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KORT OM PROSJEKTET
Tomten til det nye bygget til Kunst- og designhøgskolen i Bergen
(KHiB) ligger i bydelen Møllendal rett ved Store Lungegårdsvann.
Vannet er midtpunktet i det store landskapsrommet dannet av fjellene
Fløyen, Ulriken og Løvstakkken. Det nye bygget med sin funksjon og
sin arkitektur vil gi et særpreget bidrag til bydelen og være en
generator i den pågående utviklingen av området. Man har hatt
fokus på gode byplanmessige grep med publikumsrettede og åpne
plassdannelser samt gode sikt- og forbindelseslinjer mot Bergens
bysentrum. Tanken er å knytte institusjonen mentalt og fysisk til byen.
Nybygget til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) er tegnet av
det internasjonalt renommerte arkitektkontoret Snøhetta. Statsbygg er
byggherre. Prosjektet startet alt i 2005.
Juni 2014 begynte rivearbeidene av den tidligere byggningsmassen,
og juni 2015 startet betongarbeidene. Planleggingsprosessen har
vært svært grundig, og høgskolens virksomhet og behov har hele
tiden stått i sentrum. KHiB vil få et bygg for å drive kunst- og
designutdanning og kunstnerisk forskning på høyeste nivå.
Mai 2017 vil bygget stå klart til innflytting. Studentene tas i mot ved
semesterstart i august 2017.

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE
utarbeidet 20.01.2017
Fra 1. januar 2017 er KHiB blitt et fakultet under Universitetet i Bergen (UiB)
med navnet Fakultet for Kunst, Musikk og Design. Vi fortsetter i info-heftet å
benytte navnet KHiB.
Forside illustrasjon: Statsbygg v/ Hans Thomas Holm
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GENERELT OM SYSTEMATISK
FERDIGSTILLELSE
Funksjon møter geometri – tidlig testing
Tradisjonelt sett planlegges bygg og tekniske funksjoner med utgangspunkt i geometrien på bygget. Hvordan de tekniske systemene
skal testes og driftes blir i mindre grad hensyntatt. For at et prosjekt
skal kunne gjennomføre tidlig testing, er det viktig at fokuset på
det geometriske i byggingen sees i sammenheng med hvordan de
tekniske systemene skal fungere og hvilke områder de forsyner.
Dersom geometri og funksjon ikke passer sammen vil tidlig testing bli
vanskelig å gjennomføre.

Et stort byggeprosjekt tar flere år å gjennomføre, i noen tilfeller tiår.
Det begynner med en ide. Ideen utforskes og verifiseres i henhold til
regulative bestemmelser og nytteverdi. Hvis ideen er bærekraftig går
prosjektet inn i prosjekteringsfasen. Her er det flere beslutningsporter
gjennom skisseprosjekt og forprosjekt, og i noen tilfeller er det behov
for flere runder innenfor hver av dem. Når prosjektet endelig besluttes, blir byggefasen igangsatt og detaljprosjekteringen starter. Herfra
og fram til ferdigstilt bygg er det prosjektets milepæler det styres etter.

Prosjektering
Programmering

Testing
Bygging

Det er altså viktig å planlegge følgende i sammenheng:
1. Hvilke områder som skal testes først / tas i bruk først
2. Hvordan de tekniske systemene er bygget opp for å forsyne
de områdene som skal testes først
3. Tekniske støttesystemer som betjener systemene som skal
forsyne områdene, f.eks IKT-nettverket og SD-anlegget
4. Byggerekkefølgen for områdene / etasjene

Overtakelse

Prosjekt oppstart

Systematisk ferdigstillelse prosess

Drift

Figur 1 Tradisjonell faseinndeling av et byggeprosjekt

Dato for overtakelse blir fastsatt innledningsvis i byggefasen og
markeres som byggeprosjektets endelige milepæl. Når eier av bygget
overtar bygget har de formelt akseptert byggeprosjektet og tar over
ansvaret for bygget med videre drift og vedlikehold. Hvis eier mener
at bygget ikke tilfredsstiller kontraktsfestede avtaler og krav, kan de
nekte å overta. Dette skjer dessverre ganske ofte. Byggherren har
brukt mange år og ressurser på å planlegge bygget, dimensjonere det
og til slutt bygge det. Hvorfor virker det ikke?
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Mer og mer tekniske bygg
I takt med den teknologiske utviklingen verden har sett de siste
tiårene, har byggene endret seg betraktelig. Byggene inneholder i
dag en rekke tekniske systemer som i stor grad kommuniserer med
hverandre. Byggene har blitt langt mer komplekse både for utbygger
og bruker.

Foto: Snøhetta - arvv

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE
Systematisk ferdigstillelse defineres som følger:
En sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor
gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom
en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra planlegging til
overtakelse.
Hensikten er å skape en kontinuerlig forbedring ved å:
1. Ha kontinuerlig fokus på det endelige resultatet.
Geometri:
Bruk av BIM for å sikre riktig geometri og mindre
usikkerhet i prosjektet
Funksjon:
Plan for å sikre riktig funksjon for alle systemer
og integrasjoner
2. Innføre egnede arbeidsprosesser med fokus på systematisk
ferdigstillelse og smidig og samtidig prosjektering for å støtte
opp om både funksjoner og geometriske løsninger.
Endre kravene til hvordan man løser og beskriver både
enfaglige og tverrfaglige problemstillinger.
3. Utføre arbeidene riktig første gang.
Hvorfor systematisk ferdigstillelse
Byggenæringen må ta inn over seg den teknologiske utviklingen og
konsekvensene det har fått for byggene. Når sluttproduktet endres,
er det åpenbart at produksjonen av produktet også må endres. Så
når tekniske anlegg utgjør en større del av byggene enn tidligere, er
det naturlig at de tekniske funksjonene i større grad påvirker både
planleggingen og byggingen. Det er dette systematisk ferdigstillelse
søker å ivareta.
Ved å tenke systematisk ferdigstillelse vil byggets funksjoner bli
hensyntatt i større grad. Hvis en tidlig i prosjektet etablerer en plan for
systematisk ferdigstillelse, tvinges det fram et fokus på de tekniske
systemene og i hvilken rekkefølge de bør bygges og testes i. Dette vil
igjen gi innspill til den overordnede planen for bygget.

Hva er systematisk ferdigstillelse
Systematisk ferdigstillelse handler altså ikke bare om den
avsluttende ferdigstillelsen, men om hvordan man gjennom hele prosjektet kan tilrettelegge for en vellykket ferdigstillelse, med rett kvalitet
til rett tid. Arbeidet bør starte ved prosjektoppstart og pågå i
iterasjoner gjennom hele prosjektet. Dette krever såkalt bakoverplanlegging der en starter med hvordan en ønsker at resultatet skal
være. Ved tidlig å definere resultatet, med såkalte akseptansekriterier,
er det enklere å bli konkret på hva som kreves i planlegging, bygging
og prosjektering på et tidlig tidspunkt. Tanken er å bruke mer ressurser på planlegging og prosjektering, og mindre ressurser på avklaring
underveis i byggeprosjektet som følge av unøyaktig grunnlag.
V-modellen under illustrerer sammenhengen mellom prosjektert
grunnlag og testing av ferdigstilte systemer. I tillegg illustrerer figuren
«table»testenes funksjon i form av kvalitetssikring av testprosedyrene.

Riktig første gang – V-modell (Hefte SB)
Programmering

Totaltest /
virksomhets
tester

Testprosedyre

Integrerte
funksjonsbeskrivelser

Integrert
funksjonstest

Testprosedyre

Funksjonsbeskrivelser
Mengdebeskrivelser /
krav

System
funksjonstest

Testprosedyre

Testprosedyre

Mekanisk
ferdigstillelse

Tabletester

Prosjektering
Bygging og testing
Drift

Figur 2 Sammenheng mellom prosjektert grunnlag og testing
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SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE
I KHiB-PROSJEKTET
Byggeprosjektet Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) har
inkludert systematisk ferdigstillelse som en egen hovedprosess, sidestilt med bl.a. prosjektering, produksjon og anskaffelse. Prosessen
har en dedikert prosjektleder.
Systematisk ferdigstillelse fikk fokus i prosjektet etter at det meste var
prosjektert. Det betyr at mange av rammene allerede var satt med
hensyn til utforming og funksjoner. Da var det viktig å inkludere de
delene av systematisk ferdigstillelse som fortsatt kunne bidra til å nå
det overordnede målet om å overlevere et bygg som fungerer – til
avtalt tid. Prosjektet besluttet at dette skulle oppnås gjennom:
- Høye krav til funksjonsbeskrivelser
- Etablering av testprosedyrer med konkrete akseptansekriterier
for alle systemer
- Testing av tekniske systemer så tidlig som mulig (trinnvis testing/
igangsetting), for å:
• Sikre tilstrekkelig tid til oppretting av eventuelle feil mellom
testing og overlevering
• Unngå å bygge de samme feilene flere ganger

Forankring hos aktørene
Det første KHiB-prosjektet gjorde, var å sikre at alle aktører ble gjort
kjent med hva systematisk ferdigstillelse innebærer. På det tidspunktet var prosjekteringsgruppen allerede kontrahert, og systematisk ferdigstillelse var ikke en del av deres kontrakt. Dette var enkelt løsbart
fordi PG hadde timebasert kontrakt. Forankringen bestod derfor i en
detaljert gjennomgang av prosessen.
Det var derimot ennå ikke inngått avtaler med utførende. Det ble
utarbeidet et dokument, «Krav til systematisk ferdigstillelse», som
ble lagt ved anbudsunderlaget. Dokumentet beskriver prosessen
systematisk ferdigstillelse og hvilke krav og forventninger man stiller
til aktørene. På den måten fikk entreprenørene informasjon om
prosessen før de inngikk kontrakt, og systematisk ferdigstillelse var
en del av prisgrunnlaget.

- Involvering av bruker og driftsorganisasjon så tidlig som mulig,
for å gi:
• Grundig opplæring av driftspersonell
• Mulighet for innspill fra driftspersonell

Foto: Statsbygg - Hans Thomas Holm

Prosesstenking
KHiB-prosjektet benytter LEAN-metodikk både i prosjektering og
gjennomføring, og fremdriftsplanleggingen gjøres via en taktplan
bygget opp rundt prosesser. Det ble etablert en prosessmodell for
systematisk ferdigstillelse, som viser den overordnede prosessen
(Figur 3) samt flere underliggende nivåer med underprosesser.

Begreper i figur 3 forklares under:

I all hovedsak kan en si at hovedprosessen systematisk ferdigstillelse
inkluderer følgende underprosesser:
• Utarbeidelse av omforent grunnlag
• Testing - i flere trinn
• Opplæring
• FDV
Figuren under illustrerer overordnet hvilke prosesser knyttet til systematisk ferdigstillelse som hører hjemme i de ulike prosjektfasene.
Testfasen starter betydelig tidligere enn hva som generelt har vært
vanlig. Neste avsnitt gir en beskrivelse av sentrale begreper innenfor
systematisk ferdigstillelse; (omforent) grunnlag, testing og opplæring.

PROSJEKTERING

TESTING

Dokumenter
Dokumenter for systematisk ferdigstillelse utarfor systematisk beides i tidligfase og inkluderer følgende:
ferdigstillelse
• Krav til systematisk ferdigstillelse
• Systemliste
• Overordnet teknisk infrastruktur
• Testplan
Grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse

Overtakelse

Testprosedyrene er en viktig del av grunnlaget.
Testprosedyren forteller hvordan et system skal
testes og inneholder konkrete akseptansekriterier.
Prosedyren etableres og omforenes sammen med
resten av grunnlaget.

BYGGING

Grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse
Hovedansvar:
PG

Omforent
grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse
Hovedansvar:
Utfører/PG

Omforent
grunnlag
Fysisk montert

Hovedansvar:
Utfører

System
funksjonstester
Hovedansvar:
Utfører

Integrerte
tester
Hovedansvar:
Utfører

Fullskalatest

Hovedansvar:
Utfører/
SB (Drift)

Virksomhetstest

Hovedansvar:
Utfører/
SB (Drift)

Figur 3 Faser og prosesser knyttet til systematisk ferdigstillelse

Dokumentene over videreutvikles i detaljprosjekteringsfasen og er en del av tilbudsforespørselen.
Samlet består grunnlaget av:
• Dokumenter for systematisk ferdigstillelse (over)
• Funksjonsbeskrivelser
• Systemskjema
• Integrerte funksjonsbeskrivelser
• Testprosedyrer
• Krav til FDV
• Opplæringsplan

Grunnlaget er omforent når prosjekterende og
utførende er enige om hva som skal bygges, om
at grunnlaget er tilstrekkelig for å bygge etter og at
utførende, med sine underleverandører, bekrefter
at de kan levere det som er beskrevet.
Det er viktig at grunnlaget er omforent i god tid
før oppstart på byggeplass, slik at eventuelle
uklarheter kan avklares i tide til å ferdigstille
prosjekteringen og bestille materialer og utstyr før
oppstart. Se eget kapittel under.

Tabletest

Er en teoretisk test rundt bordet, hvor rådgivende,
entreprenør og leverandør knyttet til respektive
system deltar. Byggeleder, drift og bruker kan med
fordel også delta. Skal gjennomføres før utstyr og
komponenter bestilles.
Alle systemer listes, og de gjennomgås deretter
enkeltvis eller i naturlig sammenhengende grupperinger. F.eks kan man kjøre en felles tabletest
for alle systemer i energisentralen, en felles test for
alle belysningssystemer osv.

Mekanisk
ferdigstilt

Områdetest

Når et system er ferdig bygget, med alt av utstyr og
komponenter, er det mekanisk ferdigstilt. Det gjennomføres egenkontroll av entreprenørene samt at
stikkprøver gjennomføres av byggeledelsen for å
kontrollere at systemet er bygget som prosjektert.
Fysisk test på plassen av et område. Dette gjennomføres gjerne selv om systemene ikke er idriftsatte eller komplette. Dette kan være f.eks IO-tester
eller mer reelle tester. Utføres kronologisk, dvs. at
den delen som bygges først testes først. Kan kreve
tiltak som f.eks. blending av kanaler som fordeler luft til områder som ennå ikke er bygget eller
stenging av ventiler for varmeanlegg dersom ikke
hele system testes.

System
funksjonstest

Fysisk test av komplett system, med relevant utstyr
tilkoblet.

Integrert test

Fysisk test av samspillet mellom to eller flere
tekniske systemer.

Fullskalatest

Fysisk test av lokalenes og bygningens funksjon,
med alle relevante delsystemer sammenkoblet.

Virksomhetstest

Som fullskalatest, med alt av virksomhetens utstyr
i normal bruk.

Veien fram til omforent grunnlag, ”14-10-6”-prosessen
I KHiB-prosjektet har det vært operert med en prosess vi har kalt ”1410-6”, som angir milepæler for ulike arbeidsoperasjoner henholdsvis
14, 10 og 6 uker før første byggeaktivitet av et gitt system. Figur 4
illustrerer sammenhengen mellom ferdigstillelse av omforent grunnlag
og 14-10-6-prosessen.
I praksis betyr det at grunnlaget for et system skal være ferdigstilt og
omforent 16 uker før oppstart bygging av systemet.

14 – 10 – 6 Prosess
14-10-6 Prosess

Grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse

Tabletest

Teknisk
System

Byggbarhet
Geometri

Modell og
tegning System

Modell og
tegning Kontrollområde

U14
U10

Funksjonsbeskrivelse

Kap.- og
funk.tabell

Systemskjema

Bygging

(U14)
U10
U6

Testprosedyrer

Funksjon > U14

Figur 4 Omforent grunnlag og 14-10-6

Testing og opplæring
Sentralt i systematisk ferdigstillelse står tidlig testing og gjennomgående involvering og opplæring av driftspersonell gjennom hele byggeprosjektet. Figur 5 viser sammenhengen mellom testing og opplæring
i prosjektets ulike faser.
DETALJPROSJEKTERING
BYGGING

Prosjektfase

Overtakelse

TESTING
Tester

Opplæring

Tabletester
Tabletestene synliggjør tidlig i prosessen hva prosjektet blir målt på
til slutt, og tvinger fram et omforent grunnlag før bestilling av utstyr
Prosess
frementildetaljert
Table-test
og bygging. Prosjektet
utarbeidet
plan for ferdigstillelse
av prosjekteringsgrunnlaget (bakoverplanlegging) og samhandlingen
mellom prosjekterende og utførende for å sikre et omforent grunnlag
til rett tid. Figur 6 viser hva som må gjøres i forkant av tabletester.

Tabletester

Områdetester

Teoretisk

Befaring og testing

Verifisering av skjermbilder

System
funksjonstester

Integrerte
tester

Fullskalatest

Virksomhetstest

SD

Verifisering av skjermbilder

Figur 5 Sammenheng prosjektfaser - tester - opplæring

Tester
Hvorvidt ferdigstillelsen av et bygg er vellykket, verifiseres teknisk
gjennom testing og igangsetting av byggets funksjoner. Tradisjonelt
sett legges det inn en test-fase kun i slutten av byggefasen. Som
Figur 5 viser, legges det i systematisk ferdigstillelse opp til testing
allerede i forbindelse med samhandlingsfasen (faseovergangen
detaljprosjektering/bygging). Innledningsvis er testene teoretiske, og
etter hvert som systemene ferdigstilles på byggeplassen blir testene
praktiske.
Det første prosjektet gjorde var å kartlegge hvor tidlig de første
testene kunne gjennomføres. Målet med arbeidet var å få testet så
mye som mulig så tidlig som mulig, før hele systemer med tilhørende
komponenter ble bygget inn. På den måten vil eventuelle avvik som
avdekkes i testene kunne utbedres før de samme avvikene bygges
inn andre steder i bygget. Dette underbygger LEAN-filosofiens
prinsipp med kontinuerlig forbedring.

Utarbeidelse av grunnlag
- kap.funk.tabell
- systemskjema
- funksjonsbeskrivelse
- testprosedyre

Godkjenning
ITB

JA

Samhandling
PG - ENT

Omforent
grunnlag

JA

Tabletest

NEI

NEI

Konkrete
innspill

Endelig
godkjent ITB

Konkrete
innspill

Figur 6 Prosessen fram mot tabletest

Veien fra tabletest til fysiske tester, ”6-4-2”-prosessen
Som 14-, 10- og 6-ukers prosessen, nevnt over, har også testingen
fått en egen prosessbenevnelse, «6-4-2». Alle tester er blitt datofestet
og visualisert i KHiB-prosjektets taktplan.

Figur 7 Utsnitt av taktplanen som viser de to siste vognene og alle tester

6 uker før test

6, 4 og 2 uker før henholdsvis test tas en tverrfaglig gjennomgang
PROSJEKTERING
TESTING
hvorTilbake
ulike
forhold
til overordnet
prosess rundt testen blir avklart og omforent. Målet er å
sikre gjennomføring av testen og oppnåelse av akseptkriteriene.
BYGGING
Dokumenter
for
systematisk
ferdigstillelse

Grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse





Omforent
grunnlag for
systematisk
ferdigstillelse

Fysisk
montert

System
funksjonstester

Integrerte
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Fullskalatest

Virksomhetstest



System funksjonstest / integrerte tester

Entreprenørs
egenkontroll
(Utfører)

FDV
LEVERANSE
(Utfører)

OPPLÆRING
(Utfører)

Varsel
«klart for test»
(Utfører)




Testgjennomføring
(Utfører)


TEST
JA
GODKJENT?
(SB)

- Testrapport
- Liste over feil og mangler

Endelig
utkvittering
feil/mangler
(SB)

4 uker før test





NEI





Utkvittering
feil/mangler
(Utfører)



Maler og verktøy:
Kravbeskrivelse «varsel klart for test»
Mal – Testrapport
Mal – Liste over feil og mangler


Figur 8 Prosessen for testgjennomføring

6-4-2-møtene er viktige for å holde fokus på testing. Møtene styres
av prosjektledelsen. Entreprenørene er en stor pådriver i prosessen.
Det ble underveis i KHiB-prosjektet tydelig for alle involverte at en
omforent forståelse ved den tidlige testingen er avgjørende for prosjektets suksess.
6-4-2-prosessen gjør organisasjonen robust og fleksibel, noe som
gjør den i stand til tidlig å reagere og håndtere eventuelle avvik på
mekanisk ferdigstillelse eller mangler avdekket i entreprenørenes
egne tester.
Tabellen på neste side viser innholdet i 6-4-2 møtene.

2 uker før test














Gjennomgang av systemer som inngår i testen
Testprosedyrer og funksjonsbeskrivelser er justerte og
oppdaterte etter tabletest og alle punkter fra tabletest er
lukket.
Plan for entreprenørens kontroll (egentest) er laget og
datofestet.
Eventuelle hindringer for test? "Avvik" fra tavlemøter og BIM
360/ mekanisk ferdigstillelse på plan
Er det noen spesielle tiltak som må iverksettes for å kunne
gjennomføre testen (avgrensninger)?
Forutsetninger for entreprenørens kontroll (forberedende
tiltak/ logistikk/ utstyr) er definert i underlaget for test og
gjennomgått i møte.
Aksjonspunkter og avvik fra 6 ukers møte registreres i «BIM
360» (et dataverktøy benyttet i KHiB-prosjektet).
Punkter fra 6-ukers møte er lukket og eventuelt underlag
revidert.
Klar for test? Mekanisk ferdigstillelse på plan?
Forberedende tiltak for gjennomføring av egenkontroll og test
er planlagt og bestilt av entreprenør.
Status nødvendig FDV for test gjennomgås.
RTB på riktig nivå?
SHA i forbindelse med gjennomføring av test, tilbakestilling
etter test og utbedring av avvik.
Kartlegging av komponentoppæring for tilhørende systemer
med driftsorganisasjonen.
Aksjonspunkter og avvik fra 4 ukers møte registreres i «BIM
360».
Innkalling til test sendes i Outlook.
Punkter fra 4-ukers møte er lukket og eventuelt underlag
revidert.
Bekreftelse på at egenkontroll er gjennomført og alle avvik er
registrert i «BIM360».
Eventuelle tiltak for gjennomføring av test er gjennomført og
utstyr for testgjennomføring på plass.
Testprotokoll for test er utarbeidet og klar for bruk.
FDV for test komplett.
RTB ok?
SHA gjennomgang med opplisting av SJA som må utarbeides
i forbindelse med testgjennomføring.
Skjermbilder er klar i SD.
Siste gjennomgang av systemer mht. hva som skal testes og
hvordan. Eventuell siste tilpassing av testprosedyrene.
Gjennomgang av relevante systemer og eventuelt tilhørende
komponentopplæring med drift utført?
Deltakere har bekreftet deltakelse på testen i Outlook.

6‐4‐2 møtene er viktig for å holde fokus på testing. Møtene styres av prosjektledelsen.
Deltakere
på møtene:
Entreprenørene er en stor pådriver i prosessen. Det er tydelig at det er en omforent forståelse om at
Igangkjøringssjef,
prosjektleder
ENT, bas eller UE ved behov,
tidlig testing er avgjørende
for prosjektets suksess.
byggeleder, ansvarlig for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
(ITB), prosjektleder systematisk ferdigstillelse og drift.
Andre deltakere avklares fortløpende (riktig person på riktig sted).

Opplæring – generisk for et gitt system
Opplæring
Det er viktig at de som skal bruke, drifte og vedlikeholde bygget kjenner byggets funksjoner og er komfortable med valg av systemer. Med
systematisk ferdigstillelse legges det til rette for betydelig involvering
av både bruker og drift gjennom hele byggeprosjektet. På den måten
får prosjektet nyttige innspill fra de som overtar bygget, samtidig som
brukere og drift får en grundig opplæring.

Teoretisk

Praktisk

Tabletester

Komponentopplæring

Ansvarlig: Statsbygg

Ansvarlig: Entreprenør/leverandør

Funksjonstester
Ansvarlig: Statsbygg

Opplæring av brukere og drift kan gjennomføres på ulike arenaer;
• teoretiske opplæringssesjoner
• deltakelse på tester
• praktiske opplæringssesjoner
Når bygget er ferdigstilt og overleveres til eier, må brukere og driftere
av bygget vite hvordan det skal brukes og driftes. I KHiB-prosjektet
skal bygget, med alt av funksjoner og utstyr, brukes av KHiB, mens
Statsbygg EV står for drift og vedlikehold av bygget. Det betyr at begge brukergruppene må få opplæring innenfor sine områder.
KHiB-prosjektet har delt opp opplæringen som vist i Figur 9, i en
teoretisk del og en fysisk del for både utstyr og systemer inkludert
SD-anlegget. Opplæringen foregår delvis gjennom deltakelse på
tester og delvis som egne opplæringssesjoner. Figur 9 gir en oversikt
over hvilke arenaer opplæringen skjer i, samt hvem som deltar på de
ulike arenaene.

Deltakere:

Deltakere:

Deltakere:

Prosjekterende
Entreprenør
Leverandør
Statsbygg

Entreprenør
Leverandør
Statsbygg
Bruker v/Drift
Bruker v/KHiB

Prosjekterende
Entreprenør
Leverandør
Statsbygg

Bruker v/Drift
Bruker v/KHiB

Bruker v/Drift
Bruker v/KHiB

Figur 9 Arenaer for opplæring

FDV
Statsbygg har egne prosedyrer og systemer for FDV som KHiB-prosjektet forholder seg til. Via systematisk ferdigstillelse sikres sammenhengen mellom FDV-prosessene og opplæringsprosessene. Også
her er bruker involvert i planleggingen. Figur 10 viser FDV-prosessen
etablert for prosjektet.
Ett nivå opp

FDV samlet

JA
Opplæring PG
(SB)

Tida import /
innlegging
(PG)

Godkjent
(SB)
NEI

JA

Opplæring
utfører
(SB)

10% utfylling
(Utfører)

Godkjent
(SB)
NEI

JA

100% utfylling
(Utfører)

Godkjent
(SB)
NEI

Figur 10 FDV-prosessen i KHiB

Maler og verktøy:

HVA HAR KHiB-PROSJEKTET LÆRT
Grundig, forebyggende planlegging («Frontloading»):
Tanken bak systematisk ferdigstillelse er å bruke mer ressurser på
planlegging og prosjektering, og mindre ressurser på avklaring underveis i byggeprosjektet. Det betyr at både prosjekterende og utførende
må disponere sine ressurser på en litt annen måte enn de (kanskje)
er vant med. Det kan også bety større arbeidsomfang for noen av aktørene, uten at gevinsten hentes ut hos samme aktør. Dette må både
byggherre og aktører være klar over ved kontraktsinngåelse.
Holdningsendring («Mindshift»):
Metodikken systematisk ferdigstillelse krever et nytt tankesett hos de
involverte aktørene. Det betyr ikke at det totalt sett forventes et større
arbeidsomfang, men det forventes en høyere grad av detaljering tidlig
i prosjektet, med tanke på planlegging, bygging og ferdigstillelse. Det
er krevende å endre godt innarbeidede vaner i en hel bransje. Behovet for informasjon, forankring og oppfølging må ikke undervurderes.
Involvering og transparens:
Omfattende involvering av brukere er hensiktsmessig, både for bruker
og for prosjektet. Systematisk ferdigstillelse bidrar til en bred naturlig
involvering gjennom testene, satt i system.
Også et transparent system er avgjørende. Det innebærer at prosesser, aktiviteter, frister og resultat er synlige, visuelle og lett-tilgjengelige (f.eks. tavler) og at de kan ses og forstås likt av alle involverte.

Et eksempel hvor KHiB-prosjektet hadde stor nytte av dette, var ved
gjennomføring av tabletest for lysstyring. Under testen kom det fram
at styringen av rommene ikke kunne omprogrammeres fra toppsystemet (SD-anlegget) slik det var foreskrevet i kontrakt. Prosjektet
løste dette ved å bytte leverandør og kunne på den måten tilfredsstille
kontrakten.
Dette hadde ikke blitt oppdaget uten en tidlig teoretisk gjennomgang
av funksjonsbeskrivelsen med tilhørende testprosedyre og med
leverandøren tilstede.
Hva skal prosjektet gjøre videre
Pr desember 2016 nærmer KHiB-prosjektet seg ferdigstillelse av
byggefasen. Samtlige tabletester er gjennomført, og neste ledd i den
systematiske ferdigstillelsen er områdetestene. Testene planlegges i
detalj for å sikre at de kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte,
før systemene er ferdigstilt. Dette inkluderer praktisk tilrettelegging og
avgrensning av systemer på plassen.
I avslutningen av byggefasen vil det gjennomføres integrerte tester,
fullskalatester og virksomhetstester, som en endelig verifisering av at
systemene fungerer sammen i normal drift.

Tabletester:
Tabletester er en svært nyttig aktivitet. På hver tabletest i KHiB-prosjektet dukket det opp uavklarte spørsmål som hadde vært
utfordrende og kostbare å håndtere under bygging eller testing.
En tabletest er avslutningen på et systems prosjektering, ikke en
innledning på byggingen. Det er stor verdi i å samle prosjekterende,
entreprenører, leverandører, drift og brukere rundt samme bord for å
diskutere systemenes funksjon. Tabletestene bør holdes så tidlig som
mulig. Derfor må entreprenørene kontrahere sine leverandører i tide
til at riktig kompetanse bidrar i tabletestene.

Foto: Statsbygg - Hans Thomas Holm

ORD OG UTTRYKK
for LEAN bygging på KHiB
KHiB skal være et LEAN prosjekt. Det vil medføre nye rutiner, en
annerledes måte å tenke på og en uvanlig rytme å arbeide på. Det
kan gå tyngre i begynnelsen, før det går mye lettere. Prosjektet har
også sine egne ord og uttrykk. Her forklares noen av dem:
LEAN prinsipper Å skape størst mulig flyt i arbeidsoppgavene.
på KHiB
Å arbeide i takt og forflytte seg koordinert fra
område til område i bygget.
Å kontinuerlig lære av egne feil – og stadig bli
bedre. (Null-feil-prinsippet.)
Å redusere sløsing og unødvendig arbeide.
Å se og forstå helheten.
Helhet

For å klare å utføre oppgaven man skal utføre, må
man også ha en forståelse av helheten. Bl.a. skal
taktplanen, transparens og åpenhet bidra til helheten. Det er viktig at man både kan arbeide med
egne detaljer men også se hele det store bildet.

Flyt

Flyt på KHiB betyr jevn og stabil utførelse av oppgavene og aktivitetene med base i taktplanen. Det
innebærer at ressursene skal tilpasses oppgavene.

Bakoverplanlegging

Man tar utgangspunkt i når en oppgave eller
arbeidsoperasjon skal være ferdig, f.eks. i et kontrollområde, og derfra regner man seg et gitt antall
uker bakover i tid for å vite når man må begynne å
løse oppgaven. Da innser man lettere om man har
god eller dårlig tid på å løse oppgaven.

Prosess

Prosess beskriver rekkefølgen av aktiviteter som
kommer riktig etter hverandre. I KHiB-prosjektet
kalles det et «Tog».

ORD OG UTTRYKK
for LEAN bygging på KHiB
Transparens

For KHiB-prosjektet betyr transparens at alle kan
se og forstå hverandre. Å se hva andre gjør, og
la andre se hva du selv gjør, er bidrag til å gjøre
hverandre dyktigere. F.eks. skal planer, oversikter
og forbedringsforslag være store, synlige og lette
å forstå. Alle sammen har det samme målet, og
arbeider i det samme bygget og dermed må alle
kunne se de samme sakene.

Åpenhet

Åpenhet betyr at alle skal kunne si fra både om det
som er positivt og om det som behøver å forbedres. Gi gode og/eller konstruktive tilbakemeldinger,
oppover, sideveis og nedover i hierarkiet. Åpenhet
gjør at man sammen blir bedre – kontinuerlig.

SHA/HMS/SJA

Sikkerhet-Helse-Arbeidsmiljø / Helse-Miljø-Sikkerhet. Skal ligge til grunn for alt arbeide som
utføres. Det forventes at hver enkelt naturlig bruker
verneutstyr, avholder Sikre Jobb Analyser (SJA) og
utfører daglig kontinuerlig rydding for et Rent Tørt
Bygg (RTB).

Systematisk
ferdigstillelse

Prosjektet har arbeidet systematisk og grundig
med en gjennomføringsplan for hvordan bygget
fortløpende skal testes og kontrolleres mens byggingen pågår og når byggingen er avsluttet. Målet
er å få et mest mulig feilfritt bygg som fungerer
slik det er planlagt og som ingen trenger å komme
tilbake til igjen og igjen for å «fikse ting». Alle disse
aktivitetene er samlet i en egen prosess som kalles
Systematisk Ferdigstillelse.

(Se definisjon på s. 6.)

KONTRAKTSPARTNERE

KONTAKTPERSONER - LEAN
og SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE

Oppdragsgiver

Statsbygg

Prosjekt- og
prosjekteringsledelse

Atkins Norge

Byggeledelse

Fylkesnes AS

Prosjekteringsgruppe

Arkitektur og landskap:
Snøhetta Oslo AS
Rådgivende ingeniør: Rambøll AS

Utførende

AF Decom - K201 (Riving/Graving)
FAS - K202 (Peling)
Bolseth - K204 (Fasade)
Veidekke - K205/K206
(Råbygg/Bygningsarbeider)
Apply TB - K401/K301/K302
(Elektro/Rør/Luftbehandling)
Schneider Electric - K501
(Automatisering/SD)
ThyssenKrupp - K601 (Heis)
Boasson - K701 (Landskap)

Statsbygg

Hans Thomas Holm
915 73 626

Atkins Norge

Sven Wertebach
415 42 992
Per Roger Johansen
932 22 180
Karoline Hauge Olsen-Skåre
481 11 979

Snøhetta

Astrid Renata Van Veen
911 36 424

Rambøll

Kurt Haugland
901 24 888

Fylkesnes

Ronny Abrahamsen
474 68 600

