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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Vanli rosektforlo

Investerin s ros'ekter

Det kreves tverrfaglig kompetanse og kreativitet for å skape bygg som kan gi prosjekteier, brukere og

samfunnet de best mulige løsninger, både brukermessig, teknisk og estetisk. Det søkes løsninger som

bidrar til kostnadseffektiv, miljomessig og kvalitativt god drift, både på kort og lang sikt.

Tidligfasen er kritisk for prosjekters suksess. Ofte er det liten enighet om hva tidligfasen egentlig skal

inneholde.

Skillet mellom planlegging for beslutning om gjennomføring av et prosjekt og planlegging for

gjennomføring av et prosjekt representerer et viktig offentligrettslig og finansielt skille i

byggeprosjekter.

I byggeprosjekter er det forprosjekt som vanligvis danner grunnlag for beslutning om gjennomføring.

For å sikre at større investeringsprosjekter når ønskede målsettinger, er det viktig at de følger en

ensartet prosess i tidligfasen.

I følgende prosessbeskrivelse er det en forutsetning at det foreligger en bestilling med nødvendige

budsjettmidler for hvert steg i prosessen (enten spesifikt med bestillingen, eller som en del at

handlingsplanen).

Det er den etat som har behov (forutsetter at det foreligger en behovsanalyse) for arealer som

initierer prosjektet ved en skriftlig bestilling til Eiendomsavdelingen. Bestillingen beskriver nærmere

de behov som ønskes dekket.

Etter mottatt bestilling, som danner grunnlag for en prosjektetablering, skal alle større

investeringsprosjekter gjennomføres i henhold til følgende prosess.

Bestillingen som danner grunnlaget for prosjektinitieringen munner ut i et mulighetsstudie.
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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

• Bestilling
• Budsjett

• Bestilling
• Budsjett

• Detaljprogrammering

• Bygging

Mulighetsstudiet skal gi svar på om behov kan realiseres. Det utredes om prosjektet kan

gjennomføres. Som regel gjøres det en tomteanalyse i denne fasen.

I programmeringsfasen settes mål, rammer og brukerkrav. I tillegg fastsettes arealbehovet. Det

besluttes organisering, og hvordan arealene skal utnyttes.

Når bygge- og romprogrammet er ferdig, disponeres arealene grovt gjennom et skisseprosjekt. Alle

rom blir tegnet i detalj. I forprosjektfasen blir plantegninger, IKT løsninger, omfang, funksjoner og

fasader spesifisert.

I skisse- og forprosjektfasen fremskaffes gjennomarbeidede kostnadsoverslag og vurdering av

fremdrift og organisering.

For større prosjekter anbefales det en usikkerhetsanalyse i forbindelse med forprosjektet, for

nødvendig kvalitetssikring av planer og budsjetter. Usikkerhetsanalysen danner grunnlaget for en

eventuell usikkerhetsavsetning i prosjektkalkylen.

I detaljprosjekteringsfasen blir tegninger og beskrivelser grundigere. Det utarbeides dokumenter

som skal danne grunnlag for anbudskonkurranse i entreprenørmarkedet.

Usikkerhet

Byggeprosjekter er, som andre typer prosjekter, i en viss forstand unike. Et byggeprosjekt består av

forskjellige fag, bedrifter og mennesker, med ulik kompetanse og bakgrunn, som kommer sammen

for å realisere et felles mål.

Disse forholdene bidrar til å gjøre utvikling, bygging og organisering av byggeprosjekter, til en

krevende utfordring.
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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Store byggeprosjekter er komplekse. Et byggeprosjekt omfatter gjennomføring av et stort antall

svært forskjellige operasjoner, som krever ulike former for kompetanse. Ofte er det betydelig

avhengighet mellom operasjonene, som medfører avhengighet mellom bidragsyterne.

Det store antallet bidragsytere, og de tidskritiske avhengighetene mellom operasjoner er en av

hovedgrunnene til at byggeprosjekter blir utfordrende.

Kompleksiteten gjelder ikke bare på teknisk og logistisk nivå, men også når det gjelder juridiske

faktorer og økonomi.

Ofte blir det på et tidlig stadium i prosjektet bedt om tids- og kostnadsanalyser. På grunn av

kompleksiteten i et byggeprosjekt er det knyttet betydelig usikkerhet til tids- og kostnadsanalyser, og

jo tidligere disse utarbeides jo større er risikoen.

Noen ganger utarbeides det tids- og kostnadsanalyser for et prosjekt før byggherren har ervervet

nødvendig eiendom for byggeprosjektet. Det i seg selv indikerer at en eventuell tids- og

kostnadsanalyse før tomteervervet, vil inneholde vesentlige usikkerhetsmomenter.

Et annet betydelig risikoelement er regulering. Kreves det omregulering, er det usikkert hvor lang tid

reguleringsprosessen tar.

I byggeprosjekter er byggherren avhengig av en lang rekke eksterne aktører, både offentlige og

private, som byggherren ikke har dirkete styring med.

Det er utarbeidet tentative fremdriftsplaner for 4 prosjekter som alle er i ulike faser av

utviklingsforløpet. Usikkerheten varierer betydelig i disse prosjektene.

Det gjelder:

Solberg skole, 2 parallell 1-7, med mulighet for utvidelse med ytterligere 2 paralleller

Rustad skole, 4 parallell 1-7

Åsgård skole, 4 parallell

Sjøskogen skole, byggetrinn 3
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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Tentativ fremdrifts Ian Solber skole ultimo november 2014

(Fremdriftsplanen er drøftet med vinner av arkitektkonkurransen (L2}. De skulle se nærmere på planen, men umiddelbar reaksjon var at
den kunne virke stram. Usikkerhet er bl.a. regulering, underrådgivere, markedet, anskaffelsesprosesser osv. )

Ferdig evaluering og kontrahering ARK og LARK

Oppstart reguleringsendring

Ferdig revidert konkurranseutkast

01.12.2014

01.12.2014

01.02.2015

Oppstart forprosjekt

Ferdig forprosjekt

Ferdig usikkerhetsanalyse/ kontroll

Ferdig reguleringsendring (vedtatt reg.plan)

Ferdig Anbudsbeskrivelse
(Antatt kostand for utviklingsarbeider, - ligger på ca. kr 11-14 mill.)

Rammetillatelse

Tilbudsfrist fra totalentreprise

Ferdig Kontrahert entreprenør

01.02.2015

01.06.2015

01.08.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.03.2016

01.03.2016

01.04.2016

Oppstart detaljprosjektering

Byggestart/produksjon

Mulig ferdigstillelse/klar til innflytting

Skole i drift. Benytter nåværende skolebygning i byggefasen.

mai 2016

tidlig høsten 2016

vinter/våren 2018

Politisk behandling

Forprosjekt presenteres og vedtas av Plankomiteen. Så lenge prosjektets kostnadskalkyle holder seg innenfor
vedtatt prosjektramme er plankomiteen kommunens politiske beslutningsorgan. Usikkerhet på forprosjektnivå er
på +/- 10 - 15 prosent.

Prosjektet videreføres etter et positivt vedtak i plankomiteen.

Orientering til hovedutvalg (evt. FS og KS) om plankomiteens beslutning

Rammen for fremdriftsplanen:

Politiske vedtak underveis.

Reguleringsendring estimeres til 1 år.
Oppstart reguleringsarbeider settes til oppstart skisse-/forprosjekt (etter endt plan- og arkitektkonkurranse).

Forutsetninger for fremdriftsplanen:

Prosjektering skisse- og forprosjekt kjøres parallelt med reguleringsarbeidet.
Rammesøknad utarbeides parallelt med produksjon av anbudsdokumentene. Rammetillatelse ettersendes
anbudsdokumentene.

Trengs muligens en innkjøringsperiode på ca. 2-3 måneder før overtakelse.
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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Tentativ fremdrifts Ian Rustad skole ultimo november 2014
{Stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen siden det ikke er kontrahert konsulenter og rådgivere, og det ikke foreligger

losning av skole i drift.)

Kontrahering PG, ARK og LARK

Oppstart reguleringsendring

Oppstart skisse-/forprosjekt

Ferdig skisse-/forprosjekt

Ferdig usikkerhetsanalyse/ kontroll

Ferdig reguleringsendring

Ferdig anbudsbeskrivelse og rammesøknad
(Antatt kostand for utviklingsarbeider, - ligger på ca. kr 12 - 17 mill)

Tilbudsfrist totalentreprise

Ferdig kontrahert entreprenør

Oppstart detaljprosjektering

Byggestart/ produksjon

Mulig ferdigstillelse/ klar til innflytting

Politisk behandling

01.04.2015

01.02.2015

01.04.2015

01.10.2015

01.11.2015

01.02.2016

01.03.2016

01.07.2016

01.09.2016

hosten 2016

Sen host/vinter 2016/17

skolestart 2018 (innkjoringsperiode?)

Forprosjekt presenteres og vedtas av Plankomiteen. Så lenge prosjektets kostnadskalkyle holder seg

innenfor vedtatt prosjektramme er plankomiteen kommunens politiske beslutningsorgan. Usikkerhet

på forprosjektnivå er på +/-10 - 15 prosent.

Prosjektet videreføres etter et positivt vedtak i plankomiteen.

Orientering til hovedutvalg (evt. FS og KS) om plankomiteens beslutning

Rammen for fremdriftsplanen:

Politiske vedtak underveis.

Reguleringsendring estimeres til 1 år.

Forutsetninger for fremdriftsplanen:

Fremdriftsplanen forutsetter gjennomføring uten skole i drift. Det vil si at hele skolen må flyttes i

erstatningslokaler i byggetiden. En eventuell gjennomføring med skole i drift vil medføre økt byggetid

da prosjektet må gjennomføres i to byggetrinn.

Prosjektering skisse- og forprosjekt kjøres parallelt med reguleringsarbeidet.

Rammesøknad utarbeides parallelt med produksjon av anbudsdokumentene. Rammetillatelse

ettersendes anbudsdokumentene
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Vanlig prosjektforløp, usikkerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Tentativ fremdrifts Ian Ås ård skole ultimo november 2014 Ny 4 parallell på søråsjordet.

(Meget stor usikkerhet. Eier ikke eiendommen? Må anskaffe eiendommen fra NMBU, et område er avsatt i kommuneplanen, men ikke

regulert til,  -  «bebyggelse for off. eller privat tjenesteyting.» I dette tilfelle er det s mange usikkerhetsmomenter at det er meget

vanskelig å angi en tentativ fremdriftsplan.)

Ferdig evaluering og kontrahering ARK/LARK /andre

Oppstart reguleringsarbeider

Tomteanskaffelse (betydelig usikkerhet)

Mulighetsstudie ferdig

Oppstart skisseprosjekt

01.06.2015

01.xx.2015

xx.xx.20xx

I dag jordbruksareal.

(midler til anskaffelse av tomt?)

01.08.2015

01.09.2015

(mulig at det bør utarbeides skisse- og forprosjekt i to separate faser)

Ferdig skisseprosjekt 01.01.2016

Ferdig forprosjekt

Ferdig usikkerhetsanalyse/ kontroll

01.05.2016

01.06.2016

Ferdig regulering

Ferdig anbudsbeskrivelse og rammesøknad
(Antatt kostand for utviklingsarbeider, - ligger på ca. kr 13-18 mill.)

Levering tilbud fra totalentreprise

Ferdig Kontrahert entreprenør

Oppstart detaljprosjektering

Byggestart/ produksjon

Ferdigstillelse/klar til innflytting

01.xx.20xx

01.xx.20xx

01.xx.20xx

01.xx.20xx

mai 20xx

Host 20xx

Sommer 20xx

Påpekes igjen at det er mange usikkerhetsmomenter, bl.a. tomteanskaffelse, regulering osv. Disse elementene

kan påvirke fremdriften vesentlig.

Politisk behandling

Forprosjekt presenteres og vedtas av Plankomiteen. Så lenge prosjektets kostnadskalkyle holder seg innenfor

vedtatt prosjektramme er plankomiteen kommunens politiske beslutningsorgan. Usikkerhet på forprosjektnivå er

på +/-10- 15 prosent.

Prosjektet videreføres etter et positivt vedtak i plankomiteen.

Orientering til hovedutvalg (evt. FS og KS) om plankomiteens beslutning

Rammen for fremdriftsplanen:

Politiske vedtak underveis (bl.a. nødvendige budsjettmidler til tomteanskaffelsen, utviklingsprosessen osv.)

At reguleringsarbeidet ikke hindrer fremdriften.

Forutsetninger for fremdriftsplanen: (se bl.a. beskrivelse mht. Solberg og Rustad skole)
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Vanlig prosjektforløp, usildcerhet, og tentativ tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstillelse av skoler

Tentativ fremdrifts lan Sosko en skole ultimo november 2014 b etrinn 3
(På nåværende tidspunkt meget krevende aangi en fremdriftsplan. Dokumenter som foreligger, hva som er fremskaffet, er ikke på nivå

med et mulighetsstudie. Forslaget bør vurderes (gjennomgås) på nytt, med bakgrunn i at pedagogiske løsninger og byggeskikk har

utviklet seg betydelig siden 2004 (bl.a. ny TEK 10}}

Ferdig evaluering og kontrahering ARK og LARK

Vurdering av dagens regulering

Oppstart mulighetsstudie

Oppstart skisseprosjekt

Oppstart forprosjekt

Ferdig forprosjekt

Ferdig usikkerhetsanalyse/ kontroll

Ferdig reguleringsendring (ved behov?)

Ferdig anbudsbeskrivelse og rammesøknad

Levering tilbud fra totalentreprise

Ferdig kontrahert entreprenør

Oppstart detaljprosjektering

Byggestart/ produksjon

Mulig ferdigstillelse/ klar til innflytting

Politisk behandling

01.xx.

01.xx.

01.xx

01.xx.

01.xx.

01.xx.

01.xx.

01.xx.

01.xx.

01.xx.

01.xx.

august xx

hosten xx

våren xx

Forprosjekt presenteres og vedtas av Plankomiteen. Så lenge prosjektets kostnadskalkyle holder seg

innenfor vedtatt prosjektramme er plankomiteen kommunens politiske beslutningsorgan. Usikkerhet

på forprosjektnivå er p +/-10 - 15 prosent.

Prosjektet videreføres etter et positivt vedtak i plankomiteen.

Orientering til hovedutvalg (evt. FS og KS) om plankomiteens beslutning

Rammen for fremdriftsplanen:

Politiske vedtak underveis (bl.a. nødvendige budsjettmidler til både utviklings og byggefasen)

Reguleringsendring estimeres til 1 år.

Oppstart reguleringsarbeider settes til oppstart skisseprosjekt (etter endt plan- og

arkitektkonkurranse).

Forutsetninger for fremdriftsplanen:

Prosjektering skisse- og forprosjekt kjøres parallelt med reguleringsarbeidet.

Rammesøknad utarbeides parallelt med produksjon av anbudsdokumentene. Rammetillatelse

ettersendes anbudsdokumentene.

Trengs en innkjøringsperiode på 2 -3 mnd.?
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