringen en måned etter.
Overordnet kontraktstrategi: Det var viktig at man så raskt som mulig fikk valgt overordnet
kontraktstrategi for prosjektet. Strategi med tidlig entreprenørinvolvering ble fremlagt for ekstern
kvalitetssikring 10. oktober 2016 og godkjent seks uker senere. Hovedbegrunnelsene for strategien
var fremdrift, bruk av entreprenørens kompetanse til optimalisering og håndtering av
sikkerhetsgradert anskaffelse. Den valgte kontraktstrategien med tidlig entreprenørinvolvering
innebar at man kunne ha en godt gjennomarbeidet totalentreprise klar til signering rett etter
Stortingsbeslutningen (totalentreprisen ble signert 25. januar 2018) og at man kan starte
gjennomføringsfasen 1. mars 2018.
Stram tidsplan: Vinteren 2017 ble det tatt et viktig grep ved å forsere forprosjektet med to måneder.
Det var enighet mellom prosjekteier og prosjektledelsen at modenheten i prosjektet var tilstrekkelig
til å starte KS2 etter skisseprosjektet, som forelå 1.mars 2017. Samtidig ble reguleringsplanen
forsert med 1 måned, mens tidlig entreprenørinvolvering ble forskjøvet til høsten 2017. Formålet
med dette var 1) å sikre at det forelå et kvalitetssikret forprosjekt med stadfestet reguleringsplan til
1. september 2017 som i praksis var fristen for behandling i ordinært statsbudsjett for 2018, 2)
hindre at ferdigstillelse av forprosjektet og tidlig entreprenørinvolvering ble gjennomført i parallell
og 3) hindre diskontinuitet i påvente av Stortingsbeslutning og utnytte tiden man hadde denne
høsten godt. Man fikk samtidig også bedre tid til å kontrahere entreprenør.
Den stramme tidsplanen utgjorde et fremdriftspress på alle og bidro til at man unngikk omkamper.
Tomteerverv inngikk som en del av forprosjektet, hvilket ikke er vanlig i statlige prosjekter. Det
at ekspropriasjonen ble gjennomført etter Lov om oreiging (ekspropriasjon) (Oreigningslova), og
ikke etter Plan- og bygningsloven, som krever vedtatt reguleringsplan, hadde positiv innvirkning
på fremdriften i forprosjektet.
Eksterne kvalitetssikringer: For å sikre fremdrift ble de tre eksterne kvalitetssikringene planlagt med
ekstern kvalitetssikrer og hovedkonklusjonene ble gitt i presentasjonsform; selve rapportene ble
levert senere. Varighet fra ekstern kvalitetssikrer mottok dokumentasjon til hovedkonklusjonene
forelå var henholdsvis to uker for tomtevalget, fem uker for kontraktstrategi og fire måneder for
ordinær KS2, noe som er uvanlig kort tid. Vedrørende ekstern kvalitetssikring fikk man godkjent
ett fravik fra normal praksis ved at det ble akseptert at KS2 kunne starte uten at reguleringsplanen
var stadfestet. Reguleringsplanen måtte imidlertid være stadfestet før endelig KS2-rapport ble
levert. Dette fordret særskilt god koordinering av fremdriftsplanen, herunder også på politisk nivå,
mellom JD som tiltakshaver og KMD som regulerende myndighet.
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9.1.5

Kompetansekrav for de mest sentrale rollene i forprosjektfasen

Basert på erfaringene fremstår følgende typer kompetanse som å være viktig i denne type
forprosjekter, og som prosjekteier må legge vekt på:
Prosjekteier:



Forståelse av eierrolle og eiers ansvar
Kunne formulere mål og føringer for prosjektet som kan operasjonaliseres som grunnlag
for prosjektdesign og tilhørende arbeidsprosesser.
 Kunnskap om prosjektplanlegging og gjennomføring
 Kunnskap om regjerings- og stortingsbeslutningsprosesser
 Fasilitere prosess med vekt på støtte til leverandør for rask respons og oppfølging så vel
som effektive beslutningsprosesser.
Rådgiver for eier:






Supplere og styrke prosjekteiers kompetanse
Overordnet forståelse av prosjektets sammenhenger med ulike rammevilkårs betydning for
prosjektets utfall.
Detaljert prosjektgjennomføringskompetanse til å kunne utfordre gjennomføringen på alle
nivå.
Forståelse av egen rolle i forhold til eier, leverandør og bruker
Forståelse for egen rolle i forhold til eier, leverandør og bruker

Styringsgruppe:




Evne til å forankre og fatte beslutninger
Gi de nødvendige føringer til leverandør og aktører
Sikre egen etats oppfølging og ressursbidrag

Prosjektleder hos leverandør





Evne til å forstå «business case» og til å kunne oversette strategiske mål til løsninger
Forstå eiers organisasjon og innrette prosjektgjennomføring etter dette
Høy kompetanse på prosjektorganisering og ledelse (fremfor teknisk bygg-relatert
kompetanse)
Etablere en prosjektnedbrytningsstruktur og de innbyrdes avhengigheter mellom de ulike
aktiviteter og disses betydning for prosjektets utfall.

Brukerkoordinator hos leverandør


Kjøre brukerprosesser som holder fast ved rammer og «design-to-cost» prinsipp

Estimeringsansvarlig hos leverandør



Kunne estimeringsmetoder og teknikker
Forståelse av sammenheng mellom konsekvens av krav ift mulige løsninger.

Prosjekteringsgruppeleder hos leverandør


Erfaring fra praktisk prosjekteringsarbeid, (både arkitekt og bygningstekniske fag)
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Forstå eiers «business case» og strategiske mål og kunne videreføre dette til
prosjekteringsgruppen
Forstå optimalisering og design to cost prinsipper

Bruker (OPD)




Kunne artikulere egne behov
Kunne se egne behov ift øvrige brukere og total ramme og kunne prioritere innenfor dette
Interne beslutningsprosesser som støtter forprosjektets fremdrift

Forvaltningsansvarlig (POD)



Forstå egen rolle i de ulike faser av totalprosjektet (forprosjekt, gjennomføring og drift).
Interne beslutningsprosesser som støtter forprosjektets fremdrift

9.2 Utfordringer og særlig krevende prosesser i forprosjekt
Eksterne utfordringer
Reguleringsplanprosess: De eksterne utfordringene har først og fremst vært knyttet til
reguleringsplanprosessen og hvordan lokalbefolkningen har oppfattet at de vil bli påvirket av
anlegget, særskilt knyttet til støy.
I et prosjekt som utvikles og modnes over tid og i tillegg involverer mange aktører, var det
utfordrende å kommunisere hundre prosent konsistent. Det ble betydelig motstand fra den berørte
lokalbefolkning. Lav terskel for å gi høringsuttalelser på nett og en godt organisert aksjonsgruppe,
ga et rekordstort antall høringsuttalelser, som måtte besvares på kort tid. Sammenfallet med
Stortingsvalgkampen ga et ekstra moment til motstanderne. Prosjektet var uforberedt på styrken i
motstanden og manglet den nødvendige kommunikasjonsplan og strategi for å takle dette.
Mobilisering for dialog og kommunikasjon på mange nivå – politisk, i politiet, hos prosjekteier og
i prosjektledelsen - ble avgjørende for at man lyktes med å få reguleringsplanen stadfestet i tide. I
denne forbindelse var prosjekteringsgruppens evne til å respondere på utfordringer fra beboerne
og til å finne gode løsninger for å imøtekomme disse, som ikke endret det samlede konsept for
senteret, viktig.
I forbindelse med behandlingen av prosjektet i Stortinget i desember 2017 fattet Stortinget følgende
vedtak:
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at
beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
JD har i brev av 1. februar 2018 informert Oslo, Oppegård og ski kommuner om hvordan man vil
følge opp dette stortingsvedtaket gjennom miljøoppfølgingsplanen, kompenserende tiltak og
særskilte tiltak.
Interne utfordringer og krevende prosesser
Organisering: I alle prosjekter har aktørene ulike oppfatninger av både egne og andres roller. Det
er derfor svært viktig at et prosjekt har et dokument som klart beskriver de enkelte aktørers
oppgaver, ansvar og roller og at dette oppdateres.
For Taraldrud forprosjekt ble et første utkast til et slikt dokument utarbeidet av rådgiverne i juni
2016. Dette ble ikke videreført. Intensjonen var at en slik oversikt ville inngå i styringsgruppens
mandat og i Styringsdokument II – Forprosjekt. Men i dette dokumentet var omtalen av prosjektets
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organisering begrenset til leverandørens organisering, og omfattet ikke forprosjektet i sin helhet.
Blant annet var ikke omtalt PODs oppgaver, PFTs rolle, og kanskje viktigst de to rådgiverne roller.
Dette siste innebar en uklar oppfattelse og forventninger av særlig rådgiver prosjektrevisjon sin
rolle hos enkelte prosessansvarlige hos leverandøren.
Sentralt Styringsdokument III - Gjennomføring har en bedre presentasjon av prosjektets organisering og
aktørenes rolle, slik det er omtalt i avsnitt 8.2.1.) Men like fullt blir det i KS2 rapporten (side 38 –
40) pekt på noen utfordringer i organiseringen av prosjektets gjennomføring:


Det anbefales at man før Fase 2 (gjennomføringsfasen) revurderer og tilpasser mandatet for
styringsgruppen til utførelsesfasen



Det anbefales at prosjektrevisors mandat begrenses til å omfatte revisjon av utvalgte kritiske områder, og
at rollen fjernes fra styringsgruppen. …. Utførelse av strategiske revisjoner og kontroller vurderes som en
kritisk styringsfunksjon. Prosjekteier bør ha kompetanse til å utføre slike revisjoner også i de neste fasene
av prosjektet.



JD er i praksis både bestiller og utfører (i gjennomføringsfasen), og har dermed et større ansvar enn
ved ordinær gjennomføring. Organiseringen medfører således høyere krav til den overordnede styringen,
herunder tilstrekkelig kapasitet, rett kompetanse og en tydelig styringsstruktur.



JD har inngått en rekke rådgiverkontrakter for å bygge opp «single-purpose» byggherreorganisasjonen.
Kontraktmekanismer og styring av disse kontraktene er i liten grad drøftet i styringsdokumentet. Det
anbefales en klar ansvarsdeling mellom departementet og prosjektsjef og at prosjektsjef får et tydelig mandat
til å styre kontraktene han er ansvarlig for.

10 Sammenlikning forprosjekt Taraldrud og annen praksis
Da det høsten 2015 ble besluttet at den videre prosjektering av PNB etter Alna ikke skulle
gjennomføres av Statsbygg, var dette også med en tanke på å høste erfaringer fra en slik annen
organisering og styring av prosjektgjennomføring. For å kunne se disse erfaringene i et bredere
perspektiv, ble det i mandatet for følgeforskningsprosjektet inkludert at dette også skulle omfatte
en sammenlikning av forprosjekt Taraldrud mot forprosjekt Alna, mot hva som er vanlig praksis i
byggeprosjekter i Staten (spesielt Statsbygg), vanlig praksis i byggeprosjekter i privat sektor, og
beste praksis i komplekse prosjekter med høye krav til fremdrift. Dette gjøres i de påfølgende
avsnitt.

10.1 Forprosjekt Taraldrud – forprosjekt Alna
I mandatet for følgeforskningsprosjektet sies det om begrunnelsen for sammenligningen mellom
Taraldrud og Alna forprosjektene
Dette er et prosjekt som har vært kjørt frem til forprosjektnivå i regi av Statsbygg for deretter å ha blitt
overført til et samarbeid mellom JD og FIN etter at regjerningen hadde underkjent forprosjektet og forutsatt
en ny tilnærming med utgangspunkt i prosjektets KS1-rapport.
Dette gir et unikt grunnlag for å observere samme prosjekt gjennomført i forprosjektfasen etter to ulike og
godt dokumenterte modeller.
Gjennomgangen av forprosjekt Alna bygger på skriftlig materiale og intervjuer med aktører i JD,
POD og OPD. Følgeforskningsteamet ble ikke gitt mulighet til å ha samtaler med Statsbygg om
dette.
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Når man skal gjøre en sammenligning av de to forprosjektene, må man for det første være klar
over at forprosjekt Alna kun ble ført frem til skisseprosjekt og at forprosjektet ikke ble fullført. På
mange måter var også forprosjekt Alna en forløper for Taraldrud, hvor man kunne bygge videre
på erfaringer og kunnskap fra Alna og hvor følgende var særlig viktig:







Ved oppstart av Taraldrud forelå det et utviklet skisseprosjekt for beredskapssenteret
som var planlagt på Alna
Prosjekteringsgruppen ble den samme for Taraldrud som for Alna. De kunne
gjenbruke modeller fra Alna og ta med seg den inngående kjennskap til prosjektet og
til de leveranser og ytelser i dette som kunne appliseres på Taraldrud. Dette medførte
vesentlige tidsbesparelser i forprosjekt Taraldrud. Designbasis på Taraldrud ble således
på mange måter en videreutvikling fra Alna.
Noe av det viktigste man fikk utrettet for Alna var utarbeidingen av romprogrammet
for PNB. Dette kunne utnyttes og videreutvikles for Taraldrud.
For Taraldrud var det svært viktig at man kunne bygge videre på den brukerorganisering
man hadde fått på plass for Alna
Fortsatt betydelig politisk interesse for Politiets nasjonale beredskapssenter

Når dette er sagt, er det store forskjeller mellom de to forprosjektene.
Den viktigste forskjell mellom Alna og Taraldrud er de to tomtenes størrelse og beskaffenhet.
Dette betyr at Taraldrud har vesentlig mer innhold enn hva det lå an til at man ville få på Alna, så
som utendørs skytebaner (200/100, 50m, SIBO (strid i bebygget område), separat klatretårn, større
basseng, skytehus, kantine m.m. I tillegg gir Taraldrud langt større fleksibilitet for fremtidig omog utbygging. Dette betyr altså at man på Taraldrud får mer funksjonalitet for en lavere kostnad.
Man får samlet treningsfasilitetene som tidligere var spredt, og man kan tilby treningsmuligheter
for andre enheter i Oslo og resten av landet enn bare for Nasjonal beredskapsressurs.
I det følgende gjør vi en sammenfattet sammenligning av gjennomføringen av de to forprosjektene.
Bakgrunn og underlag for forprosjektene
Underlaget for Alna var oppdragsbrev av 7. februar 2013 fra JD hvor
 POD får i oppdrag av JD å lede arbeidet med etableringen av nytt beredskapssenter for Politiet på Alna
 POD bes om å gi Statsbygg i oppdrag å stå som byggherre for prosjektet
For gjennomføringen av forprosjekt Alna fulgte Statsbygg sin vanlige modell.
For Taraldrud er avtalen med leverandøren i form av et avrop av 11. mars 2016 under
Finansdepartementets rammeavtale med leverandøren for kvalitetssikring av store offentlige
investeringsprosjekter. Avtalen med leverandøren er undertegnet av både Finansdepartementet og
Justisdepartementet. For Taraldrud ble forprosjektet organisert som et «single-purpose»
organisasjon, skreddersydd for dette prosjektet.
For Alna var bakgrunn og underlag ved oppstart begrenset til oppdragsbrevet fra POD. For
Taraldrud var dette langt mer omfattende ved at det forelå en KVU, en KS1, en
regjeringsbeslutning, et mandat (avrop) og viktigst av alt, dokumentet Eiers føringer. Dette har langt
mer karakter av å være et styringsdokument for forprosjektet enn måldokumentet for Alna. Eiers
føringer for Taraldrud omtales da også som «Styringsdokument I».
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Effektmål
For Taraldrud var det svært viktig at effektmålet i Eiers føringer ble operasjonalisert og konkretisert
i dimensjonerende effektmål for konsept, bemanning og kapasitet, og som ble styrende for ulike
arbeidsprosesser i prosjektet. Noe tilsvarende var ikke tilfelle for Alna.
Resultatmål
For de to forprosjektene lå det til grunn en ulik prioritering av prosjektets resultatmål. For Alna
var tid nummer 1 og kostnad nummer 3, mens det for Taraldrud var motsatt, med kostnad som
nummer 1 og tid nummer 3. For begge var kvalitet nummer 2. Denne prioritering var for Taraldrud
grunnlaget for den kostnadsstyrte prosjektering («design-to-cost»). Dette hadde man ikke på samme
måte for Alna.
Suksessfaktorer
For Taraldrud er første suksessfaktor prosjekteiers evne til å fatte beslutninger og til å utfordre og
støtte prosjektleder. Noen tilsvarende suksessfaktor hadde man ikke for Alna.
Overordnet metode for prosjekt design
For Taraldrud blir det i Avrop angitt at «forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-to-cost». Noen
tilsvarende retningslinje ble ikke gitt for Alna.
Kostnadsramme og arealramme
For Alna ble det ikke angitt noen kostnadsramme ved forprosjektets oppstart og det ble uttrykt at
dette først måtte komme i forbindelse med kostnadsestimering knyttet til skisseprosjektet.
For Taraldrud, derimot, forelå det i Eiers føringer ved forprosjektets oppstart, en kostnadsramme på
2,5 mrd. kroner fra KS1 rapporten og en retningslinje om at prinsippet om Design-to-cost skal være
førende for prosjekteringen. Det betyr at rammen på NOK 2 500 mill. er absolutt. Dersom
kostnadsberegninger underveis i prosessen skulle vise estimater over denne summen, ville
prosjektet måtte endre løsninger eller redusere omfanget.
For Alna angav JD en arealramme på 18.600 kvm brutto i revidert oppdragsbrev av 19. april 2013
til POD.
For Taraldrud ble det ikke oppgitt noen slik arealramme.
For Alna var arealrammen et viktig styringsparameter. Slik var det ikke for Taraldrud, hvor
kostnadsrammen var det viktigste styringsparameter.
Estimering
For Alna ble det ikke foretatt noen kostnadsestimering for totalprosjektet før i forbindelse med
skisseprosjektet. En usikkerhetsanalyse av denne ga et skisseestimat i spenn fra 2 700 – 3 400
MNOK eks tomt. KS1 rapporten økte estimatet til 3 400 MNOK og P 85 verdien til 4 3000
MNOK.
For Taraldrud ble det første kostnadsestimat foretatt våren 2016 da Grønmo og Taraldrud ble
utredet parallelt. I tilknytning til prosjekteringen ble det så foretatt i alt tre estimeringer frem til
skisseprosjekt forelå i mars 2017 med et P85 estimat på 2 540 MNOK.
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Budsjett forprosjekt
Budsjettene for de to forprosjektene var like – Alna 105 mill. kroner og Taraldrud 100 mill. kroner.
Da det i 2015 ble besluttet ikke å videreføre Alna, var 60 MNOK av budsjettet for forprosjektet
brukt for å komme frem til skisseprosjekt med tilhørende utredninger. Da skisseprosjekt for
Taraldrud forelå i mars 2017, var det påløpt 51 MNOK. Ettersom skisseprosjektet for Alna var
ført noe lenger enn for skisseprosjekt Taraldrud, synes det som om kostnadene for disse to
skisseprosjektene var ganske like.
Tidslinje
Alna var planlagt for en totalperiode på 79 måneder fra april 2013 til innflytting desember 2019,
Taraldrud er planlagt for 54 måneder fra mai 2016 til desember 2020. Forskjellen på 25 måneder
henger først og fremst sammen med en langt kortere forprosjektperiode for Taraldrud på 17
måneder versus 38 måneder for Alna.
Skisseprosjekt
Prosjekteringen for Alna hadde det samme brutto areal for anlegget ved oppstart og avsluttet
skisseprosjekt, som var 34.000 kvm brutto. For Taraldrud ble det totale bruttoareal redusert fra
33 444 kvm til 30 845 kvm, slik det er vist i tabell 6.2.
Organisering
Figur 10.1 Struktur og aktører for henholdsvis Alna og Taraldrud

Eierstyringsansvar
For Alna hadde JD «delegert» eierstyringsansvaret til POD, selv om dette hele tiden formelt lå hos
JD. I POD ble det oppfattet at deres ansvar var å sikre at Statsbygg leverte i henhold til
oppdragsbeskrivelsen og at POD ikke hadde noe proaktivt eierstyringsansvar utover dette. OPD
kom også til å spille en slags eierstyringsrolle i sin direkte kontakt med Statsbygg om den videre
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konkretisering av innholdet i selve prosjektet fra et brukerperspektiv. For forprosjekt Alna
fremstår eierstyringen som uklar, svak og fragmentert.
For Taraldrud er JD klart definert som prosjekteier som utøver direkte full eierstyring overfor
samtlige øvrige aktører.
Departementenes roller
For Alna måtte Statsbygg som leverandør forholde seg til to departementer, FAD (nå KMD) som
overordnet departement med styringsfunksjoner i forhold til underliggende etat, og JD som delvis
oppdragsgiver og overordnet departement for prosjekteier POD. For eksempel gav FAD føringer
for miljø og energieffektivisering som medførte kostnadskonsekvenser, og som ikke ble videreført
for Taraldrud.
For Taraldrud er det ingen slik dualitet. JD har den fulle eierstyring og øvrige aktører er for dette
forprosjekt underlagt dette departement. For forprosjektet utøver Finansdepartementet en viktig
rådgiverrolle overfor JD direkte og som observatør i styringsgruppen. Noen slik rolle hadde ikke
FIN i forprosjekt Alna.
Prosjektråd og styringsgruppe
For Alna var prosjektrådet et rent rådgivende organ som kun forholdt seg til mer overordnete
spørsmål, ikke fattet beslutninger og hadde møter relativt sjelden.
Styringsgruppen for Taraldrud er også formelt rådgivende overfor prosjekteier. Men i realiteten har
dette en faktisk styringsfunksjon ved at forelagte saker legges frem til orientering, til etterretning
eller beslutning, hvilket bidrar til nødvendig forankring hos aktørene. Det var også en
vesensforskjell i sammensetningen ved at brukerne var direkte representert i styringsgruppen ved
at OPD er medlem i denne, hvilket de ikke var for Alna. Styringsgruppen møtes hver måned med
en dagsorden i forhold til alle vesentlige sider ved forprosjektet.
Rapportering
For Alna leverte Statsbygg kvartalsvise rapporter til POD. Prosjektleder rapporterte månedlig
internt. Da nytt prosjektråd ble etablert i forbindelse med skisseprosjektet, la Statsbygg frem
månedsrapporter for dette. For Taraldrud rapporterer leverandør månedlig til styringsgruppen.
Rapportene for Taraldrud er langt mer omfattende og langt mer egnet som styringsunderlag enn
for Alna.
Organisering hos aktørene
Både hos JD og POD lå organiseringen av forprosjekt Alna i linjen uten noen styrking av denne.
For Taraldrud har JD styrket sin egen organisering og kapasitet med en egen fulltids
prosjektansvarlig og to rådgivere – en for eierstyring og en som prosjektrevisor. Også i POD er
den interne organisering styrket, særlig i forbindelse med gjennomføringsfasen og forberedelse til
drift.
Brukermedvirkning
I begge forprosjektene var det Nasjonal beredskapsressurs ved de fire avsnittene
Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten
som utgjorde brukerne. I forhold til forprosjekt Alna ble brukermedvirkningen styrket i Taraldrud
på flere måter. For det første hadde leverandøren en egen brukeransvarlig (prosessansvarlig). For
det annet fikk man en konsolidering og strukturering av brukerrepresentantenes deltakelse i forhold
til både designbasis og brukerutstyr. For det tredje kom POD inn og spilte, sammen med OPD,
en aktiv rolle i alle prosesser knyttet til brukermedvirkning. En slik aktiv rolle hadde ikke POD i
forhold til Alna, hvor brukermedvirkningen i alt vesentlig ble ivaretatt av OPD.
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10.2 Forprosjekt Taraldrud – vanlig praksis i byggeprosjekter i staten
10.2.1 Innledning
I mandatet for følgeforskningsprosjektets sies det at dette også skal omfatte
dokumentasjon og sammenligning av eierstyring i samsvar med vanlig praksis i Staten (spesielt Statsbygg).
Det er ulike rammer for eierstyring i forprosjektfasen for byggeprosjekter i Staten.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnete ansvaret for bygge- og
eiendomspolitikk i statlig sivil sektor. Dette ansvar er nedfelt i Kgl. Res. om håndtering av byggeog leiesaker i statlig sivil sektor, som KMD har ansvaret for. Denne ble revidert senest 13. januar
2017 og inneholder endringer som tar sikte på å gi bedre kontroll i prosjektenes tidligfase og med
en egen veileder med dette som formål.
Når det gjelder eierstyring av byggeprosjekter hvor et departement er prosjekteier, gjøres de fleste
av disse med bistand fra Statsbygg. I disse inntar KMD, som har etatstyringsansvar for Statsbygg,
en aktiv rolle i styringen, sammen med oppdragsgivende departement. Når et prosjekt er vedtatt
av Stortinget, legges budsjett og ansvar for kostnadsstyring av dette til KMD
Men det enkelte departement kan også velge å utvikle og gjennomføre et prosjekt uten å involvere
Statsbygg. Dette kan være et fast system, som for Forsvarsdepartementet, hvor Forsvarsbygg har
en rolle som langt på vei tilsvarer Statsbygg, men for bygg som skal brukes i egen sektor. Eller det
kan være enkeltbeslutninger, som for eksempel Justisdepartementet, som for forprosjekt og
gjennomføring av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, valgte ikke å inkludere
Statsbygg. I de prosjekter som kommer under disse ordningene er det enkelte departement
prosjekteier med overordnet ansvar for eierstyring.
10.2.2 Vanlig praksis i byggeprosjekter i staten hvor Statsbygg er involvert
Når det gjelder byggeprosjekter hvor et departement er prosjekteier, gjøres de fleste av disse med
bistand fra Statsbygg. I disse inntar KMD, som har etatstyringsansvar for Statsbygg, en aktiv rolle
i styringen, sammen med oppdragsgivende departement.
For det første har KMD, som nevnt, det overordnede ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i
statlig sivil sektor. For det annet har KMD, som Statsbyggs eierdepartement, det overordnede
ansvar for Statsbyggs utøvelse av sitt byggherreansvar i enkeltprosjekter. KMD er vanligvis
medlem av prosjektråd eller styringsgruppe for enkeltprosjekter som gjennomføres av Statsbygg.
Når Stortinget har bevilget penger, overføres bevilgningen til KMD, som har beslutningsmyndighet
om utløsning av usikkerhetsavsetningen. Dette forutsetter en nær og løpende kontakt mellom
KMD og oppdragsgivende departement.
Oppdragsgivende departement er prosjekteier. Oppdragsbrevet til Statsbygg, som er utformet av
oppdragsgivende departement, legger premissene for prosjektet. Departementet utøver deretter
sin eierstyring i forbindelse med utformingen av et måldokument og / eller et styringsdokument
for forprosjektet. Gjennom selve forprosjektfasen utøver departementet primært sin eierstyring
gjennom prosjektrådet (av og til omtalt som styringsgruppe). For flere prosjekter etableres det også
en arbeidsgruppe for mer fortløpende og nær kontakt mellom oppdragsgiver og Statsbygg. I
sluttfasen av forprosjektet vil departementet, med basis i KS 2 rapporten, godkjenne selve
forprosjektet og Sentralt Styringsdokument, for at prosjektet deretter kan fremmes for Regjering
og Storting.
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Oppdragsgivende departement utøver en langt mer aktiv eierstyring i forprosjektfasen enn i
gjennomføringsfasen. Oppdragsgivende departement leder møtene i prosjektrådet, som Statsbygg
rapporterer til og skriver referater fra.
I denne beskrivelsen av praksis i forprosjektfasen for byggeprosjekter for departement og
underliggende etater hvor Statsbygg er involvert, skiller vi mellom praksis før januar 2017 og
deretter, fordi i januar 2017 publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Styring av store
statlige byggeprosjekter i tidligfase – Veileder for oppdragsgivende departement, som introduserer en del
endringer i forhold til tidligere.
I avsnitt 10.1 foran behandlet vi forprosjekt Alna og eierstyringen i dette. Forprosjektet Alna ble
avsluttet da skisseprosjektet forelå og ble ikke fullført som fullt forprosjekt. For å ha et bedre
grunnlag for å beskrive praksis hva gjelder eierstyring i byggeprosjekter i staten, har vi derfor også
sett på forprosjektet for Nybygg for Nasjonalmuseet. I det følgende foretar vi en sammenligning
mellom disse to forprosjektene og forprosjekt Taraldrud av forhold som er av betydning for
eierstyring.
Denne sammenligningen er kun basert på skriftlige kilder ettersom følgeforskningsteamet ikke er
gitt muligheten til å ha samtaler med Statsbygg om dette.
Vanlig praksis frem til 2017
Organisering og oppdragsgivers styring
Figur 10.2

Statsbyggs organisering i forprosjektfasen
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Kilde: Sentralt styringsdokument for nytt beredskapssenter Alna
For Alna var eierstyringen uklar, svak og fragmentert. POD hadde fått i oppdrag fra JD å lede arbeidet
med etablering av nytt beredskapssenter på Alna, og å gi Statsbygg i oppdrag å stå som byggherre for
prosjektet. Justisdepartementet hadde en tilbaketrukket rolle inntil departementet i siste halvdel av
forprosjektet grep og inntok en aktiv rolle, blant annet ved å reaktivere prosjektrådet under
departementets ledelse.
For Nasjonalmuseet utøvet Kulturdepartementet eierstyring frem til KS 1 og deretter i hele fasen frem
til KS 2.
Både for POD og Kulturdepartementet hadde man jevnlig kontakt (så ofte som ukentlig) med
prosjekteier i Statsbygg, men noe mindre med prosjektlederen.
Kulturdepartementet styrket sin egen kompetanse med en egen fulltids prosjektdirektør i tillegg til
Museumsavdelingens eksisterende kompetanse. POD foretok ikke noen slik styrking av sin
kompetanse, men prosjektet var vel forankret i de to berørte avdelingene.
For Taraldrud etablerte JD som prosjekteier en «single purpose» organisasjon under departementet
som muliggjorde full og udelt eierstyring i forhold til leverandør og andre aktører (se figur 3.1 i kapittel
3). Justisdepartementet styrket også sin egen kapasitet og kompetanse med to eksterne rådgivere.
For både Alna og Nasjonalmuseet ble det opprettet prosjektråd og for Taraldrud en styringsgruppe.
Forskjellen mellom på den ene side prosjektrådene og på den andre side styringsgruppen er behandlet
i avsnittet under om Praksis fra 2017.
Prosjektmål
For alle de tre forprosjektene forelå det tidlig målformuleringer, enten i oppdragsbrev eller i tidlig
formulerte måldokumenter.
Resultatmål – areal og kostnadsramme
For både Alna og Nasjonalmuseet forprosjektene forelå det ved oppstart arealrammer.
For ingen av disse forprosjektene forelå det kostnadsrammer ved oppstart av disse.
Ved oppstart av forprosjektet forelå det Taraldrud forelå det ikke arealramme, men en kostnadsramme.
For Nasjonalmuseet ble resultatmålet konkretisert i Stortingets vedtak med prioriteringen 1) kostnad,
2) kvalitet og 3) tid.
For Alna var prioriteringen 1) tid, 2) kvalitet og 3) kostnad
For Taraldrud var prioriteringen den samme som for Nasjonalmuseet: 1) kostnad, 2) kvalitet og 3) tid.
Estimering
For Nasjonalmuseet ble det først utarbeidet et kostnadsestimat i forbindelse med KS1 og så etter at
arkitektkonkurransen var fullført, da det ble utarbeidet estimat for hvert av de tre vinnerutkastene.
For Alna ble det i forbindelse med fullføringen av skisseprosjektet utarbeidet en kostnadskalkyle. Forut
for dette var det ikke gjort kostnadsestimeringer.
For begge prosjektene var det fra de to oppdragsgivende departementer klart at man ikke kunne
utarbeide realistiske kostnadsestimater ved oppstart av forprosjektene. For Alna ble det uttrykt at
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kostnadsestimat først kunne gjøres i forbindelse med skisseprosjektet og for Nasjonalmuseet først når
arkitektkonkurransen var gjennomført.
For Taraldrud forelå det en kostnadsramme ved forprosjektets start. I perioden frem til endelig
forprosjekt ble det så deretter i alt utført åtte kostnadsestimater.
Kostnadsstyrt prosjektutvikling / «design – to – cost»
For Alna og Nasjonalmuseet forprosjektene hadde man ingen kostnadsstyrt prosjektutvikling / «designto-cost» før i forbindelse med sluttføringen av skisseprosjektene.
For Taraldrud var Design-to-cost det bærende prinsipp fra starten av forprosjektet.
KMDs veileder fra 2017
Som nevnt, publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2017 Styring av store statlige
byggeprosjekter i tidligfasen– Veileder for oppdragsgivende departement. I det følgende har vi sammenfattet de
viktigste karakteristika av Statsbyggs prosjektmodell som der legges frem.
Figur 10.3

Faser og beslutningspunkter for statlige byggeprosjekter i sivil sektor, basert på
statens prosjektmodell

Kilde: Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase – Veileder oppdragsgivende departement
I et eierstyringsperspektiv er den viktigste endring i forhold til tidligere at man har innført en
prosjektavklaringsfase med beslutningspunkt forut for forprosjektfasen. I det følgende har vi
sammenfattet de viktigste karakteristika i den nye prosjektavklaringsfasen og forprosjektfasen.
Prosjektavklaringsfasen
Prosjektavklaringsfasen finner sted mellom forstudie / konseptvalgutredning og forprosjekt.
Denne fantes ikke føre denne siste veilederen og omfatter beslutningsunderlaget for å kunne starte
forprosjektet. De viktigste karakteristika ved denne fasen og de forhold som skal avklares omfatter:


Oppdragsgivende departement har ansvaret for prosjektavklaringsfasen og for å klargjøre
mål, rammer og kostnader som underlag for oppstart av forprosjektet.



Oppdragsbrevet for prosjektavklaringsfasen skal ta utgangspunkt i regjeringens
behandling og endelig konseptvalg
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Oppdragsgivende departement skal sammen med Statsbygg etablere en felles oppfatning
av prosjektets innhold, ambisjons- og kostnadsnivå – herunder lokalisering og tomt,
overordnet rom- og funksjonsprogram og miljøambisjon



Ved oppstart av prosjektavklaringsfasen skal oppdragsgivende departement opprette et
prosjektråd. Dette er et rådgivende organ som legger grunnlaget for beslutninger hos
oppdragsdepartementet og/eller KMD.
Prosjektrådet har ikke egen
beslutningsmyndighet. Det består normalt av:
o Oppdragsgivende departement som leder prosjektrådet
o KMD
o Statsbygg
o Bruker



Beslutningsgrunnlaget som er fremkommet i prosjektavklaringsfasen legges frem KMD
for vurdering. Basert på dette beslutter oppdragsdepartementet oppstart av forprosjektet.



Prosjektavklaringsfasen skal munne ut i en Oppstart forprosjektrapport fra Statsbygg til
oppdragsgivende departement. Beslutningsgrunnlaget som skal inngå bør omtale:
o Prosjektets samfunns- og effektmål
o Estimat for kostnad og mål for tid og kvalitet
o Kostnads- og usikkerhetsanalyse
o Miljøambisjon
o Overordnet rom – og funksjonsprogram
o Overordnet vurdering av behovet for brukerutstyr med kostnadsestimat
o Lokaliseringsanalyse og vurdering/anbefaling av tomt
o Klargjøring av stedsspesifikke og reguleringsmessige forhold
o Overordnet tidsplan med oversikt over hovedleveranser i forprosjektfasen
o Opplegg for brukerorganisering
o Forslag til finansiering av byggeprosjektet og driftsfasen, med antatt husleienivå
o Estimat for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for prosjekter utenfor
husleieordningen

Forprosjektfasen
Etter at nødvendige klargjøringer er gjennomført og beslutninger er fattet i forbindelse med
oppstart forprosjektrapport, starter selve forprosjektfasen. Basis for denne er det utarbeidete
kostnadsestimat (P50) som skal fremgå i oppdragsbrevet fra oppdragsdepartementet til byggherren.
Typiske leveranser fra byggherren i forprosjektfasen er detaljert rom- og funksjonsprogram,
byggeprogram, skisseprosjekt og forprosjekt. Ved oppstart av forprosjektfasen bør også den
formelle reguleringsplanprosessen etter Plan og bygningsloven starte.
De tre aktørene i forprosjektet, oppdragsdepartement, Statsbygg/byggherren og bruker, vil ha
følgende oppgaver og ansvar i forprosjektet.
Oppdragsdepartementet:


Følge opp prosjektutviklingen og påse at byggherren styrer prosjektet etter de målene og
forutsetningene som ligger i oppdragsbrevet.
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Håndtere endringer som må løftes til departements- eller regjeringsnivå



Sikre god brukerorganisering og gode brukerprosesser



Sørge for at det blir etablert relevante brukergrupper og utnevnt en brukerkoordinator.



Initiere eventuelle
prosjektutviklingen



Etablere et brukerutstyrsprosjekt tilpasset byggeprosjektets utforming og fremdrift

organisasjonsutviklingsprosesser

hos

bruker

parallelt

med

Statsbygg/byggherren:


Utarbeide forprosjektet med tilhørende beslutningsgrunnlag for forslag om startbevilgning
og styrings- og kostnadsramme for gjennomføringsfasen



Lede brukermedvirkningsprosessen i samråd med brukerkoordinator



Lede reguleringsplanprosessen og eventuelt forhandlinger om tomteerverv



Rapportere og legge frem faglige vurderinger og anbefalinger for prosjektrådet



Legge frem for oppdragsdepartementet eventuelle endringer som kan ha vesentlig
påvirkning på prosjektet

Bruker:


Spille inn alle relevante behov i detaljeringen av rom- og funksjonsprogrammet

I forprosjektfasen legges prinsippet om kostnadsstyrt prosjektutvikling til grunn, med krav til
endringshåndtering, som er en systematisk oppfølging av kostnadsutviklingen målt mot
basisprosjektet med tilhørende kostnadsestimat. I dette inngår en spesifisering og detaljering av
beregningsgrunnlaget etter hvert som prosjektet utvikles. Det er snakk om tre hovedtyper
endringer:
A. PÅLEGG – Endringer som følger av politiske beslutninger eller myndighetspålagte krav
og føringer.
B. FORSLAG – Endringer i prosjektet som kan være hensiktsmessige eller nødvendige for å
innfri målene med prosjektet.
C. BEREGNINGSGRUNNLAGET – Endringer som ikke inngår i A eller B, men følger av
utvikling og detaljering av beregningsgrunnlaget, feilkalkulasjoner og lignende.
Etter fullført forprosjekt fremmer oppdragsdepartementet eventuelt forslag til regjering og Storting
om startbevilgning. Til grunn for dette skal normalt foreligge:


Forprosjekt bygg



Forprosjekt brukerutstyr



Forslag til styrings- og kostnadsrammer



Vedtatt eller ferdig forslag til reguleringsplan



Oppdragsdepartementets styringsdokument for gjennomføringsfasen



Anslag for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bygget med eventuell
finansieringsplan



Utkast til leieavtale for prosjekter innenfor husleieordningen



Beskrivelse av valgt tomt, eventuelt opsjonsavtale om kjøp av tomt
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Beskrivelse av innholdet i oppdragsbrev for prosjektavklaringsfasen og forprosjektfasen
Veilederen omfatter også en beskrivelse av hva oppdragsbrevene for prosjektavklaringsfasen og
forprosjektfasen bør inneholde:


Forutsetninger og krav for prosjektet



Mål og ambisjoner for prosjektet



Prinsipper for endringshåndtering



Lokalisering og tomt



Reguleringsplanprosessen



Grensesnitt til andre planlagte og pågående prosjekter



Finansieringsform



Oppfølging og rapportering



Oppdragsmøte

Kommunal- og moderniseringsdepartementets omtale av grunnlaget for de nye
retningslinjene
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 27. juni 2017 til
Justisdepartementet og Finansdepartement har KMD redegjort for den nye modellen for
håndtering av statlige byggeprosjekter i lys av rapporten Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i
byggeprosjekter, omtalt som «Menonrapporten»11. I det følgende gjengis denne redegjørelsen i nevnte
brev, hvor KMD peker på hvordan departementet har håndtert de utfordringer Menon-rapporten
peker på:
Det har vært en erkjennelse om at styringen i tidligfasen, herunder kostnadsstyringen, har fortjent økt
oppmerksomhet. Menon-rapporten bidro til å peke på forhold som gjorde det mulig å treffe nye tiltak.
Regjeringen og KMD har tatt tak i dette og innført et nytt regelverk, som strammer inn styringen i tidligfasen.
Det nye regelverket, Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, er behandlet av Kongen
i statsråd og nedfelt i kongelig resolusjon, som omtalt ovenfor. KMD har også utarbeidet en veileder for å bidra
til oppdragsdepartementenes styring. Veilederen har vært til høring hos samtlige departementer.
Instruksen og veilederen inneholder tiltak for å følge opp funnene fra Menon-rapporten. Menon identifiserte tre
overordnede bakenforliggende årsaker som forklarte økte kostnadsanslag fra KS1 til KS2. For det første er
estimatene i KVU/KS1 for lave sammenliknet med forutsetningene som var kjent da estimatene ble utarbeidet.
For å gi et mer reelt utgangspunkt har vi derfor i det nye regelverket innført en obligatorisk avklaringsfase, hvor
man skal foreta en første detaljering av det valgte konseptet og komme fram til et omforent og mer presist
kostnadsestimat (P50). I prosjektene som er omfattet av KS-ordningen, skal regjeringen på dette grunnlag
beslutte om prosjektet videreføres eller ikke (beslutningspunktet OFP). Da det er stor usikkerhet om kostnadene
på dette stadiet, skal også usikkerheten, i form av P10 og P90, presenteres.
For det andre oppstår endringer i behov og løsninger som ikke kunne forutses i KVU/KS1. Et eksempel på
dette er at en brukervirksomhet fikk nye oppgaver og at det kom nytt regelverk som måtte oppfylles. Det er derfor
viktig å dokumentere endringene som oppstår i forprosjektfasen. I det nye regelverket er det derfor krav om å føre

11

Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter, Menon-publikasjon nr. 38/2015
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endringslogg. Det er også krav om at større endringer i prosjekter over terskelen for kvalitetssikringsordningen
skal legges fram for regjeringen.
For det tredje var det en del av kostnadsøkningen som ikke kunne forklares av de to første punktene, og det så
ut til å være begrenset fokus på å holde investeringskostnadene på linje med KVU/KS1-estimatene. Også dette
er håndtert i det nye regelverket. Prosjektets innhold etter OFP, med tilhørende kostnadsestimat, danner grunnlag
for kostnadsstyrt prosjektutvikling i forprosjektfasen. Dette er ment å være disiplinerende overfor
oppdragsdepartementene. Med endringsloggen kan regjeringen velge bort uønskede og fordyrende elementer, eller
stanse prosjektet, dersom oppdragsdepartementet ikke har tilstrekkelig oppmerksomhet om kostnadene.
Vår oppfølging av Menon-rapporten håndterer dermed de utfordringene som rapporten pekte på. På denne måten
forventer vi at styringen i tidligfasen blir mer oversiktlig, forutsigbar og kontrollert. Regjeringen har valgt å vedta
denne løsningen, framfor FINs forslag om design to cost, for å løse utfordringene i tidligfasen.
10.2.3 Forprosjekt Taraldrud og ordningen for byggeprosjekter i staten fra 2017
I dette kapitel gjør vi en sammenligning mellom forprosjekt Taraldrud og forprosjekt hvor
Statsbygg er involvert med hensyn på temaer av spesiell betydning for eierstyring med
utgangspunkt i KMDs nye veileder Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase – Veileder for
oppdragsgivende departement, heretter omtalt som KMD veilederen.
Premisser og underlagsdokumenter
KMD veilederen gir klare indikasjoner på hva som skal inngå i oppdragsbrevet som premisser for
både prosjektavklaringsfasen og forprosjektfasen, samt hvordan oppdragsgivende departement og
Statsbygg sammen skal ha kommet frem til de premisser som skal legges til grunn, og hva som skal
inngå i beslutningsgrunnlaget for forprosjektfasen.
For Taraldrud utarbeidet
oppdragsdepartementet et eget dokument Eiers føringer (omtalt som Styringsdokument I). En viktig
premiss for forprosjektet var den angitte kostnadsramme. Det inngår ikke i KMD veilederen at
det skal foreligge noen styrende kostnadsramme, kun et kostnadsestimat.
For Taraldrud lå det inne at det tidlig skulle utarbeides et Styringsdokument II for selve
forprosjektet. Noe tilsvarende inngår ikke i Statsbyggsveilederen.
Måldokument
KMD veilederen omtaler at oppdragsgivende departement skal avklare samfunns- og effektmål,
som skal inngå i beslutningsgrunnlaget om forprosjekt, men det er ingen referanse til
resultatmålene. I Eiers føringer for Taraldrud er resultatmålene og deres prioritering helt sentrale.
Organisering og roller
Figur 10.4 på neste side viser til venstre Statsbyggs vanlige organisering for et forprosjekt og til
høyre organisering forprosjekt Taraldrud. Den viktigste forskjell er at mens det i Statsbyggs
organisering er et skille mellom oppdragsgivende departement med prosjektråd på den ene side og
Statsbyggs egen organisering på den annen side, så er hele prosjektorganisasjonen for Taraldrud
lagt under Justisdepartementet, som har det samlede fulle eierstyringsansvar.
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Figur 10.4.

Struktur forprosjekt Alna og forprosjekt Taraldrud

Kilde: Sentralt styringsdokument for nytt beredskapssenter Alna og forprosjekt Taraldrud
KMD veilederen benytter ikke begrepet «prosjekteier», men deres omtale av oppdragsgivende
departement levner ingen tvil om at dette er prosjekteieren. For Statsbygg selv benyttes begrepet
«byggherre» som da er underlagt prosjekteier. Veilederen omtaler KMD sin rolle som overordnet
Statsbyggs, men det fremgår klart at eierstyring og endelige beslutninger om det enkelte prosjekt
ligger hos oppdragsdepartementet. For øvrig har veilederen en klar opplisting av oppgaver og
roller for de tre aktørene oppdragsdepartement, Statsbygg/byggherre og bruker. For Taraldrud er
det først i Styringsdokument II at man får en presisering av de tre aktørenes ansvar og oppgaver. Men
dette er ikke like klargjørende som i KMD veilederen.
Prosjektråd – styringsgruppe
KMD veilederen gjør det klart at ved oppstart skal oppdragsgivende departement opprette et
prosjektråd som skal ledes av departementet, samt sammensetningen av dette. Mandatet er å legge
grunnlaget for beslutninger hos oppdragsdepartementet og/eller KMD, men dette har ikke egen
beslutningsmyndighet. For Taraldrud er det opprettet en styringsgruppe, som er et reelt
styringsorgan, selv om Justisdepartementet kan fravike styringsgruppens konklusjoner dersom
departementet skulle finne det nødvendig.
Styringsdokument for forprosjektfasen
For Taraldrud lå det fra starten inne at det skulle utarbeides et eget styringsdokument for
forprosjektfasen. Noe tilsvarende ligger ikke inne i Statsbyggsveilederen.
Omfangsstyring, kostnadsstyring og endringshåndtering
KMD veilederen presiserer at i forprosjektfasen skal prinsippet om kostnadsstyrt prosjektutvikling
legges til grunn. For Taraldrud tilsvarer dette den i Eiers føringer fastsatte metode «Desing-to-cost».
Men det er en vesentlig forskjell ved at det for Taraldrud i Eiers føringer er gitt en kostnadsramme
for det forprosjekt som skal utarbeides. KMD veilederen omtaler ikke noen slik styrende
kostnadsramme for utviklingen av forprosjektet. Under er vist definisjonen på de to begrepene.
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Statsbygg
prosjektutvikling»

«Kostnadsstyrt Taraldrud «Design-to-cost»

Systematisk oppfølging av kostnadsutviklingen målt Forprosjekteringen skal gjennomføres som «design-tomot basisprosjektet med tilhørende kostnadsestimat
cost», med utgangspunkt i kvalitetssikring av
beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) for politiets
nasjonale beredskap. Forprosjekteringen skal fokusere
på optimalisering av tiltakets kost-/nytteforhold, med
utgangspunkt i tiltakets livsløpskostnader.
KMD veilederen gir også en presisering av hvordan endringshåndtering skal gjennomføres. En slik
presisering for Taraldrud fikk man da skisseprosjektet forelå ferdig.
En viktig side ved kostnadsstyrt prosjektutvikling / «Design-to-cost» er jevnlige estimeringer i
koplingen mellom designbasis og estimering som underlag for prosjektering. KMD veilederen
omtaler at kostnadsestimat skal foreligge ved fullføring av prosjektavklaringsfasen som grunnlag
ved oppstart av forprosjektfasen, men omhandler ikke den videre kostnadsestimering. For
Taraldrud ble det totalt utført åtte kostnadsestimater i løpet av forprosjektet som del av «Design-tocost» metoden.
Gjennomføringsfasen – organisering og kontraktstrategi
KMD veilederen omhandler ikke organisering og kontraktstrategi for gjennomføringsfasen. Dette
ligger i Statsbyggs vanlige prosedyrer For Taraldrud begynte man tidlig å arbeide med en
kontraktstrategi for tidlig entreprenørinvolvering og organisering av gjennomføringsfasen etter at
skisseprosjektet forelå.
Suksessfaktorer og suksesskriterier
KMD veilederen omtaler ikke suksessfaktorer og suksesskriterier, slik det gjøres i
Styringsdokument II for Taraldrud.

10.3 Forprosjekt Taraldrud – vanlig praksis privat sektor
Det er ingen ensartet metodikk for forprosjekter i privat sektor. Hvilken tilnærming de ulike aktører
har til utvikling av prosjekter er avhengig av forretningsmodell og er også til en viss grad avhengig
av om det er boligbygg, forretningsbygg eller et annet formål og eventuelt en kombinasjon. Det
har derfor vært hensiktsmessig å gruppere byggevirksomhetene i forhold til forretningsmodell, dvs.
en kategorisering som tar utgangspunkt i hva som er den overordnede forretningside for eier,
hvilken type gevinst som skal realiseres og til hvilket tidspunkt dette skjer på. Det er derfor valgt å
beskrive karakteristika og metodikk for tre ulike forretningsmodeller for prosjekteier:
 Prosjekter utviklet for salg ved ferdigstillelse,
 Prosjekter utviklet for utleie og
 Prosjekter utviklet for egen virksomhet
Disse tre skiller seg fra hverandre med hensyn til hvordan og når gevinst er planlagt realisert og i
hvilken grad byggets effekt for bruker og eiers virksomhet er styrende for prosjektet.
For å kunne sammenligne vanlig praksis i privat sektor mot forprosjekt Taraldrud har vi beskrevet
de tre modellene i forhold til åtte temaer: i) hovedkarakteristika, ii) optimalisering, iii) eierstyring,
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iv) kompetansekrav, v) brukerinvolvering, vi) gjennomførings- og kontraktstrategi, vii) omfang- og
endringsstyring, viii) kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier, ix)gevinst og x) målprioriteringer.
10.3.1 Prosjekter utviklet for salg ved ferdigstillelse
Hovedkarakteristika:
Basert på etterspørsel i markedet utvikles prospekter for prosjekter. Prospektene inneholder en
beskrivelse av prosjektets kvaliteter, layout og pris. Kjøpsavtaler med fastpris inngås på basis av
prospekt og oppgjør skjer ved ferdigstillelse.
Modellen gjelder typisk for større boligprosjekter, men er også brukt i utvikling og salg av
næringsbygg.
Når det gjelder større boligprosjekter, er de tilfeller hvor disse planlegges og gjennomføres av et
boligbyggelag, som for eksempel OBOS, en annen modell. OBOS definerer seg selv som både
eier og bruker med en egen organisasjon for utvikling og planlegging av prosjekter.
Optimalisering:
Prosjektet kan optimaliseres i tidligfase gjennom plan- reguleringsprosesser i betydning å øke
utnyttelsesgrad. Markedets betalingsvilje setter rammer for salgspris og prosjektets avkastning kan
økes gjennom redusert byggetid og priskonkurranse fra leverandører. Optimalisering for
bruker/kjøper er begrenset, men med mulighet for tilpasning og endring av kjøpsobjektet, dersom
avtale inngås før detaljprosjektering starter. Priskonsekvenser forhandles med entreprenør og vil
også inkludere omsetningspåslag til prosjekteier.
Eierstyring:
Prosjekteierstyring i prosjekter er sterk, men ikke nødvendigvis kompleks. De viktigste beslutnings
– og oppfølgingspunkter er avtale om tilgang til tomt, utvikling av konsept, prising av prosjekt og
totalentreprenøravtale og avtale med markedsføring- og salgsvirksomhet.
Risiko for prosjekteier reduseres gjennom et forbehold om at byggestart vil skje etter at prosjektet
har oppnådd en definert salgsgrad. Kostnadsrisiko reduseres gjennom fastpris entreprenøravtale,
som også ligger til grunn for salgspris. I tillegg har entreprenør et eget insentiv til å øke resultatgrad
gjennom billigere og prosjekteffektive løsninger.
Risiko i garantiperiode er en del av entreprenøravtalen.
Kompetansekrav
Kompetansekrav er primært knyttet til kunnskap om marked i tillegg til økonomiske – og juridiske
forretningsmessige forhold hos eier. Øvrige tjenester settes ut til priskonkurranse.
Brukerinvolvering
Bruker/kjøper har liten påvirkning i prosjekter utover det som kan oppfattes som generelle
markedsmekanismer. Dette er annerledes innen boligsamvirke hvor medlemmene har en viktig
brukerfunksjon.
Gjennomføringsstrategi/kontraktstrategi
Gjennomføringsstrategi er fokusert på overføring av risiko til leverandører. Dette betyr i praksis at
de fleste tjenester utover eierstyring og overordnet prosjektstrategi er satt bort til en enkelt
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leverandør på fastpriskontrakter, oftest i form av totalentrepriser. Totalentreprenør overtar
prosjektet på basis av prospekt(konsept) og kontrakten inkluderer som regel
myndighetsbehandling, prosjektering, gjennomføring og oppfølging av kunde. Etter at
salgsprospekt og pris er fastsatt er endringer med konsekvens for prosjekteier ikke tillatt.
Omfangsstyring/endringsstyring
Omfang låses i prospekt. Endringer er ikke et eieransvar og forhandles normalt sett direkte mellom
kjøper og totalentreprenør.
Kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier
Kritiske suksessfaktorer er sterk eierstyring, plan- og reguleringsprosesser, riktig markedsføringsog salgsstrategi, fastpriskontrakter leverandører.
Suksesskriterier er i all hovedsak knyttet til prosjektets salgsgrad.
Gevinst
Gevinst for prosjekteier realiseres ved oppgjørstidspunkt.
Gevinst for bruker er knyttet til objektets egnethet over tid. Avhengig av markedsforhold kan
økonomisk gevinst realiseres ved avhending.
Målprioriteringer
Prosjektering gjennomføres som design to cost. Målprioriteringer er oftest: 1 Kostnad, 2 Tid og 3
Kvalitet. I boligsamvirke, som for eksempel OBOS, er ikke tid et resultatmål i forprosjektfasen –
man bruker den tid man trenger for å få den kvalitet man sikter mot.
10.3.2 Prosjekter utviklet for utleie
Hovedkarakteristika:
Forretningsmodell hvor kapital investeres i eiendom for langsiktig avkastning (gevinst). Basert på
etterspørsel i markedet utvikles prosjekter for utleie. Objektene kan være kontorbygg med ulike
leietakere, kjøpesenter med ulike leietakere eller prosjekter tilpasset for en enkelt leietaker. Avtaler
om leie forhandles før oppstart prosjektering og er normalt tids- og arealbaserte.
Prosjektet kan være organisert som et «single purpose» organisasjon i et eget eiendomsselskap og
kan oppfattes som en direkteinvestering i et enkeltstående objekt hvis formål er å eie, drive og
utvikle dette best mulig. Det egne eiendomsselskapet har følgelig ingen ansatte og kjøper tjenester
eksternt (hos morselskap). Vanligvis har selskapet en begrenset levetid.
Optimalisering
Prosjektoptimalisering for eier er i stor grad knyttet til mulighet for maksimal utnyttelse av
tomt/utnyttelsesgrad og maksimalisering av areal til utleie i forhold til fellesarealer. Gjennom
forhandlinger om leieavtaler tilpasses og optimaliseres arealer for bruker. Kostnadskonsekvens for
leietaker forhandles mellom prosjekteier og entreprenør. Optimalisering vil avhenge av
forhandlingsposisjon til leietaker.
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Eierstyring:
Eierstyring i prosjekter er sterk og stiller krav til kompetanse knyttet til gjennomføring av
byggeprosjekter, eiendomsøkonomi og – jus, FM (Facility Management). I denne type prosjekter
er de viktigste beslutnings – og oppfølgingspunkter: avtale om tilgang til tomt, utvikling av konsept,
markedsføring og leietakerforhandling, prising av prosjekt og entreprenøravtale, fleksibilitet i
arealer, attraktivitet i markedet og LCC -kostnader.
Risiko for prosjekteier reduseres gjennom et forbehold om at byggestart vil skje etter at prosjektet
har oppnådd en definert utleiegrad. Kostnadsrisiko reduseres gjennom fastpris entreprenøravtale,
som også ligger til grunn for leiepris. Driftskostnader er inntatt i leiekontrakter, utleier svarer for
utvendige kostnader, forsikring, eiendomsskatt mm.
Risiko i garantiperiode er en del av entreprenøravtalen.
Kompetansekrav
Kompetansekrav er primært knyttet til kunnskap om markedsforhold, styring og kontrahering av
leverandører i tillegg til økonomiske – og juridiske forretningsmessige forhold hos eier.
Brukerinvolvering:
Brukerinvolvering foregår i hovedsak som en innledende prosess til forhandlinger mellom utleier
og leietaker, og da som en beskrivelse av grunnleggende krav til layout og utforming av arealer.
Kravspesifikasjoner utarbeides som regel av leietaker som grunnlag for konkurranse i markedet.
Spesifikasjonen vil normalt stille krav til layout, adkomst, parkering, areal pr arbeidsplass, tekniske
krav, herunder energiløsninger og generelle krav til fellesytelser mm. Tilbyders respons på
kravspesifikasjonen og pris vil være grunnlaget for utvelgelse. Tilpasninger vil inngå i leietakers
kontrakt.
Gjennomføringsstrategi/kontraktstrategi
Gjennomføringsstrategi er i denne typen prosjekter også preget av overføring av risiko til
leverandører. Dette betyr i praksis at de fleste tjenester utover eierstyring og overordnet
prosjektstrategi er satt bort til en leverandør på fastpriskontrakt, også her er totalentrepriser den
vanligste kontraktsform. Totalentreprenør overtar prosjektet på basis av prospekt(konsept),
kontraktfestede leietakerendringer og inkluderer som regel myndighetsbehandling, prosjektering,
gjennomføring og oppfølging av kunde. Etter at leietakeravtaler er inngått og entreprisesum er
fastsatt er endringer med konsekvens for prosjekteier ikke tillatt.
Omfangsstyring/endringsstyring
Omfang låses på grunnlag av prospekt og leietakeravtaler før forprosjekt. Endringer etter dette
tidspunkt tillates generelt ikke, men tilpasninger kan avtales av leietaker etter avtale med
utleier/entreprenør.
Kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier
Kritiske suksessfaktorer er sterk eierstyring, plan- og reguleringsprosesser, riktig markedsføringsog salgsstrategi, fastpriskontrakter leverandører. Suksesskriterier er knyttet til utleiegrad og riktig
nivå på drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg er eiendommens verdistigning et viktig kriterium.
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Gevinst
Gevinst for prosjekteier er årlig kapitalisert avkastning av utleid eiendom. Markedsverdi kan
realiseres gjennom salg til eiendomsselskap og baseres på eiendommens netto husleie multiplisert
med en faktor.
Gevinst for bruker er knyttet til objektets egnethet i leieperioden.
Målprioriteringer
Prosjektering gjennomføres i hovedsak som design to cost. Målprioriteringer er oftest: 1 Kostnad,
2 Tid og 3 Kvalitet.
10.3.3 Prosjekter utviklet for egen virksomhet
Hovedkarakteristika:
Dette er prosjekter som er utviklet for å dekke et selskaps krav til bygg som skal fylle en spesifikk
funksjon for eier. Motivasjon for igangsetting vil være økt konkurransekraft over tid.
Byggets funksjon er spesielt tilpasset prosjekteiers virksomhet og er en viktig bestanddel i
forretningsmodellen i betydning at produksjon ikke er mulig uten et spesialtilpasset bygg. Dette
kan være et kulturbygg, et industrielt produksjonsanlegg eller et bygg som har liten generalitet.
Dette kan også være bygg som er optimalisert i forhold til produksjon og hvor eget langsiktig
eierskap er nødvendig for å sikre konkurransekraft og fleksibilitet i forhold til oppgraderinger og
endringer.
Innenfor denne kategorien finnes også bygg med utvidet behov for sikkerhet og beskyttelse av
virksomheten.
Optimalisering
Formålsbygg skal overordnet ivareta selskapets behov for egnede lokaler for en spesifikk
virksomhet. Eier og bruker kan optimalisere byggets effekt for produksjon slik at denne bygger
opp om verdiskapingskrav i forretningsmodellen. Prosjektet optimaliseres innenfor krav til effekt
for spesifikk bruk innenfor den kostnadsrammen som gjør produksjon og drift lønnsom.
Eierstyring:
Sterk eierstyring frem til det tidspunkt design er «fryst» eller det tidspunkt pris låses iht
entreprenøravtale. Eierstyring baseres på etablert» business case» og de i dokumentets definerte
krav til effekt og avkastning. Eierstyring foregår både formelt og som ad-hoc føringer i prosjektet.
Med mindre selskapet har en egen utbyggingsorganisasjon vil det være nødvendig å styrke
kompetansen med eksterne ressurser for å sikre at riktige beslutninger fattes.
I denne type prosjekter er de viktigste beslutnings – og oppfølgingspunkter: strategisk plan
(business case), bemanning og mandat for prosjektets gjennomføringsorganisasjonen, utvikling og
valg av riktig konsept og beslutning om igangsettelse, planlegging og oppfølging av totalkostnader
så vel som driftskostnader, inngåelse av og entreprenøravtale, fleksibilitet i arealer og elastisitet.
All risiko tilligger prosjekteier og risikovurdering- og – analyser må gjennomføres ved alle
beslutningspunkter. Suksess er avhengig av at prosjektet gir optimal verdi for bruker ved
idriftsettelse. Et mottaksprosjekt bør igangsettes og planlegges parallelt med prosjektutvikling.
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Kompetansekrav
I denne typen prosjekter vil eiers kompetanse være avgjørende for det forretningsmessige utfall av
prosjektet. Dette innebærer inngående forståelse av hvilke kvaliteter prosjektet må inneha for å
sikre at kjernevirksomheten vil ha en forretnings- og konkurransemessig effekt av prosjektet ved
oppstart og gjennom byggets forventede brukstid. I dette er det sentralt og kunne etablere et
«business case», formulere ytelseskrav og målsettinger for prosjektet som kan operasjonaliseres i
design og gi lavest mulige driftskostnad. Som en konsekvens av dette må eier ha eller skaffe
kompetanse som kan lede og gjennomføre prosjektgjennomføringen og ikke minst ha kontroll på
layout, design som vil tjene kjernevirksomheten. Prosjektets suksessfaktor er eiers kompetanse og
evne til å planlegge et prosjekt som er innovativ og gir et konkurransemessig fortrinn og inntjening
over tid.
Brukerinvolvering
Brukere (ansatte) er sentrale interessenter og involvert i utvikling av prosjekt i konseptfase og i
mottaksprosjekt.
Gjennomføringsstrategi/kontraktstrategi
Det utarbeides eget strategidokument for prosess med definerte og operasjonelle mål som kan
benyttes som dimensjonerende grunnlag for design. I denne type prosjekter kan beslutninger i
prosjektet foretas ved riktig modenhet i design og riktig modenhet i forhold til brukerkrav. Dette
gir en fleksibilitet i forhold til optimalisering av løsninger for brukere.
Kontraktstrategi tilpasses prosjekteiers behov for utvikling av optimale løsninger, dette betyr at
design normalt ikke bør «fryses» før ved avslutning av forprosjekt. Fastprisavtaler som dekker hele
prosjektforløpet reduserer fleksibilitet og kan i stor grad medføre at kostnadsfokus hos entreprenør
kan komme i konflikt med eiers krav til optimalisering av løsning. Det finnes ulike nye
kontraktsformer som kan ivareta dette dilemmaet for eier, men dersom prosjektet har stor
betydning for eiers og brukers forretningsmodell vil en absolutt eierstyring til og med
forprosjektfase redusere effektusikkerhet. Fastprisavtaler skjer da på basis av «fryst» design og
beslutning om implementering kan skje på basis totalentreprise for detaljering og bygging.
Omfangsstyring/endringsstyring
Omfang låses normalt på grunnlag av løsninger i konseptfase avstemt mot
investeringsramme/økonomiske analyser. Endringer i forprosjektfase avstemmes mot løsningens
kost/nytte-forhold og eiers prioriteringer. Endringer i detalj- og gjennomføringsfase tillates
normalt ikke.
Kritiske suksessfaktorer og suksesskriterier
Kritiske suksessfaktorer i denne typen prosjekter knyttet til evne til eierstyring og involvering i
utvikling av prosjektet og derigjennom sikre «skreddersøm» av prosjektet. I dette ligger også eiers
håndtering av myndighetsprosesser og interessenthåndtering.
I prosjekter med spesielle krav til løsninger som skal ha definert effekt for bruker vil valg av riktig
og kompetent prosjektledelse, arkitekt og ingeniørgruppe og rådgivere også være av kritisk
betydning. Forskning gir klare indiksjoner på at prosjekters verdiskaping i all hovedsak skjer i
konsept- og forprosjektfase. En slik erkjennelse har som konsekvens at investering i kvalitet på
innkjøp av tjenester vil øke sannsynlighet for prosjektsuksess. Kvalitet på underlag for utsetting til
entreprise er et helt sentralt risikoelement.
Det er videre vesentlig å ha en kontinuerlig oversikt og oppdatering av risiko i prosjektet.
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Suksesskriterier i denne type prosjekter er knyttet til prosjektets utfall med hensyn til effekter for
brukere, kostnadseffektive løsninger og drifts- og vedlikeholdskostnader.
Gevinst
Gevinst for prosjekteier er avhengig av at prosjektet i bruk forbedrer konkurransekraft i
kjernevirksomhet gjennom innovative løsninger og kostnadseffektiv produksjon. Gevinst realiseres
som en konsekvens av økt omsetning eller mer kostnadseffektiv produksjon
Målprioriteringer
I denne type prosjekt, hvor formålet er å forbedre kjernevirksomhet, vil verdioptimalisering
innledningsvis være sentralt. Ved tilstrekkelig modenhet i konsept vil «design-to-cost» erstatte
verdioptimalisering (konsept og forprosjekt) Målprioriteringer i konsept og forprosjektfase vil
derfor være: 1. kvalitet foran 2. tid og 3. kostnad.
I produksjonsbedrifter vil tid frem til drift være sentral og må følgelig balanseres mot kostnad.
10.3.4 Sammenligning privat praksis og forprosjekt Taraldrud
Under har vi gjort en sammenligning av de tre forretningsmodellene med hensyn på de ni temaer
disse er vurdert mot.
Tema

Prosjekter
utviklet for salg

Prosjekter
Prosjekter utviklet for egen
utviklet for utleie virksomhet

Optimalisering

Gevinstfokusert

Gevinstfokusert

Effekt for kjernevirksomhet
Gevinst for selskap
konsekvens av bruk

Eierstyring

Sterk

Sterk

Kompetansekrav

Markedskompetanse

Markedskompetanse

Brukerinvolvering

Sterk

Plan- og regulering

Store
krav
til
helhetlig
kompetanse og forståelse av egen
kjernevirksomhet
og
Plan- og regulering
utviklingsbehov.
Forståelse
Styring
av gjennomføring og styring av
byggeprosesser
byggeprosesser

Ingen

Lav

Stor grad

Gjennomførings- og Kostnadskontrakt-strategi
risikofokusert
strategi

og Kostnads-, tids- og Effekt-, tids-, kostnads
risikofokusert
risikofokusert strategi
strategi
Tilpasset entreprisemodell
Totalentreprise fra Totalentreprise fra
konseptfase
konseptfase

Omfangsendringsstyring

som

og Omfang låses
konseptfase
Ingen
endringsprosesser

i Omfang låses
konseptfase.
Ingen
endringsprosesser

i Omfang låses i konseptfase
Endringer i forprosjektfase
avstemmes
mot
kost/nytteforhold
Sterk endringsledelse

Suksessfaktorer (i) og Eierstyring (i)
suksesskriterier(ii)

Eierstyring (i)
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og

Eierstyring (i)

Plan
og Plan
og Plan og reguleringsprosess(i)
reguleringsprosess(i) reguleringsprosess(i)
Byggeprosessforståelse(i)
Fastpriskontrakter
Fastpriskontrakter
Valg av rådgivere, arkitekt og
leverandør (i)
leverandør(i)
ingeniører(i)
Salg
og Salg
og
Usikkerhetsstyring(i)
markedsføring(i)
markedsføring(i)
Investeringskostnad (ii)
Salgsgrad(ii)
Verdistigning(ii)
Effekt for brukere(ii)
Driftskostnader(ii)
Driftskostnader(ii)
Utleiegrad(ii)
Gevinstrealisering

Ved overlevering

Årlig avkastning

Som en konsekvens av bruk

Verdistigning
Målprioriteringer

Kost- tid -kvalitet

Kost- tid-kvalitet

Kvalitet- kost-tid

Forprosjekt Taraldrud er gjennomført etter samme prinsipper som det vi har definert som
«Prosjekter utviklet for egen virksomhet». I slike prosjekter er hovedmålet å forbedre
kjernevirksomhetens konkurransekraft gjennom god tilrettelegging og optimalisering av prosjektets
effekt for bruker. Verdiskaping er helt sentralt i forprosjekt og er avstemt mot investeringsrammer
Løsninger prioriteres ut fra kost/nyttevurderinger.
I privat virksomhet vil graden av formalitet og struktur i slike prosesser være varierende.
Utarbeidelse av «business case» med eksplisitte målsettinger, krav til effekt og kvalitetsorienterte
prosjektstrategier er ikke nødvendigvis formalisert. Nasjonal – og internasjonal forskning indikerer
en manglende kompetanse på prosjekteiersiden, og dette har som konsekvens at prosjekter rent
generelt bare delvis lykkes i forhold til prosjekteiers forventning. Taraldrudprosjektet skiller seg
derfor positivt ut på flere punkter i forhold til privat praksis. Dette gjelder de formelle strukturer
og prosesser, krav til kompetanse på eier og leverandørside og ikke minst forprosjektets oppfølging
og kontinuerlige fokus på må-og bør krav innenfor kostnadsrammen. Forprosjekt Taraldrud kan i
så måte ha overføringsverdi til privat virksomhet.

10.4 Forprosjekt Taraldrud – beste praksis i komplekse prosjekter med høye krav
til fremdrift
10.4.1 Innledning
Fokus for følgeforskningsprosjektet er eierstyring. I dette avsnitt vurderer vi «beste praksis» for
eierstyring i komplekse prosjekter med høye krav til fremdrift. Resultatmålet kvalitet vil da gå på
prosjektets kompleksitet og resultatmålet tid på prosjektets høye krav til fremdrift.
«Beste praksis» kan vurderes ut fra to perspektiver. Det første perspektivet er det normative, som
da omfatter en teori om hva som er beste praksis. Eksempel på en slik teori er Prince 2, som
omhandles i avsnitt 10.4.2 under.
Det andre perspektivet er det empiriske, som da er å beskrive et eksempel på det som aksepteres
som gjennomført beste praksis. I norsk sammenheng er dette den praksis for eierstyring som er
utviklet innen olje og gass og som er omtalt i avsnitt 10.4.3. under.
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10.4.2 Prince 2 og «beste praksis» for eierstyring
Prince2 (forkortelse for PRoject IN Controlled Environments) er en prosessbasert metode for
effektiv prosjektledelse, som er utviklet i England av det tidligere Office of Governmental
Commerce, og rettet mot beste praksis for statlige og private investeringsprosjekter. Prinsippene
for styring av prosjekter i Prince2 er basert på erfaringer fra over tusen prosjekter og er utviklet
over tid med bidrag fra prosjekteiere, prosjektledere, akademia og konsulenter. De overordnede
prinsipper er i overenstemmelse med etablerte og vitenskapsbaserte prosjektledelsesverktøy og
nedfelt i håndboken Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2.
Rammeverk og modell er å forstå som ikke-proprietær og er ment å være en veileder til beste praksis
med hensyn til prosjekteiereierstyring og ledelse av prosjekter. Hva som er beste praksis vil likevel
være et åpent spørsmål da dette er kontekstavhengig. Det er ikke gitt at selv om man benytter et
slikt rammeverk til punkt og prikke, er suksess sikret. Det er prosjektets kontekst som er
avgjørende for hvordan man skal tilnærme seg problemløsningen og definere strategi og styring.
Det er derfor ikke mulig å definere den absolutt beste praksis.
Håndboken behandler eierstyring i ulike sammenhenger. Under har vi listet opp Prince2 sine
prinsipper for eierstyring som er mest relevant i forhold til prosjektet Politiets nasjonale
beredskapssenter og angitt hvordan disse er blitt ivaretatt i forprosjektet, som i Prince 2 terminologi
er det «Business Case» prosjekteier er ansvarlig for. Håndboken har følgende definisjon av
prosjekteier (side 270).
Prosjekteier er den endelige ansvarlige for prosjektet.
Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele perioden er fokusert på å nå målene og levere et
produkt som vil oppnå de prognoserte gevinstene.
Prosjekteier må sikre at prosjektet
 Gir verdi for pengene
 Sikrer en kostnadsbevisst tilnærming til prosjektet
 Balanserer kravene fra forretningen, brukeren og leverandøren
Gjennom hele prosjektet er Prosjekteier ansvarlig for Business Case
Prosjektstyre er ikke et demokrati kontrollert ved avstemming.
beslutningstaker.

Prosjekteier er den endelige

Appendix B i Prince2 Håndboken har en opplisting av prinsipper for eierstyring. Under har vi
listet opp de som er relevante for PNB og vurdert disse mot eierstyringen i PNB Taraldrud.
Prince2 prinsipper for eierstyring –

Eierstyring PNB Taraldrud

beste praksis
1 Prosjekteier er den endelige ansvarlige for Det er entydig avklart at Justisdepartementet er
prosjektet.
prosjekteier med endelig ansvar
2 Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet
gjennom hele perioden er fokusert på å nå
målene og levere et produkt som vil oppnå de
prognoserte gevinstene.

Eiers
føringer
med
derpå
følgende
styringsdokument for henholdsvis forprosjekt
og gjennomføring presiserer mål med
tilhørende gevinster (krav) og prosjekteiers
ansvar for disse
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3 Prosjekteier må sikre at prosjektet gir verdi
for pengene, sikrer en kostnadsbevisst
tilnærming til prosjektet, samt balanserer
kravene fra forretningen, brukeren og
leverandøren

Styringsdokumentene presiserer dette og
prosjekteiers ansvar. Prioriterte mål og definert
metodikk (design to cost) som skal sikre
prosjektets
samfunnsmål
innenfor
kostnadsrammen

4 Gjennom hele prosjektet er Prosjekteier Business Case er prosjektet Politiets
ansvarlig for Business Case
Beredskapssenter
med
tilhørende
styringsramme og effektmål.
5 Styret har det overordnede ansvar for Styringsgruppen er prosjekteiers instrument
eierstyring
for utøvelse av eierstyring. Det er et reelt
styringsorgan. Beslutninger er konsensus
6 Prosjektstyre er ikke et demokrati kontrollert basert, men endelig ansvar hos prosjekteier.
ved avstemming. Prosjekteier er den endelige
beslutningstaker
7 Rollene, ansvaret og prestasjonskriteriene for
eierstyring er klart definert

Roller, ansvar og organisasjonsstruktur er
8 Tydelig og definert organisasjonsstruktur for omtalt i styringsdokumentene og tydelig
definert i Styringsdokument
prosjektledelsen
9 Rollene, ansvaret og prestasjonskriteriene for
eierstyring er klart definert
10 Produktbasert planleggingstilnærming
Leverandørens planlegging er basert på
som
er
11 Vektlegging av nedbrytning av prosjektet til prosjektnedbrytningsstruktur
videreført til hovedprosesser, leveranseplan og
håndterbare og kontrollerbare steg
12 Fleksibel modell som kan brukes på det nivå beslutningsplan og estimeringsmetodikk for
optimalisering av verdi.
som er hensiktsmessig for prosjektet
13 Disiplinerte ordninger for eierstyring,
støttet
av
passende
metoder
og
kontrollmekanismer, brukes gjennom hele
prosjektets varighet

Eierstyringen er fortløpende og på mange
nivåer,
herunder
ad-hoc
aktiviteter.
Kontrollmekanismene
er
knytet
til
styringsgruppen
og
leverandørens
månedsrapporter.

14 Det finnes klart definerte kriterier for å Månedsrapporter med fokus på
rapportere prosjektstatus, og for å eskalere fremdrift
og
usikkerhetsliste
usikkerheter og emner til nivåene som usikkerhetsnivå og tiltak.
organisasjonen krever.

status,
med

15 Et fokus på prosjektets forretningsmessige Prosjektet som Business Case er klart uttrykt
begrunnelse
og begrunnet i dokumentet Eiers føringer.
Beslutningsprosessene, særlig knyttet til
16 Prosjektets Business Case støttes av relevant Styringsgruppen med månedsrapport og
og realistisk informasjon som gir pålitelig saksfremlegg gir pålitelig grunnlag for
grunnlag for å ta avgjørelser
beslutninger
17 Styret, eller dets delegerte, avgjør når KS systemet sikrer uavhengig gransking ved
uavhengig gransking av prosjektet og oppstart av skisse/forprosjekt og ved oppstart
prosjektledelsessystem er nødvendig og gjennomføring. Gjennom leverandørens eget
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iverksetter dette. Uavhengig granskning skal Review Program trekkes ekstern ekspertise inn
skje gjennom hele prosjektets levetid.
i leverandørens kvalitetssikring.
18 Organisasjonen fostrer en kultur for Review Program og modningsprosesser bidrar
forbedring og ærlig intern fremlegging av til
forbedring.
Styringsgruppens
prosjektinformasjon
sammensetning bidrar til sikring av
prosjektinformasjon

Vurdering av prosjektet versus prinsipper i Prince 2
I foregående kapitler har vi beskrevet hvordan Justisdepartementets eierstyring har vært utøvet
gjennom hele prosjektet. I dette avsnitt har vi vurdert eierstyringen mot Prince2 sine prinsipper
for eierstyring og beste praksis for dette. Konklusjonen er at man i prosjektet Politiets nasjonale
beredskapssenter Taraldrud fullt ut tilfredsstiller disse prinsippene for beste praksis for eierstyring.
Prosjektet har gjennom en den etablerte eierstyringsfunksjon og – organisasjon sørget for en i
prosess kontinuerlig forankring i de overordnede effekt- og samfunnsmål. Prosjektet har benyttet
erfaringer fra forprosjekt Alna så vel som fra tilsvarende prosjekter i flere europeiske land.
Roller og ansvar har vært definert og tydelige for hele prosjektorganisasjon så vel som hos eier og
brukere.
Prosjektet har benyttet en faseoppbygging i tråd med Prince2 og beslutninger er fattet ved riktig
modenhet. Det har i hele forløpet vært et fokus på prosjektets ulike elementer/produkters effekt
for bruker. Valg av løsninger har vært gjort grunnlag av kostnadens nytte/kost forhold.
Det er i prosjektets styrende dokumenter ikke eksplisitt blitt tatt inn en gevinstrealiseringsplan, noe
som er anbefalt i Prince2.
10.4.3 Eierstyring i olje og gass- sektoren
Utfordringene i olje og gassindustrien er de samme som i andre større byggeprosjekter.
Utbyggingsprosjektene kommer som en konsekvens av kostnadsintensive forundersøkelser og
leteboring. Det er få andre næringer som investerer i denne størrelsesorden i risikable og kostbare
undersøkelser for fremtidig og potensiell kommersiell virksomhet. Dette har også som konsekvens
at kravet til avkastning på investert kapital er styrende for fremdrift etter påviste forekomster.
Avkastningskravet står også sentralt i prosess frem til beslutning om igangsettelse av produksjon.
Prosjektets potensielle risiko er svært høy og investerende part krever sterk eierstyring for til enhver
tid kunne gjøre riktige prioriteringer og ha en risikofokusert styring av investeringen.
Fra å operere innenfor et system med gode marginer har markedsforholdene innenfor olje- og
gassindustrien endret seg radikalt. Først gjennom en fase fra 2005 hvor utviklingskostnadene økte
med flere hundre prosent. Fra medio 2014 har oljeprisene falt kraftig og dette har gitt ytterligere
utfordringer for oljeselskapene. Konsekvensen har vært reduserte kontantstrømmer og en rekke
prosjekter er satt på «vent» og eksisterende strategier har blitt tatt opp til ny vurdering.
En konsekvens av dette er at kravet til riktige og presise analyser og estimater i beslutningsunderlag
for igangsetting av prosjekt og senere beslutning om implementering er løftet til et nytt nivå.
Utfordringen for selskapene er ifølge analytikere, et økt behov for – og styrking av kapasitet og
kapabilitet til å forbedre prosesser som leder frem til beslutning om igangsettelse. En slik styrking
nødvendiggjør en økt investering i tidligfase hva angår tid, innsats og finansielle og menneskelig
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ressurser. Konklusjonen i en rapport utarbeidet av PWC (Large capital projects in the oil and gas
sector) er at denne tilnærmingen er helt nødvendig for å sikre investeringens godhet og at prosjektet
leveres innenfor tid og budsjett.
Den økonomiske risiko er betydelig og økende for prosjekteier i olje- og gass prosjekter. Dette
gjelder ikke minst kravet til presise analyser av investeringskostnader sett i forhold til forventet
oljepris ved produksjon. Ved investeringer i denne størrelsesorden er det åpenbart at den totale
kapitalbelastningen for prosjekteier er et sentralt tema. Forventet tid til produksjon og tid til breakeven er helt sentrale momenter i beslutningsprosess. Olje- og gass selskapenes svar på denne
utfordringen er et ytterligere fokus på tidligfaseprosesser som mulighetsstudier, konseptutredninger
og konseptvalg, og utvikling av omfattende beskrivelser av krav til prosjektleveransene i form av
funksjonskrav, overordnede løsninger så vel som tids – og kostnadsplaner. Dette betegnes i
alminnelighet som Front End Engineering and Design (FEED. En uttalelse fra industrien
reflekterer dette: Given the volatility in oil and gas prices, we need to be much more predictable in our estimates
of project costs and time to first oil. Dette betyr at design-to-cost konsept og metode er helt
grunnleggende i olje- og gassvirksomhet (som en konsekvens av oljeprisfall).
Det at design-to-cost prinsipper vektlegges som den beste praksis i olje/gass prosjekter for å sikre
en investerings godhet og som den beste metodikk i forhold til å redusere risiko i investeringer, bør
ha stor overføringsverdi til landbasert byggevirksomhet. Et prosjekt er mislykket dersom det ikke
gir en privat- eller samfunnsøkonomisk gevinst.
Karakteristika tidligfase i olje- og gass prosjekter
Sammenfattet illustrerer modellen under hvordan eierstyring sikres igjennom prosjektsyklusen i
olje- og gass industrien.

Modellen er en typisk beslutningsmodell hvor hver fase avsluttes med en beslutning om «go/no
go». Alle aktiviteter i faser frem til gjennomføring har absolutt eierstyring. Det er ikke uvanlig at
prosjekteier tilknytter seg ekstern kompetanse i utvikling av forstudie, vurderinger av alternativer
og Front End Engineering and Design (FEED).
Prosjekteier følger opp prosjektet på basis av uke- og månedsrapporter i tillegg til kontraktuelle
milepeler for beslutninger, «audits «og «sjekker».
Forstudium/Mulighetsstudium
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Denne kjennetegnes av optimalisering av avkastning gjennom en forstudie, hvor 2-3 alternativer
utvikles med tilhørende nåverdiberegninger. Denne fasen har innledningsvis et bredt perspektiv
med hensyn til mulige alternativer for å utnytte funnets forretningsmessige potensial. Fasens
hovedmål er å redusere antall alternativer gjennom en gradvis mer dyptgående prosess hvor
tekniske løsninger vurderes med hensyn til investeringsrisiko og sannsynlighet for avkastning. De
ulike studier kan kontraheres hos leverandører, men styres og ledes av prosjekteier. Dersom
mulighetsstudiet viser at ett eller flere forslag kan oppfylle avkastningskravet innenfor kjent risiko
igangsettes neste fase.
Denne fasen er 100 % eierstyrt, prosjekteier kjøper inn tjenester fra ulike leverandører for å
komplettere egen faglig kompetanse.
Forprosjekt
Forprosjektet består av to faser, i den første bearbeides de anbefalte alternativer fra
mulighetsstudiet og det antatt beste legges til grunn for videreutvikling i fase 2.
Fase 1
I fasen gjennomføres et større studium av 2-3 alternative løsningsforslag/konsepter hvor det
utredes krav til tekniske løsninger og gjennomføres lønnsomhetsanalyser.
Prosjekteier forsterker kompetansen gjennom kontrahering av eksterne leverandører/spesialister
med kompetanse til overordnet evaluering av alternativenes teknisk-økonomiske kvaliteter. De
alternativer som gir størst sannsynlighet for suksess og på kortest mulig tid utvikles videre på
grunnlag av mer omfattende informasjon om reservoaret, produksjonskapasiteter og data om
funnstedet.
Fasen avsluttes med en evaluering av alternativenes kostnadseffektivitet, dette som et grunnlag for
forhåndsgodkjenning av igangsettelse. I fasen skreddersys de konseptuelle og overordnede
løsninger i forhold til prosjekt eiers overordnede krav og spesifikke funksjonelle krav i «design
basis».
Fasen er 100 % eierstyrt og prosjekteier kjøper inn tjenester fra ulike spesialister for å komplettere
egen faglig kompetanse.
Fase 2
I fase 2 utvikles FEED (Front End Engineering and Design) som skal detaljere og optimalisere det
beste alternativ/konsept fra forrige fase. En god FEED skal beskrive prosjektspesifikke krav,
prosjektets organisering, prosjektets omfang, prosessbeskrivelse, tidsplan, og krav til leverandører
I fasen skal det valgte konsept optimaliseres og modnes til et detaljnivå som gjør det hensiktsmessig
som grunnleggende dokument for opphandling av leverandørkontrakter (EPC - Engineering,
Procurement and Construction).
I utviklingen av FEED benyttes erfaringsdatabaser med as-build data, eksempelvis tekniske
løsninger, vekt, kost og fremdrift/tid. Fasen stiller store krav til kompetanse i prosjekteiers
organisasjon så vel som hos kontraherte spesialister. Det legges også vekt på å benytte ressurser
med spesiell kompetanse fra produksjon og bygging så vel som drift.
I FEED utarbeides også beslutningsplan for gjennomføringsfase og krav til beslutningsunderlag
og rapporteringer fra leverandør.
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Dokumentet defineres som en kritisk suksessfaktor og legger grunnlaget for alle påfølgende
prosesser. Ferdigstilt FEED definerer prosjektets lønnsomhet og risiko, tekniske krav og global
design og operasjonell pålitelighet i økonomisk og teknisk betydning.
Fasen er 100 % eierstyrt og prosjekteier kjøper inn tjenester fra ulike leverandører for å komplettere
egen faglig kompetanse.
Gjennomføringsfase
FEED definerer krav til tilbydere i gjennomføringsfase. Her stilles krav til kompetanse,
leveringsdyktighet, sertifiseringer og prosessforståelse. Den gir føringer av strategisk betydning for
leverandørene og leverandørens gjennomføringsmodell skal gjenspeile prosjekteiers krav til
optimalisering, oppfølging og kontroll av prosjektet.
En gjennomføringsmodell i olje/gass markedet skal ivareta prosjekteiers krav til sluttproduktet og
optimalisere løsninger i gjennomføringsfase.
Eierstyring i fasen består av overvåking av prosess, beslutning om endring og godkjennelse av
leveranser i milepeler
Suksessfaktorer for planlegging og gjennomføring av prosjekter i olje- og gass-prosjekter
Prosjektlitteratur for olje- og gass og intervjuer fremhever følgende suksessfaktorer:
Eierstyring
Som en konsekvens av kostnadsøkning og fallende oljepriser er kravet til eierstyring i olje- og
gassprosjekter ytterligere forsterket. Fra tidligere å kunne kontrollere seg frem til gode resultater
krever dagens markedssituasjon at eier utvikler høyest mulig verdi til lavest mulig risiko gjennom
utvikling av ny teknologi og metoder. Prosjektenes kompleksitet forsterker kravet til kontroll av
prosesser og kvalitet på beslutningsunderlag.
Eierkompetanse
Det stilles store og sammensatte krav til kompetanse hos prosjekteier. Prosjektene er svært
komplekse og utbygger/prosjekteier vil generelt være avhengig av å tilknytte seg ekstern
kompetanse for å kunne utvikle prosjektet frem til og med FEED og håndtere eierstyring på ulike
nivå i utviklingsprosjektet. Prosjektenes kompleksitet og krav til presise beslutningsunderlag krever
spesiell kompetanse på metoder, utarbeidelse og oppfølging av prosjektplaner.
FEED
En av de viktigste årsaker til at olje- og gassprosjekter ikke leverer som forventet oppfattes å ha en
direkte sammenheng med manglende kvaliteten på FEED (Front End Engineering and Design).
Endringsregime
Prosjektets utfall er avhengig av at vedtatte planer og metoder følges. Endringer er i prinsipp ikke
tillatt etter avsluttet forprosjekt.
Leverandørvalg.
80 % av prosjektkostnadene kanaliseres via leverandørene. Valg av riktig kontraktstrategi og
leverandører som har riktig kompetanse, innovasjonsevne, leveringsevne og samarbeidsevne er en
av prosjektets viktigste beslutninger.
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Vurdering olje- og gass-prosjekter vs Taraldrud
På bakgrunn av investeringens størrelse og et komplekst risikobilde har olje- og gass virksomheter
over tid utviklet en gjennomføringsmodell og metodikk som har en entydig funksjonell begrunnelse
i prosjektets avkastningsgrad og krav til snarlig produksjonsstart. Modellen bygger på noen helt
klare og overordnede prinsipper.






Sterk eierstyring i forhold til definerte mål og krav til prosjektets utfall.
Sterk kompetanse i tidligfaseprosesser som skal sikre kvalitet på beslutninger og redusere
risiko.
Utvikling av prosjektet gjennom iterasjoner som skal optimalisere nytte/kost forholdet
FEED som grunnleggende og styrende dokument for prosjektering, anskaffelser og
bygging.
God og grundig anskaffelsesprosess for hovedleverandør for gjennomføring

I tabellen under er de viktigste karakteristika for forstudie, forprosjekt og anskaffelse i olje- og
gassprosjekter listet opp og sammenlignet med Taraldrudprosjektet.
Tema

Karakteristika
olje/gass
Taraldrud forprosjekt

Oppstart

Oppstart skjer på basis av presise analyser og
estimater av gevinstrealiseringsmål og
avkastningskrav i mulighetsstudier.

sektor

og

Taraldrud: Definerte mål og krav, eiers føringer
er styrende.
Eierstyring av prosjekt

Beslutninger om investering fattes på høyeste
nivå og prosjekter styres detaljert frem til
kontrakt med leverandør. Risikostyring er
sentralt for eier.
Deretter styres prosjektet i forhold til
kostnadsramme og tid.
Taraldrud:
Styringsgruppe
med
beslutningsmandat, omfattende eierstyring
frem til gjennomføringsfase. Risikostyring er
sentralt for beslutninger. I gjennomføringsfase
styres primært mot kostnad og tid.

Kompetansekrav

Investering i kompetanse i tidligfase for sikre
kvalitet på planlegging, analyser og utredninger
som basis for beslutning.
Taraldrud: Ressurser avsatt til - og kompetanse
styrket i eiers prosjektorganisasjon.

Konseptutredning/ konseptvalg

Det gjennomføres mulighetsstudium som
grunnlag for konseptvurdering og konseptvalg.
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Taraldrud: Konseptvalgutredning videreført til
konseptfase, alternativutredning og valg av
beste alternativ.
Forprosjekt FEED

Kvalitet på FEED vektlegges som viktigste
suksessfaktor- 80 % av verdiskapingen skjer
her.
Prosjektets tekniske – og økonomiske rammer
fastsettes.
Taraldrud: Utvikling av funksjonelle krav og
løsninger i design basis. Med utgangspunkt i
designbasis optimaliseres valgt alternativ av
prosjekteringsgruppe.

Gjennomføring

Leverandørkontrakter med ansvar for
engineering, innkjøp av leveranser og bygging.
Kostnadsansvar i hovedsak hos eier.
Sterk eierstyring i forhold til tid og endringer.
Taraldrud: Tidlig entreprenørinvolvering,
kontrahering av totalentreprenør med ansvar
for gjennomføring.

Optimalisering

Prosjektnedbrytningsstruktur legges til grunn
for optimalisering av løsninger. Fokus på
estimering og overordnede funksjonelle
løsninger, prioritering iht. nytte/kost.
Taraldrud:
Utstrakt
bruk
av
kostnadsestimeringsmetodikk og iterasjoner i
utvikling av design basis og forprosjekt for
prioriteringer og valg av optimale løsninger.

Leveransemodeller

FEED definerer krav til leverandør – føringer
av strategisk betydning – fokus på å forbedre
leveranse og produksjon, speiler prosjektets
eierstyring.
Taraldrud: Totalentreprise med insentiv.

Suksessfaktorer

Eierstyring
Eierkompetanse
Kvalitet på FEED
Leverandørvalg
Endringsstyring
Taraldrud (forprosjekt):
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Eierstyring
Styrke eget team
Erfaringsoverføring
Kvalitet i leveranser
Kommunikasjon
Suksesskriterier

Eierstyring
Eierkompetanse
Kvalitet på FEED
Leverandørvalg
Endringsstyring
Taraldrud (forprosjekt):
Eierstyring
Styrke eget team
Erfaringsoverføring
Kvalitet i leveranser
Kommunikasjon

Taraldrud-prosjektets prosjektmodell er til en stor grad parallell med generiske modeller i olje/gass
virksomhet. Det er klare likhetstrekk hva angår krav til optimalisering av løsninger med hensyn til
funksjonalitet og effekt for å sikre at prosjektets utfall er i tråd med forventninger.
I olje- og gassprosjekter er den forretningsmessige avkastning helt avgjørende. Beslutninger om
konsept og senere igangsetting gjøres på grunnlag av hvilket konsept som innenfor akseptabel
risiko har størst potensial avkastning på investeringen. Det styrende element er følgelig ikke en
innledende kostnadsramme, snarere hvilken investering som gir den sikreste og beste avkastning
over tid.
I et offentlig prosjekt basert på bevilgning over statsbudsjettet er en slik tilnærming ikke mulig. I et
olje/gassprosjekt vil man kunne øke investeringen dersom et mer kostnadsintensivt konsept gir et
bedre nytte/kost forhold. I et statlig prosjekt i denne størrelsesorden må man i forprosjektet
forholde seg til kostnadsramme fastsatt i KS1. Av denne grunn har prosjekteier gitt
Taraldrudprosjektets totale kostnad prioritet foran tid og kvalitet. Prinsippet om design-to-cost har
følgelig vært styrende for prosjektutviklingen.
En potensiell konflikt mellom kvalitets – og kostnadsmål er for Taraldruds vedkommende blitt løst
gjennom å prioritere kvalitet foran kostnad i forprosjektfasen. Dette har hatt som konsekvens at
forprosjektets gjennomføring er fokusert på optimalisering av løsninger innenfor kostnadsrammen
og man har derigjennom lykkes med å innfri alle «må-krav» og de fleste «bør-krav».
Olje- og gassindustrien har over år utviklet metodikk og verktøy som skal forbedre og strukturere
prosesser. Både metodikk- og verktøy er utviklet for å kunne fatte de riktige beslutninger til rett tid
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for å sikre at prosjektets utfall blir i tråd med eiers forventning. Det er av interesse at
Taraldrudprosjektet har lykkes med å ta i bruk metodikk og verktøy fra olje- og gassindustrien i et
byggeprosjekt på land. Dette har for Taraldrud sitt vedkommende medført strukturert prosesser,
gitt god oversikt over prosjektstatus og dannet grunnlaget for gode beslutningsprosesser.

11 Forprosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter og dets
overføringsverdi
Bakgrunnen for at man har besluttet at forprosjekt Taraldrud skulle dokumenteres gjennom et eget
følgeforskningsprosjekt, er at dette er et pilotprosjekt som gjennomføres på en annen måte og med
annen eierstyring enn hva som er vanlig for statlige byggeprosjekter. Dette er bakteppet for
mandatet for følgeforskningsprosjektet som er gjengitt i kapittel 1 foran, hvor det er omtalt hva
som er formålet med dette. I tillegg til å skulle dokumentere det som skjer i forprosjektfasen og beskrive
hvordan man går frem fra prosjekteiersiden for å få frem et vellykket prosjekt, nevnes ytterligere to formål for
følgeforskningsprosjektet



Trekke lærdom av det som skjer
Gi en nytteeffekt for Justisdepartementet og andre prosjekteiere i overordnet styring av byggeprosjekter i
fremtidige tilfeller.

I tillegg er det i Styringsdokument II – Forprosjekt oppgitt som et suksesskriterium at forprosjektet skal
realisere prosjektet slik at det gir positive overføringseffekter til tilsvarende prosjekter. Målbarhet: Modell for
eierstyring, design-to-cost prinsippet og tidlig entreprenørinvolvering velges i flere tilsvarende prosjekter.
I mandatet for følgeforskningsprosjektet har også inngått at dette skal vurdere hele forprosjektfasen
inklusive forprosjektet for Alna.
I KS2 rapporten behandles også forprosjektets mulige overføringsverdi.
I det følgende drøfter vi forhold ved forprosjekt Taraldrud som vi mener kan ha et
overføringspotensial i forhold til andre tilsvarende statlige formålsbygg.
Betydningen av nødvendig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for forprosjekt: KVU og
KS1
Den viktigste overføringsverdi fra forprosjekt Alna er knyttet til betydningen av å ha det
nødvendige kunnskaps og beslutningsgrunnlag for å kunne starte et forprosjekt og den modning
dette innebar for grunnlag for den videre prosess. Forprosjekt Alna ble startet uten at det forelå
noen KVU og derfor heller ingen KS 1. Her ligger mye av forklaringen til at forprosjekt Alna var
et feilspor og innebar et betydelig tap av ressurser og tid i forprosjektprosessen. For Taraldrud
forelå både KVU og KS 1 med en realistisk kostnadsramme som underlag for gjennomføring av
forprosjektet.
«Design-to-cost» som metode for forprosjekt
Forprosjekt Taraldrud har vist at metoden «Design-to-cost» har vært viktig for å gi prosjekteier full
kontroll over prosjektets kostnadsutvikling og ivaretagelse av funksjonelle og tekniske krav
gjennom hele forprosjektet. Denne metodens suksessive og iterative optimaliseringsprosess med
jevnlig oppdatering av designbasis og estimering av kostnader har medført en utvikling av
forprosjektet innenfor prosjektets kostnadsramme og som tilfredsstilte den forventede
funksjonalitet som lå i må- og bør- kravene for prosjektet.
Departementets eierstyring som prosjekteier
Forprosjekt Taraldrud har vist at eierstyring krever at prosjekteier er i kontinuerlig inngrep med
leverandør og har full informasjon om ulike sider ved forprosjektets gjennomføring. Dette ville
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kunne være problematisk dersom eiers deltakelse i prosjektet er begrenset til månedlige møter i et
prosjektråd. For at et oppdragsgivende departement skal kunne utøve full eierstyring, må blant
annet følgende forhold være tilstede:


Departementet må ha tilstrekkelige ressurser til å kunne følge prosjektet og ha den
nødvendige informasjon for å kunne utøve reell eierstyring



Departementet må på en ubyråkratisk måte kunne gi rask respons på leverandørens behov
for avklaringer og beslutninger.



Departementet må ha mulighet til å delta i interne arbeidsprosesser hos leverandøren og i
prosjektmøter, prosjekteringsmøter og i andre prosjektrelaterte prosesser.



Departementet må lede og bruke styringsgruppen som et reelt styringsorgan for sin
utøvelse av eierstyring. Selv om styringsgruppen fatter beslutninger ligger den endelige
beslutningsmyndighet i departementet.
Departementet må selv utarbeide et måldokument som egner seg som styringsdokument
og som er så entydig og klart at alle aktører kan legge dette til grunn for sin virksomhet i
forhold til prosjektet. I et slikt styringsdokument er det viktig at man gir:
o klare og entydige samfunnsmål og effektmål og realistiske resultatmål for kostnad,
kvalitet og tid med prioritering av disse
o begrenset antall operasjonaliserbare må- og bør- krav som aktørene og særlig
brukerne kan legge til grunn i utviklingen av forprosjektet



Leverandørens tilrettelegging for departementets eierstyring og samhandling mellom
prosjekteier og leverandør
Forprosjekt Taraldrud har vist hvordan leverandøren har lagt til rette for departementets
eierstyring, og hvor følgende erfaringer oppfattes å være viktige


Leverandøren må sikre at formell rapportering som månedsrapporter gir den nødvendige
styringsinformasjon.



Leverandørens organisering av prosjektgjennomføringen må være transparent slik at
prosjekteier kan følge denne. Viktige momenter kan være projektnedbrytningsstruktur,
arbeidsprosesser og leveranseplan.



Leverandøren bør ha fremdriftsplan, leveranseplan og beslutningsplan som prosjekteier
og styringsgruppen kan følge og fatte beslutninger i forhold til.



Departementet bør kunne følge leverandørens interne kvalitetssikring, usikkerhetsanalyser
og spesielle «reviews»

Styringsgruppens betydning
En av de viktigste overførbare erfaringer fra forprosjekt Taraldrud er betydningen av en riktig
sammensatt styringsgruppe med en reell styringsfunksjon og hvor de viktige styrende beslutninger
fattes. Medlemmenes eierskap for beslutninger og videreføring av disse er avgjørende for
prosjektets gjennomføring.
Reguleringsplanprosess og forholdet til omgivelsene
Mot slutten av forprosjektet fikk man betydelige utfordringer knyttet til støy fra anlegget for
omgivelsene. Anlegget var prosjektert i henhold til nasjonale forskrifter og normer i tillegg til
kommunale bestemmelser. Likevel var reaksjonene fra berørt befolking sterke og kunne true
anleggets konseptuelle løsning. Prosjektorganisasjonen var dårlig forberedt for de utfordringer
man ville komme til å stå overfor. Man manglet en kommunikasjonsplan for hvordan dette skulle
takles. Dette ble løst med en kombinasjon av åpenhet og fasthet fra aktørene på høyt nivå, inklusiv
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politisk ledelse, samt prosjekteringsgruppens evne til sammen med kommunene å finne
korrigerende løsninger som bedret støybildet.
Tidsbesparende tiltak
Forprosjekt Taraldrud hadde en opprinnelig tidsplan på 19 måneder og ble gjennomført på 17
måneder fra oppstart til endelig KS2 rapport. Dette er raskere enn for de fleste andre forprosjekter
i denne størrelse. Det ligger en overføringsverdi fra erfaringene med et slikt stramt og disiplinerende
fremdriftspress. Samtidig innebærer en slik stram gjennomføringsplan en betydelig risiko om noe
skulle gå galt på grunn av den tette avhengigheten mellom de ulike aktivitetene.
En av forklaringene for at man lyktes med å gjennomføre forprosjektet innen denne stramme
tidsplanen er at man hadde noen tidsbesparende tiltak i forprosjektet som kan ha overføringsverdi.
Parallelle prosesser, reguleringsplan, sluttføring forprosjekt og KS2
Et viktig karakteristikum ved forprosjekt Taraldrud er at flere prosesser har foregått parallelt,
hvilket har vært tidsbesparende for gjennomføringen. Det var særlig viktig at man for tre viktige
prosesser i forprosjektets sluttfase fravek den vanlige sekvensielle prosess hvor man først starter
KS2 når endelig forprosjektrapport foreligger og etter at reguleringsplan er stadfestet. For
forprosjekt Taraldrud foregikk disse prosessene parallelt slik at man kunne få endelig KS2 rapport
og derved avslutning av forprosjektfasen, raskere enn hva som er vanlig.
Tomteerverv
Tomteerverv for Taraldrud ble gjennomført på en annen måte enn hva som er vanlig. For det
første ble prosessen med tomteerverv gjennomført parallelt med forprosjektet og som en del av
dette. Tomteerverv ble således en del av forprosjektets fremdriftsplan. For det annet ble ikke
ekspropriasjonsprosessen gjennomført etter Plan- og bygningsloven, hvilket forutsetter at det
foreligger en reguleringsplan. I stedet ble ekspropriasjonsprosessen gjennomført med hjemmel i
Oreigningsloven. Dette var ikke i seg selv et tidsbesparende tiltak for selve forprosjektet alene,
men avgjørende for at man kunne få en så tidlig oppstart av byggeprosjektet slik det er planlagt.
Kontraktstrategi - Tidlig entreprenørinvolvering med samspill
Den valgte kontraktstrategi med tidlig entreprenørinvolvering med to faser (fase 1 før
stortingsbehandling og fase 2 for selve byggeprosjektet) innebar at entreprenøren ble kontrahert
før Stortingets beslutning om å gjennomføre prosjektet, i dette tilfelle med oppstart fase 1 15.
august (4 ½ måned før Stortingets behandling og investeringsbeslutning). Entreprenøren kunne
da arbeide parallelt med andre prosesser og delta i forberedelsene til igangsetting av
byggeprosessen. Dette innebar at man kunne ha en godt gjennomarbeidet totalentreprisekontrakt
for fase 2, klar for signering, rett etter stortingsbeslutning og med byggestart 3 måneder deretter.
Forprosjektet ble optimalisert gjennom utvikling av design basis. Dette la grunnlaget for
prosjektets funksjonalitet og den senere innretting av prosjektering etter design to cost-prinsipper
(ift styringsramme). Prosjektet har etter å ha blitt underlagt et antall iterasjoner med økende
nøyaktighet på estimat, oppnådd en modning som var grunnlag for entreprisens fase 1,
målsum/pris. Den oppnådde kvaliteten på forprosjektet gjorde det mulig i løpet av 3 måneder å
komme frem til målsummen uten å måtte endre vesentlig på det prosjekterte underlaget.
Gjennomføring i henhold til tidsplan kan i så måte og i vesentlig grad tilskrives forprosjektets
kvalitet og ikke nødvendigvis kontraktstrategien.
Eksterne kvalitetssikringer
For å sikre fremdrift ble de tre eksterne kvalitetssikringene (tomtevalg, kontraktstrategi og KS2)
planlagt sammen med ekstern kvalitetssikrer og hovedkonklusjonene ble gitt i presentasjonsform;
selve rapportene ble levert senere. Varighet fra ekstern kvalitetssikrer mottok dokumentasjon til
hovedkonklusjonene forelå var henholdsvis to uker for tomtevalget, fem uker for kontraktstrategi
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og fire måneder for ordinær KS2, noe som er uvanlig kort tid. Vedrørende ekstern kvalitetssikring
fikk man godkjent ett fravik fra normal praksis ved at det ble akseptert at KS2 kunne starte uten at
reguleringsplanen var stadfestet. Reguleringsplanen måtte imidlertid være stadfestet før endelig
KS2-rapport ble levert. Dette fordret særskilt god koordinering av fremdriftsplanen, herunder også
på politisk nivå, mellom JD som tiltakshaver og KMD som regulerende myndighet.

«Single purpose»-organisasjon hvor leverandør anskaffes i markedet og ikke gjennomføres
av statlig forvaltningsbedrift som for eksempel Statsbygg
Forprosjekt Taraldrud har vist at denne modellen kan være vellykket for et forprosjekt.
Intensjonene om «Design-to-cost», eierstyring og parallellitet var slik at man sannsynligvis ikke kunne
ha oppnådd Eiers føringer og forprosjektets resultatmål på noen annen måte enn med en slik «single
purpose» organisasjon.
Når det så gjelder betingelsene for at man skal lykkes med en slik «single purpose» organisering, vil
vi særlig peke på noen forhold knyttet til hvordan et departement skal kunne sikre gjennomføring
av et prosjekt etter en slik modell:


Departementet må ha en klar forståelse av hva prosjekteieransvar og eierstyring innebærer.



Prosjektet på være forankret på et høyt nivå med tilstrekkelig tid for aktiv eierstyring og
tilgang til politisk nivå.



Den interne prosjektenhet i departementet må ha en fulltids kompetent prosjektansvarlig
med god forståelse for både prosjektets innhold og høy kompetanse innenfor
prosjektgjennomførings.



Departementet må ha mulighet til å styrke sin interne kompetanse på særlige områder hvor
dette kan bli nødvendig.



Departementet må kunne identifisere hvilket behov det har for ekstern styrking av sin egen
kompetanse med eksterne rådgivere. Dette må nedfelles i en klar oppdrags-, rolle- og
ansvarsbeskrivelse.
Departementet må kunne utarbeide en tilbudsinvitasjon som sikrer at tilbydere forstår
prosjekteiers forventninger til leverandørens tilrettelegging for prosjektets eierstyring og
betydningen av å kunne tilby prosjekteier en prosjektledelse med den rette kompetanse for
denne eierstyringsmodell.



Noen motforestillinger
Forprosjekt Taraldrud har vært vellykket og gitt en rekke erfaringer med betydelig overføringsverdi.
Men i løpet av gjennomføringen av forprosjektet har man også kunnet se noen potensielle
utfordringer, uten at disse har vært reelle i dette forprosjektet, men som er viktige å ta med når
beslutninger skal fattes om tilsvarende forprosjekter og mulighetene for å bygge videre på
overføringsverdien skal vurderes.
Forholdet mellom prosjekteier og leverandør
Den nære samhandling mellom prosjekteier og leverandør har vært viktig for prosjekteiers utøvelse
av sin eierstyring og for forprosjektets vellykkethet. Samtidig kan det reises spørsmål ved om en
slik tung og detaljert involvering av eier og dennes rådgivere i forhold til leverandøren gjør at skillet
mellom eier og leverandør blir utydelig og at man får en glidende og sømløs overgang mellom
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prosjekteier og leverandør som utydeliggjør leverandørens ansvar. Dette kan bli et problem om
det oppstår utfordringer i relasjonene mellom disse og deres respektive ansvar.
Avhengighet av rådgivere og deres arbeidsform
De to rådgiverne – eierstyring og prosjektrevisor - har spilt en meget viktig rolle i prosjektet.
Likeledes har Finansdepartementet spilt en meget viktig uformell rolle, både i utviklingen av
prosjektets etablering av en «single-purpose» organisasjon, utvikling av styringsdokumentet Eiers
føringer, og som observatør i styringsgruppen.
Rådgiverne har i praksis hatt to funksjoner, på den ene side som rådgiver for prosjekteier og bidratt
til å styrke dennes mulighet for eierstyring, og på den annen side som faglige støttespillere både for
leverandørens prosjektleder og prosessansvarlige. Dette kan være et prinsipielt problem fordi
rådgiverne kan identifiserer seg med løsninger vedkommende har bidratt til samtidig som
prosjekteier er avhengig av uhildet og nøytral rådgivning og den kvalitetssikring som ligger i dette.
Dette har først og fremst vært en utfordring hva gjelder prosjektrevisor, som på den ene side har
bidratt med verdifull informasjon om de fleste sider ved forprosjektet som har vært viktig for
prosjekteier, samtidig som en slik involvering i prosesser hos leverandøren også har innebåret
innspill til dennes utarbeidelse av ulike løsninger og dokumenter på et forberedende stadium. Ulike
aktører anerkjenner på den ene side verdien av rådgivernes innspill samtidig som uklare
rolledefinisjoner har vært en utfordring.
Finansdepartementets uformelle rolle har vært svært viktig, men også ganske unik for dette
prosjektet. Den vil neppe kunne appliseres i samme grad og måte for andre prosjekter av denne
type.
Valg av leverandør for forprosjektet når denne ikke kan få gjennomføringsansvaret for
byggeprosjektet
Det vanlige i statlige byggeprosjekter er at den leverandør som har ansvaret for forprosjektfasen
også skal ha byggherreansvaret for gjennomføringen, blant annet for å sikre kontinuitet mellom de
to fasene. Dette betyr at en slik leverandør må ha den rette kompetanse for begge faser.
Leverandøren av forprosjekt Taraldrud har ikke kompetanse for gjennomføring av
byggeprosjekter, og kan derfor ikke kontraheres for gjennomføringen. Dette betyr at den
nødvendige kontinuitet mellom de to faser ikke vil kunne sikres.
Departementenes muligheter til å kunne gjennomføre et forprosjekt på samme måte som for
Politiets nasjonale beredskapssenter.
Forprosjekt Taraldrud har vist at et departement som Justis- og beredskapsdepartementet kan sikre
planlegging og gjennomføring av et komplisert forprosjekt som Taraldrud og føre dette frem til
stortingsbeslutning. Dette har vært meget krevende og en rekke suksessfaktorer har måttet være
tilstede, og det har vært knyttet betydelig risiko knyttet til flere av disse.
Det ligger utenfor følgeforskningens mandat å vurdere om måten man har gått frem på for
forprosjekt Taraldrud egner seg like godt for andre departementer og for ulike typer bygg. Om det
er modellen for Taraldrud som må videreføres for å få det ønskete gode resultat, eller om det er
viktige enkelterfaringer som kan ha overføringsverdi for andre måter å organisere denne type
forprosjekt, må derfor vurderes.
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Vedlegg 1 – Sammenligning av Alna og Taraldrudprosjektet

Sammenlikning av Alna-og Taraldrud-prosjektet
09.03.2018 v/ Eilif Holte og Peder Berg
Arealmessig

KS1 Alna

Klimatisert areal

KS2 Taraldrud
33 370 m2

26 780 m2

-

7 520 m2

33 370 m2

34 300 m2

Ikke-klimatisert areal
Totalt bygget areal
Utendørs funksjoner

Ikke inkludert

- Skytebane 200m,
100m og 50m
- SIBO landsby

Kommentar
Dimensjonerende kapasiteter er økt
med 17 personer og 20 biler på
Taraldrud
Her ligger en stor innsparingseffekt på
den tekniske siden

Disse funksjonene mangler på Alna og
måtte vært dekket inn gjennom leie
andre steder

- Hinderløype
- Multifunksjonshall
Fleksibilitet

Tilnærmet ingen
fleksibilitet for
senere
utbygging/ombygging

Stor fleksibilitet for
senere
utbygging/ombygging

Kostnadsmessig

KS1 Alna

KS2 Taraldrud

Tomtekostnader
Kostnadsramme (P85) i
2015-kroner
Ulikhet i omfang

Kostnadsramme justert for
ulikhet i omfang
Driftskostnad

100 mill. kr

80 mill. kr

4 400 mill. kr

2 670 mill. kr

Kommentar
Grove anslag inkl. margin. Beløpet for
Alna er et konservativt estimat.
Inklusive tomt
Estimat basert på Taraldrud-prosjektet
for funksjoner som mangler på Alna og
som måtte vært dekket inn gjennom
leie andre steder: Skytebane 200m,
100m og 50m, SIBO landsby,
Hinderløype og Multifunksjonshall

180 mill. kr

4 580 mill. kr

2 670 mill. kr

Den vesentligste forskjell er at man på Alna måtte hatt flere ansatte for å oppnå samme
funksjonalitet pga. reiseavstand som følge av geografisk spredning av tilleggsfunksjoner,
ventetid etc. alternativt fått svekket totalfunksjonalitet.
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