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Innledning 
Denne rapporten er et bidrag til forvaltningsrevisjonen som kommunestyret ba om i møte 08.02.12.  

Antaris AS er bedt om å gå igjennom prosjektet fra vedtak om å starte arbeidet med å utvikle ett 

skisseprosjekt til bygget ble overlevert til kommunen.  Overordnet er områder som skal vurderes:  

 Er det etablert en hensiktsmessig prosjektorganisasjon for det enkelte prosjekt – herunder 
om prosjektet er tilstrekkelig planlagt(herunder entrepriseform) og om risikoanalyser er 
benyttet i prosjektets planfase? 
 

 Blir byggeprosjekter underlagt tilfredsstillende styring og oppfølging i selve 
gjennomføringsfasen? 

 

Denne rapporten tar i hovedsak utgangspunkt i formannskapet som byggekomité, mens politisk 

behandling ellers er beskrevet i revisjonens gjennomgang.      

Rapporten er utarbeidet etter intervjuer med sentrale personer i prosjektgjennomføringen og 

gjennomgang av dokument som et blitt forelagt i denne forbindelse. Det har blitt foretatt intervjuer 

av:  

 Prosjekterende: ARKITEKTGRUPPEN lille frøen AS 
 Utførende: AF-gruppen AS 

 Prosjekt/byggeledelse: Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS 

 Byggherre- Lørenskog Kommune  
 

Det er intervjuet i alt 8 personer.  

Rapporten gir ikke en oppsummering av hele prosjektet, men en tilbakemelding på de viktigste funn 

som er gjort i forbindelse med gjennomgangen. De forholdene som vi mener er gjenstand for 

nærmere oppmerksomhet er beskrevet i rapporten som «Observasjoner».   

Det som er beskrevet i rapporten er hovedinntrykkene etter gjennomgangen.  Gjennomgangen har 

ikke gått i dybden på alle områder eller kommentert og gransket alt som ble lagt frem. Det er 

beskrevet 27 observasjoner i rapporten.  

Rapporten er skrevet ut fra en metodikk om benyttes under revisjon av ISO-9000 systemer der 

formålet er å sette fokus på de områdene som kan forbedres og der man finner at det er 

uoverensstemmelser mellom det som er utført og det som er beskrevet som metode, krav til 

gjennomføring eller normal praksis. Det er allikevel nevnt noen observasjoner der vi fant at 

prosjektet hadde blitt gjennomført som forventet. Dette er gjort for å svare ut oppgaven fra 

distriktsrevisjonen.  
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Sammendrag 
Rehabilitering av Kjenn skole har vært et utfordrende og komplisert arbeid. Å rehabilitere et 

skolebygg som er bygget etter andre krav til tekniske standarder og tidligere krav til arealer for 

undervisning er krevende.  Spesielt krevende er det når man har lagt som premiss for gjennomføring 

at det skulle foregå undervisning i deler av bygningen under totalrehabilitering og man tidlig 

bestemte seg for at skolens eksisterende fasade skulle beholdes.  

Denne gjennomgangen har avdekket at kostnadsoverskridelsen man opplevde for dette prosjektet i 

all vesentlighet skyldes at det vedtatte budsjettet var urealistisk i forhold til det arbeidet som skulle 

utføres. Dette gjelder kalkylen som ble lagt frem fra administrasjonen som grunnlag til vedtak for å 

sette i gang byggearbeidet. Denne kalkylen manglet en synliggjøring av de usikkerhetene som var i 

prosjektet og en kostnadsvurdering av disse. Blant de vesentligste usikkerhetene var usikkerheten 

rundt det tekniske grunnlaget, valgt entrepriseform og organisering. Fokus på styringen av denne 

risikoen burde vært større fra administrasjonen og formannskapets side. 

Administrasjonen hadde for få egne ressurser til å følge prosjektet. Organisering/rapportering fra 

administrasjonens side til byggekomitéen (formannskapet) var ikke tilstrekkelig slik at kommunen 

fikk tatt de fortløpende avgjørelser om større endringer som et slikt prosjekt krever.  

Når det gjelder gjennomføring av selve entreprisen har kommunen kontrahert leverandører av 

prosjektering, byggeledelse og generalentreprise for byggearbeidene. Etter gjennomgangen som er 

gjort fremstår disse som profesjonelle aktører som har utført oppdaget med selve rehabiliteringen av 

skolen på en slik måte at resultatet er blitt tilfredsstillende. (Gjennomgangen tar ikke stilling til 

innholdet hos disse aktørenes økonomiske oppgjør /krav overfor kommunen). 

For oversiktsbilder av Kjenn skole – se vedlegg 1. 
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Bakgrunn 

Utdrag fra Statusrapport nr. 6. behandlet i kommunestyret 13.02.2013
1
:  

Sitat fra sammendraget; «Kjenn skole med bygg A, C, D er tatt i bruk. Bygningsmassen på Kjenn 

skole har vært i langt dårligere forfatning enn først antatt, og dette har resultert i tilleggsarbeider med 

påfølgende kostnader. l tillegg foreligger det ekstra kostnader forbundet med mangelfull prosjektering 

og et omtvistet krav i sluttoppgjøret.  

Totale kostnader etter gjennomgang og godkjenning av endringsmeldinger for nye Kjenn skole er nå 

kommet opp i 173,3 mill. kr. l tillegg kommer tiltak rådmannen mener er nødvendige for ferdigstillelse 

av prosjektet som er beregnet til 7,6 mill. kr. Dette gir et anslag på 180,9 mill. kr for ferdigstillelse av 

skolen, før uavklart tvist om et krav på. 30,6 mill. kr. fra entreprenøren (AF-gruppen) er løst. Kravet på 

30,6 mill. kr er avvist i sin helhet av Lørenskog kommune, men innledende forhandlinger er gjennomført 

i forkant av en eventuell rettssak. l verste fall kan resultatet av rettssaken bety at de totale kostnader 

(ekskl. kapitalkostnader/ byggelånsrenter) for Kjenn skole blir vel 210 mill. kr. … 

Sitat fra avsnitt om Økonomi;............ «Arbeidene er blitt akseptert og godtatt under bygging for å 

unngå stopp i fremdriften som ville medført store tilleggskostnader. Årsaken til at disse 

endringsmeldingene dukket opp var at man underveis i byggeprosessen oppdaget at prosjekteringen var 

mangelfull med henblikk på volum av byggematerialer. Det var heller ikke tatt høyde for uforutsette 

arbeider med asbest o.l. som medførte forsinkelser i byggeprosessen, og påfølgende kostnader med 

forsering av fremdrift. 

Rådmannen har godkjent og anvist kostnadene ut over budsjett på 158,4 mill. kr opp til 172,1 mill. kr inkl 

mva for å unngå ytterligere økonomisk belastning i form av forsinkelsesrente. 

Sitat fra avsnittet om Prognose: Siste prognose datert 31.12.2012 fra prosjekt- og byggeledelsen viser 

en totalkostnad på 204 mill. kr, jf. også rapport til formannskapet i sak 104/12 i møte 07.11.2012. Dette 

inkluderer alle innmeldte krav til sluttoppgjøret. l tillegg kommer overnevnte kostnader til løsning av 

utomhusområdet med parkering, samt nødvendige gjenstående arbeider i sluttfasen.» 

Sitat fra «Estimert sluttsum inklusiv omtvistede krav inkl. mva.» 

 Kroner Kommentar: 

Vedtatt budsjett, bevilget 158 438 000 Ekskl. kapitalkostn./ byggelånsrente 

Påløpte ekstrakostnader inkl. 

endringsmeldinger i kategori 1 

14 935 148 Endringsmeldinger i 

sluttfasen (godkjente krav). 

  Påløpte kostnader. 173 373 148  
Endringsmeldinger i kategori 2 

Avviste krav 

30 642 1 66 Vinterkostnader/forseringstillegg, 

riggregulering, renter_(omtvistet krav) 

Sum 204 015 314 Rapportert i statusrapporter 

Nødvendige gjenstående 

arbeider 

3 740 000 Se saksopplysninger 

Avsetning til garantier 1 000 000 Brukes ved behov i garantitiden 

Utomhus/ Parkering Kjenn 

området. 

2 900 000 Foreslås utført sommeren 2013 

Sum 211 655 314 Inklusiv alle innmeldte krav fra 

entreprenøren(AF)  + ønsker/ behov 

                                                           
1
 KS-013/13 dato: 13.02.2103 Kjenn skole- Utvidelse og rehabilitering – Statusrapport nr. 6 – søknad om 

tilleggsbevilgning. 
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Tidslinje 
I oppstillingen under gir en oversikt over noen av hovedmilepælene i prosjektet med kommentarer:   

  

Dato Sak Tema/Kommentar 

21.04.2008  Kjenn skole – kostnadsoverslag fra Bygge og eiendomstjenesten utarbeidet 

24.04.2008  Romprogram for ny eller rehabilitert Kjenn skole foreligger (netto 5118 m2, 

brutto 7110 m2) { skisseprosjektet kom senere frem til 8172 m2 } 

04.06.2008 FS 054/08 Formannskapet godkjenner romprogrammet 

04.06.2008 FS 054/08 Vedtak om å starte bygging av Kjenn skole, 540 elever (6 paralleller) 

13.10.2008  Innleie av PL på deltid fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS (450 timer i året) fra 

juni 2008 til august 2011 (450/1760 = 25% stilling => 1 dag i uken + litt til) 

01.12.2008  Frist for å levere tilbud levert fra prosjektering gruppe  

28.08.2009  Kontrakt med prosjekteringsgruppe: ARKITEKTGRUPPEN lille frøen AS 

04.03.2009 FS 020/09 Formannskapet vedtar:  

 1. Prosjekteringen for Kjenn skole forsetter som opprinnelig planlagt med 

den rådgivende prosjekteringsgruppe som er valgt etter utsendelsen av 

tilbudsforespørselen.  

2. Prosjektet Kjenn skole fremlegges på nytt for formannskapet når 

skisse/forprosjekt med kostnadsoverslag foreligger.  

24.04.2009  Kontrakt med prosjekteringsgruppe: ARKITEKTGRUPPEN lille frøen AS 

19.08.2009 FS 008/09 Skisseprosjektet godkjennes i Formannskapet  

19.08.2009 FS 008/09 Vedtak i Formannskapet om å fortsette med detaljprosjektering frem til 

tilbudsdokumenter og sende dette for å be om tilbud fra entreprenør.  

19.08.2009 FS 008/09 Prosjektet legges frem på nytt for Formannskapet når tilbudspriser er 

innhentet fra entreprenør.  

12.02.2010  Tilbudsunderlag sendes ut til entreprenører 

07.04.2010  Frist for å levere tilbud på å rehabilitere Kjenn skole 

02.06.2010 FS 062/10 Vedtak om å sette i gang rehabilitering av Kjenn skole. 

29.06.2010  Oppstartsmøte med AF-gruppen AS som entreprenør  

02.07.2010  Kontrakt med AF-gruppen AS inngås 

06.10.2010  AF Gruppen AS bytter prosjektledelse med begrunnelse av at de ønsker å 

styrke prosjektledelsen 

14.12.2010  Innleie fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS av PL, BL og PK 

(prosjektkoordinator) for perioden januar 2011 til april 2012. PL 2 dager i 

uken. BL full tid, PK 25% 

08.02.2012 004/12 Kommunestyret: Det vedtas en forvaltningsrevisjon av prosjektet. 
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Gjennomføring av prosjektet2 

 

Alle prosjekter gjennomgår i prinsippet de samme fasene og beslutninger fra initiering til avslutning.  

Disse er: 

1. Initiering av prosjektet 

1. 1 Beslutning om prosjektoppstart 

2. Utførelse av prosjektet 

     2.1 Prosjektoppstart  

2.2 Beslutning om prosjektgjennomføring  

           2.3 Prosjektgjennomføring  

2.4 Prosjektering og løsningsvurderinger  

2.5 Aksept av design  

  3. Beslutning om å gjennomføre bygging  

 3.1 Ledelse og Kontroll 

 3.2 Utførelse 

4 Prosjekt avslutning  

5. Overlevering  

6. Drift av bygningen 

 

 

For å strukturere rapporten er rekkefølgen på de forskjellige aktivitetene i figuren over benyttet som 

kapitler. Dette for å binde sammen presentasjonen av den gjennomgangen som er gjort.  

                                                           
2
 fritt etter NFP: Veien til Prosjektsuksess 

Initiering  Design  Bygging  Avslutning 
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1. Initiering av rehabilitering av Kjenn skole.  
Kommunestyret vedtok i sak 58/07 «Skolestruktur- og skoleutbyggingsplan 2006 -2018» at Kjenn 

skole skal rehabiliteres og i sak KS-108/07 ble det satt av midler til å starte prosjektet. 3 

1.1 Beslutning om prosjektoppstart  
Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 1 observasjon. 

Observasjon nr. 1 Kostnadsanslag – Nybygg.   

 

Observasjon 1. Kostnadsanslag – Nybygg.  

Det første kostnadsoverslaget ved behandling av romprogrammet angir et høyt kostnadsestimat for å 

bygge ny skole.  Det fremgår ikke hvilke referanser som blir brukt for å komme frem til estimatet.   

Grunnlag / drøftelse 

Formannskapet godkjente i sak 054/08 den 04.06.2008 romprogrammet samt at arbeidet med å 

bygge ny/rehabilitere Kjenn skole skulle starte opp.  Romprogrammet som ble vedtatt viste hvilke 

rom og areal som det var behov for i forbindelse med nye Kjenn skole.  ( Et romprogram tar ikke 

stilling til hvordan rommene og skolen skal utformes. Dette må gjøres i den videre prosjekteringen og 

for Kjenn skole, i form av et skisseprosjekt.) 

I forbindelse med vedtaket var det fremlagt et notat4  fra bygge- og eiendomstjenesten (BET) som 

anslo at kostnaden ville ligge mellom 106,5 mill og 286,5 mill. avhengig av hvilken løsning som man 

valgte. Notatet var en del av grunnlaget for beslutningen.  Notatet tok ikke stilling til nybygg eller 

rehabilitering og det ble videre gjort oppmerksom på at sitat: «Endelig utforming og kostnader vil 

først påløpe etter at arkitektkonkurranse og valgte løsninger kan fremlegges».    

Konsekvens 

Notat angir en kostnad for rehabilitering i området fra 15.000 – 20.000 kr/m2 og for nybygg på kr. 

30.000 - 40.000,-. Når det blir lagt frem estimater med såpass stort spenn (kr. 15.000 til 40.000 pr 

m2) bør det oppgis hvilke sammenliknbare prosjekter som disse tallene er hentet fra eller hvilken 

offentlig statistikk som ligger til grunn.) Konsekvensen av dette er at alternativet med å bygge nytt 

ser ut til å komme ut som et for kostbart alternativ.  

2. Utførelse av prosjektet 
Kommunestyret vedtok den 18.06.08 (sak 073/08) sitat: « etter utredningsarbeidet som foreligger pr 

dato, synes det mest sannsynlig av Kjenn skole rehabiliteres og et eventuelt nødvendig nytt areal 

utføres som et tilbygg/påbygg på skolen. Det gjennomføres en priskonkurranse fra arkitektfirma og 

innhentinga av priser fra entreprenør gjennomføres etter modell for hovedentreprise» 

                                                           
3
 Fra «Romprogram for Ny eller rehabilitert Kjenn skole» 24.04.2008,  

4
 Notat av 21.04.2008 « Kjenn Skole – Kostnadsoverslag» Vedlegg 2 til sak FS-054/08 
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2.1 Prosjektoppstart 
Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 2 observasjoner. 

Observasjon nr. 2. Funksjonen til byggekomitéen 

Observasjon nr. 3 Kapasitet hos bygge - og eiendomstjenesten 

 

Observasjon 2. Funksjonen til byggekomitéen 

 Det er uklart hvordan rapportering og beslutningsnivået var tenkt gjennomført mellom 

byggekomitéen og prosjektet slik at byggekomitéen skulle ivareta nødvendig styring. 

Observasjon 3. Kapasitet hos bygge- og eiendomstjenesten 

Bygge- og eiendomstjenesten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til å ivareta prosjektledelsen i egen 

regi. 

Grunnlag / drøftelse 

Ifølge statusrapport nr 25. ble det i budsjettet forutsatt at bygge- og eiendomstjenesten (BET) skulle 

forestå det meste av prosjektledelsen i egen regi. BET rapporterte til Formannskapet og disse var 

kommunens byggekomité.  

Ifølge reglementet for Lørenskog kommunes byggekomité6  ser det ut til at det var bestemt følgende 

organisasjon:  

 

Prosjekteiers representant:    

 

  

Prosjektledelse7:   

 

Leveranse av tjenester:  

 

 

 

For detaljert organisasjonskart – se vedlegg 2.1. 

                                                           
5
 Fra Sak FS-009/11 Statusrapport nr. 2  02.02.2011, side 3 «Økonomi» 

6
 ref. reglement for Lørenskog kommunes byggekomité. Datert 03.04.06. vedtatt i KS, sak 024/06 

7
 Personell fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen ble leid inn på 25 % stilling fra 13.10.2008. Dette økte i omfang da 

prosjektet startet med den fysiske byggingen av Kjenn skole. 

Formannskapet 

(byggekomité) 

Bygge- og 

eiendomstjenesten (BET) 

Leverandører: 
Prosjektering, byggeledelse, 
entreprenørtjenester 
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Det ble rapportert til byggekomitéen:  

 Saksnummer Tema møtedato 

FS 054/08 Romprogram ny/rehabilitert Kjenn skole  04.06.2008 

FS 020/09 Kjenn skole - rehabilitering 04.03.2009 

FS 008/09 Kjenn skole – utvidelse og rehabilitering - 

Statusrapport nr  1 - Skisseprosjekt 

19.08.2009 

FS 111/09 Kjenn skole – utvidelse og rehabilitering – 

Godkjenning av forprosjekt. 

28.10.2010 

FS 062/10 Kjenn skole – utvidelse og rehabilitering – 

Kontrahering av entreprenør   

02.06.2010 

FS 009/11 Kjenn skole Statusrapport nr  2 02.02.2011 

FS 039/11 Kjenn skole Statusrapport nr  3 18.05.2011 

KS 009/12 Kjenn skole Statusrapport nr  4 08.02.2012 

FS 068/12 Kjenn skole Statusrapport nr  5 13.06.2012 

KS 013/13 Kjenn skole Statusrapport nr  6 13.02.2013 

 

Reglementet 8 beskriver at byggekomitéen skal holdes løpende orientert gjennom statusrapporter i 

byggefasen.  Oppsettet i tabellen over angir når prosjektledelsen rapporterte til Formannskapet i 

form av statusrapporter og særskilte saker i henhold til reglement for byggekomité.  

Mellom kontrahering av entreprenør (02.07.2010) og andre statusrapport 9gikk det 7 måneder. 

Entreprenøren var godt i gang (attesterte faktura10 pr. 03.02.11 var kr. 43.036.021,- av budsjett på kr. 

127 mill.) Entreprenøren rapporterte samtidig ca. 30%  fremdrift på kontraktarbeidene. 

I denne perioden hadde problemstillingene som gjorde at budsjettet var/ ville overskrides vært kjent 

i lengre tid for byggeledelsen.  (se observasjoner under kap. 3.1 - Ledelse og kontroll) 

Til sammenligning rapporterte selskapet som var leid inn som Prosjekt/byggeledelse (Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS) månedlig til Bygg og Eiendomstjenesten.  Det samme gjorde entreprenøren.  

Det forelå derfor et rapporteringsgrunnlag, hver måned, som relativt enkelt kunne settes sammen til 

en statusrapport fra prosjektet. Ut fra vår erfaring fra andre prosjekter er det vanlig at entreprenøren 

                                                           
8
 ref. reglement for Lørenskog kommunes byggekomité. Datert 03.04.06. vedtatt i KS, sak 024/06 

9
 FS-009/11 Kjenn skole statusrapport nr. 2 02.02.2011 

10
 ref. Status rapport fra Siv.ing Trond Thorvaldsen AS for januar 2011, datert 08.02.2011 
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leverer rapport til prosjektet, innen slutten av påfølgende uke etter månedsavslutning, og prosjektet 

benytter dette underlaget til å levere sin rapport til Byggekomitéen/styringsgruppen noen dager 

senere.   

Fra intervjuene kom det frem at det var tidlig klart at Bygge- og eiendomstjenesten ikke hadde 

tilstrekkelig kapasitet til å ivareta prosjektledelsen i egen regi. ( grunnet mange andre større 

prosjekter og sykdom). Vi stiller derfor spørsmål ved den organisering som ble gjort av prosjektet når 

det gjelder å stille tilstrekkelig ressurser til rådighet. Etter vår mening burde byggekomitéen fulgt 

prosjektet tettere når det gjaldt å forsikre seg om at prosjektet hadde tilstrekkelige og riktige 

ressurser.   

Konsekvens 

Rapporteringen til Byggekomitéen hadde for lange intervaller til at komitéen skulle kunne fatte 

avgjørende tiltak og som kom tidlig nok til at prosjektet kunne få gjort avbøtende tiltak mot budsjett 

og fremdrift og nødvendig oppbemanning/omorganisering. 

Når prosjektet ikke har allokert ressurser i god tid før oppgaven skal utføres blir fokuset i større grad 

satt på løse de detaljerte daglige problemene og ikke på langsiktig planlegging/strategi. For få 

ressurser gjør at prosjektet må velge ut noen oppgaver og løse disse, mens andre ikke blir håndtert i 

håp om at dette løser seg senere.   

 

2.2 Beslutning om prosjektgjennomføring  
 

Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 2 observasjoner  

Observasjon nr. 4. Budsjettgrunnlag 

Observasjon nr. 5. Kontrakt med Rådgivergruppe til fastpris 

 

Observasjon 4. Budsjettgrunnlag 

Det er uklart hvordan grunnlaget for budsjettet for Kjenn skole fremkom. Under intervjuene ble det 

nevnt at det var et ønske at Kjenn skole skulle settes i samme stand som Fjellsrud skole.  

Grunnlag / drøftelse 

Prosjektet hadde en klar ramme/begrensning da budsjettet ble vedtatt av kommunestyret11. 

Samtidig vedtok kommunestyret at romprogrammet skulle gjennomgås for å sikre at budsjettet 

skulle overholdes. Formannskapet vedtok12  den 04.03.09 å fortsette prosjekteringsarbeidet uten å 

endre romprogrammet, men at prosjektet skulle legges frem på nytt når skisse-/forprosjekt forelå 

med kostnadsanslag.  

                                                           
11

  KS-100/08 Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 
12

 FS-020/09 Kjenn skole Rehabilitering 04.03.2009 
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I denne rapporten har vi sammenstilt kostnadstall fra 3 skoler som ble bygget om/ny i en kort 

periode før beslutningen ble tatt om å fortsette prosjekteringen innenfor en ramme på kr. 127 mill. 

(Bakgrunnen for beregningen fremgår av vedlegg 2.2.)  

 Omregnet i 

kr/ m2 

Benyttet på planlagt areal  

Kjenn Skole (8 172 m2 rehab. /  

6500 m2 hvis nybygg) inkl. mva 

kommentarer 

Fjellsrud skole Kr. 13 084   Kr. 133 653 060 Rehabilitering  

Mailand skole Kr. 23 611 Kr. 153 471 500 Ny bygg 

Solheim skole Kr. 28 526 Kr. 185 419 000 Ny bygg 

 

Konsekvens 

Denne observasjonen er ment å: 

1. illustrere at det budsjettet som ble vedtatt for bygging av Kjenn skole13 var lavt i utgangspunktet 

og Formannskapet burde vedtatt at det også skulle utarbeides et alternativ med et redusert 

romprogram og mindre omfattende rehabilitering (hvis dette i det hele tatt lot seg gjøre). I tillegg 

kunne man også ha vurdert videre alternativet med nybygg, da usikkerheten ved nybygg er langt 

lavere.   

2. vise at konkrete erfaringstall fra tilsvarende prosjekter ikke ble lagt frem fra administrasjonen og 

de ble heller ikke forespurt fra formannskapet (byggekomitéen)  

 

Observasjon 5. Kontrakt med rådgivergruppe til fastpris.  

Kommunen har valgt å kontrahere en rådgivergruppe på fastpris for hele utbyggingsperioden uten at 

vi har sett at det gjort begrunnelse for valget. 

Grunnlag / drøftelse 

Alle kontraheringer innebærer en viss risiko avhenging av hvilke valg man gjør. Da dette prosjektet 

ble startet visste man ikke hva man skulle bygge før skisseprosjektet var ferdig. 

Det ble valgt å inngå kontrakt med en rådgivingsgruppe. I denne gruppen inngikk rådgivere for alle 

fag (elektro, bygg, arkitekt, vann og avløp m.m.) 

De grupperingene som inngav tilbud visste ikke tilstanden på den bygningen som man skulle 

rehabilitere.  Nøyaktigheten på eksisterende dokumentasjon for skolen var heller ikke kjent. For en 

tilbyder vil det være svært vanskelig å kunne sette en fastpris på prosjektering og oppfølging i 

utbyggingsperioden når grunnlaget fremstår som lite detaljert. For å dekke opp denne usikkerheten 

                                                           
13

  KS-100/08 Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. 
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er det naturlig at rådgiveren tok forbehold om byggets tilstand, opplysninger om eksisterende 

tekniske systemer o.l.  Dette ble da også gjort. 

Etter vår vurdering kan en fastpris på dette grunnlaget gi en større risiko i utføringsfasen 

(byggefasen). Dette fordi fastprisen nødvendigvis ikke lengre dekker det som skal detaljprosjekters i 

denne fasen, noe som kan medføre endringer eller arbeid på timer. Alternativet ville være å ha en 

fastpris frem til utarbeidelse av ferdig og godkjent tilbudsgrunnlag for kontrahering av entreprenør. 

Deretter utføres resten av arbeidet etter medgått tid. 

I dette prosjektet mener vi at en kontrakt basert på medgått tid ville ført til raskere avklaringer og 

lagt til rette for smidigere håndtering av hva som var forventet av rådgivergruppen.  Prosjektledelsen 

vil ikke måtte ha så stor fokus på endringsstyring av kontrakten med rådgiveren, og rådgiverne hadde 

blitt en mer integrert del av byggeledelsen.   

Fra rådgivergruppens kontrakt:  

Følgende honorarer er fastpris for gruppen:  
  Skisseprosjektet:     kr.   Fast pris 
  Forprosjektet:      kr.   Fast pris 
Følgende faser settes som opsjon for hele gruppen:  
  Detaljprosjektet:     kr.   Fast pris 
  Tilbuds og kontraheringsfasen   kr.   Fast pris 
  Utførelsesfasen     kr.   Fast pris 
  Kultursal og vaktmesterleiligh.   kr.   Fast pris 
      Sum:                 kr. 7.768.000,- (eks. mva) 

              kr. 9.710.000,- (inkl. mva) 
 
 

Konsekvens 

Fastprisen i utførelsesfasen er avhengig av hvor langt man kommer med prosjekteringen i 

detaljprosjektet. I dette prosjektet måtte en større del av prosjektering løses i utførelsesfasen. Når 

detaljprosjekteringen ikke kan gjøres ferdig før utførelsesfasen pga. forhold utenfor 

rådgivergruppens ansvarsområde, vil grunnlaget for fastpris i utførelsesfasen bli redusert. 

Rådgivergruppen måtte få betalt for dette i form av bestilling om endring.  

2.3 Prosjektgjennomføring 
Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 2 observasjoner. 

Observasjon nr. 6. PA-håndbok 

Observasjon nr. 7. Kontraktsstrategi – begrunnelse 

 



Gjennomgang av rehabilitering av Kjenn Skole  14 

 

 

Observasjon 6. PA-håndbok 

PA-bok (Prosjekt Administrasjons bok) er oversiktlig og godt egnet til å danne grunnlag for å 

administrere prosjektet i byggefasen. Det er ikke laget en PA-håndbok for designfasen der 

mesteparten av prosjekteringen ble gjort.   

Grunnlag / drøftelse 

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS ble leid inn av kommunen med personell som bl.a. ivaretok rollen som 

prosjektleder.  Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS utarbeidet en PA-bok (Prosjekt Administrasjons bok) for 

prosjektet datert den 15.02.2010. Denne PA-boken er oversiktlig og godt egnet til å danne grunnlag 

for å administrere prosjektet.  Det bør allikevel bemerkes at denne fokuserer i stor grad på 

utbyggingsfasen som skal skje når entreprenør er kontrahert. En viktig del av prosjektet er 

designfasen der mye av grunnlaget legges. Vi har ikke funnet en PA-Håndbok (eller annet 

styringssystem) som beskriver denne fasen.  

Konsekvens 

PA-håndbøker blir bl.a. utarbeidet for å beskrive og fastlegge rutiner (inkl. rapportering) for 

prosjektet. Dette burde også vært gjort i designfasen.  

 

Observasjon 7. Kontraktsstrategi – begrunnelse 

Valg av kontraktsformer gir føringer for hvordan prosjektet bør bemannes og hvordan styring og 

rapportering skal organiseres.  

Grunnlag / drøftelse 

Administrasjonen valgte generalentreprise som kontraktsform i dette prosjektet.  Det kan i ettertid 

stilles spørsmål ved om dette var den mest optimale kontraktsformen og om kontraktsstrategien 

burde vært lagt frem for formannskapet. Det er vanlig å vurdere følgene kontraktsformer:  

 Totalentreprise (En total entreprenør har ansvaret for detaljprosjekteringen og utførelsen i 

gjennomføringsfasen, og inngår kontrakt og styrer alle andre kontrakter som er nødvendig 

for å få bygget i henhold til en beskrives gitt av byggherren) 

 Generalentreprise (Byggherren har ansvaret for prosjekteringen, entreprenøren for 

byggingen og entreprenøren inngår selv kontrakter med alle andre underentreprenører) 

 Hovedentreprise (Byggherren har ansvaret for prosjekteringen, og inngår kontrakter med  

noen entreprenører  som hver utfører  deler av bygget.  Dette kan være en kontrakt for 

råbygget og separate kontrakter for el. arbeider og VVS. Disse entreprenørene inngår 

kontrakter med underentreprenører innenfor sine ansvarsområder. Ofte får en entreprenør 

ansvaret med å koordinere fremdriften mot et honorar. Byggherren har byggeledelse som 

følger opp hver entreprenør.) 

 Byggherrestyrt entreprise (Byggherren har ansvaret for prosjekteringen, og inngår kontrakter 

med og følger opp alle entreprenører selv.) 
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Valg av entrepriseform (kontraktsstrategi) innebærer en varierende risiko for sluttkostnad og stiller 

forskjellige krav til byggherrens organisering.  Se vedlegg 2.3. Vi har ikke sett noen begrunnelse for 

hvorfor generalentrepriseformen ble valgt. Generalentreprise krever tett oppfølging fra byggherre av 

de prosjekterende (ofte i form av en egen Prosjekteringsleder). Dette hadde man ikke i prosjektet og 

gjennomføringen bar tidvis preg av at dette snarere kunne ha vært en Hovedentreprise ved at de 

prosjekterende ble leid inn som tekniske byggeledere for hvert fag, og personell fra Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS måtte fortløpende løse problemstillinger på byggeplassen.  

Konsekvens 

Siden arbeidet som skulle utføres ved rehabilitering ikke kunne detaljprosjekteres tilstrekkelig på 

forhånd ble arbeidet i realiteten styrt som om det var en hovedentreprise. Man fikk ikke full effekt av 

den besparelsen i administrasjon som en generalentreprise er ment å være.  

 

2.4 Prosjektering  
Skisseprosjekt og detaljprosjektering ble utført i denne fasen. 

Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 2 observasjoner.  

Observasjon nr. 8  Forundersøkelser 

Observasjon nr. 9.  Organisering av rådgivergruppen 

 

Observasjon 8. Forundersøkelser 

Det var gjort lite forundersøkelse før byggearbeidene startet opp.  

Grunnlag / drøftelse 

Det var gjort lite forundersøkelser, spesielt på byggets tilstand. Det var laget en rapport på miljøfarlig 

materiell, men den viste seg å være ikke komplett. Dette var hovedinnholdet i rådgivergruppens 

forbehold. (kilde; intervjuer). Fra vedtaket om bygging ble fattet var det flere ferieperioder hvor 

skolen stod tom og man kunne ha gått inn i bygningen og foretatt undersøkelser.  Dette kunne 

redusert usikkerheten rundt miljøfarlige materialer og man kunne foretatt kontrollmålinger andre 

registreringer som kunne redusert usikkerheten i prosjektet. 

Konsekvens 

Prosjekteringen kunne ha blitt utført med større nøyaktighet og mindre behov for omprosjektering.  

 

Observasjon 9. Organisering av prosjekteringsgruppen 

Prosjekteringsgruppen var organisert med en prosjekteringsgruppeleder som sørget for koordinering 

og fremdrift av detaljprosjekteringen. Dette ser ut til å ha fungert bra.  
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Grunnlag / drøftelse 

Prosjekteringsgruppen var organisert med en prosjekteringsgruppeleder som sørget for koordinering 

og fremdrift av detaljprosjekteringen frem til ferdig tilbudsgrunnlag. Ved intervjuer og gjennomgang 

av de dokumentene som er forelagt ser det ut til at dette arbeidet er godt dokumentert og utført på 

en slik måte som kan forventes i denne fasen. (Det er ikke vurdert om resultatet av prosjektering har 

den avtalte kvalitet eller riktig detaljnivå i denne gjennomgangen, men selve prosessen frem til ferdig 

tilbudsgrunnlag er vurdert og det er ikke funnet andre vesentlige observasjoner som bør 

kommenteres). 

Konsekvens 

Prosjekteringsgruppen fungerte tilfredsstillende i designfasen.  

 

2.5 Aksept av design 
Skisseprosjektet ble godkjent 19.08.09 i FS- 087/09.  Skisseprosjektet viser at den eksisterende 

fasaden og deler av bygningsmassen skulle beholdes.  

Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 1 observasjon.  

Observasjon nr. 10   Skisseprosjektet ble godkjent uten alternativer 

 

Observasjon 10. Vedtatt skisseprosjekt uten alternativer 

Skisseprosjektet ble godkjent uten at det ble bestemt at det skulle utarbeides andre alternativer 

/revidert Romprogram.  

Grunnlag / drøftelse 

Saken om skisseprosjektet (FS087/09) inneholder det opprinnelige romprogrammet og 

kostnadsestimatet er på 142,8 kroner. Vurderinger om å redusere romprogrammet eller bygge nytt 

ble ikke vurdert som tidligere vedtatt 14og en videre prosjektering fortsatte med kun ett alternativ.   

Saksfremlegget til formannskapssaken er Statusrapport nr. 1 fra administrasjonen. Her refereres det 

til en kalkyle fra «konsulentgruppen» 15datert 25.05.09. Denne viser en kostnad på 142,8 mill. kroner. 

Som en kommentar til dette kostnadsestimatet bør det nevnes at det er satt opp Reserver/marginer 

på ca. 8% i kalkylen. I dokumentet "Kvalitetssikringssystemet for prosjektkontoret Bygg- og 

eiendomstjenesten, Lørenskog kommune" datert 09.05.0416 står det under pkt. «3.2.5.2 
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 KS-100/08 Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012   
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 I sak til formannskapet FS 062/10 s. 5 fremgår det at dette kostnadsoverslaget ble utarbeidet av hvert enkelt 
konsulentfirma for deres fagområder og sammenfattet av bygg- og eiendomstjenesten, se pkt. 3 i denne 
rapporten. 
16 På grunn av prosjektkontorets bemanningssituasjon, var systemet fortsatt under revisjon i 2010. 

Dokumentet var derfor ikke formelt sett tatt i bruk i 2010, men man brukte hele tiden elementer fra det. 
Således forsøkte man å etterleve det som står i kvalitetssystemet, men klarte kanskje ikke å følge det helt opp 
på den tiden. 
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Budsjettering»: for nybygg skal det settes av 10%  som reserve og for rehabilitering skal det settes av 

20%.  Dette vil ha utgjort en økning på ca 15 millioner. på de 142,8 mill. kroner som er fremlagt.  

Sett i sammenheng med pkt. 2.2 i denne rapporten og den innledende teksten i det vedtatte 

skisseprosjektet virker det nå enda mindre sannsynlig at ved å fortsette prosjekteringen skulle man 

redusere kostnadene med flere millioner kroner. I innledende tekst i skisseprosjekt kapittel 1 heter 

det: 

«Å oppdatere Kjenn skole til en seks-parallell ungdomsskole med 540 elever, i henhold til kommunens 

ideelle romprogram, er en meget utfordrende oppgave og ytterligere vanskelig blir den når anleggets 

viktigste arkitektoniske kvalitet skal bevares og forsterkes.» 

Skisseprosjektet var vedlagt saken (FS 087/09).  

Konsekvens 

Når man vet at man ligger i overkant av hva som er mulig å få til innenfor budsjettet og velger å kun 

gå videre med ett alternativ er det mye vanskeligere å forandre prosjektets leveranser på et senere 

tidspunkt. Tid og ressurser har medgått i så stor grad at man vegrer seg for å snu og begynne på nytt.  
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3. Beslutning om å gjennomføre bygging  
På bakgrunn av innkommende tilbud ble det fremmet forslag fra Rådmannen som Formannskapet 

vedtok den 02.06.201017 og det ble inngått kontrakt med AF-gruppen AS som generalentreprenør for 

rehabilitering/ombygging av Kjenn skole. Grunnlaget for vedtaket var følgende oppstilling av forslag 

til budsjett. 

Fra FS-062/10 02.06.2010 side 5:  
Kostnadsoverslag  
Opprinnelig kostnadsoverslag ble utarbeidet av hvert enkelt konsulentfirma for deres fagområder og 
sammenfattet av bygg- og eiendomstjenesten. Kalkylen fra konsulentgruppen er datert 25.05.09. 
Det er ikke avsatt midler til eventuell lønn og prisstigning. 
 

Sum huskostnad kr.   92.000.000,-  

Utomhusarbeider  kr.     3.000.000,-  

Entreprisekostnad kr.   95.000.000,-   
    
Adm.kostnader  kr.     7.900.000,-   
Inventar kr.     2.400.000,-   
Kunstnerisk utsmykking kr.        920.000,-   

Sum  kr. 106.220.000,-   
    
Merverdiavgift kr.    26.555.000,-   

Sum inkl mva kr.  132.775.000,-   
    
Reserver/marginer ca. 8 % kr.    10.025.000,-   

Prosjektkostnad inkl mva kr. 142.800.000,-  
 

 

……. 
…… 
Hovedsammenstilling med korrigert anbudssum blir som følger:  
 

Generalentreprise kr.   73.750.000,-  
Utomhusarbeider  kr.           1.000.000,-  

Sum entreprisekostnad kr.   74.750.000,-   
Generelle kostnader Kr.  9.900.000,-   

Sum Byggekostnader  kr. 84.650.000,-   
    
Løs inventar kr.     2.800.000,-   
Kunstnerisk utsmykking 1% Kr. 737.000,-  
Avsatt til lønns og prisstigning kr. 2.700.000,-   

Del sum   kr. 90.887.000,-    
    
Merverdiavgift kr. 22.721.750,-   
Reserver og marginer ca 10 % Kr.  13.391.250,-  

Sum inkl mva kr. 127.000.000,-   
    

Alle summer er inklusive mva. Lønns- og prisstigning vil bli beregnet fra april 2010. 
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Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 10 observasjoner.  

Observasjon nr. 11 Kalkylen som er fremlagt av administrasjonen følger ikke norsk standard 

Observasjon nr. 12 Rådgivergruppen vedkjenner seg ikke tallene som er oppgitt av administrasjonen 

Observasjon nr. 13 Administrasjonen refererer til kostnadsoverslag som var foreldet 

Observasjon nr. 14 Rådgivergruppen hadde et kostnadsoverslag som var oppdatert 

Observasjon nr. 15 Budsjettforslag oppgitt for generell kostnader er svært lave 

Observasjon nr. 16 Usikkerhet i det prosjekterte grunnlaget på ca. 30 % ble ikke fremlagt 

Observasjon nr. 17 Risiko i kontrakt med entreprenør ikke vurdert 

Observasjon nr. 18 Det er ikke gjennomført noen usikkerhetsanalyse  

Observasjon nr. 19 Variasjon i innleverte tilbud ble lite hensyntatt 

Observasjon nr. 20 Lønns- og prisstigning var ikke regnet ut etter avtalt metode 

 

Observasjon 11. Kalkylen som er utarbeidet fra administrasjonen følger ikke norsk 

standard 

Oppsettet for kalkylen som ble lagt frem av administrasjonen følger ikke vanlige oppsett for kalkyler 

som anses å være bransjestandard. 

Grunnlag / drøftelse 

Oppsettet for kalkylen som ble lagt frem av administrasjonen følger ikke vanlige oppsett for kalkyler 

som anses å være bransjestandard. Dette gjør det vanskelig å sammenligne kalkylen fra 

rådgivergruppen. Kalkylen fra Rådgivergruppen (jf. observasjon 14) benytter seg av standardisert 

oppsett. 

Eksempel: Standardisert oppsett.  
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Tilleggsopplysning: Til hver av disse kontoene (fra 1-9) finnes det en god beskrivelse i Norsk Standard 

på hva som skal være med.  

I dokumentet "Kvalitetssikringssystemet for prosjektkontoret Bygg- og eiendomstjenesten, 

Lørenskog kommune – sjekkliste for kostnadsoverslag" datert 10.05.04 18 er det angitt at standardens 

oppsett for kalkyler skal benyttes.  

Konsekvens 

Når ikke det blir rapportert etter en fastlagt mal er det stor usikkerhet i hva som er med i de 

forskjellige postene og om kalkylen er komplett.  

 

Observasjon 12. Rådgivergruppen vedkjenner seg ikke tallene som er oppgitt av 

administrasjonen 

Rådgivergruppen vedkjenner seg ikke tallene som er oppgitt av administrasjonen i oppsettet som ble 

lagt frem for Formannskapet i sakene FS 087/09 og FS 062/10. 

Grunnlag / drøftelse 

I forbindelse med gjennomgangen av prosjektet hevdes det fra rådgivergruppen at de ikke går god 

for det oppsettet som er beskrevet i saken og som ble lagt frem for formannskapet.  De hevder at de 

ikke ble presentert for oppsettet og heller ikke ble opplyst om at dette skulle legges frem for 

formannskapet.   

                                                           
18 På grunn av prosjektkontorets bemanningssituasjon, var systemet fortsatt under revisjon i 2010. 

Dokumentet var derfor ikke formelt sett tatt i bruk i 2010, men man brukte hele tiden elementer fra det. 
Således forsøkte man å etterleve det som står i kvalitetssystemet, men klarte kanskje ikke å følge det helt opp 
på den tiden. 
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I saken som er lagt frem for formannskapet19 står det: « Opprinnelig kostnadsoverslag ble utarbeidet 

av hvert enkelt konsulentfirma for deres fagområder og sammenfattet av bygg- og 

eiendomstjenesten».  

Konsekvens 

Kostnadsoverslaget burde vært kvalitetssikret hos rådgivergruppen før det ble fremlagt for politisk 

beslutning. 

 

Observasjon 13. Administrasjonen refererer til kostnadsoverslag som er foreldet. 

Administrasjonen refererer til kalkyle som er fra et tidligere stadie i prosjektet og som er utarbeidet 

på et grunnlag som er foreldet 

Grunnlag / drøftelse 

Administrasjonen refererer til kostnadsoverslag fra rådgivergruppen datert 25.05.09. Foruten at 

dette kostnadsoverslaget er sammenstilt av administrasjonen uten å være kvalitetssikret av 

rådgivningsgruppen, er overslaget på dette tidspunktet ett år gammelt og laget ut fra 

skisseprosjektet. Et skisseprosjekt er et svært overordnet grunnlag for prosjektering og har som 

formål å presentere et grunnlag for vedtak om videre prosjektering /andre løsninger.  

Rådgivergruppen fortsatte prosjektering helt frem til våren 2010 da grunnlaget for å innhente pris fra 

entreprenørene ble utarbeidet. Det hadde vært naturlig at rådgivergruppens kostnadsoverslag på 

dette tidspunktet ble presentert for Formannskapet.   

Konsekvens 

Kostnadsoverslaget som er presentert som et innspill fra den rådgivergruppen som man har kontrakt 

med, er utdatert og har ikke lenger relevans. 

 

Observasjon 14. Rådgivergruppen hadde et kostnadsoverslag som var oppdatert.  

Rådgivergruppen fortsatte høsten 2009 med detaljprosjektering og utarbeidet med nøyaktige 

kalkyler. Disse ble ikke lagt frem for formannskapet.  

Grunnlag / drøftelse 

Rådgivergruppen fortsatte høsten 2009 med detaljprosjektering og presenterte20 for oppdragsgiver 

følgende to kalkyler for skisseprosjektet pr. 09.10.09., en kalkyle på entreprisekostnaden og en for 

prosjektkostnaden.  

1.            Felleskostnader 

  
16 250 040 

2.            Bygning 

  
65 738 000 

3.            VVS 

   
13 000 000 

4.            Elkraft 

  
6 490 000 

                                                           
19

 FS-062/10 dato 02.06.2010 Kjenn skole- utvidelse og rehabilitering – Kontrahering av entreprenør 
20

 Det ble oppgitt fra rådgivergruppen at det ble benyttet «Byggeweb» som web-hotell i hele prosjekterings- og 
byggefasen, så alle leveranser av skisse-, for-, og detaljprosjekter med tilhørende kostnadskalkyler var 
tilgjengelig for prosjektledere både hos kommunen og hos Thorvaldsen til kontraktsfestede tidspunkter. 
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5.            Tele og automatisering 

 
4 550 000 

6.            Andre installasjoner (heis)   500 000 

                SUM HUSKOSTNAD 

 
106 528 040 

7.            Utendørs     5 000 000 

                SUM ENTREPRISEKOSTNAD (eks mva) 111 528 040 
  

Dette er en oppjustering av det fremlagte skisseprosjektet fra en huskostnad fra 92 mill. kroner til 

106, 5 mill. kroner.  Justeringen er på ca. 14,5 millioner (eks. mva.). 

Samtidig ble det presentert en kalkyle fra AS Bygganalyse21 som inneholder detaljerte underposter 

basert på hvor langt detaljprosjektering hadde kommet på dette tidspunktet og de kom til:  

fra AS Bygg analyse 
    

 
     1.            Felleskostnader 

    2.            Bygning 

    3.            VVS 

     4.            Elkraft 

    5.            Tele og automatisering 

   6.            Andre installasjoner (heis)       

                SUM HUSKOSTNAD 

  
100 099 399 

7.            Utendørs       3 918 000 

                SUM ENTREPRISEKOSTNAD 

  
104 017 399 

8.            Generelle kostnader (prosjektering og administrasjon) 20 849 196 

                SUM BYGGEKOSTNADER (eks mva) 
 

124 866 595 

9.            Spesielle kostnader (mva) 

  
31 216 649 

 
Inventar 

   
0 

  Kunstnerisk utsmykking   0 

                Sum Grunnkalkyle: 

  
156 083 244 

      Ut fra bransjenormer:  
    01 Reserver (forventet prosjekttillegg) 7 % 

 
10 925 827 

02 Marginer (Byggherren disponerer) 5 %   7 804 162 

Prosjektkostnad  Inkl. mva 
  

174 813 233 
  

Begge kalkylene viser at kostnaden antas å stige fra antakelsene som ble gjort i skisseprosjektet og 

denne betraktningen fra rådgivergruppen ble ikke lagt frem for Formannskapet. Administrasjonen 

har opplyst at de ikke var kjent med at rådgivergruppen hadde fått utarbeidet nye kalkyler.  

                                                           
21

 AS Bygganalyse er et uavhengig selskap som er underleverandør til rådgivergruppen på utarbeidelse av 
tilbudsgrunnlaget som sendes ut til entreprenørene. 
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Konsekvens 

Rådgivergruppen er med i prosjektet fordi de har spisskompetanse og får etter hvert detaljert 

kunnskap om hva som skal bygges. Deres oppdaterte vurdering ble ikke lagt frem i det underlaget 

som ble presentert for formannskapet.  

 

Observasjon 15.Budsjettforslag oppgitt for generelle kostnader er svært lave 

Budsjettforslaget har svært lave anslag for generelle kostnader 

Grunnlag / drøftelse 

Administrasjonen hadde i sitt budsjettforslag oppgitt at generelle kostnader 22 er på kr. 9.900.000,- 

Dette syntes meget lavt og sannsynligvis er ikke kostnader til prosjektering tatt med. (kr. 7.768.000,-

.) Til sammenlikning er AS Bygganalyse sitt estimat kr. 20.849.196,-. (I den økonomiske 

rapporteringen fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS var denne kostnaden kr. 20.529.476,- pr. 31.12.12.) 

Konsekvens 

Når vesentlige poster ikke er med vil kalkylen bli misvisende.  

 

Observasjon 16. Usikkerhet i det prosjekterte grunnlaget på ca. 30 % ble ikke fremlagt 

Rådgivergruppen hevdet tidlig at det ligger en ytterligere usikkerhet i det prosjekterte grunnlaget på 

ca. 30 %. 

Grunnlag / drøftelse 

Rådgivergruppen oppgir i intervjuene at de hevdet at det ligger en ytterligere usikkerhet i det 

prosjekterte grunnlaget på ca. 30 %. Dette er ikke beskrevet i grunnlaget som ble lagt frem for 

formannskapet (FS-062/10 dato 02.06.2010). Dette er å betrakte som en betydelig utgiftspost som 

ikke har fremkommet i kalkylen. 

Konsekvens 

Når vesentlig informasjon ikke når frem til beslutningstakerne vil det vedtatte budsjettet bli 

ufullstendig.   

 

Observasjon 17. Risiko i kontrakt med entreprenør ikke vurdert 

Valg av standard kontraktsformular inneholder tekst som begrenser endringsarbeider i kontrakten. 

Dette ble ikke vurdert opp mot den risiko som en rehabilitering innebærer. 

                                                           
22

 Generelle kostnader inneholder bl.a.: (Norsk Standard) 
post 81 Programmering 
post 82 Prosjektering (all) 
post 83 Byggeadministrasjon (Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, kontroll) 
post 84 Bikostnader (kopiering, reiser, etc.) 
post 85 Forsikringer, gebyrer, avgifter 
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Grunnlag / drøftelse 

Rådgivergruppen utarbeidet et tilbudsgrunnlag slik at det skulle la seg gjøre å innhente 

sammenlignbare priser. Siden dette var basert på antakelse i forhold til mengder og detaljløsninger 

burde dette vært tatt hensyn til i kontrakten med entreprenøren. Dette ble ikke gjort, og standard 

kontraktstekst ble stående når det gjaldt endringer.  I kontrakten heter det; « Er ikke annet avtalt, 

kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg til 

kontraktssummen». Dette er en betydelig risiko som ikke har kommet frem. Entreprenøren valgte 

ikke å benytte seg av dette, men kunne ha nektet alle nye endringsarbeider når denne grensen var 

nådd og eventuelt reforhandlet prisene i kontrakten sett opp mot nye endringer. 15 % grensen ble 

sannsynligvis nådd før årsskiftet 2010/11. 

Konsekvens 

Denne observasjonen fikk ingen konsekvens for prosjektet, men vi velger å ta dette med for det viser 

hvor viktig det er å vurdere kontraktsrisiko ved inngåelse av kontrakter.  

 

Observasjon 18. Det er ikke gjennomført noen usikkerhetsanalyse 

Det er ikke fortatt noen sporbare analyser av usikkerheten i kostnadskalkylen og beregning av hva de 

forskjellige usikkerhetene kan koste.  

Grunnlag / drøftelse 

Det er ikke gjennomført noen usikkerhetsanalyse for å gi en trygghet om at budsjettet på 127 mill. 

var innen rekkevidde.  En usikkerhetsanalyse ville på forhånd hjulpet til å identifisere, kommunisere 

og tallfestet de usikkerhetene som man hadde i prosjektet. Dersom denne var gjennomført som en 

del av beslutningsgrunnlaget ville man sannsynligvis trukket konklusjonen om å øke budsjettet med 

et betydelig beløp. 

Eksempel: 23 en usikkerhetsanalyse for Kjenn skole kunne se slik ut:  

15 % sannsynlighet for å komme under 125 mill.kr = P15 

50 % sannsynlighet for å komme under 175 mill.kr = P50 

85 % sannsynlighet for å komme under 210 mill.kr = P85 

P85 ville dekket opp prosjektets marginer, mens P50 ville blitt styringsmålet for prosjektet, det vil si 

at det dekker opp grunnkalkylen inkludert prosjektreserven. For å ha en tilfredsstillende trygghet i 

prosjekter - bør en ”sette budsjettet” der man med ca 85 % sannsynlighet vil kunne gjennomføre 

innenfor det kalkulerte beløp. 

Konsekvens 

Når man vedtok budsjettet visste man ikke hvilke forutsetninger som lå til grunn og hvilke risiko som 

man måtte fokusere på i den videre oppfølgingen.  

                                                           
23  Se Bygg økonomi og Norsk Prisbok:  http://www.nois.no/arch/_img/9155443.pdf 

http://www.nois.no/arch/_img/9155443.pdf
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Observasjon 19. Variasjon i innleverte tilbud ble lite hensyntatt 

Variasjon i innleverte tilbud ble lite hensyntatt i budsjettet. Det var stor spredning i innkommende 

tilbud. 

Grunnlag / drøftelse 

Det ble levert inn 8 tilbud som alle ble akseptert.  

- Laveste tilbud var på kr. 92 189 821 inkl mva.  

- Høyeste tilbud var på kr. 130 911 898 inkl mva 

- Differansen mellom laveste og høyeste er kr. 38 722 077 inkl. mva 

- Snittpris for de innkommende tilbudene: kr. 108 062 512 inkl mva 

- Laveste tilbud var kr. 15 872 691 inkl. mva under snittpris 

Variasjon i innleverte tilbud ble lite hensyntatt. Det var stor spredning i innkommende tilbud.  Dette 

signalet er ikke hensyntatt tilstrekkelig i budsjettet i form av «Reserver og marginer».  Det ble ikke 

lagt frem noen analyse av tilbudene og en justering av budsjettet som en konsekvens av dette. Ofte 

lages det et oppsett i form av tabeller der de enkelte postene analyseres mot hverandre.   

Et annet forhold er når en entreprenør blir tildelt en kontrakt og de ligger betydelig under 

gjennomsnittet, bli dette oppfattet som en indikasjon på at de har inngitt for lave priser. Dette vil øke 

belastingene på byggherrens administrasjon ved at entreprenøren vil fokusere sterkere å finne 

muligheter for endringer og tilleggsarbeid for å sikre at de tjener penger.  

Konsekvens 

Det ble ikke vurdert å justere budsjettet som en konsekvens av innkommende tilbud.  

 

Observasjon 20. Lønns- og prisstigning var ikke regnet ut etter avtalt metode 

Lønns- og prisstigning var ikke regnet ut etter avtalt metode  

Grunnlag / drøftelse 

I oppsettet fra administrasjonen var det medtatt 2.700.000,- til lønns og prisstigning. Dette er for lavt 

sett i forhold til den avtalte justeringen.  

Fra kontrakt med AF-gruppen AS;  

 Alternativ 1 Kontraktssummen indeksreguleres. 

 Alternativ a: Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden 

i henhold til NS 8505 punkt 27.1. Ved regulering benyttes følgende indeks 

SSB’s Byggekostnadsindeks, boligblokk i alt. 

Dette innebærer:  
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Kontraktstid: start 05.07.2010 til 16.12.2011. 

Ifølge SSB; indeksregulert: en økning på 5,1 %.   

Dette gir en regulering fra kr. 89.167.165,- til kr. 93.715.289,-. Dette medfører en økning på 

kr 4.548.124,- 

Konsekvens 

Det budsjettet som ble lagt frem viser en for lav kostnad på lønns- og prisstigning.  

 

3.1 Ledelse og Kontroll 
Kommunen hadde ikke egne byggeledere på byggeplassen, men leide denne tjenesten fra Siv.ing. 

Trond Thorvaldsen AS. Prosjektleder ble også leid inn fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS og 

prosjektleder rapporterte til Lørenskog kommune, BET, ved prosjektsjef.  

Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 6 observasjoner. 

Observasjon nr. 21 Rapportering av usikkerhet 

Observasjon nr. 22 Planlegging 

Observasjon nr. 23 Endringsbehandling mellom entreprenør og byggeledelse 

Observasjon nr. 24 Endringsbehandling mellom byggeledelse og prosjekteier 

Observasjon nr. 25 Innleie av prosjektansvarlig 

Observasjon nr. 26 Oppfølging i byggefasen 

 

Observasjon 21. Rapportering av usikkerhet 

Det ble svært tidlig rapportert at budsjettet ikke ville holde.  

Grunnlag / drøftelse 

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS rapporterte månedlig til kommunen i form av månedsrapporter. Disse 

rapportene er omfattende og gir en god rapportering fra prosjektet.  I den første rapporten for 

perioden Juli-August 2010 (datert 08.09.2010) rapporterte prosjektledelsen: « Arkitekt har på vegne 

av prosjekteringsgruppen sagt at de har detaljert/spesifisert ca 70 %. Dvs at det kan komme 

endringsmeldinger for ca 30 %. Med bakgrunn i dette er reserven på ca 10 % for liten og budsjettet vil 

overskrides» 

På dette tidspunktet hadde entreprenøren så vidt startet sine arbeider, og den samme teksten 

rapporters hver måned frem til november 2010 da det legges til: « Fremdrift konsekvenser av 

prosjektering, og løsninger kan også ha stor økonomisk konsekvens, entreprenør har ikke rettet noen 
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økonomiske krav pr. d.d. se kap. 5. Byggherrens byggeledelse ønsker snarest et møte med byggherren 

for å få kontroll på økonomien.» 

Denne teksten står helt frem til rapporten for mars 2011, da det rapporteres: «Arkitekt har på vegne 

av prosjekteringsgruppen sagt at de har detaljert/spesifisert ca 70 %. Dvs at det kan komme 

endringsmeldinger for ca 30 %. Med bakgrunn i dette er reserven på ca 10 % for liten og budsjettet vil 

overskrides. Fremdrift konsekvenser av prosjektering, og løsninger kan også ha stor økonomisk 

konsekvens. Byggherren og byggeledelsen har hatt flere møter om dette» 

Vi mener det tok alt for lang tid fra byggeledelsen rapporterte denne usikkerheten til det ble 

håndtert og kommunisert videre i prosjektorganisasjonen.  Denne usikkerheten var også kjent 

tidligere i prosjektet – se også observasjon 16 under pkt. 3.  

Konsekvens 

Den månedlige rapporteringen fra prosjektet inneholdt vesentlig informasjon. Det var ikke lagt opp 

til noen tilsvarende månedsrapportering videre oppover i organisasjonen. Det tok derfor for lang tid 

før forholdene ble kjent for kommunen (byggekomitéen).  

 

Observasjon 22. Planlegging 

Det er utarbeidet et tilstrekkelig plangrunnlag 

Grunnlag / drøftelse 

Det er utarbeidet et tilstrekkelig plangrunnlag (i form av tegningsplaner og detaljerte 

fremdriftsplaner med kritisk linje) fra både fra Prosjekterende og utførende entreprenør. 

Konsekvens 

Det var tilstrekkelig planverktøy til å styre fremdriften. 

 

Observasjon 23. Endringsbehandling mellom entreprenør og byggeledelse 

Behandling av endringer som kunne avklares mellom innleid prosjekt-/ byggeledelse og entreprenør 

fungerte tilfredsstillende  

Grunnlag / drøftelse 

På grunn av usikkerheten i prosjekteringsgrunnlaget oppsto det raskt et behov for å behandle en 

rekke forespørsler om endringer fra entreprenøren. Det ble organisert et endringsregime som fikk 

behandlet endringene. Dette fungerte bra og begge parter hadde tillit til denne prosessen. I 

prosjekter med dette volumet av endringer er det vesentlig at endringer blir behandlet av 

byggeledelsen fortløpende, om ikke kan mistillit oppstå og gjennomføringen vil bli vanskeligere for 

alle parter.  

Konsekvens 

Behandling av endringer ble organisert på en tilfredsstillende måte.  
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Observasjon 24. Endringsbehandling mellom byggeledelse og prosjekteier 

Behandling av vesentlige endringer tok lang tid.   

Grunnlag / drøftelse 

Enkelte endringer var av en slik karakter at disse var vesentlige for den fremtidige 

utformingen/funksjonen til skolen. Disse endringene kunne ikke innleid byggeledelse/prosjektledelse 

avgjøre uten å involvere oppdragsgiver. Behandlingen av disse endringene tok lang tid. Dette kan 

skyldes at Byggherre ikke hadde nok kapasitet til får avklart dette internt og nok ressurser i egne 

rekker til å behandle endringene. 

Prosjekteringen ble i denne fasen koordinert av arkitekten – som også stilte spørsmål som trengte 

avklaring av kommunen. Kommunen burde vært sterkere representert slik at beslutninger kunne 

fattes raskere. 

Konsekvens 

Sen avklaring kan forsinke prosjektet og skaper usikkerhet rundt hvilke grunnlag man skal utføre 

arbeidet etter.  

 

Observasjon 25. Innleie av prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig hos Bygge- og eiendomstjenesten (BET) ble leid inn fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen 

AS. 

Grunnlag / drøftelse 

BET var svært presset når det gjelder kapasitet ved gjennomføring av Kjenn skole. For å håndtere den 

vaskelige situasjonen gikk BET til det skritt å leie inn en prosjektansvarlig fra Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS for en periode. Dette var muligens praktisk, men det er kan også være uheldig når 

personell fra ett og samme firma skal opptre som oppdragsgiver og som utførende. Personen som 

ble leid inn hadde tidligere vært ansatt i BET og kjente godt til organisasjonen. Det må legges til at 

det er ikke er avdekket at Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har gjort noe som tyder på at de har utnyttet 

denne situasjonen. Etter intervjuer og gjennomgang av dokumenter er inntrykket at Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS har gjort en grundig jobb og søkt å hjelpe/avlaste kommunen i størst mulig grad. 

Observasjonen omhandler de manglende ressursene (sykdom og underbemanning) som Lørenskog 

kommune selv hadde til å følge opp prosjektet. 

Konsekvens 

Det er vurdert at observasjonen ikke hadde noe praktisk konsekvens. Vi legger allikevel til at 

kommunen i fremtiden bør ha avtaler med flere leverandører av prosjektledertjenester slik at dette 

eliminerer spekulasjoner rundt «bukken og havresekken». 

 

Observasjon 26. Oppfølging i byggefasen 

Det har vært en tett oppfølging i byggefasen. 
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Grunnlag / drøftelse 

Tett oppfølging av byggefasen fra byggeledelsen er dokumentert i form av referater fra byggemøter, 

endringsmøter, KS/ HMS møter samt annen dokumentasjon.  

Konsekvens 

Arbeider som ble utført på byggeplassen er godt dokumentert og det vi har observert i 

gjennomgangen tyder på at byggeledelsen har hatt en god kontroll på det arbeidet som har blitt 

utført.  

3.2 Utførelse 
Etter gjennomgangen har vi valgt å trekke frem 1 observasjoner  

Observasjon nr. 27 Kvalitet på utført arbeid.   

 

Observasjon 27. Kvalitet på utført arbeid.   

Alle aktørene hadde bidratt til å få et godt kvalitetsmessig resultat på det ferdige bygget.  

Grunnlag / drøftelse 

I intervjuprosessen fremkom det at de løpende arbeider og kommunikasjon på byggeplassen hadde 

fungert godt, sett i lys av de mange endringene som dukket opp. Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS hadde 

en tett oppfølging av kvaliteten på arbeidet som AF-gruppen AS utførte. Det er ikke gjort noen 

observasjoner som tyder på at entreprenøren ikke har utført sin entreprise kvalitetsmessig.  

Prosjektet var i byggefasen vanskelig å styre da tekniske utfordringer dukket opp parallelt med 

fremdriften, og måtte løses forløpende for at ikke arbeidene skulle stoppe opp.  

Under intervjuene kom det frem at byggeledelsen, entreprenøren og prosjekterende mente at alle 

aktørene hadde bidratt til å få et godt kvalitetsmessig resultat.  Det var en - sitat: «God profesjonell 

stemning» på byggeplassen. 

Konsekvens 

Selv om kostnadene og fremdriften ikke ble som forutsatt, er resultat av rehabiliteringen av Kjenn 

skole at Lørenskog kommune har fått en bygning som tilfredsstiller de kravene som ble satt.  

4 Prosjektavslutning 
Prosjektets avslutning ble skjøvet ut i tid grunnet utfordringene som oppstod i byggefasen. Et av 

tiltakene som ble gjort var å gå bort fra den planlagte prøvedriftsperioden for kunne ta i bruk skolen 

på et tidligere tidspunkt.  Dette førte til at feil og mangler som blir avdekket etter at bygningen er 

satt i drift må utbedres mens skolen er i bruk.  Dette er ikke optimalt, men det ble opplyst at det ikke 

er avdekket større feil og mangler, og driften har vært tilnærmet problemfri.  
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5 Overlevering  
Vi har ikke vurdert overlevering, men konstaterer at den er gjennomført og bygningene er tatt i bruk 

til sitt tiltenkte formål. 

6 Drift av bygningen 
Vi har ikke intervjuet personer som et involvert i driften av den rehabiliterte skolen. Det er ikke 

kommet opp forhold under gjennomgangen som tilsier at det er større problemer/ utfordringer ved 

den daglige driften av Kjenn skole. 

 

 

 

Vedlegg 
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Vedlegg 1 Oversikt - Kjenn skole 

Kjenn skole - før utbygging24:  

 

                                                           
24

 Kilde: Google map 
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Kjenn skole – prosjektert rehabilitering25: 

 

Kjenn skole – under rehabilitering26: 

 

Bildet er fra gjennomføringsfasen, hvor også de 3 innleide paviljongene er vist nederst på bildet. 

                                                           
25 Kilde: Rigg plan  
26 Kilde: Norgeskart 
 

Paviljonger 
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Vedlegg 2.1 Organisasjonskart 
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Vedlegg 2.2 betrakting kostnader basert på nylig gjennomførte prosjekter.  
 

Fjellsrud skole27 
   Totalt areal nybygg og rehabilitert: 4 737 m2 

Total prosjektkostnad 51 800 000 eks mva 

    Omregnet blir dette en pris pr. m2 (2003-2005) 10 935 eks mva 

    For å få sammenlignbare tall må dette juster opp til samme kostnads nivå 
 Byggekostnadsindeksen fra Statistisk sentralbyrå gir: 

  

    Endringen fra juni 2005 til mars 2009 er 19,7 prosent ifølge Boligblokk, I alt. 

 Indeks for juni 2005: 120.6 
  Indeks for mars 2009: 144.3 
  

    10 935 kroner i juni 2005 tilsvarer da 13 084 kroner i mars 2009 
  Med denne betraktningen ville Kjenn skole kunne bygges for: 
  (areal fra romprogram juni 2009 var 8172 m2) 

   

 8 172 m2 x kr. 13 084  =106.922.448,-   
 

 
Kostnad eks mva 106.922.448 

 

 
Kostnad inkl. mva 133.653.060 

  

Kjenn skole fremstår ikke som enklere å rehabilitere enn Fjellsrud.  Det synes derfor urealistisk å 

skulle fortsette med samme omfang som var foreslått i Romprogrammet innenfor en ramme på kr 

127 mill. inkl. mva. 

Mailand skole.  

Det kan også nevnes at Mailand skole på dette tidspunktet var bygget ferdig (2008). Skolen er en 

videregående skole bygget av Fylkeskommunen og ligger som nabo til Kjenn Skole.  Med samme 

betraktning som over ville bygging av en ny frittstående Kjenn skole kostet: 28  

Med denne betraktningen ville Kjenn skole kunne bygges for: 

340 mill./14.000 m2 = 23 611 kr./ m2. 

 8 172 m2 x 23 611 = 192 950 000,-  

Med en mer effektiv utnyttelse i et nytt bygg: (antar behov nybygg 6500 m2) 

 6 500 m2 x 23 611 =  153 471 500,-  

                                                           
27

  Tall oppgitt av Lørenskog Kommune, Teknisk sektor 
28

 http://www.akershus.no/fylkeskommunen/AFK%20Eiendom/ferdige/?article_id=23725, Byggindustrien: 
http://www.bygg.no/prosjekter/36284.0 

http://www.akershus.no/fylkeskommunen/AFK%20Eiendom/ferdige/?article_id=23725
http://www.bygg.no/prosjekter/36284.0
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( rivekostnadene er ikke med – dette er kun ment som en betraktning) 

 

 

Solheim skole. 29 

Solheim skole ble bygget ny, den gamle ble revet, elevene satt i paviljonger under byggingen. Totalt 

ca 105 mill. kr. (inkl. mva) inkl. rivning og paviljonger. Skolen er på 4067 m2. Skolen er en barneskole 

og sto ferdig i 2007. Skolen ligger også i nærheten av Kjenn skole.  

Med denne betraktningen ville Kjenn skole kunne bygges for: 

 105 mill./4067 m2 =  25 818 kr/m2 

For å få sammenlignbare tall må dette juster opp til samme kostnads nivå 

Byggekostnadsindeksen fra Statistisk sentralbyrå gir: 

  Endringen fra januar 2007 til mars 2009 er 10.5 prosent ifølge Boligblokk, I alt. 

 

 25 818 kroner i januar 2007 tilsvarer da 28 526 kroner i mars 2009 

Med en mer effektiv utnyttelse i et nytt bygg: (antar behov nybygg 6500 m2) 

 6 500 m2 x 28 526 =   kr. 185 419 000,- 

  

                                                           
29

  Tall oppgitt av Lørenskog Kommune, Teknisk sektor 
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Vedlegg 2.3 Vanlige kontraktsformer i byggebransjen.  
Kilde: Undervisningsbygg; Dok. nr.: 100414 , Veileder - fordeler og ulemper med ulike entrepriseformer Ver.:1.0  

http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-fordeler-og-ulemper-med-ulike-entrepriseformer-

undervisningsbygg.pdf 

 

 

http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-fordeler-og-ulemper-med-ulike-entrepriseformer-undervisningsbygg.pdf
http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-fordeler-og-ulemper-med-ulike-entrepriseformer-undervisningsbygg.pdf
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