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6.  FØRINGER FOR FORPROSJEKTFASEN  

 På bakgrunn av referansesjekken og usikkerhetsbildet fra alternativanalysen må følgende 

usikkerhetsdrivere hensyntas spesielt i det videre arbeidet med prosjektet. Dette er drivere 

som både er viktige for måloppnåelse, og for å redusere risiki og realisere oppsidepotensialet i 

prosjektet. De viktigste usikkerhetsdriverne er:  

1. Prosjektet 

 Prosjekteierstyring 

 Prosessen for utvikling av konsept og optimalisering av omfang 

 Markedet for prosjektledelse, prosjektering og entreprenører 

 Gjennomføringsusikkerhet (prosjekt og teknisk) 

2. Samfunns- og effektmål: 

 Gevinstrealisering  

6.1. Prosjekteierstyring 

Prinsipper for prosjekteierstyring 

Prosjekteierstyringen skal sikre at det riktige prosjektet blir definert (ambisjonsnivå, arealer, 

tomt, hovedløsninger, krav o.l.) og trygge prosjektgjennomføringen. Kunnskapsdepartementet 

legger følgende prinsipper til grunn for prosjekteierstyring i den videre gjennomføringen av 

prosjektet:  

 En tydelig inndeling av prosjektet i faser og beslutningsporter som må passeres. 

 Strukturert prosess som sikrer at fokus og kompetanse i prosjektet er tilpasset 

utfordringer og risikobilde i hver fase av prosjektutviklingen. 

 Tydelige krav til informasjonen som skal inngå i beslutningsunderlaget for hver 

beslutningsport. Kravene skal sikre at man har tilstrekkelig informasjon for å ta 

beslutning, og ikke nødvendigvis mest mulig informasjon. 

 Tydelige krav til kvalitetssikringsaktiviteter for å sikre tilstrekkelig kvalitet, 

kontinuerlige fokus på forbedring og erfaringsoverføring fra andre prosjekter.  

 Prosesser for omfangsutvikling som sikrer fleksible og kostnadseffektive løsninger.  
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Organisering 

Prosjektet har et krevende komplekst interessentbilde og vil bli stort. 

Kunnskapsdepartementet vil etter regjeringsbeslutningen:  

 Etablere et prosjektstyre/prosjektråd som skal utøve prosjekteierskapet. Prosjekteier er 

den funksjonen som er ansvarlig for prosjektet og som ivaretar regjeringens perspektiv 

i prosjektet. 

 

Prosjektstyret/prosjektrådet vil ha representanter fra:  

 Kunnskapsdepartementet for å ivareta perspektivet til prosjekteier. 

 Universitetet i Oslo for å ivareta brukers perspektiv. 

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet som finansierende part.  

 Eventuell ekstern kompetanse for tilførsel av storprosjektkompetanse og beste praksis-

erfaring. 

Prosjektstyrets/prosjektrådets rolle - utdyping 

Prosjektstyret/rådet vil få ansvar for å styre og følge opp prosjektet på overordnet nivå med 

hensyn på realisering av prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Styret/rådet vil få 

ansvar for å ivareta virksomhetens interesser og sikre tilfredsstillende prosjektstyring. Dette 

innebærer bl.a. følgende: 

 Utarbeide og følge opp prosjektmål og fastlegge styrings- og gjennomføringsstrategi 

 Sikre ressurstilgang og utøve strategisk kontroll  

 Iverksette revisjoner/analyser 

Beslutningsprosess – faser og beslutningspunkter 

Figuren nedenfor viser beslutningsprosessen, med faser og beslutningspunkter, som vil bli 

benyttet. Prosessen er tilpasset Finansdepartementets kvalitetssikringsregime med KS1 og 

KS2. 
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Prosjekteier, ved prosjektstyret/rådet har en spesielt viktig rolle før passering av 

beslutningsporter ettersom prosjekteier er ansvarlig for prosessen og kvaliteten på 

beslutningsunderlaget overfor beslutningstager. Prosjekteier vil ha følgende 

hovedarbeidsoppgaver i prosjektfasene: 

 

PB2 Godkjenne 

prosjektomfang 

Godkjenne:  

 overordnete rammer og måleparametre for prosjektet 

(omfang, tid og kostnader, og med et hensiktsmessig 

usikkerhetsnivå). 

 måleparametre og rammer for neste fase (omfang, tid og 

kostnader)  

 gjennomføringsstrategi, overordnet kontraktstrategi og evt. 

bestilling av langtidsleveranser. 

Verifisere: 

 at det har vært gjennomført en god prosess for optimalisering 

av omfanget basert på tekniske og økonomiske vurderinger, 

samt at usikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.  

 at lønnsomhetsanalyser er oppdaterte og at forutsetningene 

som lå til grunn for beslutning ved PB1/KS1 fremdeles er 

gyldige  

 utført uavhengig prosjektgjennomgang (før passering av 

PB2) 

 at behov for tildeling av fullmakter for gjennomføring av neste 

fase av prosjektet fremlegges for beslutningstager 

Konseptvalgs-
utredning

Utvikle konsept, 
avklare omfang

Planlegge 
gjennomføring

Gjennomføring Avslutning

Behov Drift

PB1

KS1/Riktig 
konsept?

PB2

Riktig omfang?

PB3 

KS2/Klar for 
gjennomføring?

PB0

Initiering?

PB4

Klar for 
overføring?

PB5

Godkjent
avslutning?

Forprosjektfasen
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(eksempelvis fullmakt for å starte forespørselsprosess) 

PB3 Godkjenne 

prosjektoppstart 

Godkjenne:  

 styringsunderlag (omfang, tid og kostnader og med et 

hensiktsmessig usikkerhetsnivå)  

 regime for styring av reserver og avsetninger 

Verifisere: 

 at lønnsomhetsanalyser er oppdaterte og at forutsetningene 

som lå til grunn for beslutning ved PB2 fremdeles er gyldige.  

 at alle strategier, prosjektplaner, systemer, organisering og 

ressurser er på plass til gjennomføring. 

 at prosjektet er modent til gjennomføring 

 utført uavhengig prosjektgjennomgang (før passering av 

PB3) 

PB4 Godkjent 

overlevering av 

leveranse til 

bruker/drift  

Godkjenne: 

 overleveringsdokument/idriftsettelsesmelding 

 restpunktliste med tildeling av ansvar for oppfølging  

Verifisere: 

 at gjenværende rammer er tilstrekkelige for oppfølging av 

utestående punkt 

PB5 Godkjent lukking 

av prosjekt 

 

Godkjenne:  

 sluttdokumentasjon 

 sluttbefaring  

 status restpunktliste, herunder avslutning erstatninger/tvister 

 kontraktavslutninger 

 overføring av garantiansvar til drift 

 lukking av prosjekt  
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6.2. Prosessen for utvikling av konsept og optimalisering av omfang 

Prosessen for utvikling av konsept og optimalisering av omfang er en stor driver for både 

nytte og kostnad. Dette kan være spesielt krevende i statlige byggeprosjekter hvor man 

risikerer at bruker blir en sterkere premissgiver enn finansierende pga. organisering og 

incentiver. 

Kunnskapsdepartementet, ved prosjektstyret/rådet, vil derfor legge opp til en målstyrt prosess. 

Kostnads- og arealmål fastsettes basert på nøkkeltall fra referanseprosjekter, samt tydelige 

definisjoner av overordnede mål og ambisjonsnivå. Deretter skal bygget designes til dette 

nivået, dvs. at man sørger for å få mest mulig ut av penger og arealer. Det vil her tas hensyn 

til følgende definerte prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, 

Suksessfaktorer:  

 En sterk og kompetent eierstyring av prosjektet fra Kunnskapsdepartementet og 

Universitetet i Oslo 

 At departementet og UiO er omforent om hvilket konsept som er valgt og hva dette 

innebærer mhp prioriteringer av kvalitet, tid, kostnad 

 En tydelig og objektiv omfangsstyring i forprosjektfasen for å sikre et riktig 

prosjektomfang.  

 

 Uavhengighet/objektivitet og metodebasert profesjonell fasilitering 

 Verdiorientert optimalisering – nytte/kostnad – fokus på kostnadsdrivere 

 Involvering, kreativitet, samt utfordre brukers krav 

 Gode alternativanalyser/-vurderinger ved valg 

 Avdekke reelle behov (arealer, utstyr etc.) før gjennomføring  

 Tydelig målsetting med og strategi for flytting av forskningsgrupper  

Fallgruver:  

 Kravbasert designprosess med sterkt involvert kravstiller/bruker, samtidig med en 

svakt involvert finansierende part 

 Mangelfull eierorganisering og –styring 

 Mangelfull erfaringsoverføring 
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Suksesskriterier: 

 At prosjektet leveres innenfor forventet kostnad.  

 Oppfyllelse av samfunnsmål og effektmålene generelt. 

 

 

Kostnader/fremdrift/kvalitet:  

Det forventes at nytt infrastrukturkonsept er fleksibelt nok til å kunne imøtekomme 

forventede endringer for universitetets undervisnings- og forskningsoppgaver i lang tid 

fremover. Fleksibilitet vil derfor være et viktig suksesskriterium. Selv om dette er et teknisk 

avansert bygg, som vil stille høye krav til kvalitet, vil vi håndtere dette i en nytt/kost 

optimalisering. Prosjektet skal derfor være kostnadsstyrt, deretter rangeres kvalitet foran 

fremdrift.  

6.3. Markedet for prosjektledelse, prosjektering og entreprenører 

Markedet for prosjektledelse, prosjektering og entreprenører vil kunne forventes å bli stramt i 

perioden pga. stor etterspørsel fra både offentlige (som eksempelvis Oslo kommune, Avinor, 

Staten, Jernbaneverket, Statens vegvesen) og private aktører (herunder også offshorebransjen 

og kraftbransjen). 

Kunnskapsdepartementet, ved prosjektstyret/rådet, vil derfor i neste prosjektfase sørge for å få 

gjennomført en markedsanalyse som underlag for fastsettelse av organisering, 

gjennomføringsstrategi og en kontraktstrategi for prosjektet. 

6.4. Gjennomføringsusikkerhet (prosjekt og teknisk) 

Kunnskapsdepartementet, ved prosjektstyret/rådet, legger opp til en beste praksis 

prosjektgjennomføring med bakgrunn i Finansdepartementets regime for ekstern 

kvalitetssikring (med veiledere) og de prinsipper som er beskrevet om prosjekteierstyring 

ovenfor. 
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6.5. Gevinstrealisering 

Suksessen – måloppnåelsen - til det anbefalte konvergensalternativet, er avhengig av langt 

mer enn realisering av et bygg.  

Kunnskapsdepartementet, ved prosjektstyret/rådet, vil derfor i neste fase sørge for at det 

sammen med Universitetet i Oslo, etableres en gevinstrealiseringsplan, som på en helhetlig 

måte ser på hvordan målsettingene for prosjektet realiseres. Herunder skal det etableres (med 

utgangspunkt i UiOs gjeldende masterplan) en egen plan for bruk av fraflyttede arealer. 

 


