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1. Innledning
Dette notatet er forankret i «Ocean Space Centre – Revidert oppdragsbrev 2022». Oppdraget er som
beskrevet nedenfor.

Notatet er utarbeidet i samarbeid med NTNU/SINTEF.
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2. Usikkerhetsanalyse
Prosjektet har gjennomført en vurdering av prosjektets usikkerhet. Denne er basert på følgende
struktur:
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Strukturen er endret fra usikkerhetsanalysen som lå til grunn for Styringsdokumentet. Bakgrunnen for
dette er at kontraktsstrukturen for prosjektet nå er kjent og at usikkerhetsprofilen på de ulike
kontraktene varierer. Dette er fordi kontraktene K201, K202 og K662-01 nå er inngått.
Anbefalt styrings- og kostnadsramme i Styringsdokumentet er gitt i oktober 2020 kroner. Anbefalt
styrings- og kostnadsramme i Oppdragsbrevet av 22.03.22, er gitt i juli 2022 kroner vurdert i oktober
2021. Statsbyggs vurdering av juli 2022 kroner for bygg er oppdatert og oversendt KDD to ganger siden
oktober 2021, 01.03.22 og 28.04.22. Disse er basert på rapporter fra Prognosesenteret. For
Brukerutstyr er det også gjennomført analyse av Prognosesenteret (27.04.22).
Basiskostnaden for prosjektet har gått opp og usikkerheten har gått ned. Gitt at prosjektet får
kompensasjon for ekstraordinær prisvekst, er vurderingen at den styrings- og kostnadsrammen som lå
til grunn juli 2021 er på samme nivå som det som nå ligger til grunn og vil være et godt utgangspunkt
for styringen av prosjektet fram mot en eventuell endring av prosjektets styrings- og kostnadsramme.
Kompensasjon for pris og lønnsvekst for prosjektet må avklares.
Tabellen nedenfor beskriver når Statsbygg vil signere kontrakter i 2022 og 2023. Hver kontrakt over
200mnok for brukerutstyr og 300mnok for bygg vil måtte godkjenne i NFD før signering og således
være relevante stoppunkt i prosjektet. Disse kontraktene vil utformes slik at endelig kostnad vil være
klar ved re-signering av kontraktene i 2023 og 2024. Gitt usikkerheten i markedet for råvarer og
byggevarer, og inngåelse av kontraktene for B-fløyen, bør derfor nye anslag for kostnadsrammen i
prosjektet først baseres på kalkylen som vil foreligge ultimo 2023.
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Usikkerhet knyttet til den enkelte entreprise
Byggprosjektet består av fire uavhengige prosjekt, som er spredt i tid og geografi. Denne
uavhengigheten er i seg selv et risikoreduserende tiltak. Til hver av disse entreprisene skal det også
gjennomføres brukerutstyranskaffelser. Se figur nedenfor.

Usikkerhetsanalysen er basert på analyser gjort for de ulike entreprisene og grupper av anskaffelser.
Resultatet i form av Tornadodiagram for disse analysene er gitt i vedlegg 1. Tornadodiagrammet
beskriver de viktigste usikkerhetene og den relative størrelsen på disse.

5

3. Kuttliste
Det refereres i oppdragsbrevet som ligger til grunn for dette notatet, til oppdragsbrev av 22.03.22:

Statsbygg gis i samråd med NTNU og SINTEF i oppdrag å identifisere ytterligere kutt og
forenklinger for prosjektene, basert på prosjektenes omfang, som kan realiseres ved ytterligere
overskridelser i gjennomføringsperioden. Kuttlisten for gjennomføringsfasen må inneholde kutt som
kan tas på ulike tidspunkter i gjennomføringen, og skal organiseres per fløy og bygg (530/30) og
brukerutstyr (530/45). Det er vesentlig at noen av kuttene kan tas sent, og at de er av tilstrekkelig
omfang gitt den risikoen som ligger i prosjektet. Eventuelle funksjonskutt i prosjektet vurderes opp
mot målene for OSC, den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet og tilhørende gevinstrealiseringsplan. Forslag til kuttliste skal presenteres prosjektråd og NFD før 01.05.22. Det må
etableres en tidslinje for siste beslutningsdato for iverksettelse av det enkelte kutt.
I oppdragsbrevet bes det om leveranse av kuttliste til 01.05.22. For å sikre at kuttlisten blir operasjonell
og tilpasset den planlagte prosjektgjennomføringen er Statsbygg og NFD kommet til enighet om at
leveranse av denne kommer som del av dette notat.
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Tidligere gjennomførte kutt
Det er gjennomfør kutt tidligere i prosjektet. Statsbygg leverte notat 09.07.21. I dette notatet ble det
identifisert kutt som presentert i tabellen nedenfor. Disse kuttene er implementert i prosjektet og ligger
til grunn for styrings- og kostnadsrammen vedtatt av Stortinget som del av Statsbudsjettet for 2022.

Bygg
M-lab (inkl studentlab)
K-lab (inkl studentlab)
Verkstedgaten
(reduksjon som følge av å flytte M- ogK-lab)
Lager/verksted
(reduksjon som følge av å flytte M- ogK-lab)
Utomhus
(reduksjon som følge av redusert omfang)
Parkering
Sum Bygg
P50 Bygg
P85 Bygg

MNOK Basiskost
80
130
90
80
130
80
590
667
797

Brukerutstyr
M-lab (50%)
K-lab (50%)
Lager/verksted
(reduksjon som følge av å flytte M- ogK-lab)
Sum Brukerutstyr

MNOK Basiskost
90
170
50
310

P50 Brukerutstyr
P85 Brukerutstyr

350
419

P50 (inkludert forventede tillegg. 13% fra basis)

1017

P85 (inkl usikkerhetsavsetning. 35% fra basis)

1215

De identifiserte kuttene beskrevet ovenfor reduserte statens kostnader knyttet til Ocean Space Centre
med ca 1 mrd kroner. Iverksetting av kuttlisten som ble gjort har negative konsekvenser for
funksjonalitet og nytte av undervisning- og forskningsaktiviteten hos NTNU og SINTEF.
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Nye kutt og konsekvenser av disse
Tabellen nedenfor viser kuttlisten som kan benyttes ved gjennomføringen av prosjektet.
ID
1
2

Bygg
Redusert dybde i havbasseng (3m)
Redusert dybde i sjøgangsbasseng (4m)
Redusert fotavtrykk fløy C

MNOK Basiskost
80
40

Sum Bygg basiskost

120

P50 Bygg
P85 Bygg

136
162

Brukerutstyr
3
4
5
6
7
8
9

10

Dato for beslutning
01.10.2023
01.10.2023
01.10.2025

MNOK Basiskost

A-fløy Sintef (pc'er og møbler)
A-fløy NTNU (pc'er og møbler)
OB og SMB vindgenereringsbatterier. Redusere
antall fra 2 til 1 felle for OB og SMB.
Fjerne bevegelig gulv i Sjøgangsbasseng (SMB)
Utsettelse av innkjøp og finansiering av Shallow
Water Piston Wavemaker
Utsettelse av innkjøp og finansiering av
arbeidsplattform i Havbassenget (OB).
Utsettelse av innkjøp og finansiering av dykkerutstyr
for OB og SMB.
Endre strandløsning i SMB Vest (180m) fra strand bak
til ribbene til en loddrett vegg under kjørevogn
skinne. Erstatte med enkle hev/senk strender
plassert på bunn inne i vannvolumet.

25
25
7
130
13
18
5

01.01.2024
01.09.2022
01.01.2024
01.09.2022
01.01.2025

40
01.07.2024

11

Utsettelse av innkjøp og finansiering av submoduler
for SMB kjørevogn og OB takhengt følgesystem

3

12

Forenkle krav og løsning til hev/senk bord i OB og
SMB trimdokker

6

13

Målesystemer for OB og SMB. Se på mulig reduksjon
av omfang samt ev. større grad av gjenbruk.
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01.01.2024
01.01.2024

01.01.2024

Sum Brukerutstyr Basiskost

277

P50 Brukerutstyr
P85 Brukerutstyr

313
374

Totalt P50
Totalt P85

449
536
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01.07.2024
01.07.2024

Statsbygg har ikke vært involvert i arbeidet med prosjektets gevinstrealiseringsplan. Det er NTNU/Sintef
som har utarbeidet prosjektets gevinstrealiseringsplan og som er ansvarlig for å realisere prosjektets
effektmål. Til orientering gjengis og vedlegges derfor NTNU/Sintefs vurdering av effekten kuttene
overfor har på effektmålene (vedlegg 2).
Videre har Menon på oppdrag av NTNU/Sintef gjort en uavhengig vurdering av konsekvenser kuttene
vil ha (vedlegg 3). Nedenfor gjengis innledningen på notatet. Som konsekvens av ansvarsfordelingen i
prosjektet har ikke Statsbygg gjort en vurdering av dette notatet.
ESA har fattet vedtak om at prosjektet slik det ble foreslått ikke faller innenfor reglene for statsstøtte.1
En sentral forutsetning for vedtaket er at den økonomiske aktiviteten ved senteret ikke overstiger en
terskel på 20 prosent. Videre har norske myndigheter forpliktet seg til å gjøre årlige revisjoner av at
kravet er oppfylt, og kreve tilbakebetaling av statsstøtte dersom dette skulle inntreffe etter en
«clawback-regel» beskrevet i vedtaket. En oversikt over de ulike delene av Ocean Space Centre sine
fasiliteter og forventet økonomisk og ikke økonomisk aktivitet er presentert i Tabell 2. Som vist i tabellen
er økonomisk aktivitet forventet å ligge på 18,7 prosent og det er således lite rom for å redusere
kapasiteten ved OSC for de ikke-økonomiske aktivitetene uten å komme i fare for å overstige grensen.
Dersom det blir klart at den økonomiske aktiviteten i fremtiden er forventet å overstige 20 prosent er
myndighetene vil tiltaket vurderes som «ny støtte» og vil være gjenstand og vil ikke lenger falle utenfor
statsstøtteregelverket.
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4. Beskrivelse av prosess for rapportering
Ansvar og prosedyrer for gjennomføring av byggeprosjektet er regulert i Instruks om håndtering av
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.
Det er etablert et prosjektråd for prosjektet, ledet av Nærings- og fiskeridepartementet. Prosjektrådet
skal gi NFD råd i alle saker av vesentlig betydning for byggeprosessen. Prosjektrådet skal drøfte alle
større og avgjørende problemstillinger knyttet til overholdelse og eventuelle avvik fra styringsrammen
for det samlede prosjektene og kostnadsestimatet for den enkelte fløy. NFD skal fatte nødvendige
beslutninger, i kraft av å være oppdragsdepartement.
Byggekontrakter over 300 mill. kroner og brukerutstyrskontrakter over 200 mill. kroner skal legges frem
for prosjektrådet og godkjennes av NFD før inngåelse.
Det skal føres en endringslogg. Endringsloggen skal beskrive endringsforslag fra brukere, samt
endringsforslag og endringspålegg fra departement og Trondheim kommune. Endringsloggen skal
rapporteres til prosjektrådet og NFD.
Byggrekkefølgen innebærer at studentlaboratoriene, som i betydelig grad bidrar til den
samfunnsøkonomiske gevinsten i prosjektet og den ikke-økonomiske aktiviteten, realiseres mot slutten
av byggeprosjektet. Statsbygg må i sin planlegging og gjennomføring bidra til at den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet ikke svekkes, og at prosjektet ikke bryter med ESAs
notifiseringsvedtak.
Statsbygg vil disponere prosjektbevilgningen opp til styringsrammene (P50) med de begrensninger som
er beskrevet i dette dokumentet. Statsbyggs fullmaktshierarki vil gjelde.
For å sikre god prosjektgjennomføring og -kontroll, legges det opp til en omfattende rapportering fra
Statsbygg til Prosjektrådet og NFD. Statsbygg skal rapportere om kostnadsestimat per fløy og avvik fra
dette i gjennomføringsfasen. Statsbygg skal til vært prosjektrådsmøte rapportere på kost, tid, risiko og
endringer. Risikoanalysen skal inneholde en vurdering av sannsynlighet og konsekvens.
Statsbygg skal hvert halvår lage en ny, komplett kalkyle over gjenstående arbeid og finansielle
reserver, hvor det rapporteres spesielt om:
•
•
•

Kontrakter som er eksponert for valutakursendringer
Kontrakter som er eksponert for endrede priser på byggematerialer
Kontrakter som eksponert for markedsusikkerhet i entreprenørmarkedet

10

5. Oversikt over valutaeksponerte anskaffelser
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de anskaffelsene som er antatt å være eksponert for svingninger
i valuta. Prosjektet har i tråd med prosess for usikkerhetsanalyser ikke tatt med valutausikkerhet i
usikkerhetsanalysen. Som det framgår av tabellen nedenfor, er valutausikkerhet knyttet til anskaffelser
av byggpåvirkelig brukerutstyr. Disse anskaffelsene vil gjennomføres høsten 2022, se tabell over i
kapittel 2.
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6. Oppdatert budsjettbehov i årene 2023 – 2025
Tabellene nedenfor viser behovet for midler for bygg og brukerutstyr.
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7. Vedlegg
Vedlegg Tornadodiagram
Inngåtte kontrakter

K201

K202

13

Ikke inngåtte kontrakter

K203

K204

K205

14

15

Rekkefølgetiltak

Brukerutstyr A-fløy

Brukerutstyr B-fløy
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Brukerutstyr C-fløy

Brukerutstyr Fjordlab
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Vedlegg NTNU/Sintefs vurdering av effekt av kutt på effektmål
Vedlegg Menon notat
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