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Ferdigstillelse – og «ikke-ferdigstillelse» av byggeprosjekter

Bakgrunn internt
Ønske fra prosjektteamet på Livsvitenskapsprosjektet å se nærmere på
effekten.
Parallelt: systematisk ferdigstillelse som tverrgående prosess i Statsbygg

Undersøkelse skal besvare følgende:
• Hvilken effekt har systematisk ferdigstillelse på oppnåelse av resultatmål i
statlige byggeprosjekter?
• Hva er forutsetningene for en velfungerende systematisk ferdigstillelse?
• Hva er læringspunktene fra systematisk ferdigstillelse?
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Prosjektene
Prosjekt 1: Kunst- og designhøgskolen, Bergen
-

14 800 kvm, kostnadsramme 1,114 mrd. kr (prisdato juli 2017)
detaljprosjektering fra sommar 2013, bygging mai 2015 – april 2017
samler hele fakultet som tidligere var lokalisert på seks ulike steder
11 utførende entrepriser og prosjekteringsgruppe

Prosjekt 2: Livsvitenskap, Universitet i Oslo
- 66 700 kvm, kostnadsramme 6,8 mrd. kr (inkl. brukerutstyr)
- detaljprosjektering frå våren 2019, forventet
ferdigstillelse høst 2024
- skal gi realfagene og livsvitenskap ved UiO, spesielt
medisinsk og helsefaglig forsking, gode rammevilkår
- samspillsentreprise med påfølgende totalentrepriser

Prosjektene
Prosjekt 3: Høgskulen på Vestlandet. Nybygg, Kronstad
-

14 300 kvm, kostnadsramme 532 mill. kr (prisdato des. 2016)
forventet ferdigstillelse våren 2020
utvidelse for tilpasning til 9000 studenter (fra opprinnelig 4 400)
kontor- og undervisningsbygg med funksjoner som undervisningsrom, lesesaler,
kollokvierom, studenttorg, arbeidsplasser for ansatte ved høyskolen, samt arealer for etter-,
videreutdanning og oppdrag
- totalentreprise med løsningsforslag

Prosjekt 4: Nytt Nasjonalmuseum, Oslo
- 54 600 kvm, kostnadsramme ca. 6 mrd. kr (prisdato febr. 2020)
- gjennomføringsfase 2014 – høsten 2019 (våren 2020)
- største kunstmuseet i Nordeuropa, samler de visuelle kunstartene
billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur
- arkitekturkonkurranse, delte kontrakter med 27 utførende
entrepriser og prosjekteringsgruppe
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Ferdigstillelse (Commissioning)
“[B]uilding commissioning brings a holistic perspective to design, construction, and operation
that integrates and enhances traditionally separate functions. It does so through a meticulous
‘forensic’ review of a building’s disposition to identify suboptimal situations or malfunctions and
the associated opportunities for energy savings.” (Mills 2011a, p.149)
• Deltagelse fra kunde og drift
• Oppdage og korrigere tekniske feil før ferdigstillelse: kvalitetssikring, optimalisert ytelse av
komplekse tekniske systemer
• Kontinuerlig prosess i alle prosjektfaser vs. tredje parts kontroll på slutten av byggeprosjektet
• Gevinsten overstiger kostnaden for commissioning, kortere inntjeningstid enn for andre
prosjekter
• Økt brukertilfredshet
• Vellykket prosjektavslutning har ikke vært i fokus hverken i prosjektene eller i forskningen

Feil i ferdigstilte byggeprosjekter
• Høye kostnader pga. feil i byggeprosjekter (f.eks. mer enn 10%1) / 12,4%2) av
prosjektkostnaden)
• Feil kunne vært oppdaget allerede i byggeprosessen, men mange tekniske feil
oppdages først i driftsfasen – pga. fokus på overflater og utseende på bygget ved
overtakelse
Forbedringspotensial:
• Systematisk ferdigstillelsesprosess med fokus på funksjonstesting av de tekniske
systemene
• Preventive tiltak, f.eks. bedre kommunikasjon, læring, proaktiv korreksjon av feil
 Å forebygge en feil koster mindre enn å korrigere en feil etterpå.
1) Love and Li, 2000; 2) Burati et al., 1992
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Overgang fra byggeprosjekt til drift av bygget
“With 85% of the cost of a facility after it is built, it was believed that the
additional cost of capturing information needed for maintenance and operation,
during the design and construction phases, would be significantly offset by the
resulting lower cost of maintaining the facility.” (Scarponcini 1996, p.3).

• I mange prosjekter blir ikke det gjort, det fører til problemer i drift, f.eks.
manglende dokumentasjon fra byggeprosjektet.
• Begrenset læring fra drift av eksisterende bygg til nye byggeprosjekter
Forbedringspotensial:
• Lage detaljerte spesifikasjoner og klare avtaler om kvalitet
• Involvere driftspersonell i ferdigstillelsesprosess,
gjensidig kunnskapsdeling

Systematisk ferdigstillelse (SF) - definisjon
• Lenke til LEAN; prosessorientering, eliminere sløsing – redusere tid, ressursinnsats, kostnader
“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.” (BA2015, 2016, p.9)
Ved tidlig fokus på Systematisk Ferdigstillelse og et kontinuerlig arbeid gjennom prosjektets levetid
vil prosjektene kunne oppnå følgende:
• Feil (både i prosjektering og utførelse) oppdages før driftsfasen – ingen dyre utbedringer /
reklamasjoner
• Bedre kvalitet på bygg og installasjonene
• Riktigere driftskostnader (LCC – lifecycle cost)
• Bygg med bedre inneklima
• Bedre involvering og opplæring av driftsorganisasjonen
• God sluttdokumentasjon
• Mindre stress og konflikter i prosjektet og i bransjen.
• Fornøyde brukere
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Systematisk ferdigstillelse – V-modell

BA2015, 2016, p.17

Gjennomføring av studien
• Case studie med fire prosjekter fra en byggherre
• Dokumentanalyse:
– Byggherrens dokumenter på systematisk ferdigstillelse
– Prosjektdokumentasjon (mest for prosjekt 1 og 2)

• Intervjuer:
– 8 intervjuer med 9 personer med erfaring fra systematisk ferdigstillelse
– Prosjektsjef, prosjektleder systematisk ferdigstillelse, prosjektleder prosjektering,
assisterende prosjektleder, teknisk koordinator, rådgivende ingeniør (el),
byggeleder
– Opptak av intervjuene, transkribering, analyse i to runder
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Statsbyggs generelle dokumenter

Resultater

Prosedyre for systematisk ferdigstillelse
Prosedyre for systematisk FDVU-innsamling

Prosjektdokumentasjon – prosjekt 1

Resultater

«Fra reaktiv til proaktiv!»
•
•
•
•
•

Lean
Systematisk ferdigstillelse
Testing
Involvering av drift/bruker
SF krav i kontraktene med
utførende

Måloppnåelse:
•
•
•
•
•

Sluttkostnad 99% av styringsrammen
Ferdigstilt på tid, prøvedrift startet iht. plan
Kun (små) utbedringer i prøvedriften
Smidig overlevering av bygget til drift
Kunde-/brukertilfredshet
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Prosjektdokumentasjon – prosjekt 2

Resultater

• Strategidokument på systematisk ferdigstillelse med beskrivelse av fokus og
aksjoner i hver fase;
• Identifiserte suksessfaktorer:
• Begynne med å tenke på slutten («frontloading»)
• Kulturendring
• Table tester
• Strukturert og komplett systemliste med tverrfaglig merkesystem
• En av åtte hovedprosesser i prosjektet
• Egen prosjektleder på systematisk ferdigstillelse (fra detaljprosjektering)
• Ressurser i prosjektet med erfaring fra systematisk ferdigstillelse
• Systematisk ferdigstillelse er integrert i kontrakten med entreprenøren
• Ekstra timer: prosjekteringsgruppe har varslet 2 000 ekstra timer pga. systematisk
ferdigstillelse (ca. 2 mill. kr).

Resultater

Resultater fra intervjuene
Kunnskap om og beskrivelse av systematisk ferdigstillelse
• Alle kjenner til konseptet SF, BA2015-veilederen og NS6450

• 4 har erfaring fra 1 prosjekt med SF, 3 fra 2 prosjekter, 2 har jobbet med SF under lengre tid (en
av dem innenfor olje og gass)
• Prosjektlederne har generell kunnskap, tekniske ressurser detaljert kunnskap om f.eks. testing
• SF er ikke «nytt og revolusjonerende», det er «ikke hokus pokus» eller «rocket science».
• Ingen kompleks prosess, men integrasjon av systemer kan være komplekst
• Prosjekt 1, 2 og 3: veldig positiv oppfatning av SF. Prosjekt 4: SF ikke brukt fullt ut
«Min slogan er å begynne
med å tenke på slutten.»

«Systematisk ferdigstillelse bygger på
systemtankegangen, ikke kontrakt.»

«Systematisk ferdigstillelse handler om integrasjon av alt og
om en bred tverrfaglig forståelse av alle funksjoner.»

«Intensjonen er å ferdigstille
bygget med rett kvalitet til rett tid.»

«Den systematiske tankegangen er å gjøre en
større innsats tidlig for å dra nytte av det
senere i prosjektet.»
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Resultater fra intervjuene

Resultater

Testprosessen
• Gjennomført alle testrunder, foruten table tester i prosjekt 4
• Table tester: har høyest potensiale, fordi man oppdager ting før de blir bygget/systemer blir
bestilt – veldig billig måte å korrigere feil
• Bygging må planlegges med tanke på ferdigstillelse og testing av områder/systemer
• Planlegge med nok tid til forberedelse til testing, alle må være klare
• Generelt positiv holdning, men å korrigere feil kan ta litt tid
og entreprenør vil ikke bruke så mye tid på tester

Resultater fra intervjuene

Resultater

Involvering av drift
• Involvering av driftsorganisasjonen i prosjektet er nøkkelfaktor
• I store prosjekter: lav kostnad med høy potensiell gevinst
– Ressurser fra drift bidrar med erfaring til å finne optimaliserte løsninger og systemer.
– Opplæring av drift skjer i prosjektet og driftsfolk får eierskap til bygget.
– Overlevering av bygget fra prosjektorganisasjonen til drift går smidig fordi det er færre feil og drift er kjent
med bygget og dets systemer.

• Kun positiv, men man må passe på at det ikke blir for mange
timer, dvs. sikre deltakelse av de rette personene ved hver tilfelle
(f.eks. i testene).
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Resultater fra intervjuene

Resultater

Effekt på kostnad, tid, kvalitet og kundetilfredshet
• Kostnad, tid og kvalitet:
– «Du slipper å bruke penger som du i utgangspunktet ikke hadde tenkt å bruke i det hele tatt, men
som du vanligvis ender opp med å måtte bruke allikevel.»
– Færre feil i slutt- og driftsfasen
– Opplæring av drift underveis i prosjektet, smidig overgang fra prosjektet til drift
– Bedre dokumentasjon til drift
– Redusert usikkerhet
– Mulig besparelse i driftsfasen: optimaliserte systemer, potensiale for lavere energikostnader

• Kundetilfredshet (kun 1 ferdigstilt prosjekt ved analysetidspunktet):
– Kunden får et velfungerende bygg – men kunden forutsetter at systemene i bygget fungerer (dvs.
unngå lav kundetilfredshet)
– Kompetent driftsorganisasjon som kan svare på spørsmål leder til høyere kundetilfredshet

Resultater fra intervjuene

Resultater

Forutsetninger for å lykkes med systematisk ferdigstillelse
• Fullt integrert ledelsesprosess
• Ildsjeler som driver prosessen, med erfaring fra tidligere prosjekter
• Skape prosjektkultur for systematisk ferdigstillelse
• Starte tidlig i prosjektet, lage gode funksjonsbeskrivelser med tilhørende testprosedyrer, system- og
komponentlister
• Designe bygget og lage fremdriftsplan mtp. ferdigstillelse
• Legge inn systematisk ferdigstillelse med tydelig ansvarsfordeling i kontraktene
• Vel fungerende verktøy for ferdigstillelse
• Men: Ikke la systematisk ferdigstillelse ta fokus fra at prosjektet handler om å løse kundens behov
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Resultater fra intervjuene

Resultater

Læringseffekt
• Høy læringseffekt i prosjekter med systematisk ferdigstillelse, spesielt i prosjekter med mange
kompetente prosjektmedarbeidere
• Integrere systematisk ferdigstillelse og testing i fremdriftsplanen på en bedre måte (planlegge
med mer slakk for å unngå at tester må utsettes)
• Standardiserte systemlister og testprosedyrer som kan tilpasses til hvert enkelt prosjekt
• Kombinere aktivitets-basert planlegging (Lean/ferdigstillelse) med ressurs-basert planlegging
(enklere for entreprenøren)
• Fra prosjekt 4: starte tidligere med systematisk ferdigstillelse og bruke det mer konsekvent

Resultater fra intervjuene

Resultater

Forskjell til tradisjonelle byggeprosjekter
• Fra å bruke 3 år og 7,5 mill. kr til å overlevere det ferdige bygget til drift dagen etter overtakelse
fra entreprenør (plan for prosjekt 3)
• Investere mer tid tidlig i prosjektet
• I tradisjonelle prosjekter eksisterer det «falsk sikkerhet» hvis du ikke tester fortløpende – da
oppdager du feil i sluttestingen eller i driftsfasen
• Skifte fokus fra produksjon til ferdigstillelse
• Godt prosjektklima: større fokus på samarbeid, skape en arena som oppfordrer til dialog og der
man kan være profesjonelt uenig
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Resultater

Resultater fra intervjuene
BA2015-påstander om effekten av SF
Antall
Ved tidlig fokus på Systematisk Ferdigstillelse og et kontinuerlig
arbeid gjennom prosjektets levetid vil prosjektene kunne oppnå:

1

2

3

4

Feil (bade i prosjektering og utførelse) oppdages før
driftsfasen – ingen dyre utbedringer/reklamasjoner

5

Gjennomsnittlig
poengsum

8

5

Bedre involvering og opplæring av driftsorganisasjonen

1

7

4.875

God sluttdokumentasjon

1

7

4.875

Bedre kvalitet på bygg og installasjonene

2

6

4.75

Riktigere driftskostnader

4

4

4.5

Fornøyde brukere

2

2

4

4.25

Bygg med bedre inneklima

1

6

1

4

Mindre stress og konflikter i prosjektet og i bransjen

3

2

3

4

Oppsummering

Resultater

• Enighet om at systematisk ferdigstillelse er positiv, men nyanser ift. personens rolle
– Prosjektledere merker en større forendring enn tekniske fagpersoner

• Negative kommentarer nesten kun hvis prosessen ikke blir brukt fullt ut
• Alternativet til systematisk ferdigstillelse?
– Fortsette som før; usystematisk ferdigstillelse eller ikke-ferdigstillelse?

• Bekrefter funn fra litteraturen at systematisk ferdigstillelse kan brukes som en
velfungerende commissioning-prosess – gjennomgående i hele prosjektet (ikke
kun på slutten)
Systematisk ferdigstillelse med en klar strategi, systemkrav,
testprosedyrer og dokumentasjon leder til en mindre tilfeldig
ferdigstillelsesprosess i de undersøkte prosjektene.
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Resultater
Oppsummering – ferdigstillelsesprosessens elementer

Fasit
Hvilken effekt har systematisk ferdigstillelse på oppnåelse av resultatmål i
statlige byggeprosjekter?
•
•
•
•
•

Positiv effekt på ferdigstillelse av et byggeprosjekt ift. tid, kostnad og kvalitet
Økte kostnader til planlegging og testing er lav ift. besparelser gjennom færre feil,
redusering av unødvendige kostnader og ferdigstillelse på avtalt tid.
Besparelse i driftsfasen: mindre penger brukt til
utbedringer, trening av driftspersonell, potensiale for
optimaliserte tekniske systemer og lavere energikostnader.
Systematisk ferdigstillelse er assosiert med positive
prosjektopplevelser fordi det skaper samhandling.
Gode tilbakemeldinger fra kunde/bruker på ferdigstilt
prosjekt.
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Fasit
Hva er forutsetningene for en velfungerende systematisk ferdigstillelse?
•
•
•
•
•
•
•

Integrasjon i hele planleggings- og gjennomføringsprosessen.
I tidligfase: ta hensyn til ferdigstillelse allerede i byggets utforming og byggeprosjektets
fremdriftsplan, lage gode funksjonsbeskrivelser med tilhørende testprosedyrer, inkludere
systematisk ferdigstillelse i kontraktene med prosjekterende og entreprenør.
Systematisk testregime med flere testrunder, spesielt table tester.
Transparente prosesser med involvering av både
drift og bruker.
Ildsjeler for å bygge opp en kultur for ferdigstillelse.
Formelle strukturer: strategi og prosedyrer,
dedikert prosjektleder for ferdigstillelse
Et velfungerende verktøy for ferdigstillelse – men
etter at man har sikret forståelse for hele prosessen.

Fasit
Hva er læringspunktene fra systematisk ferdigstillelse?
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppfordrer til individuell læring i prosjektet, spesielt med mange erfarne prosjektdeltagere.
Høy læringseffekt av involvering av drift.
Viktigheten av funksjoner/systemer i bygget istedenfor ensidig fokus på byggets geometri.
Læring til fremtidige prosjekter: starte prosessen tidligere, benytte seg av erfaringer.
Mer fokus og tidsbruk på ferdigstillelse i planleggingen og prosjekteringen.
Table tester må prioriteres ettersom de bidrar til å finne feil i tekniske systemer før installasjon.
Balansere tids- og ressursbruk til forberedelse og deltagelse i testrundene.
Optimalisere detaljnivå av fremdriftsplanene i hver fase for å unngå mange revisjoner av
detaljerte planer.
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Begrensninger og forslag til fremtidige analyser
• Begrensninger
– Kun intervjuobjekter fra systematisk ferdigstillelse «menigheten» - alle er så positive
– Kun fire prosjekter fra én byggherre i offentlig sektor (men intervjuobjektene referer til
erfaring fra andre prosjekter)

• Videre forskning:
–
–
–
–
–

Flere studier med mer data fra flere prosjekter.
Andre byggherrer, også fra privat sektor.
Andre perspektiver: entreprenør, prosjekterende, kunde / bruker.
Internasjonal sammenlikning.
Kvantitativ data fra driftsfasen (energi, driftskostnader, endringskostnader).

Analysen vil bli publisert som en artikkel i tidsskriftet
«Facilities», special issue “Knowledge Management of
the Interrelationships between Facilities Management
and Building Projects”

Kommentarer og spørsmål?
www.statsbygg.no
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